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Ο Ψηφιακόσ Τουριςτικόσ Οδηγόσ του Δήμου Πζλλασ διαθζτει πληροφορίεσ για: 

-Αρχαιολογικοφσ Χϊρουσ 

-Το Μουςείο Πζλλασ 

-Μεταβυηαντινζσ Εκκλθςίεσ και Μοναςτιρια 

-Ταφικά μνθμεία 

-Το Βουνό Πάικο 

-Διατθρθτζοι Οικιςμοί 

-Πθγζσ Αραβθςςοφ 

-Τον Ποταμό Λουδίασ 

-Το Οικολογικό Πάρκο Κρφασ Βρφςθσ 

Στον οδηγό περιλαμβάνετε πλοφςιο υλικό από Φωτογραφίεσ, Χάρτεσ και Βίντεο. 

 

 

Στη ςυνζχεια, ωσ ενδεικτικό παράδειγμα, ακολουθοφν φωτογραφίεσ 

και κείμενα του Τουριςτικοφ Οδηγοφ. 



 



 



Ο Προϊςτορικόσ Οικιςμόσ του Αρχοντικοφ Γιαννιτςών 

Οι αναςκαφζσ ςτθν τοφμπα του Αρχοντικοφ που ξεκίνθςαν το 1992, αποκαλφπτουν 

αλλεπάλλθλεσ φάςεισ ενόσ προϊςτορικοφ οικιςμοφ, οι οποίεσ ξεκινοφν από το τζλοσ τθσ 

Πρϊιμθσ Εποχισ του Χαλκοφ και ςυνεχίηονται ζωσ τθν Ύςτερθ Εποχι του Χαλκοφ (2300-

1300 π.Χ.). Στόχοσ τθσ ζρευνασ τζκθκε από τθν αρχι θ μελζτθ όλων των όψεων του 

προϊςτορικοφ αυτοφ οικιςμοφ, δθλαδι θ αναςφνκεςθ των ςτοιχείων που ςχετίηονται με το 

παλαιό περιβάλλον, τθν οικονομία, τθν τεχνολογία, τθν κοινωνικι οργάνωςθ, τθν ιδεολογία 

κ.λπ. 

 

 

Αρχοντικό Γιαννιτςών. Αγγεία από τον προϊςτορικό οικιςμό τησ τοφμπασ του Αρχοντικοφ. 

Θζςη και Παλαιοπεριβάλλον 

Ο Νομόσ Πζλλασ αποτελεί τμιμα τθσ ευρφτερθσ γεωγραφικισ και πολιτιςμικισ ενότθτασ 

τθσ κεντροδυτικισ Μακεδονίασ, τθσ οποίασ τα όρια αποτελοφν ο Αξιόσ ςτα ανατολικά και ο 

Αλιάκμωνασ ςτα νοτιοδυτικά. Τόξο από ορεινοφσ όγκουσ περιβάλλει το νομό. Ο Βόρρασ και 

θ Τηζνα δεςπόηουν ςτα βόρεια, το Πάικο ςτα ανατολικά και το Βζρμιο ςτα δυτικά. Στο 

άνοιγμα του ορεινοφ αυτοφ τόξου απλϊνεται θ εφφορθ πεδιάδα των Γιαννιτςϊν, που 

αποτελεί τον πυρινα τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ. Ωσ τθν περίοδο του Μεςοπολζμου μεγάλο 

τμιμα τθσ καταλάμβανε θ ομϊνυμθ λίμνθ. Η εικόνα αυτι μεταβλικθκε ριηικά με τθν 

αποξιρανςθ τθσ λίμνθσ. 

Το Αρχοντικό βρίςκεται ςτο ΒΑ άκρο τθσ ςθμερινισ, εκτεταμζνθσ, εφφορθσ πεδιάδασ των 

Γιαννιτςϊν και πλαιςιϊνεται από χαμθλοφσ λοφίςκουσ, που κλιμακϊνονται ομαλά μζχρι 

τουσ πρόποδεσ του Πάικου. Πρόςφατεσ γεωλογικζσ μελζτεσ, που ζγιναν από ειδικοφσ 

επιςτιμονεσ του Α.Π.Θ. ςτθ γφρω περιοχι, ζδειξαν ότι ςτθν περίοδο τθσ Προϊςτορίασ ο 

οικιςμόσ του Αρχοντικοφ είχε ιδρυκεί ςε λόφο, ο οποίοσ απείχε περίπου 5 χλμ. Από τθ 

κάλαςςα που βριςκόταν ςτα νότια του. Ο λόφοσ του οικιςμοφ υψωνόταν ςτισ παρυφζσ μιασ 



ευρφτερθσ θμιλοφϊδουσ ηϊνθσ, τθν οποία διζτρεχαν χείμαρροι, που κατζβαιναν από το 

Πάικο από τα βόρεια προσ τα νότια. Ανάμεςα ςτο χαμθλό αυτό λοφϊδεσ ανάγλυφο και ςτθ 

κάλαςςα παρεμβαλλόταν ζνα πεδινό τμιμα πλάτουσ 2 περίπου χλμ. 

Η μετάβαςθ προσ τθν παράκτια ηϊνθ κα πρζπει να γινόταν με τρόπο ομαλό, κακϊσ 

διαπιςτϊκθκε πωσ το βάκοσ τθσ κάλαςςασ νότια του Αρχοντικοφ πρζπει να ιταν ςχετικά 

μιρκό και ο πυκμζνασ τθσ να παρουςίαηε μικρζσ και ιπιεσ κλίςεισ, Ίςωσ δεν κα ζπρεπε να 

αποκλειςτεί κα μια πλατιά ενδοπαλιρροιακι ηϊνθ, όπου αναπτφςςονταν ρθχά υφάλμυρα 

ζλθ. Η ςχζςθ του οικιςμοφ με τθ κάλαςςα επιβεβαιϊνεται και από τθν ανζρευςθ μεγάλου 

αρικμοφ καλαςςίων οςτρζων του τφπου Cerastoderma Edule που χρθςιμοποιικθκαν για τθ 

διατροφι των κατοίκων. 

Αλλά και θ παλυνολογικι ζρευνα, δθλαδι θ μελζτθ τθσ γφρθσ από ςτρϊματα του οικιςμοφ, 

ζδειξε πωσ το περιβάλλον ιταν παράκτιο-παραποτάμιο με ςαφείσ ενδείξεισ για τθ 

γειτνίαςθ των γλυκϊν-υφάλμυρων υδάτων και βαλτωδϊν εκτάςεων. Αναγνωρίςτθκαν 

κάποια είδθ δενδρωδϊν φυτϊν, όπωσ Πεφκων, Δρυϊν, Πουρναριοφ, Ακρεφκου-

Αγριοκυπάριςςου, Πλατανιϊν αλλά και κάποιων Ποωδϊν, όπωσ Αγρωςτωδϊν, Αsteraceae, 

Amaranthaceae-Chenopodiaceae, Plantago, Typha-Sparganium και παραςίτων. 

Ο Οικιςμόσ 

Η αναςκαφικι ζρευνα αποκάλυψε ςτθν κορυφι τθσ τοφμπασ και ςτθν ανατολικι πλαγιά 

αλλεπάλλθλεσ φάςεισ ενόσ οικιςμοφ, που χρονολογοφνται ςτο τζλοσ τθσ Πρϊιμθσ Εποχισ 

του Χαλκοφ και ςτθ Μζςθ Εποχι του Χαλκοφ με βάςθ μιασ ςειράσ ραδιοχρονολογιςεων 

(2.300-1.600 ι και αργότερα). Η περίοδοσ αυτι είναι ελάχιςτα γνωςτι ςτθ Μακεδονία. 

Στθν κορυφι τθσ τοφμπασ αναγνωρίςτθκε θ νεότερθ φάςθ που ανικουν ςπίτια με λικινα 

κεμζλια, τα περιςςότερα κατεςτραμμζνα. Στθν ανατολικι πλαγιά αποκαλφφκθκε μια 

παλιότερθ φάςθ κατοίκθςθσ που είχε καταςτραφεί από φωτιά. Εδϊ ςε μια ζκταςθ 200 τ.μ. 

αποκαλφφκθκαν 5 ςπίτια παςςαλόπθκτα, το ζνα δίπλα ςτο άλλο και με κοινό 

προςανατολιςμό. Ήταν κτιςμζνα με παςςάλουσ, ςτοιβαχτό πθλό, κλαδιά και καλάμια. Οι 

καταςκευζσ και τα ευριματα που βρζκθκαν μζςα ςε αυτά, δίνουν μια ηωντανι εικόνα για 

τα προϊςτορικά νοικοκυριά του τζλουσ τθσ πρϊιμθσ Εποχισ του Χαλκοφ (2.300-1.900 π.Χ.). 

Πάνω ςτα δάπεδα των ςπιτιϊν βρζκθκαν πιλινεσ καταςκευζσ, μικροί κολωτοί φοφρνοι, 

ανοιχτζσ εςτίεσ, πάγκοι εργαςίασ, αποκθκευτικζσ κικεσ που εξυπθρετοφςαν ςτο 



μαγείρεμα, τθν αποκικευςθ, τθν προετοιμαςία τροφισ, το ηζςταμα και το φωτιςμό. Ακόμθ 

βρζκθκαν καταςκευζσ που κα πρζπει να χρθςίμευαν ςτο μαγείρεμα με τον ατμό, ζναν τφπο 

που για πρϊτθ φορά ανακαλφπτεται ςτθ μακεδονία. Η πυροτεχνολογία των καταςκευϊν 

αυτϊν αποτελεί το αντικείμενο ειδικισ ζρευνασ. 

Μζςα ςτα ςπίτια βρζκθκε ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ από πιλινα αγγεία, ςπαςμζνα αλλά και 

πολλά ακζραια, πράγμα αςυνικιςτο ςε προϊςτορικζσ αναςκαφζσ. Αυτά είναι φτιαγμζνα με 

το χζρι και παρουςιάηουν μεγάλθ ποικιλία ςχθμάτων, που υποδθλϊνουν διαφορετικζσ 

χριςεισ. Αγγεία εξαιρετικισ ποιότθτασ με επιφάνεια ςκουρόχρωμθ, καλά γυαλιςμζνθ και 

ψθλζσ λαβζσ για υγρά, άλλα αγγεία με χονδρά τοιχϊματα για τθ φφλαξθ υγρϊν ι ςτερεϊν 

προϊόντων ι ακόμα αγγεία για το μαγείρεμα. Οι κάτοικοι του Αρχοντικοφ καταςκεφαηαν 

εργαλεία από πζτρα, κόκαλο, πθλό και τα χρθςιμοποιοφςαν για πελζκια, δρεπάνια, ξζςτρα, 

μαχαίρια κ.λπ.. 

Η υφαντικι πρζπει να ιταν από τισ κφριεσ αςχολίεσ τουσ. Όπωσ δείχνουν τα ςφονδφλια και 

τα βαρίδια που βρζκθκαν μζςα ςτα ςπίτια. Οι κάτοικοι του Αρχοντικοφ ιταν γεωργοί και 

κτθνοτρόφοι. Οι ποςότθτεσ από τουσ απανκρακωμζνουσ ςπόρουσ και οςτά ηϊων, που 

βρζκθκαν ςτα ςπίτια και εξετάςτθκαν από ειδικοφσ επιςτιμονεσ ζδειξαν ότι οι κάτοικοι του 

Αρχοντικου καλλιεργοφςαν ςιτάρι, κρικάρι, όςπρια, μάηευαν βελανίδια, ζτρεφαν 

αιγοπρόβατα και γουροφνια και κυνθγοφςαν ελάφια. Παράλλθλα όμωσ εκμεταλλεφονταν 

τθ κάλαςςα, όπωσ δείχνουν οι μεγάλεσ ποςότθτεσ από όςτρεα. 

Όλα αυτά ξεδιπλϊνουν μια ουςιαςτικι πτυχι τθσ ηωισ των ανκρϊπων που ζηθςαν εδϊ και 

4000 χρόνια πριν τθν εποχι μασ. Φωτίηουν ζνα κομμάτι τθσ προςωπικισ τουσ ηωισ, τον 

κακθμερινό μόχκο μζςα ςτο ςπίτι και τισ κακθμερινζσ φροντίδεσ τθσ διαβίωςθσ τουσ. 

Κατά τθν πρϊτθ αναςκαφικι περίοδο επιχειρικθκε θ διερεφνθςθ του ςτρωματογραφικοφ 

προφίλ τθσ τοφμπασ. Για το λόγο αυτό ςτθ νότια, απότομθ πλαγιά ανοίχτθκαν 8 κλιμακωτζσ 

τομζσ διαςτάςεων 3Χ2μ.. Τα μζχρι ςτιγμισ αναςκαφικά δεδομζνα δείχνουν ότι οι 

παλιότερεσ ενδείξεισ κατοίκθςθσ ανάγονται ςτθν Ύςτερθ Νεολικικι Εποχι. Κεραμικι τθσ 

περιόδου αυτισ διαπιςτϊκθκε ςτα χαμθλότερα ςκάμματα του τομζα που βρίςκονται προσ 

τισ υπϊρειεσ τθσ τοφμπασ. Ωςτόςο είναι πικανό θ πρϊτθ εγκατάςταςθ ςτθ κζςθ να 

ξεκίνθςε ςε προγενζςτερεσ περιόδουσ, αφοφ θ αναςκαφι δεν ζφταςε ακόμα μζχρι το 

φυςικό βράχο. 



Από τθ δεφτερθ αναςκαφικι περίοδο θ ζρευνα επικεντρϊκθκε ςτθν ομαλι και εκτεταμζνθ 

κορυφι τθσ τοφμπασ και ςτθν ανατολικι πλαγιά τθσ. Στόχοσ υπιρξε ο εντοπιςμόσ και ςτθ 

ςυνζχεια θ οριηόντια παρακολοφκθςθ των φάςεων τθσ Εποχισ του Χαλκοφ ϊςτε να γίνει 

κατανοθτόσ ο τρόποσ ανάπτυξθσ του οικιςμοφ και θ οργάνωςθ του χϊρου. 

Στθν κορυφι και τθν ανατολικι πλαγιά τθσ τοφμπασ θ αναςκαφικι ζρευνα αποκάλυψε δφο 

κφριεσ οικιςτικζσ φάςεισ, με υποφάςεισ που αντιςτοιχοφν ςε δφο ευρφτερεσ, χρονικζσ 

περιόδουσ οι οποίεσ χαρακτθρίηονται ωσ φάςθ Α και φάςθ Β. 

Στθν κορυφι αναγνωρίςτθκε θ νεότερθ φάςθ Α, θ οποία χαρακτθρίηεται από οικιματα που 

είχαν λίκινα κεμζλια καταςκευαςμζνα από αδρζσ πζτρεσ χωρίσ ςυνδετικό υλικό. Τα 

περιςςότερα είναι κατεςτραμμζνα από μεταγενζςτερεσ επεμβάςεισ ςτο χϊρο. Ζνα μόνο 

ςϊηεται ςε αρκετά καλι κατάςταςθ. Πρόκειται για ζνα μονόχωρο, ςχεδόν ορκογϊνιο 

κτιριο με προςανατολιςμό ΒΔ προσ ΝΑ. Από το κτίριο αυτό ςϊηεται μόνο θ λικόκτιςτθ 

κεμελίωςθ του βόρειου, νότιου και δυτικοφ τοίχου του, ενϊ το ΝΑ τμιμα του ζχει 

καταςτραφεί εντελϊσ από τισ ρίηεσ του δζνδρου. Ο εςωτερικόσ χϊροσ που ορίηουν αυτοί οι 

3 τοίχοι ζχει πλάτοσ 4 μ. και μικοσ 5 μ.. Στο εςωτερικό του βρζκθκαν πεςμζνεσ, μικρζσ, 

αδρζσ πζτρεσ οι οποίεσ προφανϊσ προζρχονταν από τουσ τοίχουσ κακϊσ και αρκετι 

ποςότθτα κεραμικισ και λίγα κινθτά ευριματα. 

 



 

 



 


