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ΑΝΑΚΑΦΔ ΣΗ ΘΔΗ ΔΡΗΜΗ –ΛΑΟΝΙΝ ΤΟΥ ΠΟΡΑΚΟΥ 

 

Σν Τπνπξγείν πγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, Σκήκα Αξραηνηήησλ, αλαθνηλώλεη 

ηε ιήμε ησλ αλαζθαθώλ ηνπ 2011 πνπ δηεμάγνληαη από ην Παλεπηζηήκην ηεο 

Φισξεληίαο ζηε ζέζε Δξήκε-Λαόνιν του Πόρακου. Οη αλαζθαθέο  δηήξθεζαλ από 

ηελ 1
ε
 Απγνύζηνπ κέρξη ηηο 3 επηεκβξίνπ 2011, ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Γξνο. Luca 

Bombardieri. ηελ αλαζθαθηθή έξεπλα ζπκκεηείραλ αξραηνιόγνη, ζρεδηαζηέο, 

ηνπνγξάθνη θαη αλζξσπνιόγνο από ην Παλεπηζηήκην Φισξεληίαο θαη πέληε 

ζπληεξεηέο από ην Soprintendenza Beni Archeologici. 

Η ζέζε Δξήκε-Λαόνιν του Πόρακου βξίζθεηαη ζε έλα ςειό πιάησκα ζηελ 

αλαηνιηθή όρζε πνπ βιέπεη πξνο ηα λόηηα ην θξάγκα ηνπ Κνύξε, ζηα ζύλνξα Ύςσλα 

θαη Δξήκεο. Η ζέζε θαίλεηαη λα θαηνηθήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα δύν βαζηθώλ 

ρξνλνινγηθώλ πεξηόδσλ. Η πξώηε θαη πην ζεκαληηθή, μεθηλά ζηελ Πξώηκε Δπνρή ηνπ 

Υαιθνύ κέρξη ηηο αξρέο ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ (ΠΔΥ ΙΙ/ΙΙΙ -  ΤΔΥ Ι). ηε 

ζπλέρεηα ε ζέζε επαλα-θαηνηθήζεθε θαηά ηα ηέιε ηεο Διιεληζηηθήο θαη θαηά ηε 

Ρσκατθή πεξίνδν, πξνθαλώο κεηά από καθξά πεξίνδν εγθαηάιεηςεο.  

Οη έξεπλεο ηνπ 2011 επηθεληξώζεθαλ ζηελ αλαζθαθή ηεο θνξπθήο ηνπ ιόθνπ 

(Πεξηνρή Α), ηνπ νηθηζηηθνύ ζπκπιέγκαηνο (Πεξηνρή Β) θαη ηνπ λόηηνπ λεθξνηαθείνπ 

(Πεξηνρή Δ). 

1) Οη αλαζθαθέο ζηελ Πεξηνρή Α επηβεβαίσζαλ ηε ζεκαζία θαη ηελ έθηαζε 

ηνπ εξγαζηεξηαθνύ ζπκπιέγκαηνο ζην νπνίν πηζαλόλ λα ιάκβαλαλ ρώξα 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πθαληνπξγία θαη ηε βαθή 

πθαζκάησλ, όπσο άιισζηε δείρλνπλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

αξραηνβνηαληθώλ αλαιύζεσλ από δείγκαηα ρώκαηνο πνπ πξνέξρνληαη από 

ην εζσηεξηθό θηηζκάησλ θαη από αγγεία. Οη έξεπλεο ζην ρώξν, πνπ έρεη 

δηαζηάζεηο 20Υ20 κ., έρνπλ απνθαιύςεη δύν λέεο πεξηνρέο απνζήθεπζεο 

(ΙΙ θαη ΙΙΙ) νη νπνίεο εθηείλνληαη παξάιιεια ε κηα κε ηελ άιιε θαη 

θαηεπζύλνληαη πξνο ηα δπηηθά, πξνο ηελ πεξηνρή απνζήθεπζεο Ι ε νπνία 

έρεη ήδε δηεξεπλεζεί. Οη αλαζθαθέο έρνπλ απνθαιύςεη νιόθιεξε ηελ 

έθηαζε ηεο πεξηνρήο απνζήθεπζεο ΙΙ, πνπ θαιύπηεη κεγάιε έθηαζε 



δηαζηάζεσλ 7,20Υ3,50 κ. θαη ρσξίδεηαη ζε δύν δσκάηηα (Α θαη Β). Η 

θαηάξξεπζε ησλ ηνίρσλ ζηελ πεξηνρή απηή πηζαλόλ λα πξνθιήζεθε από 

θάπνην μαθληθό επεηζόδην, αθνύ ηόζν ην θηίξην όζν θαη ηα θηλεηά 

επξήκαηα (αγγεία θαη άιια αληηθείκελα) βξέζεθαλ ζπλζιηκκέλα πάλσ ζην 

δάπεδν ηνπ θηηξίνπ. 

ηελ είζνδν ηεο πεξηνρήο απνζήθεπζεο βξέζεθε έλαο ηεξάζηηνο 

ηεηξαγσληζκέλνο αζβεζηόιηζνο δηαζηάζεσλ 1,50Υ0,50 κ. ν νπνίνο ζώδεη 

ηελ ππνδνρή ηεο ζύξαο θαη ηνλ εμνπιηζκό ηεο θιεηδαξηάο. Έηζη, ην 

Γσκάηην Β κπνξεί λα εξκελεπηεί σο κηθξό δσκάηην εηζόδνπ ζην νπνίν 

απνζεθεύνληαλ κηθξνύ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο απνζεθεπηηθά αγγεία, 

ζεσξεία πνπ επηβεβαηώλεηαη θαη από ηηο εγθαηαζηάζεηο 

αζβεζηνθνληάκαηνο ζην δάπεδν. Βξέζεθε επίζεο θαη ιίζηλνο πάγθνο καδί 

κε εγθαηάζηαζε ιίζηλνπ ηξηβείνπ ζηε ΝΓ γσλία ηνπ Γσκαηίνπ Α, 

ππνδειώλνληαο κηα δηαθνξεηηθή ρξήζε ηνπ ρώξνπ απηνύ, ζηνλ νπνίν 

βξέζεθε θαη ζεκαληηθόο αξηζκόο πήιηλσλ απνζεθεπηηθώλ αγγείσλ. 

Η ζηξσκαηνγξαθία εληόο ηεο πεξηνρήο απνζήθεπζεο ραξαθηεξίδεηαη από 

ηε δηαδνρή δύν θάζεσλ (Α θαη Β). Η θεξακηθή πνπ αλήθεη ζηηο δύν απηέο 

θάζεηο παξαπέκπεη μεθάζαξα ζηε ραξαθηεξηζηηθή θεξακηθή παξαγσγή 

ηεο Νόηηαο Αθηήο ηεο Πξώηκεο κε Ύζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ Ι (ΠΔΥ 

ΙΙ/ΙΙΙ – ΤΔΥ Ι) κε ςειά ηα πνζνζηά ηεο Δξπζξνζηηιβσηήο θαη 

Σεθξνθίηξηλεο ηηιβσηήο θεξακηθήο. Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα πεξηνρή 

βξέζεθαλ ιίζηλα θαη κεηαιιηθά εξγαιεία, πήιηλα ζθνληύιηα κε εγράξαθηε 

δηαθόζκεζε όπσο θαη έλα ζπάλην πεξίπαην από πηθξόιηζν ζε ζρήκα 

θηέλαο.  

2) Οη έξεπλεο ζηε ρακειόηεξε αλαβαζκίδα, όπνπ βξίζθεηαη ην νηθηζηηθό 

ζύκπιεγκα (Πεξηνρή Β), απεθάιπςαλ ην ζεκέιην νηθίαο νξγαλσκέλεο 

γύξσ από αλνηθηή νξζνγώληα απιή (Απιή 1) κε εζηία. Σα Γσκάηηα 1 θαη 

2 απιώλνληαη πξνο ηα αλαηνιηθά ηεο Απιήο 1 θαη ζε απηά έρνπλ βξεζεί 

ιίζηλνη πάγθνη ιαμεπκέλνη απεπζείαο ζην θπζηθό αζβεζηνιηζηθό βξάρν.  

3) Η πεξηνρή ηνπ λόηηνπ λεθξνηαθείνπ (Πεξηνρή Δ) απιώλεηαη ζε ζεηξά 

αλαβαζκίδσλ πνπ θαηεπζύλνληαη πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνύ. 

ε δύν αλαβαζκίδεο βξέζεθαλ επηά ιαμεπηνί ηάθνη (Σάθνη 228 – 232, 



240-241) κε κηθξνύο δξόκνπο. Οη ηάθνη απηνί αλαζθάθεθαλ ην 2008-

2010. Φέηνο αλαζθάθεθαλ δύν επηπιένλ ηάθνη: ν Σάθνο 242 (ν νπνίνο 

είρε ζπιεζεί θαηά ηελ αξραηόηεηα), θαη ν Σάθνο 243. Ο Σάθνο 242 

απνηειείηαη από κηθξό ζάιακν ιαμεπκέλν ζην θπζηθό βξάρν θαη δε 

δηαζέηεη δξόκν όπσο νη πξνεγνύκελνη. Δλ ηνύηνηο, ν Σάθνο 243, πνπ 

θαηέξξεπζε κεξηθώο, είλαη κεγαιύηεξσλ δηαζηάζεσλ θαη ζηελ είζνδό ηνπ 

ππάξρεη ιίζηλνο πάγθνο. Σα αλζξώπηλα νζηά αλήθνπλ ζε δύν ελήιηθεο, 

ελόο άλδξα θαη κηαο γπλαίθαο. Όζνλ αθνξά ζηα θηεξίζκαηα, ζηνλ Σάθν 

243 βξέζεθαλ 13 αγγεία (κηθξνύ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο θύπειια, 

πξνρνΐζθεο, θαη ζηάκλνη κε πιαζηηθή θαη εγράξαθηε θόζκεζε όπσο θαη 

δηαθνζκεκέλα πήιηλα ζθνλδύιηα θαη ιίζηλεο ράλδξεο). Η ηππνινγία θαη ε 

δηαθόζκεζε ησλ θηεξηζκάησλ παξαπέκπεη ζε ηππηθή θεξακηθή παξαγσγή 

Δξπζξνζηηιβσηήο θεξακηθήο ηεο Νόηηαο Αθηήο, θπξίσο ηνπ ηέινπο ηεο 

Μέζεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ.    

 

Αλαζθαθέο 2011: Δξήκε-Λαόλνλ ηνπ Πόξαθνπ, Σάθνο 243 


