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ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 2010 

 

Σν Τπνπξγείν πγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, Σκήκα Αξραηνηήησλ αλαθνηλώλεη ηε 

ιήμε ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο γηα ην 2010 ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) θαη ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ζηε ζεκαληηθή 

γηα ηελ θππξηαθή πξντζηνξία πξν-λενιηζηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ‘Ρνπδηά’, ζηηο λόηηεο 

ππώξεηεο ηνπ Σξνόδνπο ζηελ επαξρία Πάθνπ. Η ζύληνκε επηηόπηα έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ από κηα νιηγνκειή νκάδα απνηεινύκελε από 

κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο ηνπ ΑΠΘ θαη κε ηε ζπκκεηνρή Κππξίσλ αξραηνιόγσλ θαη 

εξεπλεηώλ. Οη έξεπλεο δηεμάγνληαη ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Καζ. Νηθόιανπ 

Επζηξαηίνπ. 

 

Οη ζηόρνη ηεο θεηηλήο έξεπλαο αθνξνύζαλ ηελ θαηαλόεζε ηεο 

γεσκνξθνινγίαο ηεο πνηάκηαο αλαβαζκίδαο ηνπ Ξεξνύ όπνπ βξίζθεηαη ε ζέζε θαη 

ηεο πεξηβαιινληηθήο δπλακηθήο ηνπ ρώξνπ ε νπνία θαη ζεκάδεςε ηηο επηινγέο ησλ 

θπλεγεηηθώλ θαη ηξνθνζπιιεθηηθώλ νκάδσλ πνπ θαίλεηαη όηη επηζθέπηνληαλ ζπρλά 

ηε ζέζε ζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πξώηκεο πξντζηνξίαο ηνπ λεζηνύ (10.000 – 6.000 π.Υ) 

όπσο δείρλνπλ νη ηύπνη ησλ ιίζηλσλ εξγαιείσλ.  

 

Η επηηόπηα γεσαξραηνινγηθή έξεπλα επηβεβαίσζε ηηο πξώηεο 

ζηξσκαηνγξαθηθέο εθηηκήζεηο γηα ηε ζρέζε ηεο παξνπζίαο ησλ εξγαιείσλ κε 

ζπγθεθξηκέλα θαη επαθξηβώο νξηνζεηεκέλα ζην ρώξν απνζεηηθά επεηζόδηα (ι.ρ. 

‘παιαηνεδάθε’) (palaeosols) ηα νπνία θαη επέηξεςαλ ζηε ζπλέρεηα ηελ αλαγλώξηζε 

‘παιαηνεπηθαλεηώλ’ (paleosurfaces) θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

παιαηνπεξηβαιινληηθήο ‘ηζηνξίαο’ ηεο ζέζεο.  

 

Σα αλαζθαθηθά επξήκαηα – ζην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπο ιίζηλα εξγαιεία 

ηεο πξν-λενιηζηθήο πξώηεο θάζεο ηνπ ‘Ρνπδηά’ ζε ζρέζε κε απηή ηεο δεύηεξεο (7
εο

 

ρηι. π.Υ.) - αλέξρνληαη ζε εθαηνληάδεο επηβεβαηώλνληαο ηνλ πινύην ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη εληζρύνληαο ηελ εθηίκεζε όηη ηελ πιεηζηνθαηληθή απηή ηαξάηζα 

ηνπ Σξνόδνπο δίπια ζην πνηάκη ηνπ Ξεξνύ επηζθέπηνληαλ επαλεηιεκκέλα θαη γηα 

ρηιηεηίεο, κε άγλσζηε δηάξθεηα παξακνλήο θάζε θνξά, νκάδεο ηξνθνζπιιεθηώλ θαη 

θπλεγώλ, ζε κηα δηαθαηλόκελε κεηαθίλεζε από ηα παξάιηα πξνο ην βνπλό θαη 

αληίζηξνθα.           

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλαζθαθηθήο έξεπλαο ην 2010 θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά 

θαη επηβεβαηώλνπλ ηνλ πξν-λενιηζηθό ραξαθηήξα ηεο αξρηθήο θάζεο εγθαηάζηαζεο 

ηνπ ‘Ρνπδηά’. Ο επη-Παιαηνιηζηθόο ραξαθηήξαο ησλ ιίζηλσλ εξγαιείσλ ηνπ νξίδνληα 

απηνύ είλαη αλακθίβνινο θαη παξαπέκπεη ζηε κνλαδηθή κέρξη ζήκεξα γλσζηή θαη 

ρξνλνινγεκέλε αλάινγε ζέζε ηνπ Αθξσηεξίνπ-Αεηόθξεκλνο ηεο Κύπξνπ αλ θαη ζα 

πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ε έιιεηςε απόιπησλ ηηκώλ από ην ‘Ρνπδηά’ είλαη κηα 

εθθξεκόηεηα πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζην άκεζν κέιινλ.  

 

’ έλα γεληθόηεξν επίπεδν ε δεύηεξε αλαζθαθηθή πεξίνδνο ζηελ νξεηλή 

εγθαηάζηαζε ηνπ ‘Ρνπδηά’ επηβεβαηώλεη ηηο εθηηκήζεηο ησλ ζπληειεζηώλ ηεο έξεπλαο 

ηνπ ΑΠΘ γηα ην ξόιν ηεο νξεηλήο ελδνρώξαο ηεο Κύπξνπ ζηηο ελδηαθέξνπζεο αλ θαη 
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αθόκα ξεπζηέο δηεξγαζίεο ηνπ ηέινπο ηνπ Πιεηζηόθαηλνπ θαη ησλ αξρώλ ηνπ 

Οιόθαηλνπ, δει. ιίγν πξηλ ην 10,000 π.Υ. ζην λεζί, πάληα βέβαηα ζε ζρέζε κε ηελ 

επξύηεξε αξραηνινγηθή εηθόλα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ηελ ίδηα επνρή. 
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1. Απνςε ηεο ζέζεο ηνπ ‘Ρνπδηά’ θαη ηνπ ρώξνπ ηεο αλαζθαθήο ζην Σξόνδνο. 
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2. Αλαζθαθηθό ηεηξάγσλν θαη ηα ζηξώκαηα ηεο αξραηνινγηθήο επίρσζεο 
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