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Ή  Λήμνος. [>

Πολιόχνη, άεροψωτογραψία άπό Ά. [>



*



Ή στήλη τών Καμινίων (6ος ai. π.Χ.).
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Οι άνασκαφές στην Πολιόχνη

Κατά την κατεδάφιση μιας μικρής εκ
κλησίας κοντά στά Καμίνια στην άνα- 
τολική πλευρά τοϋ νησιού άποκα- 
λύφθηκε, εντοιχισμένη, λίθινη στήλη 
μέ χαραγμένα σημεία, πού φυλάσσε
ται σήμερα στο Εθνικό ’Αρχαιολογικό 
Μουσείο τής ’Αθήνας. Ή άνακάλυψη 
αυτή γνωστοποιήθηκε τό 1905.
'Ο Alessandro Della Seta, διευθυν
τής τής ’Ιταλικής ’Αρχαιολογικής Σχο
λής ’Αθηνών άπό τό 1919, ένδια-

φέρθηκε γι’ αυτή την άνακάλυψη καί 
γιά τά χαράγματα πάνω στή στήλη, 
γιατί έμοιαζαν μέ έκεΐνα τών έτρου- 
σκικών έπιγραφών πού συχνά άπο- 
καλύπτονταν στην Ιταλία.
Τό 1925 ό ’Ιταλός άρχαιολόγος ξεκί
νησε μιά άρχαιολογική ερευνά στο 
νησί καί, στό μεταξύ, άρχισε νά άνα- 
σκάπτει την ήδη γνωστή πόλη τής 
Ήφαιστείας, στην όποια, σύμφωνα 
μέ τόν μύθο, βρισκόταν ή κατοικία

* "Ενας σύντομος σχολιασμός τών λέξεων πού άποδίδονται μέ μαύρα στοιχεία βρίσκεται στό κεφά
λαιο «Λέξεις καί έννοιες».
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Αρχαιολόγοι καί εργάτες τής άνασκαψής λίγο μετά τήν ανακάλυψη (1934) τού πρώτου τμήματος 
τών τειχών τής Πολιόχνης.



τοϋ Ηφαίστου, θεού τής φωτιάς. 
Στις 21 Αύγουστου τοΰ 1930 εντο
πίστηκε ή Πολιόχνη, σέ άπόσταση 
τεσσάρων χιλιομέτρων άπό τά Καμί
νια, δηλαδή κοντά στον τόπο όπου 
είχε άποκαλυφθεί ή επιγραφή.
Οϊ δοκιμαστικές τομές, ποΰ ξεκίνη
σαν άμέσως τότε, κατέληξαν σέ συ
στηματικές άνασκαφές άπό τό 1931 
ως τό 1936, οί όποιες έφεραν στο 
ψώς τά δύο τρίτα περίπου τοΰ ο ικ ι
σμού. Δέν βρέθηκε ωστόσο ούτε ένα 
θραύσμα τού είδους τών έπιγραφών 
πού άναζητούσαν οί άρχαιολόγοι. Στήν 
πραγματικότητα δέν ήταν δυνατόν νά 
άποκαλυφθεί τέτοια έπιγραφή, έφό- 
σον ή ζωή στήν Πολιόχνη είναι πολύ 
προγενέστερη άπό τήν έποχή κατά 
τήν όποια οί Τυρρηνοί, σύμφωνα μέ 
τον Ηρόδοτο, ξεκινώντας άπό τις 
άσιατικές άκτές, καί περνώντας ίσως 
άπό τή Λήμνο, έφτασαν στις τυρρη- 
νικές άκτές τής ιταλικής χερσονήσου.
Αύτό βέβαια δέν μπορούσαν νά τό 
άντιληφθούν τότε, γιατί οί γνώσεις 
οί σχετικές μέ τήν άρχαιολογία τής 
περιοχής τού Αιγαίου ήταν άκόμα 
πολύ συγκεχυμένες.
Οί άνασκαφές διακόπηκαν μέ τήν 
άπομάκρυνση τοΰ Della Seta άπό 
τήν ’Αρχαιολογική Υπηρεσία, πού 
ήταν συνέπεια τών ρατσιστικών δια
ταγμάτων τοΰ 1938 τοΰ φασιστικού 
καθεστώτος. Οί έρευνες ξανάρχισαν 
τό 1951 μέ τον Luigi Bernabo Brea, 
ό όποιος είχε έκπαιδευτεϊ στήν ’Ιτα
λική ’Αρχαιολογική Σχολή ’Αθηνών 
καί μετείχε στις άνασκαφές άπό τό

1936. Στά χρόνια πού πέρασαν είχε 
γίνει ή μεγαλύτερη αύθεντία στήν 
ιταλική προϊστορική άρχαιολογία. 
Τό 1986 ό Antonino Di Vita, διευ
θυντής τότε τής Σχολής, κατάρτισε 
μέ τήν έγκριση τών έλληνικών άρ- 
χών ένα πρόγραμμα έργασιών στήν 
Πολιόχνη, πού επικεντρώνονταν κυ
ρίως στήν άναστήλωση τών κτισμά- 
των, μεταξύ τών όποιων καί τοΰ νό
τιου τείχους, τό όποιο είχε ύποστεΐ 
μεγάλες ζημιές, ιδιαίτερα στή διάρ
κεια τού Β' παγκοσμίου πολέμου.
Παράλληλα μέ τήν άναστήλωση άρ
χισαν νέες άνασκαφές, οί όποιες 
άνατέθηκαν στόν Santo Tine καί άπο- 
σκοποΰσαν νά προσδιορίσουν τήν 
πραγματική λειτουργία τών τειχών 
πού περιέκλειαν τόν οικισμό. Πα- 
λιότερα έπικρατούσε ή άποψη ότι τά 
τείχη είχαν χτιστεί γιά άμυντικούς 
λόγους, οί νέες όμως άνασκαφές 
οδήγησαν σέ άλλα συμπεράσματα: τά 
τείχη στις άρχαιότερες μέν φάσεις 
τοΰ οικισμού δέν χρησίμευαν γιά τήν 
προστασία του, στις νεότερες όμως 
φάσεις ( ’Ερυθρά περίοδος) άπέκτη- 
σαν άμυντικό χαρακτήρα.
Οί έρευνες, πού έχουν διακοπεί προ
σωρινά γιά νά δημοσιευθοΰν τά άπο- 
τελέσματα τών πρόσφατων άνασκαφών 
καί νά ολοκληρωθούν οί άναστηλωτι- 
κές έργασίες, θά ξαναρχίσουν σύντο
μα σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα πού 
έχει ήδη καταρτιστεί άπό τήν άρμόδια 
’Εφορεία ’Αρχαιοτήτων καί τόν νέο 
διευθυντή τής ’Ιταλικής ’Αρχαιολογι
κής Σχολής Emanuele Greco.

Άνασκαφή 1936. Τό νοτιοδυτικό τμήμα τών τειχών. ϊ> 

Τό ίδιο τμήμα σήμερα, μετά τήν άναστήλωση τού 1989- t> 

Ή νοτιοδυτική πλευρά τών τειχών άπό Β. |>
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Ιστορικό υπόμνημα
π.Χ.

Τό 4500 π.Χ. περίπου μιά ομάδα άν- 
θρώπων, πού προερχόταν άπό τις 
άπέναντι μικρασιατικές άκτές, εγκα
ταστάθηκε στον λόφο τής Πολιό- 
χνης, στις εκβολές ένός ποταμού 
(.Αύλάκι), πού πότιζε την γύρω εύ
φορη κοιλάδα καί την καθιστούσε 
κατάλληλη γιά καλλιέργεια.
Στο μέσο τού λόφου άναπτύχτηκε 
ένα χωριό μέ κυκλικές καλύβες, μέ 
τοίχους άπό ξύλα καί καλάμια πού 
στηρίζονταν σέ λίθινη ύποδομή. Ή 
ζωή στον οικισμό αύτό συνεχίστηκε 
μερικούς αιώνες καί δημιουργήθηκε 
ένα παχύ στρώμα έπιχώσεων, στο 
όποιο οί άρχαιολόγοι διακρίνουν 
περίπου 16 επίπεδα οικιστικών φά
σεων (Μαύρη περίοδος).
Στά τέλη τής 4ης καί στις άρχές τής 
3ης π.Χ. χιλιετίας ό οικισμός έπεκτεί- 
νεται σχεδόν σ’ ολόκληρη την έπιφά- 
νεια τοΰ λόφου. Χτίζονται ισχυροί ά- 
ναλημματικοί τοίχοι, δημόσια κτίρια, 
πλακοστρώνονται δρόμοι, καί τά σπί
τια τώρα άποκτοΰν ορθογώνιο σχήμα. 
Ό λα αυτά προϋποθέτουν έναν προ
γραμματισμό καί, κατά συνέπεια, μιά 
οργάνωση κοινω νικής ζωής, τά 
όποια θεωρούνται βασικά στοιχεία 
γιά μιά κοινωνία πού προχωρεί προς 
μιά μορφή στοιχειώδους άστικής 
συγκέντρωσης.
Ή Πολιόχνη λοιπόν μπορεί άπό τώ
ρα νά χαρακτηριστεί ώς μιά μικρή πό
λη, πού βρίσκεται, άπό τή μιά πλευ
ρά, στά όρια τοΰ πολιτισμένου κόσμου 
τής Εγγύς ’Ανατολής, καί άπό τήν 
άλλη, στά όρια τού εύρωπαϊκού κό
σμου, όπου τό φαινόμενο τής συγ
κέντρωσης πληθυσμού σέ πόλεις εί~
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ναι άκόμα, καί θά παραμείνει γιά 
πολύν καιρό, έντελώς άγνωστο.
Ή διάρκεια τής ζωής αυτού τού 
πρώτου οικισμού ορίζεται άπό τούς 
άρχαιολόγους ώς Κυανή περίοδος.
Οί ίδιοι χαρακτηρίζουν τις διαδοχι
κές άλλεπάλληλες οικοδομικές φά
σεις, πού συνίστανται σέ έπεκτάσεις 
καί συμιιτύξεις τού οικισμού, άντί- 
στοιχα ώς Πράσινη, ’Ερυθρά καί 
Κίτρινη περίοδο.

Κάτοψη τής ΙΙολιόχνης. Μέ τά χρώματα διακρίνονται 
οί διαφορετικές περίοδοι τοΰ οικισμού.





Προς τό τέλος τής 3ης π.Χ. χιλιε
τίας ή Πολιόχνη έγκαταλείπεται σχε
δόν ολοκληρωτικά, μετά τόν κατα
στροφικότερο άπό όλους τούς σει
σμούς  πού άφησαν τά ίχνη τους στα 
κτίσματά της.

Κατά τή διάρκεια τής 2ης π.Χ. χι
λιετίας, ένώ ή Τροία γνώριζε τή με
γαλύτερη πολιτική καί στρατιωτική 
άκμή της, ή Πολιόχνη ήταν ένα μι
κρό χωριό με λίγα σπίτια γύρω άπό 
τις δύο πλατείες της καί τά δύο πη
γάδια της. "Ισως άκριβώς στο νερό 
νά οφείλεται ή επιβίωσή της: πιθα
νόν νά άποτελοϋσε σταθμό άνάπαυ- 
σης κατά τόν πλοΰ των ναυτικών 
πού διέσχιζαν τό Αιγαίο κατευθυνό- 
μενοι πρός τις πλούσιες σε μέταλλα 
άκτές τού Εύξείνου Πόντου.

Άπό τις μυθολογικές πηγές, πράγ
ματι, μαθαίνουμε ότι στή Λήμνο πα- 
ρέμειναν γιά δύο μήνες ό ’/όσων καί 
οι πενήντα άργοναϋτες του περιμέ- 
νοντας νά πνεύσει ευνοϊκός άνεμος 
γιά νά μπορέσουν νά διασχίσουν τό 
επικίνδυνο στενό τού Ελλησπόντου 
καί τή θάλασσα τής Προποντίδος καί 
νά φτάσουν στόν Εΰξεινο Πόντο, όπου 
θά έβρισκαν τό χρυσόμαλλο δέρας.

Ό  "Ομηρος έξ άλλου λέει ότι στάθ- 
μευσε στό νησί ό στόλος τών Ελλήνων 
πού κατευθυνόταν πρός τήν Τροία καί 
ότι έκεΐ έγκατέλειψαν τόν Φιλοκτή
τη, πού τό πόδι του είχε προσβληθεί 
άπό γάγγραινα. ’Εκείνος όμως κατά- 
φερε νά έπιζήσει εκεί έπί δέκα χρόνια 
(φροντίζοντας μήπως τήν πληγή του 
με τή θαυματουργή λημνία γη,). Στό 
τέλος ήρθε καί τόν πήρε ό Όδυσ- 
σέας, γιά νά τόν φέρει στήν Τροία, 
όπου σκότωσε μέ τά βέλη του τόν Πά- 
ρι, θέτοντας έτσι τέρμα στόν πόλεμο, 
όπως είχε προαναγγείλει ό χρησμός.

Ή Πολιόχνη, όχι πιά πόλη, άλλά 
άπλό άραξοβόλι, ήσυχο καί πλούσιο 
σέ νερό, πρόσφερε άραγε τή φιλο
ξενία της σέ μερικά άπό αΰτά τά μυ
θικά πρόσωπα;

Παράσταση πλοίου σέ κυκλαδικό 
τηγανόσχημο σκεύος.

Ό  Ίάσων καί τό χρυσόμαλλο δέρας. 
Παράσταση άττικού έρυθρόμορψου 

κρατήρα. (470-460 π.Χ.).
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Ή  επίσκεψη τής Πολιόχνης

Γιά τόν επισκέπτη τού άρχαιολογι- 
κοϋ χώρου έχουν έπιλεγεΐ εννέα ση
μεία, όπου μπορεί νά σταθεί καί νά 
παρατηρήσει τά κυριότερα άρχιτε- 
κτονικά λείψανα τού οικισμού.

1. Είσοδος άρχαιολογικοΰ χώρου
2, 3· Αρχή τής περιήγησης
4. Μετά τή μικρή σκάλα
5, 6. Ανηφορικό πλακόστρωτο
7. 'Η περιοχή τοϋ κυκλικού πηγαδιού
8. Ναός
9· Βόρειο τμήμα
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ΣΗΜΕΙΟ 1
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΑΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Τά τείχη καί οί οχυρώσεις 
τής Βόρειας πλευράς

Μόλις είσέλθουμε στον άρχαιολογικό 
χώρο, πριν φτάσουμε στην κορυφή 
τού λόφου, άπό όπου θά είναι ορατός 
ό εκτεταμένος χώρος ποϋ άνασκάφη- 
κε στή δεκαετία τοΰ ’30, αξίζει νά ρί
ξουμε μιά ματιά σ’ ό,τι άπέμεινε άπό 
τόν, πιθανόν οχυρωματικό, περίβολο 
ποΰ περιέκλειε τόν οικισμό.
Πρόκειται γιά έναν ισχυρό άναλημματι- 
κό τοίχο, ποΰ χτίστηκε γιά νά συγκρο
τήσει τό πλάτωμα πάνω στό όποιο άνα- 
πτύχθηκε ό οικισμός πρός τά Βόρεια.

-  f

Θά μπορούσε όμως νά άποτελεϊ καί 
τή θεμελίωση ενός τείχους, τό ύπόλοι- 
πο τμήμα τοϋ όποιου -άλλα 3-4 μέτρα 
ϋψ ους- θά ήταν χτισμένο μέ ώμές 
πλίνθους.
Πιστεύεται ότι είχε χτιστεί σε μιά 
άπό τις τελευταίες φάσεις τοϋ οικι
σμού (’Ερυθρά περίοδος), όταν σ’ ολό
κληρη την περιοχή τοϋ Αιγαίου <
χρειάστηκε νά πάρουν γιά πρώτη φο
ρά άμυντικά μέτρα γιά νά άντιμετω- 
πίσουν κάποια στρατιωτική άπειλή.
’Από τόν τοίχο αυτό σώζονται έλάχιστα 
ίχνη, μεγάλοι λίθοι θεμελίωσης πάνω 
στους όποιους υπήρχαν λίγοι δόμοι, πού 
τό μεγαλύτερο μέρος τους κατέρρευσε 
μετά την έγκατάλειψη τής άνασκαφής.
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ΣΗΜΕΙΟ 2
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΕΠΙ
ΣΚΕΠΤΗΣ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ

Ή πόλη τής Κίτρινης περιόδου

Μόλις φτάσουμε στην κορυφή του λό
φου βλέπουμε όλη τήν άνασκαμμένη 
περιοχή, πού καταλαμβάνει περίπου 
20.000 τ.μ. άπό τά 30.000 τ.μ. στά 
όποια έκτεινόταν ό οικισμός στήν πε
ρίοδο τής μεγαλύτερης έξάπλωσής του. 
"Ενα μεγάλο μέρος τών ερειπίων που 
βλέπει ό έπισκέπτης, συμπεριλαμβα
νομένου καί τοϋ μεγάρου πού βρίσκε
ται άκριβώς μπροστά του, άνήκουν 
στήν τελευταία περίοδο τής πόλης 
(Κίτρινη περίοδος, 2200-2100 π.Χ.).

Κάτω άπό αυτά τά έρείπια βρίσκεται 
ένα πυκνό δίκτυο άρχαιότερων σπι- 
τιών, πού άνήκουν στις παλιότερες οι
κοδομικές φάσεις τής Πολιόχνης. Κά
τω άπό τήν πόλη τής Κίτρινης περιό
δου, σέ μεγαλύτερο Βάθος, συναντάμε 
τήν πόλη τής Ερυθρός περιόδου 
(2400-2200 π.Χ.), κατόπιν έκείνη τής 
Πράσινης περιόδου (2700-2400 π.Χ.), 
καί τέλος τόν οικισμό τής Κυανής 
περιόδου (3200-2700 π.Χ.).
Αυτή ή άρχαιότερη πολίχνη καλύπτει 
ένμέρει ένα χωριό μέ κυκλικές καλύ
βες, που άποτελεΐ τήν πρώτη άνθρώ- 
πινη εγκατάσταση πάνω στον λόφο 
(Μαύρη περίοδος, 3700-3200 π.Χ.).

Τό λεγόμενο σπιτάκι τής άνασκαφής καί ό  άρχαιολογικός χώρος
γύρω του σέ φωτογραφία τής δεκαετίας τού ’30. Στήν άπέναντι ___
σελίδα ό ίδιος χώρος σήμερα.
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Πανοραμική άποψη τής άναοκαφής άπό ΒΑ.

Πανοραμική άποψη τής άναοκαφής άπό Ν.



λο μέγαρο (832) τής Ερυθρής περιόδου.

ΣΗΜΕΙΟ 3
ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 50  Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ, 
ΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Τό μεγάλο μέγαρο

Είναι to  μεγαλύτερο άπό τά σπίτια 
πού γνωρίζουμε άπό την ’Ερυθρά 
περίοδο τής Πολιόχνης.

Οι άνασκαφές σε βάθος στο εσωτε
ρικό τού σπιτιού άποκάλυψαν καί τά 
ερείπια σπιτιών όλων τών παλιότε- 
ρων φάσεων τής πόλης (περίοδοι 
Πράσινη και Κυανή), μέχρι καί τις 
κυκλικές καλύβες τού πρωτόγονου 
χωριού τής Μαύρης περιόδου.

Τό μέγαρο αύτό (832*) άνοικοδομή- 
θηκε τουλάχιστον τρεις φορές καί 
ήταν τόσο μεγάλο (1 0 .1 0 x 7 .90) πού 
χρειάστηκε ένας ισχυρός πεσσός στο 
κέντρο του γιά νά στηρίξει τή σκεπή 
του.

ΤΗταν ή κατοικία ένός σημαντικού 
προσώπου, ίσως του ηγεμόνα  τής 
Πολιόχνης. ’Ασφαλώς ένός πολεμι
στή, πού τά όρειχάλκινα όπλα του 
(δόρατα, ξίφη καί πελέκεις) βρέθη
καν κρυμμένα σέ ένα γειτονικό δω
μάτιο.

* 'Ο άριθμός μέσα σέ παρένθεση αντιστοιχεί στόν χαρακτηρισμό τών χώρων άπό τον Bernabo Brea.

26 Τό μεγάλο μέγαρο (832) τής Ερυθρής περιόδου.
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Αιχμές δοράτων καί πελέκεις 
τής Ερυθρής περιόδου.



Υποθετική άναπαράσταση τών οχυρώσεων τής δυτικής πλευράς.

ΣΗΜΕΙΟ 4
ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΣΚΑΛΑ ΠΟΥ ΟΑΗΓΕΙ ΕΞΩ ΑΠΟ  
ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Ή δυτική ουνοικία και ό οικισμός 
τής Πράσινης περιόδου

Έχετε βγει έξω άπό τήν πόλη καί τώ
ρα μπορείτε νά δείτε τά τείχη πού, 
άπό τήν Πράσινη περίοδο καί μετά, 
περιέκλειαν τήν πόλη άπό αυτή τή δυ- > 
τική πλευρά της. Τά τείχη φέρουν πο
λυάριθμες προσθήκες καί επισκευές, 
άκόμα καί τής ’Ερυθρής περιόδου. Εί
ναι μάλιστα πιθανό κατά τήν περίοδο 
αυτή γιά πρώτη φορά, όπως συνέβη 
καί με τον βόρειο τοίχο (βλ. Σημείο 
1), νά υψώθηκε πάνω σ’ αυτό τό 
τείχος ένα ψηλότερο τμήμα άπό ώμές 
πλίνθους γιά άμυντικούς σκοπούς.
'Ο οικισμός τής Πράσινης περιόδου, 
άντίθετα, φαίνεται ότι δεν άντιμετώ- 
πιζε παρόμοια άνάγκη καί μπόρεσε 
νά άναπτυχθεΐ προς όλες τις δυνα

τές κατευθύνσεις (προς τά βόρεια 
καί προς τά δυτικά), άκόμα καί προς 
τά νότια με μερικά σπίτια πού, ξε- 
περνώντας τούς άναλημματικούς τοί
χους τής Κυανής περιόδου, έξαπλώ- 
θηκαν στήν πεδιάδα προς τον πο
ταμό Αύλάκι.
Κατά τήν περίοδο αύτή σημειώθηκε 
άσφαλώς ή μεγαλύτερη οικονομική 
άνάπτυξη τής Πολιόχνης, με τήν όποια 
άντιστοιχεϊ μιά δημογραφική αύξηση 
καί, κατά συνέπεια, ή άνάγκη νά έξευ- 
ρεθοϋν καινούριοι χώροι γιά τήν οι
κοδόμηση νέων κατοικιών.
Αύτό κατέστη δυνατό με τό χτίσιμο 
ισχυρών άναλημματικών έργων άκό
μα καί πέρα άπό τή βόρεια άκρη τοΰ 
λόφου. Τά έργα αύτά ύπήρξαν άπό 
άποψη άρχιτεκτονικής άκόμα τολμη
ρότερα άπό έκεϊνα πού έγιναν στή 
νότια πλευρά κατά τήν προηγούμενη 
-Κυανή- περίοδο (βλ. Σημείο 9).



Ό  έπιΒλητικός κυκλικός προμαχώνας τής ’Ερυθρής 
περιόδου. Στο Βάθος ή δυτική είσοδος τού οικισμού.

Ή δυτική είσοδος τού οικισμού.





ΣΗΜΕΙΟ 5
ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΗΦΟΡΙΚΟ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ

Ή κύρια πύλη και ό οικισμός 
κατά τήν Κυανή περίοδο

Αυτή ήταν ή κυριότερη είσοδος τού 
οικισμού και τα λείψανά της άνή- 
κουν σ’ όλες τις φάσεις, άπό τήν 
Κυανή περίοδο ώς τήν Κίτρινη.
Στήν πραγματικότητα, κατά τή διάρ- 

, κεια αύτής τής τελευταίας περιόδου 
ή πόλη είχε περιοριστεί στο ψηλό
τερο σημείο τού λόφου. Συνέχιζαν 

| όμως νά χρησιμοποιούν αύτή τήν
δI

πύλη, όπου έφταναν άφοΰ άνέδαιναν 
τό ώραΐο άνηφ ορικό πλακόστρωτο, 
πού κατασκευάστηκε κατά τήν Πρά
σινη περίοδο.
Ή είσοδος αύτή ένισχύθηκε με τήν οι
κοδόμηση «προπυλαίων» κατά τήν ’Ερυ
θρά περίοδο. Με τήν προσθήκη αύτή 
στένευε ή πύλη καί γινόταν άποτελε- 
σματικότερη ή υπεράσπισή της.
’Από τήν κορυφή τού άνηφορικοΰ 
πλακόστρωτου, δεξιά καί άριστερά 
διακρίνονται τά δύο σημαντικότερα 
κτίρια τής Πολιόχνης, τό βουλευτή- 
ριο καί ή σιταποθήκη.

| Άποψη τοϋ δυτικού οχυρωματικού τείχους κοντά στο άνηφορικό πλακόστρωτο πού οδηγεί στον οικισμό.
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Ή άρχή τού άνηψορικού πλακοστρώ- ^  
του μετά τήν άναστήλωοη τού 1988.

Τό μικρό περίοπτο άπό μολύβι πού βρέθη
κε στο άνηφορικό πλακόστρωτο (Κίτρινη 
περίοδος;). Παριστάνει ένα λεοντάρι πού 
βαδίζει προς τά άριστερά. Τό στόμα του  
είναι άνοιχτό. Μιά ταινία ώς βάση δηλώνει 
τό έδαφος. Στην πίσω πλευρά ένας δακτύ
λιος χρησίμευε γιά τήν άνάρτησή του. 
Πρόκειται γιά ένα έργο έξαιρετικοϋ ενδια
φέροντος καί ή μοναδικότητά του μάς κάνει 
νά σκεφτοϋμε ότι μάλλον πρόκειται γιά 
είσαγμένο άντικείμενο άπό τήν Ανατολή. 
Σήμερα βρίσκεται, όπως καί ό  θησαυρός 
τής Πολιόχνης, στο ’Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο τής Αθήνας.

Ή πλακόστρωτη οδός κατά τήν άνασκαφή τού 1953





ΣΗΜΕΙΟ 6
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΑΝΗΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ

Τό βουλευτήριο, ή σιταποθήκη 
και τά νότια τείχη

Τό λεγόμενο βουλευτήριο  (στά δε
ξιά μας) είναι άσφαλώς τό πιο ση
μαντικό και εντυπωσιακό δημόσιο 
κτίριο τής Πολιόχνης.
Ή ύπαρξη βαθμιδών στή δυτική άλ- 
λά καί στήν άνατολική πλευρά, πού 
άποκαλύφθηκαν πρόσφατα κάτω άπό 
έναν μεταγενέστερο τοίχο, ενισχύουν 
τήν άποψη τών πρώτων άνασκα-

φέων, οί όποιοι θεωρούσαν τό κτί
ριο χώρο δημόσιων συναθροίσεων.
"Εχει ύπολογιστεϊ ότι μπορούσε νά 
χωρέσει περίπου πενήντα άτομα, 
πού άντιστοιχούσαν με τούς πρε- 
σβύτερους τού οικισμού, οί όποιοι 
άντιπροσώπευαν ισάριθμους οικογε
νειακούς πυρήνες.
Τό κτίριο αύτό, όπως καί τό άντί- 
στοιχό του προς Βορράν, τό όποιο 
είναι εξίσου εύρύχωρο καί έχει έρ- 
μηνευθεΐ ώς σιταποθήκη  τής κοινό
τητας, είναι προσαρτημένο στο έπι-



βλητικό τείχος που καταοκευάστηκε 
κατά την Κυανή περίοδο και που 
περιορίζει την πόλη άπό τον Νότο.
Ό  δυτικός τοίχος τοΰ βουλευτηρίου 
συνεχίζεται προς τά νότια, όπου σε 
μερικά σημεία έχει διατηρηθεί σε 
ύψος μεγαλύτερο των 4 μ. Σταματάει 
στο φρύδι τοΰ γκρεμού.
Αύτό τό τμήμα τού τοίχου είναι τό 
πιο εντυπωσιακό άπό όλα τής Πο- 
λιόχνης. ’Αρχικά είχε έρμηνευθεΐ ως 
οχυρωματικός τοίχος, καί ή Πολιό- 
χνη είχε θεωρηθεί ως ή άρχαιότερη

οχυρή θέση σ’ ολόκληρη τήν περιο
χή τοΰ Αιγαίου, παλαιότερη καί άπό 
τήν Τροία.
Τά στοιχεία όμως πού προέκυψαν 
άπό νεότερες έρευνες άποδεικνύουν 
ότι ό τοίχος αύτός δεν είχε καμιά 
οχυρωματική σημασία. Ήταν ένα ισχυ
ρό άναλίψ ματικό έργο στήν πλαγιά 
τού λόφου, πού έγινε άπαραίτητο 
μετά άπό τις συχνές κατολισθήσεις 
τοΰ εδάφους επάνω στο όποιο ό 
οικισμός συνέχιζε νά άναπτύσσεται.

Λεπτομέρεια τής «σιταποθήκης» πού άνασκάφηκε στή δεκαετία τοΰ ’30 καί έρευνήθηκε πάλι τό 1935.



7ο «βουλευτήριο» άπό Β. 0

Αναπαράσταση τού «δουλευτηρίου».







ΣΗΜΕΙΟ 7
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΥΚΛΙΚΟ ΠΗΓΑΔΙ

Ό  δρόμος, ή πλατεία 
και τό «άνάκτορο τού ήγεμόνα»

Από τό άνηφορικό πλακόστρωτο, 
περνώντας άνάμεσα στο Βουλευτή- 
ριο και τή σιταποθήκη, ξεκινάει ή 
κύρια όδός που διασχίζει ολόκληρο 
τον οικισμό με κατεύθυνση άπό τά 
νότια προς τά Βόρεια. Σ’ αυτήν κατα
λήγουν οι πολυάριθμοι καί έλικοει-

δεϊς δρομίσκοι με τους οποίους επι
κοινωνούσαν οί διάφορες συνοικίες 
καί τά σπίτια τής Πολιόχνης.
Τό οδικό δίκτυο που γνωρίζουμε κα
λύτερα είναι τής πόλης τής Κίτρινης 
περιόδου, άλλά δεν πρέπει νά ήταν 
πολύ διαφορετικό έκεϊνο τών προη
γούμενων φάσεων, τουλάχιστον άπό 
τήν Κυανή περίοδο και μετά, άφ’ 
ότου ή πόλη περιβλήθηκε με τείχη.
Δεν συμβαίνει όμως τό ίδιο με τον

ui Ό  κλίβανος καί οί γύρω του μεταγενέστερες 
Ρ| κατασκευές. Στο βάθος τό μέγαρο (605).



Υποθετική άναπαράσταση τού δημόσιου πλακόστρω
του χώρου άνάμεσα στο πηγάδι καί τό μέγαρο (605). 
Στά άριστερά, τό δωμάτιο (643), όπου βρέθηκαν 
τά χρυσά άντικείμενα.
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δημόσιο χώρο, γύρω άπό τό πηγάδι, 
ό όποιος άποτελοΰσε άπό την Κυα
νή ήδη περίοδο την κεντρική πλα
τεία τής Πολιόχνης. Θά ήταν ένας 
ελεύθερος χώρος με έκταση πάνω 
άπό 1.000 τ.μ., πλακοστρωμένος ο
λόκληρος καί άπαλλαγμένος εντε
λώς άπό κατασκευές σάν κι αυτές 
που χτίστηκαν επάνω του μετά τον 
καταστροφικό σεισμό  πού ισοπέδω
σε τήν «κίτρινη πόλη» καί μαζί της 
κατέλυσε κάθε έξουσία.
Τήν έξουσία αύτήν τήν έκπροσωποϋ- 
σε ίσως ό κάτοικος τοϋ μεγάρου (605), 
που βρίσκεται στή βόρεια πλευρά 
τής πλατείας. Θά πρέπει νά ήταν ό 
τελευταίος ηγεμόνας τής Πολιόχνης. 
Τό μέγαρο αύτό είναι πράγματι τό 
πιο σημαντικό οικοδομικό συγκρό
τημα τής πόλης τής Κίτρινης περιό

δου, μέ άμεση πρόσβαση στήν πλα
τεία καί μέ άποθηκευτικούς χώρους.
"Ισως όμως ή πειστικότερη ένδειξη 
ότι σ’ αύτό τό σπίτι κατοικούσε ό 
έκπρόσωπος τής οικονομικής ισχύ
ος, καί κατά συνέπεια καί τής πολι
τικής, είναι ή άνεύρεση σέ ένα δω
μάτιο (643) πολύ κοντά σ’ αύτό, τού 
μοναδικού θησαυρού χρυσών άντι- 
κειμένων πού έχει βρεθεί μέχρι σή
μερα στήν Πολιόχνη.
'Ο θησαυρός αύτός είναι λιγότερο 
λαμπρός καί πλούσιος άπό έκείνον 
πού βρήκε ό Σλήμαν στήν Τροία, ό 
όποιος λανθασμένα ονομάζεται θη
σαυρός τοϋ Πριάμου, άλλά είναι σύγ
χρονος μέ αύτόν καί περιλαμβάνει 
άντικείμενα (περόνες καί σκουλαρί
κια) έξίσου πολύτιμα καί ίσως προ
ερχόμενα άπό τό ίδιο έργαστήριο.

Σέ πρώτο έπίπεδο ό πλακόστρωτος χώρος άνάμεσα στο πηγάδι καί στο μέγαρο (605) πάνω 
στον όποιο χτίστηκαν οί μεταγενέστερες κατασκευές.



’Επάνω, τό πηγάδι μέ 
τή σιδερένια προστα
τευτική σχάρα. Κάτω, 
ένας άπό τούς άγω- 
γούς γιά τήν άπομά- 
κρυνση τών όμβριων 
ύδάτων άπό τον οικι
σμό.

Δεξιά, ή κύρια όδός  
πού οδηγεί άπό τήν 
πλατεία προς Β.
Στο κέντρο, τό 
μέγαρο (605).



Άποψη άπό Β. Στο πρώτο έπίπεδο ή τομή σέ βάθος τον μεγάρου (605) κατά τήν άνασκαφή τού 1953-

Τό μέγαρο (605) άπό Β. Δεξιά, οί άποθηκευτικοί χώροι μέ τά μεγάλα άγγεϊα.





To μέγαρο (605) άπό Ά.

Ένα άλλο σύμβολο έξουσίας: ή έλεφάντινη κυλινδρική σφραγίδα πού βρέθηκε στο μέγαρο (605). Φέρει παραστά
σεις σέ τρεις ζώνες. Πρόκειται πιθανότατα γιά άντικείμενο είσαγμένο άπό τήν ’Εγγύς Ανατολή. Σήμερα βρίσκεται, 
μαζί μέ τον θησαυρό τών χρυσών άντικειμένων, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο τής Αθήνας.
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1

Χρυσά σκου
λαρίκια, άπό 
τον θησαυρό 
τής Πολιό- 
χνης (δωμά
τιο 643).

Σέ πρώτο έπίπεδο ή κύρια πλατεία μέ τον άγωγό καί τό πηγάδι. Στά άριστερά της σημειώνεται μέ βέλος 
τό δωμάτιο (643), όπου βρέθηκε ό θησαυρός.



M
e

Χρυσά κοσμήματα, πόρπη και 
σκουλαρίκια.
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Χρυσά κοσμήματα, περιδέρβηα καί σκουλαρίκια.



To πηγάδι μέ τό τετράγωνο στόμιο στή δεύτερη πλατεία
τής Πολιόχνης, κατά την άνασκαφή τού 1931-

ΣΗΜΕΙΟ 8
ΚΤΙΡΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΗΓΑΔΙ

Ό  ναός

Προχωρώντας στην κύρια όδό προς 
τά βόρεια φτάνουμε στή δεύτερη 
πλατεία τής Πολιόχνης. Είναι πιο μι
κρή άπό τήν πρώτη, άλλα ήταν επί
σης άρχικά πλακοστρωμένη καί έχει 
κι αυτή ένα δημόσιο πηγάδι.
Τό πηγάδι αυτό έχει τετραγωνικό 
φρεάτιο και είναι πιο βαθύ τουλάχι
στον κατά τρία μέτρα άπό τό πρώτο 
πηγάδι, μέ τό κυκλικό φρεάτιο, γιά

νά καταλήγει στον ίδιο ύδροφόρο 
ορίζοντα.
Μπροστά άπό τό πηγάδι ύπήρχε ένα 
μεγάλο μέγαρο, τό όποιο είχε θεω
ρηθεί ώς ό «ναός» τής Πολιόχνης.
Σ’ αύτή τή σκέψη οδήγησε ή μνημεια
κή μορφή τών θεμελίων του, πού φέ
ρουν έπένδυση άπό πλάκες ψαμμίτη, 
τό κεντρικό σημείο τής θέσης του πά
νω στήν πλατεία, ή άπομόνωσή του σε 
σχέση μέ τά γύρω κτίσματα, καί ό 
σταθερός προσανατολισμός του άπό 
τήν Πράσινη περίοδο ώς τήν Κίτρινη.

5 2
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Ό  «ναός» (μέγαρο 317) άπό ΒΑ.

Τό έσωτερικό τού «ναού» μέ τούς δύο σκελετούς καί τά άγγεϊα άκόμα έπάνω στο δάπεδο (άνασκαφές 
τής δεκαετίας τού ’30).



I
Ό  «ναός» άπό ΝΑ., μετά τήν άναστήλωση τής δεκαετίας τού ’90.

ίI
Κανένα, ωστόσο, άπό τά άντικείμενα 
που βρέθηκαν στο κτίριο δεν μπορεί 

ι νά θεωρηθεί ότι έχει σχέση με κά
ποια λατρεία, η ότι προορίζεται γιά 

, διαφορετική χρήση άπό έκείνη των
I άντικειμένων πού βρέθηκαν στά άλλα

οικοδομήματα τής Πολιόχνης.

Ι Έάν πράγματι πρόκειται γιά τόν «ναό» 
τής Πολιόχνης, οί δύο άνθρώπινοι

σκελετοί οί όποιοι άνακαλύφθηκαν 
κάτω άπό τό ύπέρθυρό του, τό όποιο 
κατέρρευσε με τόν σεισμό πού κατέ
στρεψε τήν πόλη τής Κίτρινης περιό
δου, θά μπορούσαν νά θεωρηθούν 
ώς άπόδειξη τής ύστατης θυσίας 
των λίγων πού καθυστέρησαν γιά νά 
προσευχηθούν γιά τή σωτηρία τών 
πολλών.

’Επάνω: ό «ναός» άπό ΒΑ. (σέ πρώτο έπίπεδο τά θεμέλια τών οικοδομημάτων πού ύπήρχαν πριν 
άπό τήν Πράσινη καί τήν ’Ερυθρά περίοδο). Κάτω: ό ναός άπό ΝΑ. (κατά τήν άναστήλωση). >

54





ΣΗΜΕΙΟ 9
ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ (ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΝΑΟ»)

Σ’ αυτή την περιοχή επικεντρώθηκαν 
οί άνασκαφές τών ετών 1994-95 και 
1997. ’Εδώ άποκαλύφθηκαν έπιβλη- 
τικά έργα τοιχοποιίας που άπέβλε- 
παν στή δημιουργία ενός άνδήρου 
γιά τή διεύρυνση τού οικισμού, πα
ρόμοια καί πιθανόν σύγχρονα (Πρά
σινη περίοδος) με έκεΐνα τής νοτιο
δυτικής πλευράς (βλ. Σημείο 4). Κα

θώς ή περιοχή αυτή δεσπόζει τού 
χώρου (βρίσκεται σε ύψος 16 μ. άπό 
τό επίπεδο τής θάλασσας), καί σ’ 
αυτήν ήταν και ό πιθανός «ναός» (βλ. 
Σημείο 8), υπήρχε πάντοτε ή σκέψη 
ότι έδώ θά μπορούσε νά βρίσκεται 
και τό «άνάκτορο τού ήγεμόνα».
“Ενα κτίριο ιδιαίτερα μεγάλο, με κεν
τρικό πεσσό καί θρανία κατά μήκος 
τών τοίχων, πάνω στά όποια τοπο
θετούσαν ογκώδη άγγεϊα, θά μπο-

Κάτοψη τών άνασκαφών τής δεκαετίας τού 90 στή βόρεια περιοχή, πέρα άπό τόν «ναό».
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ροΰσε πράγματι νά είναι «ή έδρα τοΰ 
ήγεμόνα», άρχίζοντας άπό την Πρά
σινη περίοδο και σ’ όλη τη διάρκεια 
τής Έρυθράς περιόδου. Σ’ αυτή τήν 
τελευταία περίοδο άνυψώθηκε τρεις 
φορές τό έπίπεδο τοΰ δαπέδου ύστε
ρα άπό άνοικοδομήσεις καί επι
σκευές, οί όποιες άκολούθησαν μετά 
άπό καταρρεύσεις τοίχων, πού οφεί
λονταν σε σεισμούς, έμφανή ίχνη τών 
όποιων ύπάρχουν στούς τοίχους.
Και έδώ, όπως καί γιά τά νοτιοδυτι
κά τείχη, δεν ύπάρχουν σαφείς έν- 
δείξεις ότι πάνω άπό αύτά τά άνα- 
λημματικά έργα υψώνονταν, ήδη άπό

τήν Πράσινη περίοδο, τείχη άπό ώμές 
πλίνθους γιά τήν άμυνα τού οικι
σμού.
Είναι πιθανότερο πάντως μιά παρό
μοια κατασκευή νά ύπήρχε κατά μή
κος τής Βορειοδυτικής πλευράς, όπου 
άποκαλύφθηκ^ε ένας μόνο δόμος λι- 
θοπλίνθων. Σ’ αύτή τήν περιοχή έχουν 
ήδη βρεθεί ίχνη τέτοιων πλίνθων 
ή κομμάτια τους ξεραμένα στον ήλιο. 
Βρισκόμαστε πλέον μετά τά μέσα τής 
3ης π.Χ. χιλιετίας, καί αύτή τήν έπο- 
χή ύπάρχουν σαφείς μαρτυρίες γιά 
οχυρωμένες άκροπόλεις στήν περιο
χή τοΰ Αιγαίου καί σε άλλα μέρη.

Τό μεγάλο δωμάτιο μέ τον κεντρικό πεσσό καί τά πλευρικά θρανία.



I To έσωτερικό τού μεγάλου δωματίου, στο έπίπεδο τής άνασκαψής τού 1995.



Ή ζωή στήν Πολιόχνη

Άπό όσα άποκάλυψαν oi άνασκαφές 
τού ’30, και κυρίως εκείνες των δεκα
ετιών τού ’50 και τού ’90, είναι δυνατό 
νά σχηματίσουμε μιά ιδέα γιά τον τρό
πο ζωής τών κατοίκων τής ΓΊολιόχνης, 
κατά τις διάφορες φάσεις τού οικισμού:

Μαύρη π ερ ίο δ ο ς : 3700-3200 π.Χ.
Τά στρώματα πού άντιστοιχοϋν σ’ 
αυτή την περίοδο έχουν άποκαλυ- 
φθεϊ σε λίγα μόνο σημεία. Συναντά
με σ’ αυτά ίχνη τοίχων πού φανερώ
νουν ότι τά σπίτια είχαν καμπύλο 
περίγραμμα (είτε στρογγυλό είτε ελ
λειψοειδές) καί ότι ό κατοικήσιμος 
χώρος ήταν περίπου 20 τ.μ.
Κατοικούσαν σ’ αυτά οικογένειες μονο- 
κυτταρικοΰ τύπου, πού άποτελούνταν 
δηλαδή άπό πέντε-έξι άτομα, τά όποια 
είχαν στήν κατοχή τους οικιακά ζώα 
(βοοειδή, προβατοειδή καί χοίρους) 
καί άσχολοϋνταν κυρίως μέ τήν καλ
λιέργεια τής γής. Τά άγγεϊα πού χρησι
μοποιούσαν ήταν γενικά άκόσμητα, με
ρικά έφεραν γραπτή διακόσμηση: λευ
κή έπάνω σε μελανό βάθος, ή οποία 
φανερώνει τήν προέλευση τών δημι
ουργών τους άπό τις μικρασιατικές 
άκτές, όπου τό είδος αύτό τής κερα
μικής ήταν πολύ διαδεδομένο.
Άπό τήν περιορισμένη έκταση πού 
καταλάμβανε τό χωριό αύτό ύπολο- 
γίζουμε ότι ό πληθυσμός του ήταν 
μερικές έκατοντάδες άτομα.

Κυανή π ερίοδος: 3200-2700 π.Χ.
Τά σπίτια ήταν ορθογώνια καί ίσως 
ήδη στον τύπο τού μεγάρου. Ή κα
τοικήσιμη έπιφάνειά τους μπορούσε 
νά περιλάβει σύνθετες οικογένειες 
(16-20 άτομα), συνδεδεμένες μέ δε
σμούς συγγένειας, δηλαδή τούς άπο- 
γόνους ένός κοινού προγόνου.

Ό  οικισμός έκτεινόταν σ’ όλο τό άκρω- 
τήριο καί σέ μιά προχωρημένη φάση 
τής περιόδου αύτής κατασκευάστη
καν άναλημματικοί τοίχοι στη νοτιο
δυτική πλευρά, οι όποιοι περιόρι
σαν τήν έκταση τού οικισμού.
Ό  πληθυσμός ήταν περίπου 800-1.000 
άτομα. (Βλ. λ. δημογραψικά στοιχεία). 
Ή κύρια ένασχόληση ήταν καί πάλι 
ή καλλιέργεια τής γής, καί δευτερεύ- 
ουσες ή άλιεία στά νερά τού κόλπου 
καί ή συλλογή όστρέων άπό τά ύφάλ- 
μυρα νερά τών έκβολών τού ποταμού 
Αύλάκι. Βρέθηκαν κυρίως ύπολείμμα- 
τα άπό όστρεα καρδίου. "Ετρωγαν τό 
περιεχόμενο καί τό-κέλυφος τό έβαζαν 
στις πλίνθους άπό άργιλο πού χρησι
μοποιούσαν στήν τοιχοποιία.
“Ενας άλλος σημαντικός παράγων τής 
οικονομικής δραστηριότητας είναι τώ
ρα ή έκτροφή ζώων: προβατοειδών 
κυρίως αλλά καί βοοειδών καί χοί
ρων. Τά ύπολείμματα τροφών παρέ
χουν άρκετά στοιχεία γι’ αύτά, άπο- 
κλείουν όμως τήν πιθανότητα νά έπρό- 
κειτο γιά μεγάλα κοπάδια. Υπήρχαν 
λίγα ζώα, πού κάλυπταν άποκλειστικά 
τις οικογενειακές άνάγκες, περίπου 
όσα αύτά πού έχουν άκόμα καί σήμε
ρα οί λίγες οικογένειες οί όποιες έχουν 
μείνει στο νησί: μιά δυο άγελάδες, ΙΟ
Ι 5 πρόβατα, ένα δυο χοίροι. (Βλ. λ. 
κτηνοτροφία).
Αύτά άρκούσαν γιά τήν τροφή πού 
παρείχαν καί γιά τήν άνταλλαγή ένός 
ένδεχομένου πλεονάσματος μέ κάποιο 
μετάλλινο έργαλεϊο ή ένα πολυτελές 
πήλινο άγγείο σέ σχήμα πλοιαρίου, 
άπό αύτά πού ήταν διαδεδομένα στήν 
ήπειρωτική Ελλάδα, όπου καί κατα
σκευάζονταν. (Βλ. λ. έμπόριό). 
Εισαγωγές άποτελούσαν έπίσης καί
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ορισμένοι άμφορεΐς, τών όποιων άγνο- 
οϋμε τό περιεχόμενο (ίσως κρασί ή 
λάδι).
Τί μπορούσε νά ήταν εκείνο πού άν- 
τάλλασσαν οι Πολιοχνίτες μ’ αύτά τά 
ξένα προϊόντα;
Ίσως φιλοξενία, νωπή τροφή και νε
ρό στους ταξιδιώτες που ήταν άναγ- 
κασμένοι νά σταθμεύσουν στο νησί, 
όπως έκανε καί ό Ίάσων (βλ. σ. 18), 
πριν ξεκινήσουν γιά τό έπικίνδυνο 
ταξίδι μέσω τής Προποντίδος.
Έξ άλλου οί μυλόπετρες καί τά τρι
βεία άπό βασάλτη -υλικό ήφαιστεια- 
κό τό όποιο άφθονεί στο νησί- πού 
βρέθηκαν σε έξαιρετικά μεγάλες πο
σότητες στις άνασκαφές, δύσκολα μπο
ρούν νά θεωρηθούν ότι προορίζον
ταν άποκλειστικά γιά τοπική χρήση. 
Αύτές άκριβώς οί μυλόπετρες θά μπο
ρούσαν νά είναι τά άντικείμενα πού 
χρησιμοποιούσαν γιά τις άνταλλα- 
γές, όπως μάς κάνει νά σκεφτούμε ή 
άριστη κατάσταση διατήρησής τους, 
σάν νά ήταν ετοιμοπαράδοτες.

Π ράσινη π ερίοδος : 2700-2400 π.Χ.
"Οσα είπαμε γιά τις οικονομικές δρα
στηριότητες τών κατοίκων τής Πο- 
λιόχνης κατά τήν Κυανή περίοδο μπο
ρούν νά ίσχύσουν και γιά τήν Πρά
σινη περίοδο.
Γνωρίζουμε ώστόσο ότι τήν έποχή 
αύτή ό οικισμός έχει τή μεγαλύτερη 
έξάπλωσή του με τήν οικοδόμηση δυο 
νέων συνοικιών: μιας προς τά δυτικά 
καί μιάς προς τό βόρειο άκρο.
Ή έξέλιξη αύτή οφείλεται άσφαλώς 
σε μιά δημογραφική αύξηση, καί ό 
πληθυσμός ίσως νά έφτασε τά 1.500 
άτομα. Οί νέες περιοχές πού οίκο- 
δομήθηκαν έκαναν άναγκαία τήν 
προληπτική κατασκευή άναλημματι- 
κών έργων καί τήν οικοδόμηση νέων 
ισχυρών τοίχων γιά τή συγκράτηση

τών χωμάτων, πού άπαιτούσαν τερά
στιο όγκο δουλειάς.

"Ολο αύτό τό έγχείρημα μπορεί νά 
φαίνεται δυσανάλογα μεγάλο σε σχέ
ση με τό όφελος τής έπέκτασης γιά 
μερικές έκατοντάδες τετραγωνικά μέ
τρα τού οικοδομήσιμου έδάφους. Δέν 
είναι όμως, άν λάβουμε ύπόψη τήν 
ισχυρή προσκόλληση στή θέση αύτή 
πού έδειχναν πάντοτε οί Πολιοχνί- 
τες, παρά τή γεωλογική άστάθειά της 
καί τήν έκθεσή της στις συχνές πλημ
μύρες πού οφείλονταν στις ύπερεκ- 
χειλίσεις τού ποταμού Αύλάκι.

Δέν ύπάρχουν σαφείς ένδείξεις γιά νά 
άποκλείσουμε ότι είχε κατασκευαστεί 
πάνω άπό τούς παλιούς καί τούς και
νούριους άναλημματικούς τοίχους ένα 
έπιπλέον τείχος, προοριζόμενο γιά 
τήν άμυνα άπό στρατιωτική άπειλή. Τά 
δεδομένα πού έχουμε στή διάθεσή μας 
μάς κάνουν νά άποκλείουμε μιά πα
ρόμοια δυνατότητα, γιατί κανένα άπό 
τά μεταλλικά άντικείμενα πού βρέθη
καν δέν μπορεί νά θεωρηθεί ώς όπλο 
πού άνήκει σ’ αύτή τή φάση τής ζωής 
τού οικισμού.

Ερυθρά π ερίοδος: 2400-2200 π.Χ.
Σχετικά πολυάριθμα καί μή έπιδεχό- 
μενα άμφισβήτηση είναι πάντως τά 
όπλα πού άνήκουν σ’ αύτή τήν πε
ρίοδο: ένας χώρος μέ αιχμές δορά- 
των καί πελέκεις βρέθηκε κάτω άπό 
τό δάπεδο ένός δωματίου κοντά σέ 
ένα μεγάλο μέγαρο (βλ. Σημείο 4), τό 
όποιο, άν δέν πρόκειται γιά τήν κα
τοικία τού ήγεμόνα τής Πολιόχνης, 
άνήκει πάντως σέ έναν ισχυρό πολε
μιστή.
Πολυάριθμοι είναι οί λίθινοι πελέ- 
κεις μέ όπή γιά τήν προσαρμογή τής 
λαβής, οί όποιοι λόγω τής μορφής 
τους ονομάζονται «σφυροπελέκεις» 
ή «πελέκεις μάχης». Στήν Πολιόχνη
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είναι τόσο πολλοί αυτοί οί πελέκεις, 
ώστε δέν μπορούν νά θεωρηθούν, 
όπως προτάθηκε, έργαλεΐα γιά τήν 
κατεργασία τού μετάλλου.
’Αλλά καί τά τείχη τού περιβόλου πα
ρουσιάζουν τώρα χαρακτηριστικά πού 
είναι κοινά στις οχυρωμένες άκρο- 
πόλεις στά άλλα νησιά τού Αιγαίου. 
Είναι σαφώς υπερυψωμένα πάνω άπό 
τό έπίπεδο τών κατοικιών πού έπρε
πε νά προστατευτούν καί κατασκευά
στηκαν μέ τήν τεχνική μιας λίθινης 
υποδομής πάνω άπό τήν όποια συνε
χιζόταν τό τείχος μέ ώμές πλίνθους.
’Ακόμα καί ή κύρια είσοδος τού οικι
σμού ύφίσταται τώρα σημαντικές τρο
ποποιήσεις, πού άποβλέπουν σαφώς 
στήν καλύτερη άμυνα σέ περίπτωση 
έπιδρομής. Πάνω άπό τό πλακόστρω
το χτίστηκαν, όπως καί στήν άκρόπο- 
λη τής Τροίας, πεσσοί, γιά νά στη
ρίξουν μιά ξύλινη πόρτα, καί πάντως 
γιά νά περιορίσουν τον χώρο τής 
εισόδου ώστε νά έλέγχεται καλύτερα.
Οί οικονομικές δραστηριότητες δέν 
φαίνεται νά τροποποιήθηκαν σημαν
τικά, άν έξαιρέσουμε ίσως μιά έντα- 
τικοποίηση τών νηματουργικών καί 
ύφαντικών δραστηριοτήτων μέ τή χρή
ση ζωικών (μαλλί) καί φυτικών (λι
νάρι) ίνών. Τήν έντατικοποίηση αύτή 
ύποδηλώνει ή αύξηση τού άριθμού 
τών ύφαντικών βαρών σέ σχέση μέ 
έκεΐνα πού βρέθηκαν στά βαθύτερα 
στρώματα. Βλ. λ. Βιοτεχνία.
Καί οί έμπ ορ ικές  σχέσεις πρέπει νά 
έγιναν πυκνότερες μετά τήν καθιέ
ρωση τού μετάλλου ώς άπαραίτητου 
άγαθού γιά τήν κατασκευή όπλων, τά 
όποια δέν είναι άπίθανο νά φτιά
χνονταν έπί τόπου. "Εχει βρεθεί μιά 
πήλινη μήτρα άπό τήν όποια θά μπο
ρούσαν νά κατασκευάζουν ένα τύπο

πελέκεως πού συναντάται καί στήν 
Πολιόχνη. Βλ. λ. μεταλλουργία.
'Ο οικισμός φαίνεται ότι περιορίστη
κε σέ έκταση, καταλαμβάνοντας μόνο 
τό βόρειο μέρος τού κεντρικού τμή
ματος τού λόφου, ένώ έγκαταλείφθη- 
κε τό νότιο άντέρεισμα καί ή γραμμή 
τών παλιών τειχών. Δέν ύπάρχουν όμως 
ίχνη σ’ αύτή τήν πλευρά μιας νέας 
άμυντικής γραμμής. ’Ίσως νά ήταν κι 
αύτό τό τείχος άπό ώμές πλίνθους, 
όπως κι έκείνο πού άποκαλύφθηκε 
στή βορειοανατολική πλευρά, καί 
έτσι νά διέφυγε τήν προσοχή τών 
άνασκαφέων τής δεκαετίας τοΰ ’30.

Κ ίτρινη π ερίοδος: 2200-2100 π.Χ.
Συνεχίζεται ή συρρίκνωση τού οικι
σμού, πού τώρά περιορίζεται μόνο 
σέ μία ζώνη κατά μήκος τής όδού τής 
κύριας πλατείας (βλ. Σημείο 7) μέχρι 
τήν άλλη πλατεία (βλ. Σημείο 8).
Τό μοναδικό σημαντικό κτίριο φαίνε
ται ότι είναι αύτό πού βλέπει στή βό
ρεια πλευρά τής κύριας πλατείας (βλ. 
Σημείο 8) καί είναι έκείνο πού άπο- 
δίδεται στον τελευταίο ήγεμόνα τής 
Πολιόχνης, ό όποιος θά μπορούσε νά 
είναι καί ό ιδιοκτήτης τού μοναδικού 
θησαυρού χρυσών άντικειμένων πού 
βρέθηκε ώς τώρα στήν Πολιόχνη. 
Τσως νά τον έκρυψε μέ τις πρώτες δο
νήσεις τού φοβερού σεισμού, πού τό 
2100 π.Χ. περίπου κατέστρεψε άνε- 
πανόρθωτα ολόκληρο τον οικισμό.
Μερικοί άπό τούς έπιζώντες έπέστρε- 
ψαν γιά νά ζήσουν πάνω στά έρείπια 
καί έγκαταστάθηκαν γύρω άπό τήν 
κύρια πλατεία (βλ. Σημείο 7). Καί 
άλλοι άνθρωποι έρχονταν σποραδι
κά στον τόπο στούς έπόμενους αιώ
νες μέχρι καί τον Μεσαίωνα. Ή Πο
λιόχνη όμως δέν άναβίωσε ποτέ πιά.
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Ψήσιμο πίτας.

Άντληση λαδιού η κρασιού άπό πιθάρι μισοχωμένο 
οτή γή.

’Επισκευή κύρτου για ψάρεμα.

Άρμεγμα προδότου.
Άλεσμα σταριού.
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”Επεξεργασία οστών.

Πλέξιμο καλαθιού

mmS*

Κατεργασία μετάλλων.

Ραφή ενδυμάτων.

Ύφανση σέ όρθιο άργαλειό.

Πλάσιμο άγγείων.
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ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ





Α λιεία. Μιά δραστηριότητα (όπως 
τό κυνήγι μικρών θηλαστικών μέ πα
γίδες η σφενδόνες κλπ.) στήν όποια 
επιδίδονταν ευκαιριακά καί οί άγρό- 
τες. Αυτό έκαναν και οί κάτοικοι τής 
Πολιόχνης, μιας θέσης που ίσως έπι- 
λέχτηκε έπειδή, έκτος τών άλλων, 
ευνοούσε τήν άνάπτυξη αυτής τής 
δευτερεύουσας οικονομικής δραστη
ριότητας.

1Ανάλημμα: Διαμόρφωση ένός έπικλι- 
νοϋς έδάφους, μέ τήν κατασκευή ένός 
άναλημματικοΰ τοίχου, γιά τη δημι
ουργία ένός οριζοντίου έπιπέδου, 
πού θά χρησιμεύσει είτε γιά καλ
λιέργεια είτε γιά οικοδόμηση.

’Α νηφ ορικό πλακόστρωτο (ράμπα): 
Χρησίμευε γιά τήν πρόσβαση σε ένα 
ψηλότερο, σε σχέση μέ τούς γύρω 
άγρους, έπίπεδο, πού δημιουργήθη- 
κε μέ τις άποθέσεις υλικών στους 
κατοικημένους χώρους. Στήν Πολιό- 
χνη, όπως καί στήν Τροία, χρειά
στηκε νά κατασκευαστεί, σε μιά δε
δομένη στιγμή τής ζωής τού οικι
σμού, ένα άνηφορικό πλακόστρωτο, 
έπειδή μέχρι τό έπίπεδο τών κατοι
κιών έπρεπε (στήν Πολιόχνη) νά ξεπε- 
ραστεί μιά υψομετρική διαφορά 2.60 
μ., κι αυτό έγινε μέ ένα κεκλιμένο 
έπίπεδο μήκους 11 μ. (κλίση περί
που 25%). Σε σχέση μέ έκεΐνο τής 
Τροίας, τό κεκλιμένο έπίπεδο τής 
Πολιόχνης (πλάτους 7 μ.) είναι λιγό
τερο έντυπωσιακό, γιατί έκτος τών 
άλλων χτίστηκαν έπάνω του, κατά τήν 
’Ερυθρά περίοδο, προσθήκες πού άπέ- 
βλεπαν στη βελτίωση τής άμυνας 
(πεσσοί κυρίας εισόδου τού οικι
σμού), πού ένμέρει τό έπικάλυψαν.

Αργιλοκονίαμα: Στήν κατασκευή ένός 
τοίχου χωρίς συνδετικό υλικό (ξερο

λιθιά) ή σταθερότητα τών λίθων έξαρ- 
τάται κυρίως άπό τή φροντίδα μέ 
τήν όποια ό κτίστης τούς διαλέγει 
καί τούς τοποθετεί τον ένα πάνω 
στον άλλον, έτσι πού νά βρίσκονται 
σέ όσο τό δυνατόν μεγαλύτερη έπα- 
φή μεταξύ τους. Στούς τοίχους τής 
Πολιόχνης, άντίθετα, χρησιμοποιεί
ται ένα άργιλοκονίαμα, πού γεμίζει 
όλα τά κενά άνάμεσα στις πέτρες καί 
τις κάνει νά έχουν συνοχή μεταξύ 
τους, παρόλο πού δέν άποτελούν ένα 
σώμα, όπως γίνεται μέ τό τσιμεντο
κονίαμα.

’Αργοναύτες. Στή χαραυγή τής ιστο
ρίας, πριν άπό τον Τρωικό πόλεμο 
(1200 π.Χ.), πενήντα νεαροί “Ελλη
νες ηγεμόνες, μεταξύ τών οποίων καί 
ό Ηρακλής, μέ έπικεφαλής τον Ίάσο- 
να, έπιχείρησαν ένα έπικίνδυνο τα
ξίδι προς τήν Κολχίδα (στις άκτές 
τού Ευξείνου Πόντου) σέ άναζήτηση 
μιάς μυθικής δοράς κριαριού: τού 
χρυσόμαλλου δέρατος.

Ό  μύθος αύτός άπηχεϊ τις έπιδιώ- 
ξεις τών θαλασσοπόρων τού Αιγαίου 
καί τις δυσκολίες πού συναντούσαν 
γιά νά προσεγγίσουν τις άπομακρυ- 
σμένες καί πλούσιες σέ μεταλλεύ
ματα άκτές τοΰ Ευξείνου Πόντου.

Α στική συγκέντρωση ή ’Αστυφι
λία: Ό  όρος δηλώνει τή συγκέντρω
ση ένός αύξανόμενου άριθμού κα
τοίκων σέ μιά κοινή περιοχή (χωριό 
η πόλη). Στήν περίπτωση τής Πο
λιόχνης πρόκειται άσφαλώς γιά μιά 
πρωτόγονη μορφή άστυφιλίας. Μπο
ρούμε νά ύπολογίσουμε ότι ύπήρχαν 
πενήντα περίπου οικογένειες σύνθε
του τύπου (οί πρεσβύτεροί τους συ
νεδρίαζαν στο βουλευτήριο), πού 
άποτελούνταν δηλαδή άπό άμεσους
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κατιόντες συγγενείς (15 -20  άτομα) 
ενός ζώντος προγόνου. Συνέχιζαν νά 
καλλιεργούν τούς γύρω άγρούς άλλά 
δεν έμεναν συνέχεια έκεϊ. Προτιμού
σαν νά έπιστρέφουν τό βράδυ στον 
οικισμό, όπως συμβαίνει και σήμερα 
με τούς λίγους άγρότες πού έξακο- 
λουθούν νά ζούν στα Καμίνια.

Αυλάκι·. Σήμερα είναι ένας μικρός 
χείμαρρος πού έκβάλλει στά νότια 
τής Πολιόχνης καί είναι σχεδόν ξε
ρός άρκετούς μήνες τον χρόνο. Στήν 
3η π.Χ. χιλιετία όμως πρέπει νά είχε 
άρκετό νερό και νά ήταν άκόμα καί 
έπικίνδυνος κατά τήν περίοδο τών 
φθινοπωρινών καί χειμερινών βροχο
πτώσεων. Πρέπει νά άποτελούσε μιά 
συχνή άπειλή γιά τον οικισμό, ιδιαί
τερα στή νοτιοδυτική πλευρά του. 
Οί ισχυροί άναλημματικοί τοίχοι 
στήν πλευρά αύτή θά μπορούσαν νά 
χρησιμεύουν ώς φράγμα γιά τις ύπερ- 
εκχειλίσεις τού ποταμού. Σημάδια 
τέτοιων περιοδικών ύπερεκχειλίσεων 
μπορούν νά έντοπιστούν στις άπο- 
θέσεις στήν πεδιάδα μπροστά άπό 
τήν Πολιόχνη, πού έρευνήθηκαν με 
γεωτρήσεις καί έξαγωγή πυρήνων 
(«καρότων»).

Βιοτεχνία. "Ολες οί δραστηριότητες 
πού παράγουν καταναλώσιμα άγαθά, 
με τήν έξαίρεση έκείνων πού προο
ρίζονται γιά τροφή. Στήν άγροτική 
κοινωνία τής Πολιόχνης μιά πραγμα
τική βιοτεχνική δραστηριότητα άρχί- 
ζει ίσως στήν ’Ερυθρά περίοδο, όταν, 
όπως πιστεύεται, διαδόθηκαν τά με
ταλλικά άντικείμενα, συμπεριλαμβα
νομένων καί τών όπλων, πού ίσως 
ήταν έγχώριας παραγωγής. Προηγου
μένως έπρόκειτο ίσως γιά μεταλλικά 
άντικείμενα εισηγμένα, ώς έπί τό πλεΐ-

στον διακοσμητικά καί οπωσδήποτε 
οικογενειακής παραγωγής, όπως ήταν 
καί οί βιοτεχνίες πού παρήγαν άγ- 
γεϊα, καλάθια, νήματα, ύφάσματα, έν- 
δύματα κλπ.

Βουλευτήριο: Κτίριο όπου συγκεν
τρώνονταν, γιά νά λάβουν άποφά- 
σεις, οί έκλεγμένοι άπό τον λαό 
άντιπρόσωποι τών ελληνικών κρα
τών στήν κλασική έποχή. Στήν περί
πτωση τού κτιρίου τής Πολιόχνης, ή 
ονομασία αύτή δεν είναι άκριβής, 
γιατί, όπως πιστεύεται, σ’ αύτό δεν 
συγκεντρώνονταν οί έκλεγμένοι άντι- 
πρόσωποι τού λαού, άλλά οί πρεσβύ- 
τεροι τών οικογενειακών πυρήνων.

Αηρογραφικά στοιχεία. Παρά τήν 
έλλειψη στοιχείων άπό τά νεκροτα
φεία τής Πολιόχνης, πού δεν έχουν 
άποκαλυφθεΐ άκόμα, είναι δυνατόν 
νά διατυπωθούν ορισμένες ύποθέ- 
σεις δημογραφικού χαρακτήρα, του
λάχιστον όσον άφορά τον άριθμό 
τών κατοίκων στις διάφορες περιό
δους ζωής τού οικισμού.

Γιά παράδειγμα είναι δυνατόν νά 
ύπολογιστεί ότι στήν Πολιόχνη κατά 
τήν Κυανή περίοδο έζησαν περίπου 
800 άτομα, πού χωρίζονταν σε 50 
οικογένειες, όσα περίπου είναι τά 
σπίτια πού ύποθέτουμε ότι χωρού
σαν μέσα στον οικισμό, πού άπό τότε 
περιοριζόταν με τείχη. Ό  άριθμός 
αύτός οικογενειών άντιστοιχεΐ με 
τον άριθμό τών πρεσβυτέρων τους, 
πού μπορούσαν νά χωρέσουν στο 
βουλευτήριο καί νά λάβουν άποφά- 
σεις γιά τά κοινοτικά προβλήματα: 
τήν κατασκευή τών τειχών καί τή 
συντήρησή τους· τή διοχέτευση τών 
ύδάτων μέσω άγωγών τή δημιουρ

72



γία και συντήρηση κοινοτικών χώ
ρων, όπως τών πλατειών και τών οδών. 
Μιά μεγάλη αύξηση τοΰ πληθυσμού, 
που έφτασε περίπου τά 1.500 άτο
μα, θεωρείται ότι έπήλθε κατά τήν 
Πράσινη περίοδο, οπότε γεννήθηκε 
ή άνάγκη νά άποκτηθεΐ επιπλέον χώ
ρος γιά οικοδόμηση, με τήν κατα
σκευή άναλημματικών τοίχων στά όρια 
τής παλιάς πόλης. Αυτός ό πληθυ
σμός που υποθέτουμε ότι είχε ή Πο
λιόχνη, συντηρούνταν με τήν έκμε- 
τάλλευση τών έδαφών τής κοιλάδας 
τού ποταμού Αύλάκι. Τής περιοχής 
δηλαδή πού βρίσκεται γύρω άπό τά 
Καμίνια, τον σύγχρονο οικισμό κοντά 
στήν Πολιόχνη.
Στήν πραγματικότητα ό ίδιος άριθμός 
άτόμων, περίπου 1.000, άποτελοΰσε 
τον πληθυσμό αυτής τής κοινότητας 
γύρω στά μέσα τού περασμένου αιώνα, 
πριν άρχίσει δηλαδή ή μεγάλη έξοδος 
προς τήν ’Αθήνα καί τήν Αυστραλία. 
Τότε οί κάτοικοι τών Καμινιών ξοΰσαν 
σχεδόν άποκλειστικά άπό τά προϊόντα 
πού τούς έδινε ή έκμετάλλευση τών 
ίδιων έδαφών πού βρίσκονται γύρω 
άπό τήν Πολιόχνη.

Ε μπ όρ ιο . Άπό τήν άρχαιότερη φά
ση τής Νεολιθικής έποχής, άκόμα 
καί άπό τήν Παλαιολιθική (πριν άπό 
20.000 χρόνια περίπου) άνταλλάσ- 
σονταν άντικείμενα, πού ήταν πολύ
τιμα γιά τήν ομορφιά ή τή σπανιό- 
τητά τους. Κοχύλια άπό τή Μεσό
γειο άποκαλύφθηκαν σέ παλαιολιθι
κές θέσεις στο κέντρο τής Γαλλίας. 
Όψιανοί άπό τή Μήλο βρέθηκαν 
στήν ήπειρωτική Ελλάδα, καί όψια
νοί άπό τά νησιά Λιπάρι καί τή Σαρ
δηνία στή Γαλλία και σέ ολόκληρη 
τήν ιταλική χερσόνησο.

Τό έμπόριο όμως, όπως τό έννοοΰ- 
με σήμερα, μέ μιά οργάνωση ειδικών 
άτόμων πού άφιερώνουν ολόκληρο 
τον χρόνο τους σ’ αύτή τή δραστη
ριότητα, στήν άναζήτηση, τή μετα
φορά καί τον έντοπισμό πρώτων ύλών 
και κατασκευασμένων άντικειμένων, 
γεννιέται μόνο στήν Εποχή τών Με
τάλλων καί ιδιαίτερα μέ τό έμπόριο 
τών όπλων.
Προϊόντα τής Πολιόχνης άσφαλώς 
έξάγονταν άπό τό νησί, καί αύτό τό 
μαρτυρούν οί κεραμικές σφραγίδες 
πού άποκαλύπτονται συχνά στήν Πο
λιόχνη καί πού χρησίμευαν γιά τήν 
ταύτιση τών έμπορευμάτων καί τών 
ιδιοκτητών τους. Οί έμπορικές σχέ
σεις μέ τις Κυκλάδες καί τις άκτές 
τής ήπειρωτικής Ελλάδας μαρτυρούν- 
ται άπό θραύσματα άμφορέων, μερι
κών άγγείων μέ ζωγραφική διακό- 
σμηση καί ενός μαρμάρινου. Μ’ αύτό 
τον τρόπο έφτασε στήν Πολιόχνη μιά 
κυλινδρική σφραγίδα άπό έλεφαντο- 
στό άπό τή μακρινή Μεσοποταμία. 
(Βλ. σ. 48).

Ηγεμόνας (η άρχηγός μιας μικρής 
κοινότητας): Αύτός συγκέντρωνε όλες 
τις έξουσίες, οικονομική, πολιτική, 
στρατιωτική, καί, μερικές φορές, άκό
μα καί θρησκευτική. Ή έξουσία αύτή 
μπορούσε είτε νά είναι κληρονομική 
είτε όχι, καί δεν τήν έξασφάλιζε άπο- 
κλειστικά ή μεγάλη ηλικία άλλά ή 
άξια καί ή δύναμη τού άνθρώπου.

Θησαυρός: ’Έτσι άποκαλεΐται ένα 
σύνολο πολύτιμων άντικειμένων πού 
βρίσκονται όλα μαζί μέσα σέ ένα άγ- 
γεΐο καί πού ύποθέτουμε ότι τά έκρυ
ψε έκεί καί δέν τά άναζήτησε ξανά ό
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Ιδιοκτήτης τους, έπειδή συνέβησαν 
γεγονότα που τον εμπόδισαν νά το 
κάνει (νά σκοτώθηκε άπό ένα σεισμό, 
γιά παράδειγμα). Αυτή φαίνεται ότι 
είναι ή περίπτωση τού θησαυρού 
τής Πολιόχνης, καθώς καί εκείνων 
που βρήκε στην Τροία ό Σλήμαν.

Ίάσων: Μυθικός ήρωας, ό όποιος 
γιά νά ξανακερδίσει τό βασίλειό του 
που είχε σφετεριστεί ό θείος του Πε- 
λίας, επιχείρησε μιά περιπετειώδη εκ
στρατεία στήν Κολχίδα τού Εύξείνου 
Πόντου, γιά νά πάρει τό χρυσόμαλ
λο δέρας. Πενήντα νεαροί ήγεμόνες, 
μεταξύ τών όποιων καί ό Ηρακλής, 
επιβιβάστηκαν στο πλοίο του ’Αργώ.

Οί ’Αργοναύτες σταμάτησαν στή Λή
μνο, που τή βρήκαν νά κατοικείται 
άποκλειστικά άπό γυναίκες, τις όποιες 
νυμφεύθηκαν. 'Ο Ίάσων μάλιστα άπέ- 
κτησε άπό τή βασίλισσά τους Ύψι- 
πύλη δυο γιους. Συνεχίζοντας τό τα
ξίδι καί άφοΰ άντιμετώπισαν πολ
λούς κινδύνους έφθασαν στον τόπο 
προορισμού τους. ’Εκεί όμως ένας τε
ράστιος δράκοντας, πού φύλαγε τό 
χρυσόμαλλο δέρας, κατάπιε τον Ίά- 
σονα. Ή Μήδεια, θυγατέρα τού βα
σιλιά τής Κολχίδας, τον βοήθησε νά 
πάρει τό δέρας στήν κατοχή του καί 
νά δραπετεύσει.

"Οταν έπέστρεψε στήν πατρίδα του 
πληροφορήθηκε ότι ό Πελίας είχε 
πεθάνει καί ότι τον είχε διαδεχθεί ό 
γιός του Άκαστος, ένας άπό τούς 
’Αργοναύτες του. ’Εγκαταστάθηκε με 
τή Μήδεια στήν Κόρινθο, όπου 
όμως έγκατέλειψε τή σύζυγό του γιά 
τή βασίλισσα Κρέουσα, ή όποια στή 
συνέχεια δολοφονήθηκε άπό τήν 
άντίπαλό της.

Καλλιέργεια τής γής: Γιά μιά πολύ 
μεγάλη χρονική περίοδο (Παλαιολι
θική έποχή, πριν άπό 1.000.000 ως 
10.000 χρόνια) ό άνθρωπος έζησε 
μόνο με τά προϊόντα πού έδινε χω
ρίς καλλιέργεια ή γή καί με τό κυ
νήγι τών άγριων ζώων. ’Αργότερα, στις 
περιοχές τής ’Εγγύς ’Ανατολής (Παλαι
στίνη, Συρία), ό άνθρωπος άρχισε νά 
καλλιεργεί ορισμένα φυτά (δημη
τριακά) καί νά έξημερώνει μερικά 
είδη ζώων (πρόβατα καί βοοειδή). 
Ξεκίνησε έτσι ή Νεολιθική έποχή η ή 
έποχή τής καλλιέργειας τής γής, 
οπότε ό άνθρωπος άρχισε ό ίδιος νά 
βελτιώνει τήν κατάστασή του με τήν 
έκμετάλλευση τής φύσης. Αύτές οί 
σημαντικές καινοτομίες μεταδόθηκαν 
καί στήν εύρωπαϊκή ήπειρο, φθά- 
νοντας στήν Ελλάδα τό 6000 π.Χ. 
περίπου, με τή διάδοση τών δημη
τριακών καί τών προβάτων πού, γιά 
μεγάλο διάστημα, άποτελοΰσαν τή 
βάση τής οικονομίας. Στήν Πολιό- 
χνη ή κίνηση αύτή άνθρώπων καί 
ιδεών έφθασε τό 4000 π.Χ. περίπου.

Κ οινω νική ζωή: 'Η κοινωνία τής 
Πολιόχνης φαίνεται ότι ήταν οργα
νωμένη σε ομάδες πού περιλάμβα
ναν άπό 15 ως 20 άτομα, συνδεδε- 
μένα με δεσμούς συγγένειας καί συγ
κεντρωμένα γύρω άπό έναν ζώντα 
πρόγονο. Ήταν σύνθετες οικογένειες, 
καί όχι μιά πραγματική φυλετική 
ομάδα (κλάν), ή όποια άποτελεϊται 
άπό όλους τούς άπογόνους ενός 
κοινού καί μακρινού προγόνου, πού 
με τον χρόνο έχει μυθοποιηθεί.

Συγκεντρωμένες στήν ίδια οικιστική 
περιοχή, οι ομάδες αύτές ζούσαν 
διατηρώντας τον μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό αύτονομίας, λύνοντας όμως 
τά κοινά προβλήματα τής συμβίωσης
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μέ τις συναθροίσεις τών πρεσβυτέ
ρων τους στο βουλευτήριο, χωρίς δη
λαδή νά άναθέτουν αυτό τό λειτούργη
μα σε ένα περιορισμένο άριθμό άτό- 
μων, ή σε έναν άρχηγό ή ηγεμόνα. 
’Έτσι νομίζουμε ότι υπήρχε, τουλά
χιστον στήν Πολιόχνη τής Κυανής 
περιόδου, μιά στοιχειώδης μορφή δη
μοκρατίας, πού στή συνέχεια παρα
χώρησε τή θέση της (όπως φαίνεται 
μόνο άπό τήν ’Ερυθρά περίοδο καί με
τά) στή συγκέντρωση τής έξουσίας στά 
χέρια ενός ήγεμόνα, τον όποιο ίσως 
περιέβαλλε ένας περιορισμένος άριθ- 
μός εύγενών πολεμιστών.

Κτηνοτροφία: Τά τρία είδη έκτρεφό- 
μενων ζώων πού συναντώνται στις 
άγροτικές κοινωνίες είναι τά προβα- 
τοειδή (πρόβατα καί αίγες), τά βοο
ειδή (άγελάδες καί βόδια) καί οί χοί
ροι. Εκτρέφονται είτε σε οικογενεια
κό έπίπεδο, όπως πιστεύεται ότι συ- 
νέβαινε στήν Πολιόχνη, είτε σε άγέ- 
λες, άπό βοσκούς πού είναι άφιερω- 
μένοι άποκλειστικά σ’ αύτή τήν άπα- 
σχόληση.

Λατρεία: Γιά τήν προϊστορική περίο
δο τις καλύτερες άρχαιολογικές πλη
ροφορίες τις παρέχουν όσα έκαναν 
οί άνθρωποι γιά νά τιμήσουν τούς 
νεκρούς. Γιά παράδειγμα ό τύπος 
τής άρχιτεκτονικής τού τάφου, ή 
θέση καί ό προσανατολισμός τών 
σκελετών, ό άριθμός καί ή ποιότητα 
τών άντικειμένων πού συνόδευαν 
τον νεκρό στον τάφο. "Ολα αύτά τά 
στοιχεία είναι χρήσιμα γιά νά προσ
διοριστεί τό είδος τών πεποιθήσεων 
γιά τή μετά θάνατο ζωή, ή θρησκευ
τικότητα τών συγγενών καί οί οικο
νομικές τους δυνατότητες. ’Αποκα
λύπτουν έπίσης οί ταφές ένδείξεις γιά

τήν ύπαρξη κοινωνικών καί οικονο
μικών τάξεων (πολεμιστές, εύγενείς, 
πλούσιοι, φτωχοί, κλπ.). Στήν Πολιό
χνη ώστόσο δεν έχει άνακαλυφθεΐ άκό- 
μα τό νεκροταφείο ή τά νεκροταφεία 
της, καί έτσι δεν γνωρίζουμε τίποτα 
γιά τήν ταφική λατρεία, όπως άλλω
στε καί γιά έκείνη τής σύγχρονης καί 
γειτονικής Τροίας.

Λ ημνία γή: Στρώμα κόκκινου χώμα
τος, έπειδή είναι πλούσιο σε σιδη
ρούχες ύλες, πού υπάρχει σε μερικές 
περιοχές τού νησιού. Τχνη λατομείου, 
πού δέν είναι δυνατόν νά χρονολο
γηθεί, έντοπίστηκαν κοντά στο Κοντο- 
πούλι. Ή έκμετάλλευση είχε σχέση 
μέ τις ιαματικές ιδιότητες, στυπτικές 
καί έπουλωτικές τών πληγών, πού 
άποδίδονταν σ’ αύτό τό χώμα.

Μέγαρο: Χαρακτηριστικός στούς προ
ϊστορικούς χρόνους τύπος κατοι
κίας μέ ένα η δύο ορθογώνια δωμά
τια, μπροστά άπό τήν όποια ύπάρχει 
μία άνοιχτή αύλή. ’Εμφανίζεται στήν 
Ελλάδα στο τέλος τής 4ης π.Χ. χιλιε
τίας καί παραμένει σέ χρήση άκόμα 
καί στήν ιστορική έποχή.

Μεταλλουργία: Ώ ς βιοτεχνική δρα
στηριότητα άπαιτεϊ ειδικές γνώσεις, 
έκτος άπό τή δυνατότητα άνεφοδια- 
σμού μέ πρώτες ύλες (χαλκό, κασσί
τερο κλπ.). Στήν Πολιόχνη δέν βρέ
θηκε καμιά ένδειξη γιά μεταλλουρ
γικό έργαστήριο. Ή παρουσία ώστό
σο ενός καλού π ιού γιά πελέκεις, 
πού θά μπορούσε νά σημαίνει ότι ήταν 
γνωστή ή τήξη τού μετάλλου μέ τήν 
τεχνική τού «χαμένου κεριού», καθώς 
καί θραυσμάτων χοάνης, πού άπο- 
καλύφθηκαν στο γέμισμα ενός πήγα-



διοϋ πού βρισκόταν κάτω άπό τό 
«μικρό άνάκτορο τού ήγεμόνα», μάς 
κάνουν νά άφήνουμε άνοιχτό τό εν
δεχόμενο νά υπήρχε μεταλλουργική 
δραστηριότητα στήν Πολιόχνη, ήδη 
άπό την Πράσινη περίοδο.

Ό δυσσεύς: Βασιλιάς τής ’Ιθάκης και 
τής Κεφαλλονιάς. ’Αφού πείσθηκε 
άπό τον Άγαμέμνονα νά πάρει μέρος 
στον Τρωικό πόλεμο, συμμετείχε στή 
δεκάχρονη πολιορκία τής Τροίας, 
όπου διακρίθηκε γιά την άνδρεία του 
άλλά κυρίως γιά τήν πονηριά του. 
Χρειάσθηκε νά επιστρέφει στή Λήμνο 
γιά νά πάρει μαζί του τον Φιλοκτή
τη, με τά βέλη τού όποιου, σύμφωνα 
μέ τον χρησμό, θά σκοτωνόταν ό Πά- 
ρις. Ή σύμπραξη τού Φιλοκτήτη σε 
συνδυασμό μέ τήν έπιχείρηση τού 
δουρείου ίππου, ένα τέχνασμα πού 
έπινόησε ό Όδυσσέας, έθεσαν τέλος 
στον πόλεμο.

Ο ικισμός: Μιά κατοικημένη περιοχή 
μικρών διαστάσεων (20.000-30.000 
τ.μ.) πού περιβαλλόταν άπό τείχη, 
όχι άπαραιτήτως άμυντικά, όπου κα
τοικούσε ένας όχι πολύ μεγάλος άριθ- 
μός άτόμων. Σ’ αύτόν ή συμβίωση 
περισσότερων οικογενειακών πυρή
νων δημιουργούσε μιά σειρά προ
βλημάτων, τά όποια έπέλυε μιά κοι
νωνική και πολιτική οργάνωση ολο
ένα και πιο σύνθετη, διεπόμενη άπό 
κανόνες, γιά τήν τήρηση τών όποιων 
φρόντιζε τό συμβούλιο τών πρεσβυ
τέρων τών οικογενειών η ένας άρχη- 
γός η ήγεμόνας.

"Ο μηρος: 'Ο περίφημος ποιητής τής 
Ίλιάδας και τής ’Οδύσσειας. Στήν πρώ
τη άφηγεϊται τά γεγονότα τού Τρωι
κού πολέμου και στή δεύτερη τήν πε

ριπετειώδη έπιστροφή τού Όδυσσέα 
στήν πατρίδα του. Έζησε στο β’ μισό 
τού 8ου π.Χ. αί. καί κατά τήν παρά
δοση ήταν φτωχός καί τυφλός καί 
πατρίδα του ήταν ή Σμύρνη.

Πάρις. “Ενας άπό τούς πενήντα γιούς 
τού βασιλιά τής Τροίας Πριάμου. Σε 
έναν διαγωνισμό ομορφιάς ευνόησε 
τή θεά τού έρωτα ’Αφροδίτη, ή όποια 
γιά νά τον άνταμείψει τού ύποσχέ- 
θηκε τήν κατάκτηση τής ώραιότερης 
γυναίκας, τής Ελένης, συζύγου τού 
βασιλιά τής Σπάρτης Μενελάου. Στή 
διάρκεια τού πολέμου πού ξέσπασε 
μέ αύτή τήν άφορμή, δεν διακρίθηκε 
γιά τό θάρρος του, κατόρθωσε όμως 
μέ τή βοήθεια τού ’Απόλλωνος νά 
σκοτώσει τον Άχιλλέα, τον πιο φη
μισμένο άπό τούς “Ελληνες ήρωες. 
Λίγο άργότερα όμως βρήκε και ό 
ίδιος τον θάνατο άπό τά βέλη τού 
Φιλοκτήτη, τον όποιο έφερε ό Όδυσ- 
σέας άπό τή Λήμνο, όπου τον είχαν 
έγκαταλείψει οί "Ελληνες έπειδή τό 
πόδι του είχε προσβληθεί άπό γάγ
γραινα μετά άπό δάγκωμα φιδιού.

Π ερίοδος  (ή χρονολογική φάση): 
’Αντιστοιχεί σε ένα χρονικό διάστη
μα μεγαλύτερης ή μικρότερης διάρ
κειας, κατά τό όποιο κυριαρχούν 
ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
Τά σπίτια έχουν ένα ορισμένο σχέ
διο, τά άγγεΐα ιδιαίτερα σχήματα και 
διακόσμηση, τά άντικείμενα καθημε
ρινής χρήσης παρουσιάζουν ορισμέ
να χαρακτηριστικά. Ή άλλαγή ενός 
(ή καλύτερα περισσοτέρων) άπό αύτά 
τά στοιχεία ύποδηλώνει μιά χρονική 
άλλαγή καί, καμιά φορά, καί μετα
βολή ολόκληρου τού πολιτισμικού συ
στήματος, μέ τήν άφιξη άλλων πληθυ
σμών στον χώρο τής κοινότητας. Στήν
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Πολιόχνη τά πολιτισμικά στοιχεία τοϋ 
πληθυσμού φαίνονται ενιαία, άπό τή 
Μαύρη ώς τήν Κίτρινη περίοδο. Οί 
μεταβολές άφοροΰσαν μόνο μερικές 
όψεις αυτού τού ένιαίου πολιτι
σμού, γιά παράδειγμα:
1. Ό  ορθογώνιος τύπος σπιτιού άντι- 
κατέστησε τον παλιότερο κυκλικό.
2. Ή έμφάνιση μερικών καινούριων 
σχημάτων άγγείων (τοΰ τριποδικοΰ, 
τής καρποδόχης) η ή μεταβολή τοΰ 
σχήματος τού ποδιού καί τών λαβών 
αυτών τών κυπέλλων.
3. Ή έμφάνιση τής κεραμικής μέ κα
θαρό πηλό (Κίτρινη περίοδος) σέ 
άντιδιαστολή μέ έκείνη όπου ό πη
λός περιέχει έγκλείσματα (περίοδοι 
άπό τή Μαύρη ώς τήν Ερυθρά).
4. Ή παρουσία η άπουσία μεταλ
λικών άντικειμένων.
Στις περιόδους αύτές άποδίδεται ορι
σμένη διάρκεια βάσει συγκρίσεων 
μέ άλλους γειτονικούς πολιτισμούς 
καλύτερα χρονολογημένους, ή μέ βάση 
άμεσες χρονολογήσεις πού έπιτυγχά- 
νονται μέ τή μέθοδο τού ραδιενερ
γού άνθρακα (C14).

Σ εισμός. Ή Λήμνος είναι ένα ήφαι- 
στειογενές νησί πού βρίσκεται στά 
όρια τής εύρωασιατικής πλάκας. Συγ
κλονίζεται λοιπόν συχνά άπό κατα
στροφικούς σεισμούς, τά ίχνη τών 
όποιων είναι έμφανή στις τοιχο
ποιίες τών διαφόρων περιόδων τής 
Πολιόχνης. Γιά παράδειγμα, βρέθη
καν τοίχοι μέ έλικοειδή πρόσοψη 
πού οφείλεται άσφαλώς σέ κυματο
ειδείς σεισμούς, καθώς καί τοίχοι 
πού είχαν καταρρεύσει ολόκληροι 
ύστερα άπό τεκτονικούς σεισμούς. 
'Ο ισχυρότερος σεισμός ύπήρξε έκεϊ- 
νος πού κατέστρεψε τήν πόλη τής

Κίτρινης περιόδου, μετά άπό τον 
όποιο σημειώθηκε μόνο σποραδική 
έπιστροφή τών κατοίκων καί ποτέ 
πιά δέν άναβίωσε ή πόλη.

Σιταποθήκη: Μεγάλο ορθογώνιο οι
κοδόμημα (1 7 x 4  μ.) άπέναντι άπό 
τό βουλευτήριο, πού έρμηνεύθηκε κι 
αύτό ώς κοινοτικό κτίριο, όπου φυ
λασσόταν τό σιτάρι όλων τών κατοί
κων τής Πολιόχνης. Παρά τό μέγε
θος του, τό κτίριο αύτό δέν θά μπο
ρούσε νά χωρέσει τούς 130 περίπου 
τόνους δημητριακών πού ήταν άπα- 
ραίτητοι γιά νά τραφούν τά 800 άτο
μα πού ύπολογίζεται ότι ζούσαν στήν 
Πολιόχνη κατά τήν Κυανή περίοδο. Έξ 
άλλου, ή ύπαρξη μεγάλων άγγείων 
γιά τή φύλαξη τροφίμων σέ όλα σχε
δόν τά σπίτια τής Πολιόχνης μάς οδη
γεί στή σκέψη ότι κάθε οικογένεια 
άποθήκευε τή δική της παραγωγή, καί 
ότι δέν γινόταν ή άποθήκευση άπό 
τήν κοινότητα. Είναι πιθανό ότι σ’ 
αύτό τό κτίριο άποθήκευαν μόνο τό 
στάρι πού προοριζόταν γιά τή σπο
ρά, θεωρώντας το κοινό άγαθό, πού 
έπρεπε νά διαφυλαχθεί σέ κάθε περί
πτωση γιά τήν προστασία ολόκλη
ρης τής κοινότητας.

Τροία: ’Οχυρή πόλη, χτισμένη στις 
έκβολές τοΰ Σκαμάνδρου ποταμού, 
στήν είσοδο τών στενών τού Ελλη
σπόντου, τού όποιου διατηρούσε τον 
έλεγχο. Ή πόλη, ή όποια κατοικήθη- 
κε άπό τήν πρώιμη έποχή τοΰ Χαλκού 
(άπό τις άρχές τής 3ης χιλιετίας), 
καταστράφηκε πολλές φορές άπό 
πυρκαγιές. Ξαναχτιζόταν όμως, ώς τήν 
τελική καταστροφή της άπό τούς “Ελ
ληνες τού Άγαμέμνονα τό 1184 π.Χ., 
πάντα στήν ίδια θέση. Τήν ιστορία
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της άφηγεϊται ή Ίλιάς. ’Αναβίωσε έπί 
’Αλεξάνδρου τοϋ Μεγάλου και άκμα
σε στά χρόνια της κυριαρχίας τών 
Ρωμαίων, οί όποιοι τή θεωρούσαν 
ώς τόπο καταγωγής τους. Οί άνασκα- 
φές τού Σλήμαν καί τού Dorpfeld στά 
τέλη τού 19ου αί. έφεραν στο φώς 
τις άλλεπάλληλες οικιστικές φάσεις 
της καί άποκάλυψαν θησαυρούς χρυ
σών άντικειμένων παρόμοιων με εκεί
να τού θησαυρού τής Πολιόχνης.

Τυρρηνοί: Λαός πού κινήθηκε άπό 
τις άκτές τής Μικράς ’Ασίας προς τή 
Δύση, ώς τις λεγάμενες τυρρηνικές 
άκτές τής ιταλικής χερσονήσου, περ
νώντας πρώτα άπό τή Λήμνο καί τή 
χερσόνησο τής Χαλκιδικής, όπως 
μάς πληροφορούν ό Η ρόδοτος καί 
ό Θουκυδίδης.

Φιλοκτήτης. Θεσσαλός μυθικός ήρω- 
ας, ό καλύτερος τοξότης τού έλληνι- 
κού στρατεύματος πού έπλεε προς 
την Τροία. Επειδή έπαθε τό πόδι του 
γάγγραινα, ύστερα άπό δάγκωμα φι
διού, τον έγκατέλειψαν στή Λήμνο. 
Έκεΐ έζησε, χωρίς νά γιατρευτεί, γιά 
δέκα χρόνια, ώσπου νά έρθει ό Όδυσ- 
σέας και νά τον πάρει μαζί του στήν 
Τροία, όπου ό ήρωας έδωσε τέλος

στον πόλεμο σκοτώνοντας τον Πάρι.

Χρυσόμαλλο δέρας: Επιχρυσωμένη 
δορά κριαριού. Πιθανόν νά συμβό
λιζε ένα σκεύος πού χρησίμευε γιά 
τήν περισυλλογή τών ψηγμάτων χρυ
σού πού συλλέγονταν άπό τά νερά 
τών ποταμών. “Ενα είδος κόσκινου σαν 
κι αυτά πού χρησιμοποιούσαν οί 
χρυσοθήρες στήν άμερικανική Δύση.

Σύμφωνα μέ τον μύθο, τό χρυσόμαλ
λο δέρας βρισκόταν σέ ένα δάσος τής 
Κολχίδας, όπου τό φύλαγε ένας δρά
κοντας. 'Ο Ίάσων, μέ τούς Αργοναύτες 
του, τό άνακάλυψε, άλλά πριν τό πά
ρει στήν κατοχή του κινδυνέυσε νά τον 
κατασπαράξει ό δράκοντας καί χρειά
στηκε νά τον σώσει ή Άθηνά.

Ω μή πλίνθος. Ήταν τό πιο κοινό 
οικοδομικό υλικό πού χρησιμοποιού
σαν στήν ’Εγγύς ’Ανατολή, στή Μικρά 
’Ασία καί στή βόρεια Ελλάδα. Στήν 
Πολιόχνη φαίνεται ότι τό μεταχειρί
στηκαν μόνο γιά τά άνώτερα τμήμα
τα τών τειχών, όταν έγιναν άπαραί- 
τητα γιά τήν άμυνα τού οικισμού. Οί 
τοίχοι τών ιδιωτικών σπιτιών, πού 
διατηρήθηκαν μέχρι ύψους 1.80 μ., 
δέν συνεχίζονταν ψηλότερα μέ ώμές 
πλίνθους.

78



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΜΕΛΕΤΗ

A rchontidou -A rgiri A. - T in e  S. - T rav erso  A., P o lio ch n i 1988 . N uovi sagg i di scav o  
nell’area del bou leu terion e  della piazza principale, Annuario della Scuola Archeo- 
logica di A tene e  delle m issioni italiane in O riente 6 6 -6 7 , 1988-89U 9931, 357-371 .

liege m ann F. - P ernicka E. - Schm itt-S trecker S., O n  the com p o sitio n  and  p ro v en an ce  o f  
m etal artefacts from  P o lio ch n i o n  Lem nos, O xford Journal o f  A rchaeology  9, 
1990, 263-298 .

Belli P , I.’abitato p re istorico  di P o lio ch n i (L em nos), στο L’habitat egeen prehistorique. 
Actes de la table ronde Internationale, Athenes 2 3 -2 5 ju in  1987  (A th enes 1990) 
321-330 .

Benvenu ti A .G ., C eram ica a d eco raz io n e  im pressa da P olioch ni, A nnuario della Scuola 
A rcheologica di A tene e  delle m issioni italiane in O riente 66 -67 , 1988-89119931, 
373-378 .

Benvenu ti A .G ., Entre a rch eo lo g ie  et m ythologie. P o lio ch n i et l l l e  d e Lem nos, στο Les 
temps de VEurope, 2. Temps m ythiques europeens. Delphes septem bre 1992  (Stra
sbou rg  1994) 21-27 .

B env en u ti A .G ., II saggio  “U ” n e l van o  28  (il c .d . G ran aio ), στο Poliochni e  Vantica eta 
del bronzo n ell’Egeo settentrionale. Convegno internazionale, A tene 22 -25  apri- 
le 1996  (A tene 19 9 7 ) 24-32.

B ern ab o  B rea  L., Poliochni. Citta preistorica n ell’isola di Lemnos, 1 (R om a 1964).

B ern ab o  B rea  L., Poliochni. Citta preistorica n ell’isola di Lemnos, 2 (R om a 1976).

B ozzo  E .-M erlanti E , E vid enze arch eo g eo fis ich e  nel territorio di P o lio ch n i (L em nos), στο 
Poliochni e Vantica eta del bronzo n ell’Egeo settentrionale. Convegno interna- 
zionale, A tene 22 -25  aprile 1996  (A tene 1997) 145-156 .

Cultraro M., N uovi dati sul P eriod o Verde di P olioch ni, στο Poliochni e  Vantica eta del 
bronzo n ell’Egeo settentrionale. Convegno internazionale, A tene 22 -25  aprile 
1996, 98 -119 .

Cultraro M., “N on e  tutto oro  q u el c h e  lu c e ”, p er una rilettura d el ripostig lio  di o refice- 
rie di P olioch ni, στο Επί π όντον  πλαζόμενοι. Simposio italiano di Studi Egei, Ro
ma 18-20 febbra io 1998  (R om a 19 9 9 ) 41-52 .

Di Vita A., Eventi sism ici ne lla  P o lio ch n i Azzurra, στο Poliochni e  Vantica eta del bron
zo  n ell’Egeo settentrionale. Convegno internazionale, A tene 22 -25  aprile 1996, 
78-83 .

I >oum;is C .G ., Poliochni. W hat h ap p ened  to  its early bronze age inhabitants?, στο Magna 
Grecia, Etruschi, Fenici. Atti del Trentatresim o convegno di studi sulla M agna 
Grecia, Taranto 8-13 ottobre 1993  (Taranto  1996) 51-58.

79



D ou m as C .G ., Πολιόχνη, κοινω νικο-οικονομικές δομές, στο Poliochni e I’antica eta del 
bronzo n ell’Egeo settentrionale. Convegno internazionale, A tene 22 -25  aprile 
1996 {A tene 1997) 211-221 .

Κάραλη Λ., Ή  σημασία τών όστρέων τής π ροϊσ τορική ς Πολιόχνης, ό.π. 195-200 .

La R osa V., Q u alch e  co n sid erazion e  sulla P o lio ch n i d el P eriod o  R osso, ό.π. 122-132 .

R icciardi M., O sservazion i su lle  tecn ich e  e  su lle  fasi costruttive d ella cinta m uraria di P o 
lioch ni, ό.π. 84-97 .

R icciardi M. - T in e  S., P o lio ch n i 1986 - 1987. In terventi di restau ro co n serv ativ e  e  valo- 
rizzazione, A nnuario della Scuola A rcheologica di A tene e  delle m issioni italiane 
in O riente 6 4 -6 5 , 1 9 86-87  [199U  389-401 .

Sorrentin o C., P olio ch ni, il m ateriale fau nistico , στο Poliochni e I’antica eta del bronzo 
n ell’Egeo settentrionale. Convegno internazionale, A tene 22 -25  aprile 1996  (A te
n e  1997) 157-167.

T in e  S., P o lioch ni. Risultati e  p rosp ettiv e del nu ov o  p rog etto  di ricerca  (1 9 8 6 -1 9 9 6 ), ό.π. 
13- 22 .

T in e  S., P o lio ch ni, p roblem i di u rban istica e  dem ografia , ό.π. 201-209 .

T in e  S., P o lio ch ni, d ieci anni di nuovi scav i (1 9 8 8 -1 9 9 7 ), στο Επί π όντον  πλαζόμενοι. 
Simposio italiano di Studi Egei, Roma 18-20 febbra io 1998  (R om a 1 999) 11-19.

T in e  V., N uovi dati su P o lio ch n i N ero, στο Poliochni e  I’antica eta del bronzo n ell’Egeo 
settentrionale. Convegno internazionale, A tene 22 -25  aprile 1996  (A tene 1997) 
34-57 .

T in e  V., P olio ch n i, i settori orien tali e  nord -orientali d elle  m ura alia lu ce  d ei saggi M ed  
H /est, στο Επί π ό ντο ν  πλαζόμενοι. Simposio italiano di Studi Egei, Roma 18-20  
febbra io 1998  (R om a 1999) 21-31.

Traverso A., N uovi dati su P o lio ch n i Azzurro, στο Poliochni e I’antica eta del bronzo 
n ell’Egeo settentrionale. Convegno internazionale, A tene 22-25 aprile 1996, 58-77.

T raverso A., P olio ch n i, saggi di scav o  lungo la cortina su d o ccid en ta le  della citta, στο Επί 
π ό ντο ν  πλαζόμενοι. Simposio italiano di Studi Egei, Roma 18-20 febbra io 1998  
(R om a 1 999) 33-39.

80



Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟ ΛΟΓΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ευθύς μετά τήν ίδρυση τοϋ ελληνικού κράτους, τό 1830, πού άκολούθησε τον 
μεγάλο Αγώνα τού 1821, τέθηκαν στις πρώτες κυβερνήσεις τά μεγάλα προβλή
ματα τής οικονομίας, τής διοίκησης καί τής έκπαίδευσης. Τό τελευταίο αύτό 
πρόβλημα περιλάμβανε καί τις άρχαιότητες τις όποιες έπί αιώνες λεηλατούσαν 
καί κατέστρεφαν οί άρχαιοκάπηλοι. Επειδή ή φροντίδα τής ολιγομελούς κρατι
κής άρχαιολογικής Υπηρεσίας γιά τά άρχαϊα δεν ήταν έπαρκής, μιά ομάδα λο
γιών καί πολιτικών ίδρυσε, στις 6 Ίανουαρίου 1837, μέ τήν πρωτοβουλία τοϋ 
πλουσίου έμπορου Κωνσταντίνου Μπέλιου τήν έν Άθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 
ή όποια είχε ώς σκοπό τήν άνεύρεση, άναστήλωση καί συμπλήρωση τών άρχαίων 
τής Ελλάδας.

Πρώτοι πρόεδροι καί γραμματείς ήταν πολιτικοί καί διπλωμάτες. Μέ ένθου- 
σιασμό καί χωρίς καμιά βοήθεια άπό τό κράτος προσπαθούν μέ τις μικρές 
προσφορές τών μελών τής Εταιρείας καί μέ δωρεές νά φέρουν σέ πέρας μεγα- 
λεπήβολα έργα, τήν άνασκαφή τής Άκροπόλεως καί τήν άναστήλωση τού 
Παρθενώνος, τήν άνασκαφή τού θεάτρου τού Διονύσου, τού Ω δείου Ήρώδου 
τού Αττικού, τοϋ Πύργου τών Ανέμων, όλα στήν Αθήνα.

“Εως τό 1839 ή Εταιρεία άντιμετώπισε μεγάλες οικονομικές δυσκόλίες πού 
έβαλαν σέ κίνδυνο τήν ύπαρξή της. Άπό τή χρονιά αύτή γραμματεύς της γίνεται 
ό έπιφανής λόγιος καί έπιγραφικός Στέφανος Κουμανούδης, ό όποιος θά δια
τηρήσει τό άξίωμα αύτό έως τό 1894. Μέ τις γνώσεις του, τή μεθοδικότητα καί 
τήν ένεργητικότητά του έδωσε νέα πνοή στήν Εταιρεία καί μέ τήν πρωτοβουλία 
του έγιναν μεγάλης έκτασης άνασκαφές στήν Αθήνα (Κεραμεικός, Ακρόπολη, 
βιβλιοθήκη τού Αδριανού, στοά τού Άττάλου, θέατρο τού Διονύσου, ρωμαϊκή Αγο
ρά), στήν Αττική (Ραμνοϋς, Θορικός, Μαραθών, Ελευσίνα, Άμφιάρειον, Πειραιάς), 
στή Βοιωτία (Χαιρώνεια, Τανάγρα, Θεσπιές), στήν Πελοπόννησο (Μυκήνες, Επί
δαυρος, Λακωνία) καί στις Κυκλάδες. Παράλληλα προς τις άνασκαφές συγκρο
τούνται στήν Αθήνα μεγάλα μουσεία τής Εταιρείας τά όποια άργότερα θά 
άποτελέσουν τό Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Τον Κουμανούδη διαδέχτηκε ό Παναγιώτης Καββαδίας, Γενικός Έφορος τών 
Αρχαιοτήτων (1895-1909, 1912-1920), ό όποιος μέ τήν ίδια δραστηριότητα 
συνέχισε τό έργο τού προκατόχου του μέ άνασκαφές σέ νέες περιοχές τής Ε λ 
λάδας, Θεσσαλία, Ή πειρο, Μακεδονία, στά νησιά (Εύβοια, Κέρκυρα, Κεφαλλη
νία, Λέσβο, Σάμο, Κυκλάδες) καί τήν ίδρυση πολλών μουσείων σέ έπαρχιακές 
πόλεις. Τον Καββαδία διαδέχτηκαν ώς γραμματείς οί καθηγητές τού Πανεπι
στημίου Γεώργιος Οικονόμος (1924-1951), Αναστάσιος Όρλάνδος (1951-1979), 
καί Γεώργιος Μυλωνάς (1979-1988). Κατά τή διάρκεια τής γραμματείας τους ή 
Εταιρεία μπόρεσε νά συνεχίσει τό έπιστημονικό έργο της παρά τις δυσκολίες
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πού δήμιουργήθηκαν γιά σημαντικό χρονικό διάστημα έξαιτίας τού Β' Παγκο
σμίου Πολέμου καί τών όσων άκολούθησαν.

Ή Αρχαιολογική Εταιρεία ώς άνεξάρτητο επιστημονικό ίδρυμα έχει τή δυνα
τότητα νά επικουρεί καί σήμερα το ελληνικό κράτος στο έργο του τής προ
στασίας, τής άνάδειξης καί τής μελέτης τών έλληνικών άρχαιοτήτων καί όταν 
χρειασθεϊ άναλαμβάνει τή διαχείριση καί έκτέλεση μεγάλων έργων, όπως έγινε 
τά τελευταία χρόνια με τις άνασκαφές τής Μακεδονίας και τής Θράκης η 
παλαιότερα με μεγάλης έκτασης άναστηλώσεις.

Σημαντικό τομέα τού έργου τής Εταιρείας άποτελοϋν τά δημοσιεύματά της. 
’Εκδίδει τρία έτήσια περιοδικά: τά Πρακτικά τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας (άπό 
τού 1837) στά όποια δημοσιεύονται οι άναλυτικές έκθέσεις τών άνασκαφών καί 
έρευνών πού διεξάγει σ’ ολόκληρη τήν Ελλάδα· τήν Αρχαιολογική Εφημερίδα 
(άπό τού 1837) στήν όποια δημοσιεύονται συνθετικές μελέτες γιά τις έλληνι- 
κές άρχαιότητες καί δημοσιεύσεις άνασκαφών τό Ε ργον τής Αρχαιολογικής 
Εταιρείας (άπό τού 1953) στο όποιο δημοσιεύονται κάθε Μάιο σύντομες έκθέ- 
σεις τών άνασκαφών της. Άπό τού 1988 έκδίδεται, με τήν έπιμέλεια τού Γενικού 
Γραμματέως, όπως καί τά τρία άλλα περιοδικά, Ό  Μέντωρ, τριμηνιαίο περιο
δικό, πού περιέχει ειδήσεις γιά τό έργο τής Αρχαιολογικής Εταιρείας και κυ
ρίως μικρά άρθρα σχετικά με τήν ιστορία τής έλληνικής άρχαιολογίας καί τήν 
έλληνική άρχαιότητα.

’Εκτός τών περιοδικών έκδίδονται στή σειρά «Βιβλιοθήκη τής έν Άθήναις Αρχαιο
λογικής Εταιρείας» μονογραφίες γιά άρχαιολογικά θέματα καί δημοσιεύσεις 
άνασκαφών, κυρίως τής Εταιρείας.

Ή Αρχαιολογική Εταιρεία διοικεϊται άπό ένδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο τό 
όποιο έκλέγεται κάθε τρία χρόνια άπό τή Γενική Συνέλευση τών έταίρων της. 
Κάθε χρόνο, περί τον Μάιο, ό Γενικός Γραμματεύς τού Συμβουλίου άνακοινώνει 
σε ειδική δημόσια συνεδρία τό έτήσιο έργο τού Ιδρύματος.
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