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Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι
κατά το 2010: συνοψίζοντας
τα πρόσφατα αρχαιολογικά δεδομένα

Μιχάλης Τιβέριος, Ελένη Μανακίδου, Δέσποινα Τσιαφάκη

Δ

ύο κυρίως λόγοι μάς ώθησαν να μην κάνουμε
ανασκαφικές εργασίες στον αρχαίο οικισμό τον
Ιούλιο του 2010, για πρώτη φορά στα δεκαπέντε χρόνια από το ξεκίνημα της πανεπιστημιακής ανασκαφής
στο Καραμπουρνάκι. Ο πρώτος και βασικότερος ήταν
τα εξαιρετικά περιορισμένα οικονομικά μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας1. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει
με την επιτακτική ανάγκη της επεξεργασίας και μελέτης των ανασκαφικών δεδομένων και ευρημάτων των
παλιότερων ανασκαφών μας, κάτι που πρέπει να αποτελεί μέλημα και στόχο κάθε συστηματικής ανασκαφικής έρευνας. Στην περίπτωση, μάλιστα, μιας πανεπιστημιακής ανασκαφής θεωρούμαστε τυχεροί που διαθέτουμε ικανό αριθμό ασκούμενων φοιτητών Αρχαιολογίας, αρχάριων αλλά και πιο έμπειρων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, το πλήθος των οποίων όλα
αυτά τα χρόνια αγγίζει τα 500 άτομα. Έτσι, και πέρσι
συμμετείχαν στην ομάδα μας 20 προπτυχιακοί και 10
μεταπτυχιακοί φοιτητές από το Αριστοτέλειο καθώς
και τρεις από ξένα πανεπιστήμια2.
Η στέγασή μας στο ανακαινισμένο διώροφο κτήριο
κοντά στον χώρο της ανασκαφής μάς έδωσε τη δυνατότητα να δουλέψουμε παράλληλα σε διάφορες εργασίες σχετικές με την καταγραφή, συγκόλληση, σχεδίαση και φωτογράφηση των ευρημάτων (Εικ. 1). Ταυ1. Συγκεκριμένα λάβαμε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 5.000
ευρώ, εισπράττοντας μάλιστα το μισό ποσό κατά τη διάρκεια και το
άλλο μισό μετά τη λήξη των εργασιών μας.
2. Υπεύθυνοι για τις καταγραφές, που πραγματοποιήθηκαν με εντατικούς ρυθμούς, ήταν οι μόνιμοι συνεργάτες μας υποψήφιοι διδάκτορες
Αρχαιολογίας Β. Σαριπανίδη και Ν. Χατζής. Την επίβλεψη των ηλεκτρονικών καταγραφών είχε η υποψήφια διδάκτορας Μ. Γκεϊβανίδου, ενώ
του φωτογραφικού αρχείου η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ε. Ρουκά. Στον
τομέα της συντήρησης υπεύθυνος ήταν ο υποψήφιος διδάκτορας Δ.
Πάτης. Τη φωτογράφηση των κινητών ευρημάτων ανέλαβαν πέρσι δύο
ομάδες με επικεφαλής φωτογράφους τον Ζ. Γιάμαλη και την Η. Στεφανάτου.

τόχρονα, οργανώσαμε και εμπλουτίσαμε το φωτογραφικό και το ηλεκτρονικό αρχείο της ανασκαφής. Υπενθυμίζουμε ότι οι ανασκαμμένες μέχρι σήμερα τομές
ανέρχονται σε 109 και τα καταγεγραμμένα αντικείμενα ξεπερνούν τα 7.000. Ήδη ολοκληρώθηκαν οι καταγραφές και φωτογραφήσεις των ευρημάτων μέχρι και
το 2008, απομένουν δηλαδή μόνο τα ευρήματα της
έως τώρα τελευταίας ανασκαφικής περιόδου (2009).
Επίσης, ενημερώθηκε η ιστοσελίδα της ανασκαφής
(http://karabournaki.ipet.gr) και συνεχίστηκε η συνεργασία μας με το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ) στην Ξάνθη, όπου
γίνονται και αναλύσεις κεραμικών δειγμάτων.
Το κέντρο βάρους της μελέτης μας δόθηκε σε ένα
πολύ ενδιαφέρον σύνολο κινητών ευρημάτων από την
ανασκαφή του 2009 και είχαμε την ευκαιρία να το αποκαταστήσουμε σε μεγάλο βαθμό και να το εξετάσουμε
συστηματικά κατά το 2010, συνοψίζοντας έτσι ορισμένα νέα δεδομένα που προέκυψαν από αυτό.
Ήδη αναφερθήκαμε συνοπτικά στο συγκεκριμένο
εύρημα κατά την παρουσίαση των ανασκαφικών ερευνών μας το 20093. Ειδικότερα, πρόκειται για το πλούσιο σύνολο της κεραμικής που προήλθε από ένα υπόσκαπτο («ΒΑ λάκκος») στη βορειοανατολική γωνία
της τομής 24-84β. Από το γέμισμα του υπόσκαπτου
αυτού έγινε προφανές ότι χρησιμοποιήθηκε και ως
λάκκος απόρριψης πήλινων αγγείων και άλλων σκευών που σχετίζονται με μαγειρικές δραστηριότητες και
αποτελούν ένα ασυνήθιστα πολυάριθμο και ομοιογενές σύνολο. Μαζί με τα σπασμένα κεραμικά αντικείμενα βρέθηκαν, επίσης, μεγάλες ποσότητες οστρέων
(όπως αχιβάδες, σωλήνες, χτένια, κυδώνια, κέρατα,
καλόγνωμες και πορφύρες), λιγότερα οστά ζώων και
3. Μ. Τιβέριος, Ε. Μανακίδου, Δ. Τσιαφάκη, ΑΕΜΘ 23, 2009, 261267.
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Εικ. 1. Συνεργείο συγκόλλησης κεραμικής

ψαριών και αρκετοί σπόροι. Το πλούσιο αυτό υλικό άρχισαν να μελετούν η αρχαιοζωολόγος Δρ Τ. Θεοδωροπούλου, η οστεολόγος Δρ Ε. Βήκα και οι αρχαιοβοτανολόγοι Τ. Βαλαμώτη, επίκουρη καθηγήτρια του Τομέα
Αρχαιολογίας, με την υποψήφια διδάκτορα Τ. Γκατζόγια αντίστοιχα4.
Τα κεραμικά σκεύη από τον λάκκο ανήκουν σε ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές τοπικές κατηγορίες
της ύστερης εποχής σιδήρου. Αυτές είναι οι υποπρωτογεωμετρικοί εμπορικοί αμφορείς (τύπου ΙΙ), τα
«ασημίζοντα» αγγεία, οι μεγάλου μεγέθους οινοχόες,
είτε μονόχρωμες ή με ταινιωτή διακόσμηση (Εικ. 2), οι
ιωνίζουσες «ωοκέλυφες» κύλικες, λίγα χειροποίητα ή
τροχήλατα γεωμετρικά αγγεία και πολλά μαγειρικά
σκεύη (Εικ. 3, κυρίως χύτρες διαφόρων σχημάτων, οβάλ
πλατφόρμες-ταψιά, ένας ηθμός και λίγα γουδιάmortaria). Αντίθετα, σχετικά περιορισμένη είναι η παρουσία εισαγμένων αγγείων, από τα οποία λείπουν, με
ελάχιστες εξαιρέσεις, τα δείγματα λεπτής και διακοσμη4. Μια πρώτη παρουσίαση του ευρήματος έγινε σε διεθνές συνέδριο
της Ολλανδικής Σχολής Αθηνών τον Μάρτιο του 2010 και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του, βλ. M. Tiverios – E. Manakidou – D. Tsiafakis –
S.M. Valamoti – T. Theodoropoulou – E. Gatzogia, «Cooking in an Iron
Age pit at Karabournaki. An interdisciplinary approach», στο: S. Voutsaki – S.M. Valamoti (επιμ.), Diet, Economy and Society in the Ancient
Greek World. Towards a Better Integration of Archaeology and Science.
Proceedings of the International Conference held at the Netherlands
Institute at Athens on 22-24 March 2010 (2013) 205-214.
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μένης κεραμικής «πολυτελείας», ενώ υπάρχουν κυρίως
θραύσματα εμπορικών αμφορέων για λάδι και κρασί
(αττικοί τύπου SOS, χιώτικοι, λέσβιοι και σαμιακοί).
Όλα τα παραπάνω αγγεία και σκεύη αποτελούσαν τον
εξοπλισμό ενός οργανωμένου μαγειρικού χώρου, του
οποίου μάλιστα η λειτουργία μπορεί να προσδιοριστεί
κυρίως στη διάρκεια του 7ου αι. π.Χ., αν και δεν λείπουν
λίγα όστρακα που χρονολογούνται στον 8ο και στον 6ο
αιώνα αντίστοιχα. Επιπλέον, με βάση το σχήμα τους,
είναι προφανές ότι υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες
σκευών που εξυπηρετούσαν διαφορετικές χρήσεις, δηλαδή ειδικότερα τη μεταφορά και την αποθήκευση
υγρών και στερεών προϊόντων, το μαγείρεμα και το ψήσιμο, καθώς και το σερβίρισμα φαγητού και ποτού.
Μια πρώτη διαπίστωση που κάναμε σχετίζεται με
την εύρεση πολλών κεραμικών οστράκων, ορισμένων
ιδιαίτερα μικρού μεγέθους, αρκετά από τα οποία κολλάνε μεταξύ τους, ενώ άλλα φαίνεται ότι ανήκουν στο
ίδιο αγγείο, χωρίς όμως να συγκολλούνται. Όπως ήταν
αναμενόμενο, αρκετά όστρακα που βρέθηκαν την ίδια
ημέρα συνανήκουν και συγκολλήθηκαν, σχηματίζοντας μικρά ή μεγάλα τμήματα από τα περισσότερα αγγεία που προαναφέρθηκαν (αλλά κανένα ολόκληρο ή
σχεδόν).
Συγκολλήθηκαν, όμως, και όστρακα που βρέθηκαν
σε διαφορετικές ημέρες, διαδοχικές ή μη, –επομένως
σε διαφορετικά βάθη στο εσωτερικό του υπόσκαπτου–
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Εικ. 2. Οινοχόη με ταινιωτή διακόσμηση

Εικ. 3. Χυτροειδές αγγείο

και έδωσαν επίσης αρκετά αγγεία διαφόρων σχημάτων
(Εικ. 4). Τα περισσότερα θραύσματα σχηματίστηκαν
από τη συγκόλληση οστράκων ακριβώς πάνω και μέσα
από τα βαθύτερα στρώματα του λάκκου, που τα αποτελούσαν δύο επάλληλες στρώσεις στάκτης και εντοπίστηκαν κατά την ανασκαφή σε τρεις συνεχόμενες μέρες (20-22 Ιουλίου 2009). Συγκεκριμένα, προέκυψαν
27 εγχώριες οινοχόες, μία «ασημίζουσα» οινοχόη, έξι
μαγειρικά σκεύη (χύτρες), εννέα ωοκέλυφες κύλικες,
μία ντόπια χειροποίητη φιάλη με ομόκεντρα ημικύκλια
και τρεις αμφορείς (ένας ντόπιος υπό-πρωτογεωμετρικός και δύο εισαγμένοι). Αυτά τα λιγότερο ή
περισσότερο αποσπασματικά αγγεία, που συναρμολογήθηκαν από όστρακα διαφορετικών ημερών και
στρωμάτων, δεν διαφέρουν καθόλου από τα υπόλοιπα
που συνενώθηκαν από όστρακα μίας μόνο ημέρας.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, και τα αγγεία της
ομάδας αυτής είναι αρκετά σε ποσότητα και έχουν διάφορα σχήματα, αν και δεν στάθηκε δυνατό να καταμετρηθούν ακόμη όλα.
Μια άλλη διαπίστωση έχει να κάνει με την ποσότητα των απορριφθέντων αγγείων, που είναι ομολογουμένως ασυνήθιστη – ακόμη και για τις ποσότητες της
κεραμικής που βρίσκουμε γενικότερα στο Καραμπουρνάκι. Aυτό μάς οδήγησε στη σκέψη ότι όλα τα παραπάνω σκεύη χρησιμοποιήθηκαν σε μια ή περισσότερες
εστιάσεις μεγάλης κλίμακας, επομένως ότι τότε προφανώς καταναλώθηκε και το περιεχόμενό τους. Με
βάση τα μεγαλύτερα θραύσματα και τα συγκολλημένα
αλλά αποσπασματικά αγγεία, μπορούμε να υπολογίσουμε κατά προσέγγιση ότι είχαν ριχτεί στον λάκκο
αυτόν περισσότερα από 100 αγγεία διαφορετικών σχημάτων και χρήσεων.
Συνολικά, ως προς τις κατηγορίες όλων των παρα-

Εικ. 4. Οινοχόη με σχοινοειδή διακόσμηση

πάνω αγγείων, γίνεται φανερό ότι αισθητά περισσότερες είναι οι εγχώριες οινοχόες (Εικ. 6), ακολουθούμενες από τις επίσης ντόπιες ωοκέλυφες κύλικες. Σημαντικές είναι και οι ποσότητες οστράκων από διάφορα
μαγειρικά σκεύη, όπως χύτρες και ταψιά. Αντίθετα, πολύ λιγότερα είναι τα δείγματα της «ασημίζουσας» και
των άλλων ντόπιων κατηγοριών διακοσμημένης κεραμικής, όπως για παράδειγμα οι υπο-πρωτογεωμετρικοί
αμφορείς (Εικ. 5).
Κερδίσαμε, έτσι, μια χρήση των κυψελόμορφων αυτών κατασκευών, που έχουν ιδιαίτερα συχνή παρουσία
στο Καραμπουρνάκι. Ο χώρος αυτός χρησιμοποιήθηκε
δηλαδή για μαγειρικές δραστηριότητες και για να δεχτεί τα απορρίμματά τους, όπως δείχνουν τα δύο στρώματα στάκτης που βρέθηκαν στον πυθμένα της. Επάνω
από τα τελευταία ρίχτηκαν τα μαγειρικά και αποθηκευτικά σκεύη καθώς και άλλα λοιπής χρήσης αγγεία.
Το ότι κανένα από αυτά δεν βρέθηκε ολόκληρο, σημαίνει μάλλον ότι πετάχτηκαν εκεί μέσα από κάπου αλλού
(οπωσδήποτε από κοντινή απόσταση), όταν σταμάτησε η χρήση του χώρου.
Από τη χρονολόγηση των αγγείων που βρέθηκαν
εντός του λάκκου διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία τους
ανήκει στον 7ο αιώνα, αν και υπάρχουν ορισμένα του
8ου αιώνα (ντόπιοι αμφορείς), ενώ ο χώρος ήταν σε
χρήση μέχρι και τον 6ο αι. π.Χ.
Στο γενικότερο πλαίσιο της μελέτης των ευρημάτων
της ανασκαφής προς δημοσίευση εντάσσεται και η ενασχόλησή μας με δύο ασυνήθιστα κεραμικά σπαράγματα
που φέρουν εγχάρακτες επιγραφές. Πρόκειται για ένα
αποσπασματικά σωζόμενο κλειστό αγγείο, πιθανόν από
εργαστήριο της ανατολικής Ελλάδας, και μια κεραμίδα
στέγης (ευρήματα του 1995 και του 2002 αντίστοιχα). Η
άποψη ότι το πρώτο φέρει επιγραφές σε καρικό αλφάβη-
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Εικ. 5. Υπο-πρωτογεωμετρικός
αμφορέας

Εικ. 6. Ντόπιες
αρχαϊκές οινοχόες

το διατυπώθηκε από τον Μ. Τιβέριο και ανακοινώθηκε
ήδη στο Στʹ Διεθνές Συνέδριο για την Αρχαία Μακεδονία το 19965. Επρόκειτο να δημοσιευτεί από τον αείμνηστο καθηγητή Γλωσσολογίας Τ. Χρηστίδη, δεν πρόλαβε
όμως να το κάνει. Χάρη στην πρόσφατη συνεργασία μας
με τον καθηγητή Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο της
Βαρκελώνης I.-X. Adiego, έναν από τους πλέον ειδικούς
μελετητές της καρικής γλώσσας, ξαναγυρίσαμε στα παλιά αυτά ευρήματα. Ο καθηγητής Adiego όχι μόνον επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για καρικά κείμενα, αλλά διάβασε στην πρώτη επιγραφή τρία τυπικά καρικά κύρια ονόματα (αυτά είναι: Υσωλ δηλαδή Ύσσωλλος, Υλιατ δηλαδή Υλίατος/Ολίατος, και η κατάληξη από ένα τρίτο
-υδιγος), ενώ επιβεβαίωσε ότι και οι αναγραφές στην
κεραμίδα είναι σε καρικό αλφάβητο6. Η αναγνώριση
πολλών μεμονωμένων γραμμάτων ως αριθμητικών συμβόλων, ιδιαίτερα στην κεραμίδα, ενισχύει το ενδεχόμενο
να έχουμε και στις δύο περιπτώσεις εμπορικές καταγραφές ή κάποιου είδους υπολογισμούς (δηλαδή ένα είδος
κατάστιχων).

Η παρουσία των Καρών στον Θερμαϊκό κόλπο, που
επιβεβαιώνεται από ανάλογα επιγραφικά ευρήματα και
από άλλες θέσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης
(όπως από την Πολίχνη7) χρήζει μιας εξήγησης. Θα
μπορούσε να σχετιστεί με την εκστρατεία του Ξέρξη
και του πολυάριθμου στρατού του στην Ελλάδα. Αλλά
υπάρχει και μια άλλη δυνατότητα. Οι Κάρες είναι γνωστό ότι ήρθαν από πολύ νωρίς σε επαφή με τους Ίωνες,
από τα πρώτα κιόλας χρόνια που οι τελευταίοι εγκαταστάθηκαν στα νοτιοδυτικά παράλια της Μικράς Ασίας,
στις αρχές του 10ου αι. π.Χ. Ανάμεσα στους δύο αυτούς
λαούς αναπτύχθηκαν στενές σχέσεις. Μαζί επιδόθηκαν
σε διάφορες επιχειρήσεις και ανέλαβαν κοινές δραστηριότητες, γνωστές από αρχαίες γραπτές μαρτυρίες.
Τους Κάρες στον Θερμαϊκό κόλπο πρέπει να τους έφεραν, λοιπόν, οι Ίωνες, αφού κατά τους αρχαϊκούς χρόνους η παρουσία των Ιώνων στο λιμάνι της αρχαίας
Θέρμης είναι ιδιαίτερα έντονη, όπως μάς βεβαιώνουν
τα σχετικά ευρήματα. Τους δύο γειτονικούς λαούς
ένωναν, επομένως, και κοινά εμπορικά ενδιαφέροντα.
Θεσσαλονίκη,
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ
Ξάνθη,
Ινστιτούτο Πολιτιστικής
και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

5. M. Τιβέριος, «Κάρες στο μυχό του Θερμαϊκού κόλπου», Αρχαία
Μακεδονία VI (1999) 1175-1181.
6. I.X. Adiego – M. Tiverios – E. Manakidou – D. Tsiafakis, «Two
Carian Inscriptions from Karabournaki / Thessaloniki, Greece», στο K.
Konuk (επιμ.), Stephanephoros. De l’économie antique à l’Asie Mineure.
Hommages à Raymond Descat (2012) 195-202.
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7. Ι. Vocotopoulou – A.Ph. Christidis, «A Cypriot Graffito on an
SOS Amphora from Mende, Chalcidice», Kadmos 34 (1995) 5-12. K.
Tzanavari – A.Ph. Christidis, «A Carian Graffito from the Lebet Table»,
Kadmos 34 (1995) 13-16.
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