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Αντί Προλόγου….1

Ένα απομονωμένο κομμάτι του υλικού πολιτισμού πιθανόν να μην μπορεί από μόνο του να
βοηθήσει στην έρευνα για την κατανόηση ενός πολιτισμικού φαινομένου, δεν παύει όμως

να είναι ένα κομμάτι του παζλ που το συνθέτει. Αποφασίσαμε να δημοσιεύσουμε τα ευρήματα αυτής
της ανασκαφής για δύο λόγους:

Ο πρώτος λόγος είναι ότι το μεγαλύτερο και ίσως σπουδαιότερο τμήμα αυτού του οικισμού έχει
καταστραφεί. Η μεγαλύτερη καταστροφή έγινε στη δεκαετία του 1960, όταν κατασκευάστηκε η εθνι-
κή οδός Καρδίτσας-Αθηνών, η οποία πέρασε από τη μέση της μαγούλας. Τα ψηλότερα στρώματα
βέβαια καταστράφηκαν πολύ νωρίτερα, διότι τη δεκαετία του 1960 δεν έγινε καινούργια χάραξη,
απλά ακολουθήθηκε η πορεία του προϋπάρχοντος αγροτικού δρόμου. Το 2006, με την κατασκευή
της νέας εθνικής οδού Σοφάδων-Νέου Μοναστηρίου, το τμήμα αυτό της μαγούλας ισοπεδώθηκε.

Η ανασκαφική έρευνα πραγματοποιήθηκε στις νότιες παρυφές της μαγούλας. Όπως είναι κα-
τανοητό, δεν θα υπάρξει η δυνατότητα στο μέλλον επιπλέον συστηματικής έρευνας, ούτως ώστε να
έχουμε λεπτομερή συμπεράσματα για τα κατάλοιπα των κατοίκων αυτού του οικισμού.

Ο δεύτερος είναι επειδή διαπιστώσαμε την ομοιότητα της κεραμικής που προέρχεται από τη
Μαγούλα Θεοφάνη με την κεραμική των γειτονικών σε αυτήν οικισμών, όπως την κεραμική της Τζά-
νη Μαγούλας και της μαγούλας Μεγάλο Παζαράκι. Πιστεύουμε ότι μέσα από την προσπάθεια της
σύ γκρισης της μελέτης και της ανάλυσης των τεχνέργων θα μπορούσε να αποδοθεί το νόημα και η
συστηματικότερη μελέτη του υλικού πολιτισμού και της σκέψης του προϊστορικού ανθρώπου στο
συ γκεκριμένο αυτό χώρο, όπου οι αμφίδρομες επιρροές ανάμεσα σε γειτονικές προϊστορικές κοινό-
τητες παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της σκέψης και του τρόπου ζωής.

Ο χώρος
Για πρώτη φορά ο καθηγητής Γ. Χουρμουζιάδης2 εντόπισε τη θέση αυτή στη βόρεια πλευρά της

εθνικής οδού, κατά τη διάρκεια επιφανειακών ερευνών το 1966, οπότε και περισυνέλεξε όστρακα
της ύστερης νεολιθικής καθώς και της εποχής του Χαλκού. Την αναφέρει με το όνομα Μαγούλα Θε-
οφάνη και επισημαίνει ότι η μαγούλα ήταν ελάχιστα ορατή από το επίπεδο των γειτονικών αγρών
και αισθητή ήταν μόνον η κλίση της προς τον παραρρέοντα χείμαρρο, γνωστό σήμερα στους κατοί-
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κους της περιοχής με το όνομα Ίτουλης ή Μακρύρεμα3. Ήδη την εποχή που ο καθηγητής Γ. Χουρ-
μουζιάδης διενήργησε την επιφανειακή έρευνα είχε καταστραφεί από τη συνεχή άροση και ισοπε-
δωθεί μεγάλο τμήμα της νεολιθικής επίχωσης. Σύμφωνα με τις δικές μας επιφανειακές έρευνες και
τις μετρήσεις με GPRS, όπου είχαμε τη δυνατότητα μεγαλύτερης ακρίβειας μετρήσεων, διαπιστώθηκε
ότι ένα τμήμα της μαγούλας, ελάχιστα ορατό από το έδαφος, εντοπίζεται και στη νότια πλευρά της
εθνικής οδού, ανατολικά και δυτικά του ρέματος Ίτουλης. 

Διοικητικά η θέση βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου
Βησσαρίωνα του Δήμου Σοφάδων, στο νομό Καρδίτσας (Δυτική Θεσσαλία) (Εικ. 1).

Όσον αφορά στο φυσικό περιβάλλον, η μαγούλα βρίσκεται στην εύφορη δυτική θεσσαλική πε-
διάδα και διασχίζεται από το ρέμα Ίτουλης. 

Η Μαγούλα Θεοφάνη, από υδρογεωλογική άποψη ανήκει στον Τομέα Καλλιθέας - Σοφάδων -
Ματαράγγας - Παλαμά. Πρόκειται για τομέα της υδρογεωλογικής μονάδας της υπολεκάνης της
Καρδίτσας.

Η υπολεκάνη της Καρδίτσας διαχωρίζεται από τις δύο άλλες υπολεκάνες της δυτικής Θεσσαλίας
(υπολεκάνη Καλαμπάκας και υπολεκάνη Τρικάλων) από το εγκάρσιο ρήγμα το οποίο έχει κατεύ-
θυνση ΝΔ.-ΒΑ. Το ρήγμα αυτό έχει ανυψώσει τις νεογενείς αποθέσεις της υπολεκάνης της Καρδί-
τσας σε σχέση με εκείνες των άλλων δύο υπολεκανών. Δηλαδή, στην υψηλή υπολεκάνη της Καρδί-
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3. Πρόκειται για δύο διαφορετικά ρέματα τα οποία ενώνονται πλησίον της Μαγούλας Θεοφάνη.

Εικ. 1. Χάρτης τμήματος Δ.Δ. Αγίου Βησσαρίου του Δήμου Σοφάδων, στο νομό Καρδίτσας.



τσας τα νεογενή βρίσκονται σε μικρότερο βάθος από την επιφάνεια. Η υδροφορία ως εκ τούτου
είναι περιορισμένη. Υδροφόρες τράπεζες σε ικανό βάθος (250 μ. και άνω) είναι σπάνιες.

Επίσης, η υπολεκάνη της Καρδίτσας υφίσταται πολύ λίγο έως καθόλου την επίδραση του Πη-
νειού και δέχεται την επίδραση δευτερευόντων ποταμών και χειμάρρων, όπως του Παμίσσου, του
Καλεντζή, του Σοφαδίτη, του Φαρσαλίτη, του Ενιπέα, όπως και διαφόρων κλάδων τους. Το ρέμα
Ίτουλης ή Μακρύρεμα είναι ένας από τους κλάδους του ποταμού Σοφαδίτη, με πηγές στην περιοχή
του Κέδρου. Η ένταση των ρευμάτων αυτών, τα οποία φθάνουν στην υπολεκάνη, μεταβάλλεται επο-
χικά και ανομοιόμορφα. 

Λόγω της λεπτομερούς συστάσεως των υδροφόρων τραπεζών και του υδρογεωλογικού τομέα
Καλλιθέας - Σοφάδων - Ματαράγγας - Παλαμά, οι παροχές ύδατος είναι μικρές με αυτόματη ροή,
δεν υπερβαίνουν δηλαδή τα 10-15 κ.μ./ώρα. Οι δε υδροφόρες τράπεζες, πάχ. 0,50-5 μ., εναλλάσσονται
με αργιλικά στρώματα.

Για να είναι οι συνθήκες διαβίωσης ιδανικές για κοινωνίες οι οποίες ασχολούνται κατ’ εξοχήν
με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, δεν αρκούσε η απέραντη καλλιεργήσιμη γη, αλλά είχαν ανάγκη
και από άφθονο νερό. Όπως είναι εύκολα κατανοητό, το νερό, το οποίο θα μπορούσαν να αντλήσουν
από τα πηγάδια, δεν ήταν αρκετό να καλύψει τις ανάγκες τους. Την ανάγκη αυτή υπερκάλυπτε το
ρέμα το οποίο περνούσε δίπλα από τον οικισμό. Σήμερα το ρέμα Ίτουλης έχει νερό καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του χρόνου – ελάχιστο βέβαια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες – αλλά σύμφωνα με τις μαρτυ-
ρίες γηραιότερων κατοίκων της περιοχής, πριν από τη συστηματική χρήση των φαρμάκων για την
καλλιέργεια της γης ήταν ένα ποτάμι πλούσιο σε πανίδα και χλωρίδα και κάλυπτε πολλές από τις
διατροφικές και άλλες ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

Όπως προαναφέρθηκε, ο οικισμός απλώνεται ανατολικά και δυτικά του ρέματος. Είναι προ-
φανές ότι ο νεολιθικός άνθρωπος δεν θα εγκαθίστατο τόσο κοντά σε ποτάμι διότι υπήρχε ο κίνδυνος
των πλημμυρών. 

Είναι γνωστό ότι κατά τη γένεση των μεγάλων σεισμών προκαλούνται έντονες μεταβολές των
πετρωμάτων των σεισμογόνων χώρων. Οι μεταβολές αυτές έχουν συνήθως άμεσες ή έμμεσες επι-
δράσεις στην επιφάνεια του εδάφους με συνέπεια την επιφανειακή εκδήλωση διαφόρων φαινομένων,
όπως είναι τα επιφανειακά ίχνη των σεισμογόνων ρηγμάτων, καθώς και υδρολογικές μεταβολές.

Οι μεταβολές στα υπόγεια και επιφανειακά νερά της ξηράς αποτελούν συνηθισμένο μακροσει-
σμικό φαινόμενο. Στον ελληνικό χώρο έχουν κατ’ επανάληψη παρατηρηθεί μεταβολές στην περιοχή
των πηγών, καθώς επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις αλλαγή της κοίτης των ποταμών.

Ο σεισμός της 30ής Απριλίου 1954 στους Σοφάδες, ο οποίος σηματοδότησε την αρχή μιας σειράς
σεισμών στην κεντρική Ελλάδα, έγινε αντικείμενο γεωλογικών και σεισμοτεκτονικών μελετών4. Αυ-
τός ο σεισμός άγγιξε μια περιοχή 100╳80 χλμ.

Η μελέτη βέβαια έγινε μετά το σεισμό του 1980 και βασίστηκε εκτός από την επιτόπου αυτοψία
των γεωλόγων και στις φωτογραφίες οι οποίες τραβήχθηκαν μετά το σεισμό του 1954. Όσον αφορά
στην περιοχή μας, αυτή επηρεάζεται άμεσα από τη ζώνη με κατεύθυνση Β.-ΒΔ., Αγόριανη - Σοφάδες.
Η ζώνη αυτή επιβεβαιώνεται από γεωλογικό χάρτη, ο οποίος συστάθηκε με τη βοήθεια των υδρο-
γραφικών μοντέλων, καθώς επίσης και από τη μορφολογία σύμφωνα με τα γεωηλεκτρικά δεδομένα.
Τα ρήγματα έχουν κατευθύνσεις ΒΑ.-ΝΔ. και ΒΔ.-ΝΑ. Κατά το σεισμό του 1954 τα ρήγματα αυτά
άλλαξαν το ρου των ποταμών Σοφαδίτης και Φαρσαλίτης. Δώσαμε ένα πρόσφατο παράδειγμα αλ-
λαγής ρου ποταμών, διότι δεν είναι γνωστή η ακριβής σεισμοτεκτονική ιστορία της περιοχής, παρότι
είναι γνωστό ότι το ρήγμα των Σοφάδων δεν είναι πρόσφατο και σίγουρα έχει προκαλέσει και άλλους
σημαντικούς σεισμούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να αλλάξουν τη γεωμορφολογία της ευρύτερης πε-
ριοχής. 
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4. Papastamatiou - Vetoulis 1955. Papastamatiou - Mouyaris 1986.
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Η ανασκαφή
Με αφορμή τις εργασίες για τη διαπλάτυνση της εθνικής οδού Νέου Μοναστηρίου-Σοφάδων

και κατά μήκος αυτής, εντοπίστηκαν αρχαιολογικά λείψανα στις θέσεις 11.606,96 έως 11.646,96 και
11.858,58 έως 11.888,58. Οι θέσεις αυτές βρίσκονται στις νότιες παρυφές της Μαγούλας Θεοφάνη,
ανατολικά και δυτικά του χειμάρρου Ίτουλης ή Μακρύρεμα. Ο χώρος κρίθηκε αναγκαίο να ερευ-
νηθεί από την Υπηρεσία μας.

Στην πρώτη θέση ερευνήθηκαν συνολικά οκτώ τομές, διαστ. 5╳5 μ., κατά μήκος της εκσκαφής
του δρόμου, όπου και εντοπίστηκαν οι αρχαιότητες, ενώ στη δεύτερη θέση ερευνήθηκαν τρεις τομές,
διαστ. 4╳4 μ., επίσης κατά μήκος της εκσκαφής του δρόμου. 

Α. Στην πρώτη θέση οι τέσσερις τομές χαράχθηκαν στη βορειοανατολική πλευρά και οι τέσσερις
στη βορειοδυτική. Ανάμεσά τους μεσολαβεί μάρτυρας, πλ. 1 και μήκ. 20 μ. Οι συνολικές διαστάσεις
του σκάμματος είναι 11 μ. στον άξονα Α.-Δ. και 20 μ. στον άξονα Β.-Ν. Το βάθος από την επιφάνεια
του δρόμου είναι -3 μ. από δε την επιφάνεια της θάλασσας -101 μ. Αρχαιότητες εντοπίστηκαν στις
τομές Τ1, Τ2 και Τ3. Στις τομές Τ5, Τ6 και Τ7 χαράξαμε τις δοκιμαστικές τομές Τ5α, Τ6α και Τ7α,
διαστ. 5 μ. στον άξονα Α.-Δ. και 1 μ. στον άξονα Β.-Ν. 

Στη δοκιμαστική τομή Τ5α το αρχικό βάθος ήταν -3,10 και το τελικό -4,33 μ. από το επίπεδο του
δρόμου. Μετά την απομάκρυνση των επιφανειακών χωμάτων και έως βάθος -4,33 μ. δεν εντοπίστη-
καν αρχαιότητες. Το ίδιο συνέβη και στις δοκιμαστικές τομές Τ6α, Τ7α, όπου το αρχικό βάθος ήταν
-3,30 μ. και το τελικό -4,72 μ., όπου επίσης δεν εντοπίστηκαν αρχαιότητες.

Η σύσταση του εδάφους και στις τρεις δοκιμαστικές τομές είναι όμοια. Εντοπίστηκε χώμα κι-
τρινωπό με ελάχιστες σιδηρούχες προσμείξεις, το οποίο είναι και το φυσικό έδαφος που παρατηρείται
στη γύρω περιοχή. Λόγω του ότι δεν εντοπίστηκαν αρχαιολογικά λείψανα και στις τρεις δοκιμαστικές
τομές, ο συγκεκριμένος χώρος κρίθηκε άσκοπο να ερευνηθεί περισσότερο.

Οι τομές Τ4 και Τ8 στη βορειοανατολική και βορειοδυτική πλευρά του σκάμματος αντίστοιχα,
λόγω του ότι δεν εντοπίστηκαν ορατές επιφανειακές ενδείξεις, ερευνήθηκαν με εκσκαπτικό μηχά-
νημα. Ανοίχθηκαν αυλάκια, κάθετα στις τομές, μήκ. 5, πλ. 1 και βάθ. 5 μ. περίπου. Δεν εντοπίστηκαν
αρχαιότητες. Η σύσταση του εδάφους και σε αυτές τις τομές είναι όμοια με τις δοκιμαστικές τομές
Τ5α, Τ6α και Τ7α, όπου επίσης εντοπίστηκε χώμα κιτρινωπό με ελάχιστες σιδηρούχες προσμείξεις,
δηλαδή το φυσικό έδαφος της γύρω περιοχής.

Οι τομές Τ1, Τ2 και Τ3 ερευνήθηκαν διεξοδικά και εντοπίστηκαν δύο φάσεις κατοίκησης: 
α) Η πρώτη χρονολογική φάση εντοπίστηκε σε βάθος -3,14 μ. από την επιφάνεια του δρόμου

και έχει πάχος 0,25 μ. περίπου. Αντιπροσωπεύεται από ελάχιστα αρχιτεκτονικά λείψανα, όπως κα-
μένες πλίνθοι, καμένοι πηλοί, pissée. Παρατηρήθηκαν έντονα ίχνη καύσης και αρκετά κάρβουνα.
Αποκαλύφθηκαν επίσης οστά ζώων, καθώς και όστρακα με εγχάρακτη και εμπίεστη διακόσμηση. 

β) Η δεύτερη φάση αντιπροσωπεύεται από τρεις λάκκους. Οι λάκκοι είχαν σκαφεί στο φυσικό
έδαφος, ήταν ακανόνιστοι κυκλικοί ή ελλειψοειδείς σε κάτοψη και τα τοιχώματά τους κάθετα και
βαθμιδωτά. Πιθανώς σκάφηκαν για χωματοληψία και κατόπιν επιχώσθηκαν σταδιακά με οικιακά
απορρίμματα. Οι λάκκοι αυτοί έδωσαν και τη μεγαλύτερη ποσότητα κεραμικής και εργαλείων. Συ -
γκεντρώθηκαν επίσης αρκετά οστά και δόντια ζώων.

Β. Στη δεύτερη θέση χαράχθηκαν επίσης 20 τομές, διαστ. 4╳4 μ. με μάρτυρα 1 μ. ανάμεσά τους.
Μόνον οι δύο τομές μάς έδωσαν κάποια ευρήματα. Εντοπίστηκαν κυρίως στρώματα πηλού, που
όμως δεν μπορέσαμε να βγάλουμε το συμπέρασμα αν ανήκαν σε κάποια κατασκευή, λόγω των πε-
ριορισμένων ορίων του ανασκαφικού χώρου. Ο οικισμός εκτεινόταν κάτω από την ήδη υπάρχουσα
εθνική οδό. Η δεύτερη θέση ήταν φτωχή σε ευρήματα, αλλά διαφωτιστική για την έκταση του οικι-
σμού ανατολικά και δυτικά του χειμάρρου. Η κεραμική που συλλέχθηκε από αυτήν τη θέση χρονο-
λογείται στην ίδια περίοδο με την κεραμική της πρώτης θέσης.

Ο χρόνος
Όπως ήδη αναφέραμε, διακρίναμε δύο χρονολογικές φάσεις της νεολιθικής εποχής.
1. Η πρώτη αντιπροσωπεύεται από ελάχιστα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και σύμφωνα με τη με-

λέτη της κεραμικής και τα αποτελέσματα της ραδιοχρονολόγησης του δείγματος από το συγκεκρι-



μένο στρώμα, που στάλθηκε στο εργαστήριο του Groningen, το στρώμα αυτό χρονολογήθηκε στα
τέλη της μέσης νεολιθικής περιόδου, και πιο συγκεκριμένα μεταξύ του 5210-4800 π.Χ. Το στρώμα
είχε περιορισμένη, μικρή έκταση και τα στοιχεία μας για το είδος της κατοίκησης αυτής είναι λίγο
έως πολύ ελλιπή. 

2. Η δεύτερη φάση αντιπροσωπεύεται από τους τρεις λάκκους. Σύμφωνα με την κεραμική, χρο-
νολογείται στη νεότερη/τελική νεολιθική περίοδο. 

Παρόλο που στην πλειονότητά της η κεραμική χρονολογείται στη νεολιθική περίοδο, ένα μικρό
ποσοστό λαβών και σχημάτων αγγείων παραπέμπουν στην πρώιμη εποχή του Χαλκού. 

ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
1.  Κεραμική

Αν και η κεραμική αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό των ευρημάτων της ανασκαφής, δεν βρέ-
θηκαν ολόκληρα αγγεία. Στο σύνολό της ήταν διασκορπισμένη σε διάφορα βάθη. Αυτό δικαιολο-
γείται από το ότι η πλειονότητά της βρέθηκε σε λάκκους απόθεσης. Για να μπορέσουμε να μελετή-
σουμε την κεραμική την πλύναμε στο σύνολό της και συντηρήσαμε τα όστρακα εκείνα για τα οποία
κρίναμε ότι ήταν αναγκαίο. Στη συνέχεια αριθμήσαμε και καταγράψαμε κάθε όστρακο χωριστά. Η
μέθοδος αυτή κρίθηκε αναγκαία διότι, όπως ήδη τονίσαμε, τα όστρακα βρέθηκαν διασκορπισμένα
σε διάφορα βάθη. Στη συνέχεια, τα όστρακα καταμετρήθηκαν στο σύνολό τους. Ο διαχωρισμός και
η καταμέτρηση έγινε σε διάφορα στάδια. Το πρώτο στάδιο ήταν η απλή καταμέτρηση, το δεύτερο
η καταμέτρηση και ο διαχωρισμός σε επιτραπέζια κεραμική, σε κεραμική παρασκευής τροφής και,
τέλος, σε κεραμική αποθήκευσης. Ακολούθησε ο διαχωρισμός σύμφωνα με την καθαρότητα και το
χρώμα του πηλού. Στη συνέχεια, η διακοσμημένη κεραμική ταξινομήθηκε ανάλογα με τον τύπο δια-
κόσμησης και η αδιακόσμητη «χονδροειδής» κεραμική ανάλογα με το πάχος των τοιχωμάτων της
και την ποιότητα της στίλβωσης.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα συμπεριληφθούν στην εργασία που θα ακολουθήσει
και θα αναφέρεται αναλυτικά στην κεραμική από τη νέα ανασκαφή της Μαγούλας Μεγάλο Παζα-
ράκι, καθώς και την κεραμική από τις υπόλοιπες μαγ-ούλες της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Σο-
φάδων.

1α. Σχήματα
Επικρατέστερα σχήματα αγγείων είναι οι φιάλες και οι σκύφοι. Ένας μεγάλος αριθμός οστρά-

κων μάς δίνει και άλλα σχήματα αγγείων, όπως κύπελλα και κυάθους, καθώς επίσης βάσεις και ένα
χαρακτηριστικό τμήμα αγγείου τύπου «φρουτιέρας». Αρκετά όστρακα με οπές δηλώνουν την ύπαρξη
ηθμών, καθώς και cheese-pots. Διαπιστώνεται επίσης η ύπαρξη κλειστών αγγείων με σχετικά χονδρά
και ανθεκτικά τοιχώματα, συνήθως όχι πολύ επιμελημένα στο πλάσιμο και στο ψήσιμο. Ο πηλός έχει
διάφορα χρώματα, από ερυθρωπό έως καστανό και τεφρό, ανάλογα με το βαθμό ψησίματος. Σε αρ-
κετές περιπτώσεις στην επιφάνεια των οστράκων παρατηρούνται και έντονες χρωματικές παραλλα-
γές, οι οποίες οφείλονται στις συνθήκες όπτησης. 

Σε μεγάλο ποσοστό οστράκων ο πηλός είναι καστανός, ο δε πυρήνας τους γκρι-μελανός. Σε
αυτές τις περιπτώσεις το εσωτερικό των τοιχωμάτων των αγγείων έχει λειανθεί απλώς με το δάκτυλο
ενώ στο εξωτερικό τους παρατηρήθηκε μια λεπτή στρώση επιχρίσματος του ιδίου περίπου χρώματος
με εκείνο του πηλού.

Τα χείλη είναι συνήθως ελαφρώς συγκλίνοντα προς τα έσω ή έξω, χωρίς να λείπουν και τα κά-
θετα. Συνήθως είναι αποστρογγυλεμένα ή οριζόντια πεπλατυσμένα. 

Στα αγγεία απαντούν διαφόρων ειδών λαβές, όπως κάθετες ή οριζόντιες κυκλικής διατομής,
αποφύσεις ημικυκλικής διατομής είτε άτρητες είτε με τρήμα. Ο τύπος λαβής που χαρακτηρίζει την
κεραμική αυτής της ανασκαφής είναι οι κάθετες αποφύσεις, τις οποίες συναντούμε στη βιβλιογραφία
είτε ως κερατοειδείς αποφύσεις είτε ως κερατοειδείς λαβές (Σχέδ. 1).

Οι περισσότερες βάσεις είναι επίπεδες ή ελαφρώς κυρτές. Υπάρχουν και κάποια παραδείγματα
βάσεων τύπου «φρουτιέρας». 5
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5. Γραμμένος 1997 (κατηγορία 21).
6. Θεοχάρης 1981, σ. 107, εικ. 61.
7. Aslanis 1985, πίν. 27, Schalen 12.
8. Γραμμένος 1997, πίν. 11, σ. 134.

Σχέδ. 1. Θέση Μαγούλα Θεοφάνη. Διαφορετικοί τύποι
λαβών.

Εικ. 2. Θέση Μαγούλα Θεοφάνη. Αγγεία της μέσης και της
νεότερης νεολιθικής.

Αγγείο 1: Φιάλη με καμπύλα τοιχώματα. Πηλός
καφέ-κόκκινος με στίλβωμα γκρίζο-καφέ. Το χεί-
λος είναι ελάχιστα έξω νεύον. Τέσσερις κάθετες
γλωσσοειδείς λαβές που ξεκινούν από το κάτω μέ-
ρος της κοιλιάς. Η βάση είναι δακτυλιόσχημη. Μία
σειρά από νυχιές και επίθετη λευκή ουσία στις εγ-
χαράξεις, περιτρέχει το χείλος. Το σώμα κοσμείται
από τεθλασμένες γραμμές οι οποίες δημιουργούν-
ται από νυχιές. Οι λαβές είναι διακοσμημένες με
την ίδια τεχνική, με μία καμπύλη γραμμή5 (Εικ.
2.1,2).

Αγγείο 2: Ερυθρός μονόχρωμος σκύφος της μέσης
νεολιθικής6 (Εικ. 2.3).

Αγγείο 3: Ημισφαιρική φιάλη. Πηλός καθαρός.
Χρώμα καστανέρυθρο έως γκριζωπό λόγω των
συνθηκών όπτησης. Το χείλος είναι ελαφρώς έξω
νεύον. Τοιχώματα λεπτά και καμπύλα. Η βάση εί-
ναι δακτυλιόσχημη. Ο διάκοσμος έγινε με τη χρήση

εργαλείου. Το χείλος περιτρέχουν δύο παράλληλες
εγχάρακτες ευθείες γραμμές, οι οποίες καταλήγουν
σε ημικύκλια στο ύψος των λαβών. Ανάμεσα στα
ημικύκλια έχουν χαραχθεί τρία ισόπλευρα τρίγωνα,
των οποίων η κορυφή είναι προς την κοιλιά του αγ-
γείου. Το εσωτερικό των τριγώνων είναι διακοσμη-
μένο με παράλληλες εγχάρακτες γραμμές, οι οποίες
έγιναν με χτένι. Η κοιλιά του αγγείου διακοσμείται
με σειρά ρόμβων – δύο ανάμεσα σε κάθε λαβή –
αποδοσμένους με την ίδια τεχνική. Τέλος, το κάτω
μέρος του αγγείου οριοθετείται από δύο ομόκε ντρα
τετράπλευρα, χωρίς εσωτερικό διάκοσμο, των
οποίων οι γωνίες ξεκινούν από τη βάση των λαβών.
Στο εξωτερικό περίγραμμα των τετραπλεύρων πα-
τούν τρία τρίγωνα με τη μία κορυφή προς το άνω
τμήμα του αγγείου. Παρόμοιο σχήμα με όμοιες λα-
βές έχουμε στο στρώμα 23β στον Καστανά7, το
οποίο χρονολογείται στην πρώιμη εποχή του Χαλ-
κού. Σύμφωνα με τον Δ. Γραμμένο8, ανήκει στην
κατηγορία 3 και χρονολογείται στη νεότερη νεολι-

ΑΕ 12

ΑΕ 99α

ΑΕ 99β

ΑΕ 208
ΑΕ 253

ΑΕ 437

ΑΕ 135

ΑΕ 69

1 2

3
4

5
6
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θική. Ο M. Korkuti, επίσης, ίδιου τύπου αγγείου το
χρονολογεί στη νεότερη νεολιθική9. Το αγγείο 3,
της Μαγούλας Θεοτόκη, χρονολογείται στις τελευ-
ταίες φάσεις της νεότερης νεολιθικής. Ο τύπος της
λαβής, ο οποίος προβληματίζει τους περισσότερους
ερευνητές, αποδεικνύεται από τη συγκεκριμένη
ανασκαφή, για ακόμη μια φορά, ότι εμφανίζεται
στην τελευταία φάση της νεότερης νεολιθικής και
συνεχίζεται και στην επόμενη φάση (Εικ. 2.5,6).

Αγγείο 4: ΑΕ 227 (Π188). Τμήμα ανοιχτού ευρύ-
στομου αγγείου. Πηλός σχετικά καθαρός με ελά-
χιστες προσμείξεις, καστανός στιλβωμένος. Τοιχώ-
ματα κα μπύλα, χείλος κάθετο ενιαίο με το σώμα.
Λαβή ημικυκλικής διατομής (Εικ. 2.4).

1α.2. Τμήματα αγγείων με λαβές

Πρώτη φάση κατοίκησης

ΑΕ 98 (Π71): Μαστοειδής λαβή με οπές ανάρτη-
σης. Ανάλογου τύπου λαβή αναφέρει ο M. Korkuti
στο Dunavec II10, την οποία χρονολογεί στη μέση
νεολιθική (Εικ. 3.7).

Δεύτερη φάση κατοίκησης

ΑΕ 201 (Π165) και ΑΕ 518 (Π440): Τμήμα μαγει-
ρικού σκεύους. Διακρίνονται ίχνη χρήσης. Ο πη-
λός είναι καστανός με προσμείξεις. Τα τοιχώματα
είναι καμπύλα με μεγάλη κλίση σε χείλος ενιαίο. Η
λαβή είναι κάθετη, ημικυκλικής διατομής, και ξε-
κινά από το χείλος που έχει αποστρογγυλεμένη
απόληξη11 (Εικ. 3.1).

ΑΕ 265 (Π219): Τμήμα μαγειρικού σκεύους. Δια-
κρίνονται ίχνη χρήσης. Ο πηλός είναι καστανός με
προσμείξεις. Τα τοιχώματα είναι καμπύλα με με-
γάλη κλίση σε χείλος ενιαίο. Η λαβή είναι κάθετη,
ημικυκλικής διατομής, και ξεκινά από το χείλος
που έχει αποστρογγυλεμένη απόληξη (Εικ. 3.2).

ΑΕ 241 (Π201): Τμήμα μαγειρικού σκεύους. Δια-
κρίνονται ίχνη χρήσης. Ο πηλός είναι καστανός με
προσμείξεις. Τα τοιχώματα είναι καμπύλα. Η λαβή
είναι κάθετη, ημικυκλικής διατομής (Εικ. 3.3).

ΑΕ 297 (Π237): Τμήμα αποθηκευτικού σκεύους.
Πηλός καστανός με σταχτόχρωμο πυρήνα. Χον-

δροειδή τοιχώματα, σχεδόν ευθεία. Η λαβή είναι
κάθετη, ημικυκλικής διατομής12 (Εικ. 3.4).

ΑΕ 319 (Π257): Τμήμα μαγειρικού σκεύους με
στρογγυλεμένα τοιχώματα. Πηλός καστανόχρω-
μος με ίχνη από χρήση φωτιάς. Η λαβή ξεκινά από
το χείλος (Εικ. 3.5).

ΑΕ 141 (Π110): Τμήμα μαγειρικού σκεύους. Δια-
κρίνονται ίχνη χρήσης. Ο πηλός είναι καστανός με
προσμείξεις. Τα τοιχώματα είναι καμπύλα. Η λαβή
είναι κάθετη, ημικυκλικής διατομής (Εικ. 3.6).

ΑΕ 33 (Π22): Τμήμα αγγείου με τμήμα χείλους και
κάθετη ωτόσχημη απόφυση χωρίς τρήμα. Ο πηλός
είναι καθαρός πορτοκαλόχρους. Το επίχρισμα εί-
ναι του ιδίου χρώματος με τον πηλό. Η επιφάνεια
είναι καλά στιλβωμένη (Εικ. 3.8).

9. Korkuti 1995, πίν. 69, 10.
10. Ό.π., πίν. XXXVII.17.
11. Touchais et al. 1981, εικ. 17. 155.
12. Ό.π., εικ. 13. 110 (cruche) céramique grossière A1.

Εικ. 3. Θέση Μαγούλα Θεοφάνη. Τμήματα αγγείων με 
λαβές.
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ΑΕ 313 (Π251): Τμήμα αγγείου με τμήμα χείλους
και κερατοειδή απόφυση13. Ανήκει σε κλειστό μα-
γειρικό σκεύος, του οποίου το χείλος συγκλίνει
ελαφρώς προς τα έσω. Ο πηλός είναι σχετικά κα-
θαρός με λίγες προσμείξεις, σκουρόχρωμος, χωρίς
επίχρισμα. Διακρίνονται ίχνη καύσης από τη χρή-
ση (Εικ. 3.9).

ΑΕ 452 (Π376): Τμήμα αγγείου με κάθετη λαβή
ημικυκλικής διατομής. Διάκοσμος με επίθετο κα-
στανέρυθρο χρώμα σε φόντο λευκό14. Ο διάκο-
σμος είναι χαρακτηριστικός της φάσης Ραχμάνι
(Εικ. 3.10).

ΑΕ 269 (Π223): Τμήμα σώματος ανοιχτού αγγείου
με κυκλικά τοιχώματα. Η λαβή είναι οριζό ντια,
ημικυκλικής διατομής. Ο πηλός καθαρός. Το στίλ-
βωμα είναι καλό. Το επίχρισμα είναι χρώματος
σκούρου φαιο κάστανου, ο δε πηλός καστανέρυ-
θρος. Το σχήμα και η λαβή είναι χαρακτηριστικά
της φάσης Άργισσα ΙΙΙ (Εικ. 3.11).

ΑΕ 441 (Π366): Τμήμα σώματος με κάθετη λαβή
ημικυκλικής διατομής και τμήμα χείλους. Τα τοι-
χώματα είναι σιγμοειδή. Από το χείλος, το οποίο
είναι αποστρογγυλεμένο, εκφύεται η λαβή. Ο πη-
λός έχει προσμείξεις και το χρώμα του είναι φαιό.
Από τα ίχνη καύσης, τα οποία έγιναν κατά τη χρή-
ση του αγγείου, συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για
μαγειρικό σκεύος (Εικ. 3.12).

1α.3. Τμήματα αγγείων

Πρώτη φάση κατοίκησης

ΑΕ 71 (Π49): Τμήμα ανοιχτής λεκανίδας με επίπε-
δη βάση15. Ο πηλός είναι καστανέρυθρος, ο δε πυ-
ρήνας μελανός. Επιφάνεια στιλβωμένη, χρώματος
πορτοκαλέρυθρου. Πάνω στη στιλβωμένη, επιφά-
νεια υπάρχουν γραπτές παράλληλες ταινίες χρώ-
ματος καστανού σκούρου (Σέσκλο ΙΙΙ) (Εικ. 4.1).

ΑΕ 92 (Π66): Συνανήκοντα τμήματα σώματος και
όστρακο ανοιχτού αγγείου. Η επιφάνεια φέρει κα-
στανό σκούρο στίλβωμα. Ο διάκοσμος αποτελείται
από σύνθεση οριζόντιων και κάθετων γραμμών, οι
οποίες κοσμούν όλη την επιφάνεια των τοιχωμά-
των του (Εικ. 4.2).

Δεύτερη φάση κατοίκησης

ΑΕ 189α (Π155α): Τμήμα σώματος με χείλος και
κερατοειδή απόφυση. Ο πηλός είναι καστανός κε-
ραμόχρωμος έως ανοιχτός καστανός. Η ανομοι-
ομορφία αυτή οφείλεται στα νεφελώματα, τα
οποία είναι αποτέλεσμα της όπτησης. Το χείλος πε-
ριτρέχει λεπτή βαθιά εγχάρακτη γραμμή. Με του
ιδίου τύπου λοξές γραμμές κοσμούνται και τα τοι-
χώματα (Εικ. 4.3).

ΑΕ 328 (Π265): Τμήμα σώματος και χείλους ανοι-
χτού τροπιδωτού μαγειρικού σκεύους. Το χείλος
είναι ενιαίο με τα τοιχώματα. Ο πηλός είναι καστα-
νέρυθρος. Σώζονται ίχνη καύσης από τη χρήση
(Εικ. 4.4).

ΑΕ 363 (Π300): Τμήμα σώματος κλειστού τροπι-
δωτού αγγείου. Η επιφάνεια είναι ελαφρώς στιλ-
βωμένη. Το χρώμα των τοιχωμάτων είναι καστα-
νέρυθρο και φέρει τα γνωστά γκρι νεφελώματα,
τα οποία οφείλο νται στην όπτηση (Εικ. 4.5).

ΑΕ 130(Π100): Τμήμα ανοιχτού αγγείου με κα -
μπύλα τοιχώματα και χείλος έξω νεύον. Η επιφά-
νεια του αγγείου φέρει ερυθρωπό επίχρισμα. Ο
διάκοσμος αποτελείται από σύμπλεγμα κάθετων
και λοξών γραμμών. Οι γραμμές αυτές δημιουρ-
γήθηκαν με την αφαίρεση του χρώματος και στη
συνέχεια με την προσθήκη μαύρου χρώματος, το
οποίο σώζεται κατά τόπους (Εικ. 4.6).

ΑΕ 246 (Π204): Τμήμα σώματος και χείλους κλει-
στού μαγειρικού σκεύους. Ο πηλός είναι καστανός
σκούρος και σώζει ίχνη χρήσης. Ο πυρήνας είναι
μελανός. Το χείλος είναι διακοσμημένο με τρεις λε-
πτές εγχάρακτες γραμμές. Στη γένεση του χείλους
σώζεται τμήμα κάθετης λαβής κυκλικής διατομής
(Εικ. 4.7).

ΑΕ 377 (Π311): Τμήμα σώματος και επίπεδης βά -
σης μεγάλου αποθηκευτικού αγγείου. Τα τοιχώμα-
τα είναι χρώματος καστανού ανοιχτού και φέρει
επίσης τα γνωστά γκρι νεφελώματα (Εικ. 4.8).

ΑΕ 615 (Π536): Τμήμα σώματος και επίπεδης βά-
σης μεγάλου αποθηκευτικού αγγείου. Τα τοιχώμα-
τα είναι πορτοκαλόχρωμα και φέρουν στίλβω ση.
Το επίχρισμα είναι όμοιου χρώματος με τον πηλό,
ο οποίος φέρει αρκετές προσμείξεις (Εικ. 4.9).

13. Ό.π., εικ. 12. 86 και 87, εικ. 13.88 céramique grossière A1 gobelets à cornes.
14. Τσούντας 1908, σ. 244-249. Wace-Thompson 1912, σ. 17-18. Γαλλής 1990, σ. 73. Τουφεξής - Καραπάνου - Μαγκαφά

2000, σ. 111. Κυπαρίσση 1998, σ. 192. Touchais et al. 1981, εικ. 28. 375 cruche céramique à décor brun sur fond clair H2.
15. Τσούντας 1908, σ. 178 (κατηγορία Α3β).



ΑΕ 226 (Π185): Τμήμα λαιμού κλειστού αγγείου.
Η επιφάνεια των τοιχωμάτων έχει χρώμα σκούρο
πορτοκαλέρυθρο. Η επιφάνεια είναι καλά στιλβω-
μένη. Θα μπορούσε να χρονολογηθεί στη φάση
Αράπη16 (Εικ. 4.10).

ΑΕ 224 (Π185): Όστρακο cheese-pot. Ο πηλός είναι
ερυθρωπός. Φέρει ίχνη χρήσης από φωτιά (Ε ικ.
4.11).

ΑΕ 386 (Π318): Τμήμα σώματος και κυκλικής επί-
πεδης βάσης μαγειρικού σκεύους. Ο πηλός είναι
καστανέρυθρος και φέρει ίχνη χρήσης από φωτιά
(Εικ. 4.12).

ΑΕ 527 (Π449): Τμήμα ανοιχτού αγγείου. Η επι-
φάνεια του αγγείου είναι γκρι με γκρι νεφελώ -
ματα, λόγω των συνθηκών όπτησης (grey-on-
grey17). Παράλληλα έχουμε στην ανασκαφή του
νεκροταφείου της Πλατειάς Μαγούλας Ζάρκου18.
Θα μπορούσε να χρονολογηθεί στη φάση Τσαγ-
γλί19 (Εικ. 4.13).

ΑΕ 505 (Π427): Τμήμα σώματος και μία γλωσσο-
ειδής απόφυση. Ο πηλός είναι γκριζοκάστανος,
στο ίδιο περίπου χρώμα με το επίχρισμα. Ο πυρή-
νας είναι τεφρός. Το σώμα του αγγείου διακοσμεί-
ται με τεθλασμένες γραμμές, οι οποίες έχουν σχη-
ματιστεί με έντυπες στιγμές. Η λαβή διακοσμείται
με την ίδια τεχνική αλλά με καμπύλες γραμμές20

(Eικ. 4.14).

ΑΕ 161 (Π128): Τμήμα σώματος και χείλους τροπι-
δωτού αγγείου. Πηλός καθαρός με ελάχιστες προ-
σμείξεις. Το επίχρισμα είναι πορτοκαλέρυθρο στο
ίδιο περίπου χρώμα με εκείνο του πηλού (Εικ. 4.15).

ΑΕ 306 (Π244): Τμήμα σώματος και χείλους ανοι-
χτού αγγείου. Το χείλος είναι ελαφρώς έσω νεύον.
Το χείλος διαχωρίζεται από το υπόλοιπο σώμα με
τρεις λεπτές εγχάρακτες γραμμές, οι οποίες δημι-
ουργούν δύο ανάγλυφες ταινίες. Ο πηλός είναι
ανοιχτός καστανός, ενώ το επίχρισμα είναι καστα-
νέρυθρο. Φέρει ίχνη καύσης (Εικ. 4.16).

ΑΕ 447 (Π370): Τμήμα σώματος και δύο γλωσσο-
ειδείς αποφύσεις. Ο πηλός είναι πορτοκαλόχρω-
μος, στο ίδιο περίπου χρώμα με το επίχρισμα. Ο
πυρήνας είναι τεφρός. Το σώμα του αγγείου δια-
κοσμείται με τεθλασμένες γραμμές, οι οποίες έχουν
σχηματιστεί με έντυπες στιγμές. Οι λαβές διακο-
σμούνται με την ίδια τεχνική21 (Εικ. 4.17).

1α.4. Λαβές

Ο πιο συχνός τύπος λαβής είναι οι γλωσσοειδείς ή
κερατοειδείς αποφύσεις. Σύμφωνα με τον Χρ.
Τσού ντα22, οι λαβές αυτές είναι αντιπροσωπευτι-
κές της «Χαλκής Εποχής». Οι κερατοειδείς απο-
φύσεις ήλθαν στο φως κατά την ανασκαφική έρευ-
να του 1997 και χρονολογούνται από τους ανα-
σκαφείς23 στην τελική νεολιθική περίοδο. 
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Εικ. 4. Θέση Μαγούλα Θεοφάνη. Τμήματα αγγείων.

16. Demoule - Gallis - Manolakakis 1988, σ. 34, 42.
17. Wace - Thompson 1912, σ. 17 (Ρυθμός Γ1β).
18. Γαλλής 1990, σ. 50, 52, σχέδ. 2.29.
19. Θεοχάρης 1981, σ. 82, εικ. 35.18 (Τσαγγλί μονόχρωμο).
20. Τσούντας 1908, σ. 202, εικ. 112 (Ρυθμός Β2). Γαλλής 1990, σ. 74, σχέδ. 8.4 (φάση Ραχμάνι). Τσουκνίδας 1990, σ.

116-117, εικ. 17 (φάση Ραχμάνι).
21. Ό.π., σ. 202, εικ. 112 (Ρυθμός 112). Γαλλής 1990, σ. 74, σχέδ. 8.4 (φάση Ραχμάνι). Τσουκνίδας 1990, σ. 116-117, εικ.

17 (φάση Ραχμάνι).
22. Τσούντας 1908.
23. Τουφεξής - Καραπάνου - Μαγκαφά 2000, σ. 110.
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ΑΕ 205 (Π169): Τμήμα κερατοειδούς απόφυσης24

ή, όπως τις ονομάζει ο Κ. Γαλλής, «γλωσσοειδούς
λαβής»25. Εγχάρακτος γραμμικός διάκοσμος. Σύμ-
φωνα με τον Χρ. Τσούντα,  ανήκει στην κατηγορία
Γ2 «του χαλκού αιώνος», ενώ ο Κ. Γαλλής τις το-
ποθετεί στη φάση Ραχμάνι (χαλκολιθική), την
οποία θεωρεί «αδιάσπαστη εξέλιξη της κεραμικής
των αμέσως προηγουμένων κυρίως Διμηνιακών
φάσεων (Οτζάκι και Κλασσικό Διμήνι» (Εικ. 5.1).

ΑΕ 114 (Π85): Τμήμα γλωσσοειδούς λαβής. Διά-
κοσμος με ζιγκ ζαγκ γραμμές από νυχιές (Ε ικ.
5.2).

ΑΕ 159 (Π126): Τμήμα γλωσσοειδούς λαβής. Διά-
κοσμος με έντυπες στιγμές που σχηματίζουν ευθεί-
ες γραμμές (Εικ. 5.3).

ΑΕ 340 (Π278): Τμήμα γλωσσοειδούς λαβής με εγ-
χάρακτο διάκοσμο. Ο διάκοσμος με λεπτές ταινίες,
οι οποίες σχηματίζουν ζιγκ ζαγκ και είναι γεμισμέ-
νες με λεπτές παράλληλες ευθείες χαραγμένες με
εργαλείο (Εικ. 5.4).

ΑΕ 110 (Π83): Τμήμα γλωσσοειδούς λαβής με εγχά-
ρακτο διάκοσμο. Ο διάκοσμος αποτελείται από
σπειροειδείς ταινίες γεμισμένες με έντυπες στιγμές
(Εικ. 5.5).

ΑΕ 121 (Π91): Τμήμα γλωσσοειδούς λαβής με εγ-
χάρακτο διάκοσμο, ο οποίος αποτελείται από στιγ-
μές, οι οποίες σχηματίζουν καμπύλη γραμμή (Εικ.
5.6).

ΑΕ 99 (Π72): Τμήματα γλωσσοειδών λαβών χωρίς
διάκοσμο (Εικ. 5.7).

ΑΕ 438 (Π363): Τμήμα γλωσσοειδούς λαβής με εγ-
χάρακτο διάκοσμο. Η λαβή κοσμείται από μία
σπείρα και δύο ρόμβους. Τα κοσμήματα σχηματί-
ζονται από έντυπες στιγμές26 (Εικ. 5.8).

ΑΕ 56 (Π36): Τμήμα γλωσσοειδούς λαβής με εγ-
χάρακτο διάκοσμο. Η λαβή διακοσμείται από ρόμ-
βο, οι πλευρές του οποίου είναι γεμάτες με έντυπες
στιγμές27 (Εικ. 5.9).

ΑΕ 526 (Π448): Τμήμα λαβής με γραπτό διάκοσμο
(Εικ. 5.10).

ΑΕ 378 (Π312): Γλωσσοειδής λαβή με στρογγυλε-
μένο το άνω άκρο (Εικ. 5.11).

ΑΕ 203 (Π167): Τμήμα γλωσσοειδούς λαβής με εγ-
χάρακτο διάκοσμο. Η λαβή διακοσμείται με σπεί-
ρα (Εικ. 5.12).

ΑΕ 510 (Π432): Τμήμα λαβής ημικυκλικής διατο-
μής με γραπτό διάκοσμο. Διάκοσμος με επίθετο
ερυθρό χρώμα σε φόντο λευκό. Ο διάκοσμος είναι
χαρακτηριστικός της φάσης Ραχμάνι (Εικ. 5.13).

24. Τσούντας 1908, σ. 202, εικ. 112.
25. Γαλλής 1990, σ. 73.
26. Τσούντας 1908, σ. 202, εικ. 111 (Ρυθμός Β2).
27. Ό.π.

Εικ. 5. Θέση Μαγούλα Θεοφάνη. Λαβές.
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ΑΕ 74 (Π51): Τμήμα χείλους ανοιχτού αγγείου με
πλαστικό διάκοσμο. Ο πηλός είναι καστανέρυθρος
με προσμείξεις. Τα τοιχώματα είναι παχιά (Ε ικ.
7.10).

Δεύτερη φάση κατοίκησης

ΑΕ 430 (Π356): Χείλος από ευρύστομο αγγείο,
ελαφρώς κυρτό προς τα έσω. Η επιφάνεια είναι

χονδροειδής και αδρή. Ο πηλός έχει προσμείξεις
και είναι σκούρου κεραμιδί χρώματος. Το χείλος
είναι διακοσμημένο με δύο σειρές από συνεχόμε-
νες πιέσεις δακτύλου (Εικ. 7.1). 

ΑΕ 478 (Π400): Τμήμα σώματος ηθμού με χείλος
ενιαίο. Ο πηλός είναι σχετικά καθαρός με ελάχι-
στες προσμείξεις. Χρώμα πηλού καστανό. Τα τοι-
χώματα είναι όρθια, ελαφρώς καμπύλα (Εικ. 7.2).

Κερατοειδής λαβή με ανθρώπινη φιγούρα
Λαβές με παρόμοιο θέμα βρέθηκαν μία στο Κομ-
μένο Τζαμί28, πλησίον του Νέου Μοναστηρίου, η
οποία χρονολογείται στην ύστερη νεολιθική, και
μια δεύτερη δημοσιεύει ο Κ. Γαλλής από τη θέση
Κραννών 1 (ΑΤΑΕ 29), την οποία χρονολογεί στη
χαλκολιθική περίοδο, και πιο συγκεκριμένα στη
φάση Ραχμάνι29.

Η λαβή της Μαγούλας Θεοφάνη φέρει στι-
κτή διακόσμηση με εργαλείο (Εικ. 6). Απεικονί-
ζεται ιδεογραφικά ανθρώπινη μορφή με το κεφά-
λι ελαφρώς στραμμένο προς τα πάνω και υψωμέ-
νο το δεξί χέρι. Τα πόδια δεν σώζονται. Κάτω
από το υπερυψωμένο χέρι υπάρχουν τέσσερις
στιγμές, ενώ πάνω από το αριστερό έξι στιγμές. Ο
Κ. Γαλλής προσδίδει την ιδεογραφική αυτή απεικόνιση σε θρησκευτικό σύμβολο. 

Σίγουρα, ένα μέρος του υλικού πολιτισμού μιας ομάδας είναι νοηματοδοτημένο, αλλά αυτό δεν
συνεπάγεται ότι πίσω από τα σύμβολα κρύβονται πάντα ιδεολογικά πρότυπα τα οποία σχετίζονται
με τα θρησκευτικά ιδεώδη της ομάδας. Αν δεχθούμε την άποψη ότι κάθε σύμβολο, και δη ανθρώπινη
φιγούρα, ταυτίζεται με τη θρησκεία, αυτό συνεπάγεται ότι κάθε πνευματική ενέργεια του προϊστο-
ρικού ανθρώπου συσχετιζόταν με τα θρησκευτικά τελετουργικά και, κατά συνέπεια, οδηγούμαστε
στο συμπέρασμα ότι οι υπαρξιακές του αναζητήσεις έχουν άμεση και μόνη σχέση με τη θρησκεία.
Οπότε, μιλάμε για εξισωτικές ομάδες ανθρώπων συνδεδεμένες και εξαρτημένες αναπόσπαστα με το
θρησκευτικό δέος.
Η ανάγκη επικοινωνίας με τα άλλα μέλη της κοινότητας, όπως επίσης και με τους γειτονικούς οικι-
σμούς, προϋποθέτει αρχικά την ανάπτυξη μιας σειράς συμβόλων, τα οποία μπορούν να αποκωδικο-
ποιηθούν και να ερμηνευθούν από τους παραλήπτες. Μέσα σε αυτήν τη σειρά συμβόλων εντάσσονται
οι ανθρώπινες φιγούρες τόσο της λαβής που ήλθε στο φως στην ανασκαφή της Μαγούλας Θεοφάνη
όσο και εκείνες από το Κομμένο Τζαμί και από την ανατολική θεσσαλική πεδιάδα. 
Το σύμβολο αυτό θα μπορούσε να υποδεικνύει την ποσότητα της χωρητικότητας του αγγείου, για
παράδειγμα ποσότητα ίση με τις ανάγκες δέκα ατόμων. Όμως, και στις τρεις περιπτώσεις δεν έχουμε
στοιχεία για το αγγείο, το οποίο θα μπορούσε να μας βοηθήσει να τεκμηριώσουμε την υπόθεσή μας.

1α.5. Χείλη

Πρώτη φάση κατοίκησης

Εικ. 6. Θέση Μαγούλα Θεοφάνη. Κερατοειδής λαβή με αν-
θρώπινη φιγούρα.

28. Τσουκνίδας 1990, σ. 116.
29. Γαλλής 1990, σ. 74, σχέδ. 8.6.

AE 216 (Π 178)



ΑΕ 318 (Π256) (α, β): Όστρακα με τμήμα χείλους
ενιαίου με τα τοιχώματα του αγγείου και ελαφρώς
αποστρογγυλεμένου. Ανήκουν σε «χονδροειδή»
κεραμική. Ο πηλός είναι σχετικά καθαρός. Το
στίλβωμα είναι καστανέρυθρο στο ίδιο χρώμα με
τον πηλό. ΑΕ 318 (Π256) (γ, δ): Όστρακα με τμή-
ματα χείλους ανοικτών αγγείων. Τα τοιχώματα εί-
ναι κάθετα, τα δε χείλη έξω νεύοντα. Πιθανόν να
ανήκουν σε λεκανίδες. Πηλός καθαρός στιλβωμέ-
νος. Το επίχρισμα είναι καστανέρυθρο, ελάχιστα
πιο κόκκινο από τον πηλό (Εικ. 7.3).

ΑΕ 368 (Π305): Τμήμα σώματος με κάθετη λαβή
ημικυκλικής διατομής και τμήμα χείλους. Από το
χείλος, το οποίο είναι αποστρογγυλεμένο, εκφύε-
ται η λαβή. Ο πηλός έχει προσμείξεις και το χρώμα
του είναι φαιό. Από τα ίχνη καύσεων, τα οποία έγι-
ναν κατά τη χρήση του αγγείου, συμπεραίνουμε
ότι πρόκειται για μαγειρικό σκεύος (Εικ. 7.4).

ΑΕ 123 (Π93): Όστρακο με χείλος επιτραπέζιου
αγγείου. Το χείλος φέρει διάκοσμο με δύο σειρές
από στίξεις με εργαλείο ημικυκλικής διατομής-
σταγόνα. Ο ίδιος διάκοσμος επαναλαμβάνεται και
στο υπόλοιπο σώμα αλλά σε κάθετες ταινίες. Λίγο
κάτω από το χείλος φέρει οπή ανάρτησης. Φέρει
στίλβωμα καστανέρυθρο, το οποίο σε ορισμένα
σημεία είναι μελανό. Οι διαφορές αυτές στο χρώ-
μα οφείλονται στις συνθήκες όπτησης (Εικ. 7.5).

ΑΕ 409 (Π340): Όστρακο με χείλος. Το χείλος εί-
ναι συνεχόμενο με το τοίχωμα του αγγείου. Ο πη-
λός είναι φαιού χρώματος. Ο διάκοσμος, ο οποίος
ξεκινά από το χείλος και καλύπτει όλο το σώμα
του αγγείου, αποτελείται από παράλληλες ταινίες
με εμπίεστη διακόσμηση, η οποία έχει γίνει με ερ-
γαλείο κυκλικής διατομής (Εικ. 7.6).

ΑΕ 164 (Π131): Όστρακο και τμήμα χείλους ανοι-
χτού επιτραπέζιου αγγείου. Το στίλβωμα είναι πο-
λύ καλής ποιότητας. Το χείλος είναι ελαφρώς έσω
νεύον. Ο διάκοσμος αποτελείται από σύστημα
στιγμών, οι οποίες σχηματίζουν είτε ευθείες γραμ-
μές, που περιτρέχουν τα τοιχώματα του αγγείου,
είτε σπείρα (Εικ. 7.7). 

ΑΕ 330 (Π267) (α): Τμήμα σώματος και χείλους
κλειστού μονόχρωμου αγγείου. Πηλός καθαρός,
καστανέρυθρος με καλής ποιότητας στίλβωμα.

ΑΕ 330 (Π267) (γ, ε): Συνανήκοντα όστρακα με
τμήματα χείλους κλειστού μαγειρικού σκεύους. Το
χείλος είναι ελαφρώς έσω νεύον. Τα τοιχώματα εί-
ναι λεπτά. Ο πηλός είναι ανομοιόμορφου χρώμα-
τος από καστανό σκούρο έως μελανό. ΑΕ 330 (Π
267) (δ): Όστρακο και τμήμα χείλους κλειστού

τροπιδωτού μαγειρικού σκεύους. Το χείλος είναι
συνεχόμενο με τα τοιχώματα (Εικ. 7.8).

ΑΕ 284 (Π226): Τμήμα σώματος και χείλος από ευ-
ρύστομο αγγείο. Το χείλος είναι κυρτό προς τα
έσω. Η επιφάνεια είναι χονδροειδής και αδρή. Ο
πηλός έχει προσμείξεις και είναι καστανέρυθρου
χρώματος. Φέρει στίλβωση του ιδίου χρώματος.
Το χείλος είναι διακοσμημένο με συνεχόμενες πιέ-
σεις δακτύλου (Εικ. 7.9). 

ΑΕ 109 (Π82): Έξω νεύον χείλος άβαφου κωδω-
νόσχημου αγγείου. Πηλός καστανέρυθρος με ιδίου
χρώματος επίχρισμα (Εικ. 7.11). 

ΑΕ 307 (Π245): Χείλος και τμήμα ανοιχτού αγγεί-
ου με στιλβωμένο γκριζωπό επίχρισμα σε κοκκι-
νωπό πηλό. Το σχήμα των τοιχωμάτων είναι κωνι-
κό και καταλήγει σε αποστρογγυλεμένα χείλη
(Εικ. 7.12). 

ΑΕ 179 (Π144): Ελαφρώς έξω νεύον χείλος. Το
χείλος περιτρέχει μελανή ταινία. Ο υπόλοιπος διά-
κοσμος αποτελείται από ευθείες συγκλίνουσες
γραμμές, καθώς και καμπύλες, οι οποίες είναι με-
λανές σε κεραμόχρωμη επιφάνεια. Ο τύπος της
διακόσμησης παραπέμπει στην φάση Τσαγγλί της
νεότερης νεολιθικής (Εικ. 7.13). 

12

M
. 

Β
Α

ΪΟ
Π

Ο
Υ

Λ
Ο

Υ
 

Εικ. 7. Θέση Μαγούλα Θεοφάνη. Χείλη αγγείων.
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1α.6. Βάσεις

Πρώτη φάση κατοίκησης

ΑΕ 75 (Π33): Τμήμα ανοιχτού αγγείου με επίπεδη
βάση. Τα τοιχώματα είναι επίπεδα. Ο πηλός είναι
καστανόχρωμος στιλβωμένος, σχετικά καθαρός,
με λίγες προσμείξεις (Εικ. 8.3).

Δεύτερη φάση κατοίκησης

ΑΕ 302 (Π240): Βάση αγγείου τύπου φρουτιέρας.
Ο πηλός είναι καστανόχρωμος στιλβωμένος. Ο πυ-
ρήνας είναι μελανός. Τα τοιχώματα είναι χονδρο-
ειδή (Εικ. 8.1)

ΑΕ 267(Π221): Βάση αγγείου τύπου φρουτιέρας.
Ο πηλός είναι καστανόχρωμος στιλβωμένος. Ο πυ-
ρήνας είναι μελανός. Τα τοιχώματα είναι χονδρο-
ειδή (Εικ. 8.2).

ΑΕ 186α (Π151): Τμήμα αγγείου με επίπεδη βάση.
Η επιφάνειά του είναι κατά τόπους στιλβωμένη με
χρώμα ομοιόμορφο και αυτό οφείλεται στις συν-
θήκες όπτησης (Εικ. 8.4).

ΑΕ 321(Π259): Συνανήκοντα τμήματα ανοιχτού
αγγείου με επίπεδες βάσεις. Το (β) φέρει κοντά στη
βάση οπή ανάρτησης. Ανήκουν σε μικρό αποθη-
κευτικό αγγείο. Το χρώμα της επιφάνειας είναι
ομοιόμορφο και αυτό οφείλεται στις συνθήκες
όπτησης (Εικ. 8.5).

ΑΕ 355 (Π293): Τμήμα ψηλής βάσης. Πιθανόν πό-
δι χύτρας. Φέρει ίχνη χρήσης (Εικ. 8.6).

ΑΕ 293 (Π233): Τμήμα βάσης αγγείου τύπου
φρου τιέρας. Ο πηλός είναι κεραμόχρωμος. Η επι-
φάνεια καλύπτεται από στιλπνό κεραμόχρωμο επί-
χρισμα. Ο διάκοσμος αποτελείται από τεμνόμενες
γραπτές ταινίες υπόλευκου χρώματος, το οποίο
έχει επιτεθεί πάνω από το στίλβωμα. Το περίγραμ-
μα των ταινιών έγινε με μαύρη γραμμή. Ρυθμός
Β3β κατά τον Χρ. Τσούντα30 (Εικ. 8.7).

ΑΕ 293 (Π233): Πώμα αγγείου. Χρώμα πηλού κα-
στανέρυθρο. Ο πυρήνας είναι μελανός. Περιμετρι-
κά φέρει τρήματα μικρής διαμέτρου σε κοντινή
απόσταση μεταξύ τους (Εικ. 8.8). 

1β. Διάκοσμος

1β.1 Γραπτός διάκοσμος (Σχέδ. 2)

Η γραπτή κεραμική φέρει κοσμήματα λευκά σε ερυ-
θρωπό βάθος, ενίοτε το κόσμημα τονίζεται με μελα-
νή γραμμή, καθώς επίσης και μελανά μοτίβα σε ερυ-
θρωπό βάθος. Συνηθισμένο διακοσμητικό μοτίβο εί-
ναι τεθλασμένες γραμμές που σχηματίζουν τρίγωνα,
σπείρες και μαιάνδρους. Επίσης, στη γραπτή κερα-
μική συναντούμε και τη χρήση σκούρου καστανού
χρώματος διαφόρων αποχρώσεων, ανοιχτού έως
πολύ σκούρου, με το οποίο γίνεται η διακόσμηση
πάνω σε λευκωπό επίχρισμα. Τα μοτίβα της γραπτής
διακόσμησης είναι ένα είδος εκφυλισμένης σπείρας
και διάφορα συμπληρωματικά κοσμήματα. Ένα
συνηθισμένο μοτίβο στα αγγεία που φέρουν διακό-
σμηση με λευκό επίθετο χρώμα (αλείφωμα) είναι μία
ταινία με επαναλαμβανόμενο ένα είδος σπείρας που
συνδυάζεται με ευθύγραμμα τμήματα. Το χρώμα
αυτό απολεπίζεται εύκολα, γι’ αυτό και η κατηγορία
αυτής της διακόσμησης αντιπροσωπεύεται σε μικρό
αριθμό οστράκων, εξαιτίας κυρίως της ευπάθειας
του επίθετου χρώματος.

1β.1.1. Όστρακα και τμήματα αγγείων με γρα-
πτή διακόσμηση

Πρώτη φάση κατοίκησης

ΑΕ95 (Π68): Όστρακα ανοιχτού αγγείου. Ο πηλός
είναι καθαρός. Η επιφάνεια φέρει ερυθρό επίχρι-
σμα πολύ καλά στιλβωμένο. Φέρει γραμμικό διά-
κοσμο μελανό σε ερυθρό φόντο. Η κατηγορία αυ-
τή ανήκει στη φάση Τσαγγλί ή Αράπη. Τα όστρα-
κα αυτά ανήκουν στην πρώτη φάση κατοίκησης·
εξαιτίας αυτού πιστεύουμε ότι μάλλον ανήκουν
στη φάση Τσαγγλί (Εικ. 10.2).

Δεύτερη φάση κατοίκησης

ΑΕ 245 (Π203): Όστρακο ανοιχτού αγγείου με
αμαυρά κοσμήματα σε επιφάνεια καστανόχρωμη.
Το μοτίβο είναι «δομημένο» σε μετόπη, που περι-
τρέχει το άνω μέρος του αγγείου. Η μετόπη οριο-
θετείται από δύο αμαυρές ταινίες, η μία εκ των
οποίων περιτρέχει το χείλος. Ο διάκοσμος αποτε-
λείται από ολόβαφα τετράγωνα. Στο εσωτερικό του
φέρει επίσης μελανό διάκοσμο (νεότερη νεολιθική
φάση Τσαγγλί)31 (Εικ. 9.1).

30. Τσούντας 1908, Πίν. 10.
31. Demoule - Grallis - Manolakakis 1988, σ. 23. 
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ΑΕ 268 (Π222): Όστρακο με αμαυρά κοσμήματα
σε επιφάνεια καστανόχρωμη. Ο διάκοσμος αποτε-
λείται από παράλληλες γραμμές (νεότερη νεολιθι-
κή φάση Τσαγγλί) (Εικ. 9.2).

ΑΕ 191 (Π157) (3α): Τμήμα σώματος με χείλος. 

ΑΕ 191 (Π157) (3β): Τμήμα σώματος τροπιδωτού
αγγείου. Πρόκειται για συνανήκοντα τμήματα. Η
τεχνική της διακόσμησης είναι ίδια με τα ΑΕ 245
και ΑΕ 268 (Εικ. 9.3).

ΑΕ 211 (Π174): Όστρακο με διάκοσμο μαύρο σε
ερυθρό. Η επιφάνεια φέρει ερυθρό επίχρισμα πολύ
καλά στιλβωμένο, πάνω στο οποίο γράφονται τα
κοσμήματα, εξίσου καλά στιλβωμένα. Ο διάκο-
σμος σχηματίζει μετόπη, η οποία αποτελείται από
κάθετες και οριζό ντιες ταινίες. Στα τετράγωνα που
δημιουργούνται από τις ταινίες γράφεται ελικοει-
δές κόσμημα. Αυτή η διακοσμητική κατηγορία εί-
ναι χαρακτηριστική της φάσης Τσαγγλί32 (Ε ικ.
9.4).

ΑΕ 108 (Π81): Τμήμα αγγείου και χείλους ανοι-
χτού αγγείου. Ταινία μελανού χρώματος περιτρέ-
χει το χείλος. Ο διάκοσμος στο υπόλοιπο σώμα
αποτελείται από γεωμετρικά σχήματα. Πρόκειται
για την ίδια κατηγορία με το ΑΕ 21133 (Εικ. 9.5).

ΑΕ 345 (Π283): Τμήμα κυλινδρικού λαιμού κλει-
στού αγγείου. Ο διάκοσμος αποτελείται από ολό-
βαφους μελανούς ρόμβους – δικτυωτό κόσμη-
μα34 – πάνω σε καστανόχρωμο φόντο. Σε ορισμέ-
να σημεία σώζεται και η λευκή ύλη, η οποία πιθα-
νότατα κάλυπτε τον υπόλοιπο διάκοσμο (Εικ. 9.6).

ΑΕ 289 (Π229): Τμήμα σώματος και χείλους ανοι-
χτού αγγείου. Ο πηλός είναι καστανόχρωμος. Φέ-
ρει επίχρισμα κοκκινωπό, ο δε διάκοσμος αποτε-
λείται από λοξές λεπτές σκουρόχρωμες γραμμές.
Το μεγαλύτερο τμήμα του διακόσμου έχει απολε-
πιστεί (Εικ. 9.7).

ΑΕ 151 (Π119) (8β και 8γ): Συνανήκοντα όστρακα.
Ο διάκοσμος συνίσταται σε ταινίες καστανέρυθρου
χρώματος, οι οποίες οριοθετούνται με γραμμές με-
λανού χρώματος σε λευκωπό φόντο. Το φόντο έγινε
με λευκωπό επίχρισμα, με το οποίο έχει προηγουμέ-

Εικ. 8. Θέση Μαγούλα Θεοφάνη. Βάσεις αγγείων.

32. Wace - Thompson 1912, σ. 16 (black on red/Β3δ).
Θεοχάρης 1973, σ. 79. Θεοχάρης 1981, σ. 122.

33. Demoule - Crallis - Manolakalis 1988, σ. 23, εικ. 9Α.
34. Γαλλής 1990, σ. 61.

Σχέδ. 2. Θέση Μαγούλα Θεοφάνη. Θέματα γραπτής δια-
κόσμησης αγγείων.

1
2 3

4
5

6

7

8

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

1. ΑΕ 211 (Π 174) 2. ΑΕ 161 (Π 128)

3. AE 245 (Π 203) 4. AE 245 (Π 203)

10 YR (2/1)

2

3

1. 10 YR (7/3)
2. 7.5 YR (5/6)
3. 10 YR (2/2)

2.5 YR (3/1)

1. 10 YR (7/2)
2. 5 YR (2.5/1)
3. 5 YR (3/4) 7,5 YR (2.5/2)

2.5 YR (3/1)
εσωτερική διακοσμηση

5. ΑΕ 345 (Π 283) 6. ΑΕ 179 (Π 144)



νως καλυφθεί η επιφάνεια του αγγείου35. Το λευ-
κωπό χρώμα απολεπίζεται εύκολα με την πάροδο
του χρόνου. Τα δείγματα αυτά χρονολογούνται στη
φάση Τσαγγλί (Εικ. 9.8 α-β).

ΑΕ 528 (Π450): Πρόκειται για τον ίδιο τύπο δια-
κόσμησης με τα ΑΕ 151β και γ. Σε αυτό το δείγμα
το λευκωπό επίχρισμα έχει στο σύνολό του απολε-
πιστεί και είναι μόλις ορατό σε λίγα μόνο σημεία.
Διακρίνεται ο ο πηλός, ο οποίος είναι χρώματος
καστανού ανοιχτού (Εικ. 9.9).

ΑΕ 162 (Π129): Όστρακο ανοιχτού αγγείου. Ο πηλός
είναι καθαρός. Η επιφάνεια φέρει ερυθρό επίχρισμα
πολύ καλά στιλβωμένο. Φέρει γραμμικό διάκοσμο με-
λανό σε ερυθρό φόντο. Η κατηγορία αυτή ανήκει στη
φάση Τσαγγλί ή Αράπη36 (Εικ. 10.1).

ΑΕ 483 (Π405): Τμήμα αγγείου με οπές ανάρτησης
και ξεστό διάκοσμο. Ο διάκοσμος περιλαμβάνει
λοξές ανομοιόμορφου πάχους ταινίες καστανέρυ-
θρου χρώματος σε υπόλευκο φόντο (Εικ. 10.3).

ΑΕ 104 (Π77): Όστρακο με διάκοσμο, ο οποίος
αποτελείται από φαρδιές ταινίες λευκού χρώματος
σε κόκκινο φόντο. Θυμίζει ξεστή κεραμική. Ανή-
κει στις πρώιμες φάσεις της νεολιθικής, δηλαδή εί-
τε στη φάση Τσαγγλί-Λάρισα είτε στη φάση Αρά-
πη, όπου συνα ντάμε τον ίδιο τρόπο διακόσμησης
(Εικ. 10.4).

ΑΕ 395 (Π327): Όστρακα με διάκοσμο από ζιγκ
ζαγκ ταινίες καστανέρυθρου χρώματος σε υπόλευ-
κο επίχρισμα. Μελανές γραμμές ορίζουν το περί-
γραμμα των ταινιών. Σύμφωνα με τον Δ. Θεοχάρη,
η κεραμική αυτού του τύπου είναι συνέχεια του λε-
γόμενου «πολιτισμού του Σέσκλου», δηλαδή χρο-
νολογείται στις αρχές της νεότερης νεολιθικής
(Εικ. 10.5).

ΑΕ 452 (Π376): Τμήμα ανοιχτού αγγείου με λαβή.
Η διακόσμηση αποτελείται από κάθετες και ορι-
ζόντιες ταινίες σε σκούρο ερυθρωπό χρώμα πάνω
σε υπόλευκο επίχρισμα (Εικ. 10.6).

ΑΕ 498 (Π420): Τμήμα ανοιχτού τροπιδωτού αγ-
γείου. Η τεχνική διακόσμησης είναι ίδια με εκείνη
του ΑΕ 395, μόνο που εδώ ο διάκοσμος δεν έχει
διατηρηθεί σε καλή κατάσταση, εξαιτίας της ευ-
πάθειας του υλικού (Εικ. 10.7).

15

Μ
Α

Γ
Ο

Υ
Λ

Α
Θ

Ε
Ο

Φ
Α

Ν
Η

: 
E

Ν
Α

Σ
 Π

Ρ
Ο

ΪΣ
Τ

Ο
Ρ

ΙΚ
O

Σ
 Ο

ΙΚ
ΙΣ

Μ
O

Σ
 Σ

Τ
Η

 Δ
Υ

Τ
ΙΚ

H
Θ

Ε
Σ

Σ
Α

Λ
ΙΚ

H
Π

Ε
Δ

ΙA
Δ

Α

Εικ. 9. Θέση Μαγούλα Θεοφάνη. Όστρακα και τμήματα
αγγείων με γραπτή διακόσμηση.

Εικ. 10. Θέση Μαγούλα Θεοφάνη. Όστρακα και τμήματα
αγγείων με γραπτή διακόσμηση.

35. Wace - Thompson 1912, σ. 100-101 (Ρυθμοί Β3γ-Β3ζ). Demoule - Callis - Manolakalis 1988, σ. 29-31 (κατηγορία
3.3.2.1).

36. Γαλλής 1990, σ. 69. Κυπαρίσση - Αποστολίκα 1998, σ. 190, εικ. 14.10,1 
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ΑΕ 124 (Π94): Όστρακο με διάκοσμο με πλατιές
ταινίες λευκές σε καστανό φόντο. Οι ταινίες ορί-
ζονται από μαύρες γραμμές. Πρόκειται για την κα-
τηγορία την οποία ο Δ. Θεοχάρης ονομάζει δίχρω-
μη (Εικ. 10.8).

ΑΕ 639 (Π560): Πεπλατυσμένη βάση και κάτω μέ-
ρος σώματος αγγείου. Πρόκειται για τμήμα συνα-
νήκον με το ΑΕ124 (Εικ. 10.9).

1β.2. Εγχάρακτος διάκοσμος (Σχέδ. 3)

Αντιπροσωπεύεται από μια ποικιλία τεχνικών,
όπως εγχάρακτη, εμπίεστη, στικτή αυλακωτή, bar-
botin. Για το διάκοσμο έχουν χρησιμοποιηθεί ερ-
γαλεία διαφόρων μεγεθών, καθώς και τα δάχτυλα
ή τα νύχια. Ποικίλα είναι και τα μοτίβα της εγχά-
ρακτης διακόσμησης, ζιγκ ζαγκ γραμμές, ταινίες
ευθύγραμμες ή κα μπύλες και σπειροειδείς γεμισμέ-
νες με έντυπες στιγμές, εγγεγραμμένοι ρόμβοι,
ενάλληλα γωνιώδη-τριγωνικά μοτίβα. Κοσμούνται
στην όψη με επάλληλες διάστικτες ή διαγραμμι-
σμένες με εγχαράξεις αστίλβωτες τεθλασμένες ται-
νίες. Οι στίξεις είναι άλλοτε σε τυχαία θέση και άλ-
λοτε οργανωμένες σε κάποια διάταξη. 
Τα διακοσμητικά θέματα αναπτύσσονται σε πα-
ράλληλη, συνεχόμενη διάταξη σε ζώνες και κο-
σμούν την περιοχή του χείλους ή του λαιμού. Τα
όρια των ταινιών διαγράφονται πάντα με χάραξη,
όπου γίνεται συχνά χρήση λευκής επίθετης ύλης
στις εγχαράξεις. Οι λαβές κοσμούνται με μεμονω-
μένα μοτίβα. Η εσωτερική επιφάνεια των αγγείων
είναι πάντα άβαφη και σε πολλές περιπτώσεις τρα-
χιά.

1β.3. Πλαστικός διάκοσμος

Σε ορισμένα αγγεία, κυρίως μεγάλα και χονδροει-
δή, υπάρχει πλαστική διακόσμηση κάτω από το
χείλος με έντυπες κοιλότητες που έχουν γίνει με το
δάχτυλο.

Πρώτη φάση κατοίκησης

ΑΕ 78 (Π55): Συνανήκοντα όστρακα. Πηλός καθα-
ρός. Η επιφάνεια των τοιχωμάτων είναι καλά στιλ-
βωμένη και φέρει φαιό επίχρισμα. Ο διάκοσμος απο-
τελείται από εγχάρακτες γραμμές. Οι εγχαράξεις εί-
ναι βαθιές και πλατιές. Ο διάκοσμος και οι εγχαρά-
ξεις είναι επιμελημένα (Εικ. 11.7 α-ε).

ΑΕ 64 (Π42): (α, στ): Συνανήκοντα όστρακα. Ο
πηλός είναι καθαρός. Φέρει καστανόφαιο επίχρι-
σμα και πολύ καλό στίλβωμα. Ο διάκοσμος απο-
τελείται από εγχαράξεις αβαθείς σε πυκνή και αμε-
λή διάταξη37 (β, γ, δ, ε.) Συνανήκοντα όστρακα, τα
οποία είναι της ίδιας ποιότητας και ίδιας διακο-
σμητικής τεχνικής με τα ΑΕ78. Η μόνη διαφορά
στο διάκοσμο είναι ότι εδώ εκτός από τις ευθείες
γραμμές παρατηρείται και η παρουσία τεθλασμέ-
νων (Εικ. 11.8).

ΑΕ 79.2 (Π62): Τμήμα κλειστού αγγείου με εγχά-
ρακτο διάκοσμο. Το χείλος περιτρέχουν δύο σειρές
από κάθετες καμπύλες εγχάρακτες γραμμές γεμι-
σμένες με λευκή επίθετη ύλη. Του ιδίου τύπου καμ-
πύλες παράλληλες γραμμές περιτρέχουν το υπό-
λοιπο τμήμα του αγγείου (Εικ. 11.9).

ΑΕ 72 (Π56): Τμήμα χείλους και σώματος αγγείου
με ίχνη καύσης. Πηλός καστανός με προσμείξεις.
Το χείλος οριοθετείται από μία βαθιά εγχάρακτη
γραμμή. Το σώμα διακοσμείται από παράλληλες
σιγμοειδείς γραμμές. Ανήκει στην πρώτη φάση κα-
τοίκησης (Εικ. 11.10).

ΑΕ 59.1 (Π39): Όστρακα με εγχάρακτο διάκοσμο.
Βαθιές εγχαράξεις. Παράλληλες ευθείες γραμμές
(α, β, γ.): Ο διάκοσμος είναι συνδυασμός από βα-
θιές πλατιές εγχαράξεις, οι οποίες είτε είναι παράλ-
ληλες και σχηματίζουν μετόπη είτε σχηματίζουν
μετόπη με τεθλασμένες γραμμές, όπου το εσωτερι-
κό της φέρει γέμισμα από λεπτές αβαθείς παράλ-
ληλες, οι οποίες πιθανόν να έγιναν με χτένι. (δ, ε):
Ίδιος διάκοσμος με το ΑΕ78 (Εικ. 11.12).

ΑΕ 94 (Π67) (α): Τμήμα σώματος και τμήμα χεί-
λους αγγείου με καμπύλα τοιχώματα. Ο πηλός εί-
ναι σχετικά καθαρός. Λόγω των ιδιαίτερων συν-
θηκών όπτησης η επιφάνεια των τοιχωμάτων είναι
ποικιλόχρωμη. Το χείλος είναι ελαφρώς έξω νεύον.
Μία οριζόντια ζώνη αποτελούμενη από τρεις πα-
ράλληλες σειρές από μικρά σταγονόσχημα εντυ-
πώματα, από εργαλείο κυκλικής διατομής, διακο-
σμούν την εξωτερική επιφάνεια του αγγείου. (β):
Άνω τμήμα αγγείου με τμήμα χείλους ελαφρώς
έξω νεύον. Ο πηλός και το χρώμα είναι ίδιο με το
(α). Ο διάκοσμος αποτελείται από μετόπες που
οριοθετούνται από βαθιές εγχαράξεις, οι οποίες
έγιναν με αιχμηρό εργαλείο (Εικ. 12.2).

37. Τσούντας 1908, σ. 198-209, Πίν. 18.10 (Ρυθμός Β2).
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Δεύτερη φάση κατοίκησης

ΑΕ 23 (Π14): Τμήμα αγγείου με καμπύλα τοιχώ-
ματα. Ο πηλός είναι καθαρός. Φέρει καστανόφαιο
επίχρισμα και πολύ καλό στίλβωμα. Ο διάκοσμος
αποτελείται από βαθιές και πλατιές εγχαράξεις, οι
οποίες σχηματίζουν είτε σπείρα είτε μετόπη απο-
τελούμενη από κάθετες και οριζόντιες γραμμές38

(Εικ. 11.1).

ΑΕ 556 (Π477): Όστρακο με εγχάρακτη διακόσμη-
ση δομημένη σε μετόπη. Αποτελείται από ευθείες
γραμμές και σπείρα39. Στις εγχαράξεις λευκή επί-
θετη ύλη (Εικ. 11.2).

ΑΕ 189 (Π155) (α, γ): Συνανήκοντα τμήματα αγ-
γείου με τμήμα χείλους. Ο πηλός είναι καστανός
κεραμόχρωμος έως καστανός ανοιχτός. Η ανομοι-
ομορφία αυτή οφείλεται στα νεφελώματα, τα
οποία είναι αποτέλεσμα της όπτησης. Το χείλος πε-
ριτρέχει λεπτή βαθιά εγχάρακτη γραμμή. Του ιδί-
ου τύπου λοξές παράλληλες γραμμές κοσμούν και
τα τοιχώματα. (β): Όστρακο με καστανέρυθρο επί-
χρισμα και καλό στίλβωμα. Διάκοσμος με βαθιές
πλατιές εγχάρακτες γραμμές, οι οποίες σχηματί-
ζουν μετόπες είτε με παράλληλες γραμμές είτε με
τρίγωνα, το εσωτερικό των οποίων διακοσμείται
με λοξές παράλληλες γραμμές40 (Εικ. 11.3).

ΑΕ 184 (Π149): Συνανήκοντα όστρακα με εγχάρα-
κτη γραμμική διακόσμηση. Παράλληλες γραμμές
και τρίγωνο41. Όμοια ποιότητα κεραμικής και δια-
κόσμου με τα ΑΕ189β και ΑΕ85 (Εικ. 11.4).

ΑΕ 154 (Π121): Τμήμα σώματος και χείλους με
στικτή διακόσμηση. Τα τοιχώματα είναι καστανό-
φαια. Τα ίχνη καύσης είναι πολύ έντονα, οπότε δεν
μπορούμε να διακρίνουμε την ποιότητα στίλβω-
σης. Το χείλος διαχωρίζεται από το υπόλοιπο σώ-
μα με βαθιά εγχάρακτη γραμμή, η οποία σχηματί-
ζεται με συνεχόμενες στίξεις ημικυκλικής διατο-
μής. Το υπόλοιπο σώμα διακοσμείται με τρίγωνα
και ρόμβους· για το περίγραμμα χρησιμοποιήθηκε
η ίδια τεχνική (Εικ. 11.5).

ΑΕ 85 (Π60): Συνανήκοντα όστρακα. Ίδια ποιότη-
τα κεραμικής και διάκοσμου με το ΑΕ 189β (Εικ.
11.6).

ΑΕ 90 (Π64) (α): Τμήμα σώματος και χείλος αγγεί-
ου με στικτή διακόσμηση. Ίδιος τύπος διακόσμη-
σης με το ΑΕ154. (β): Όστρακο κεραμόχρωμο
αστίλβωτο. Φέρει κερατοειδή απόφυση. Ο διάκο-
σμος συνίσταται σε μία κάθετη σειρά από νυχιές,
οι οποίες ξεκινούν από το σημείο γένεσης της από-
φυσης. (γ): Τμήμα σώματος και χείλος ανοιχτού
μελανοστεφούς αγγείου. Πηλός καστανός ανοι-
χτός, καθαρός χωρίς προσμείξεις, επίχρισμα κα-
στανέρυθρο, με πολύ καλό στίλβωμα. Διάκοσμος
τύπου impresso. Δύο σειρές από εντυπώματα με ερ-
γαλείο κυκλικής διατομής περιτρέχει το χείλος.
Άλλες δύο όμοιες σειρές από εντυπώματα περιτρέ-
χουν τα τοιχώματα του αγγείου. Εντοπίστηκαν
οριακά ανάμεσα στην τελευταία πάσα της πρώτης
φάσης κατοίκησης και τους λάκκους. Θα μπορού-
σαν να ανήκουν στην πρώτη φάση (Εικ. 11.11).

Σχέδ. 3. Θέση Μαγούλα Θεοφάνη. Θέματα εγχάρακτης,
εμπίεστης και στικτής διακόσμησης.

38. Τσούντας 1908, σ. 202, εικ. 110 (Ρυθμός Β2). Θεοχάρης 1981, σ. 148, εικ. 96 (Διμήνι, ΝΝ).
39. Τσούντας 1908, Πίν. 17 (1) (Ρυθμός Β2).
40. Ό.π., Πίν.19.7.
41. Τσούντας 1908, Πίν. 18 (9), εγχάρακτα αγγεία της δευτέρας περιόδου του Λίθινου αιώνος.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗΣ, ΕΜΠΙΕΣΤΗΣ
& ΣΤΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

13. ΑΕ 230 (Π190) 17. ΑΕ 164 (Π131) 21. ΑΕ 114 (Π85)

14. ΑΕ 67 (Π45) 18. ΑΕ 105 (Π78) 22. ΑΕ 61 (Π48)

15. ΑΕ 230 (Π191) 19. ΑΕ 238 (Π198) 23. 128 (Π98)

16. ΑΕ 303 (9241)
20. ΑΕ 238 (Π198) 24. ΑΕ 182 (Π147)
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ΑΕ 39 (Π26): Τμήμα σώματος με χείλος μεγάλου
τροπιδωτού αγγείου. Τα τοιχώματα είναι παχιά. Ο
πηλός καστανέρυθρος με προσμείξεις. Σε ορισμένα
σημεία το χείλος είναι ελαφρώς μελανό λόγω της
όπτησης. Το χείλος χωρίζεται από το υπόλοιπο σώ-
μα με βαθιά εγχάρακτη γραμμή. Εμπιέσεις σε δύο
σειρές κάτω από το χείλος, οι οποίες έγιναν όσο ο
πηλός ήταν ακόμη νωπός, διακοσμούν εξωτερικά
το αγγείο (Εικ. 12.1).

ΑΕ 107 (Π80): Όστρακο ανοιχτού αγγείου με καμ-
πύλα τοιχώματα. Ο πηλός είναι σχετικά καθαρός
με ελάχιστες προσμείξεις. Ο πυρήνας είναι τεφρός.
Η επιφάνεια είναι στιλβωμένη και έχει καστανέρυ-
θρο χρώμα. Ο διάκοσμος αποτελείται από ζώνες
τριών ή περισσότερων παράλληλων γραμμών, τις
οποίες δημιουργούν εντυπώματα είτε ημικυκλικά
είτε σταγονόσχημα. Ο διάκοσμος δεν είναι επιμε-
λημένος, δίνει δε την εντύπωση φολιδωτής επιφά-
νειας (Εικ. 12.3).

ΑΕ 50 (Π38): Όστρακο ανοιχτού αγγείου με καμπύ-
λα τοιχώματα, τα οποία είναι λεπτά. Ο πηλός είναι
καθαρός. Η επιφάνεια είναι ομαλή και καλά στιλ-
βωμένη. Για διάκοσμο φέρει μία οριζόντια βαθιά εγ-
χάρακτη ζώνη, η οποία διακοσμείται με βαθιές πλα-
τιές ομοιόμορφες στίξεις, οι οποίες έγιναν από εργα-
λείο με αιχμή κυκλικής διατομής (Εικ. 12.4).

ΑΕ 105 (Π78): Όστρακο με τμήμα χείλους. Τοίχω-
μα μεσαίου πάχους με στιλβωμένη επιφάνεια σε
πορτοκαλέρυθρο χρώμα, ίδιο με το χρώμα του πη-
λού. Το χείλος είναι ελαφρώς έξω νεύον. Ο διάκο-
σμος αποτελείται από έξεργες ανάγλυφες ταινίες
διαφόρων μεγεθών, «δομημένες» σε μετόπες. Οι
μετόπες χωρίζονται μεταξύ τους με μία βαθιά εγ-
χάρακτη γραμμή, διακοσμημένη με πλατιές ομοι-
όμορφες κυκλικές στίξεις (Εικ. 12.5).

ΑΕ 64.2 (Π49) (α): Λαβή και τμήμα σώματος ανοι -
χτού αγγείου. Ο διάκοσμος αποτελείται από στιγ-
μές που σχηματίζουν ζιγκ ζαγκ. (β): Τμήμα σώμα-
τος με χείλος. Ο πηλός είναι καθαρός, η επιφάνεια
στιλβωμένη με πορτοκαλέρυθρο χρώμα. Ο διάκο-
σμος αποτελείται από κυκλικές στιγμές, οι οποίες
σχηματίζουν τεθλασμένες διπλές γραμμές (Εικ.
12.6).

ΑΕ 91 (Π65) (α, γ): Συνανήκοντα όστρακα ευρύ-
στομου αγγείου. Ο πηλός είναι καθαρός. Τοίχωμα
μεσαίου πάχους με στιλβωμένη επιφάνεια σε πορ-
τοκαλέρυθρο χρώμα, ίδιο με το χρώμα του πηλού.
Ο διάκοσμος χωρίζεται σε δύο ζώνες. Η μία καλύ-
πτει το χείλος, η δε δεύτερη το υπόλοιπο σώμα. Τα
εντυπώματα έχουν γίνει με εργαλείο κυκλικής δια-

τομής. Το χείλος περιτρέχεται από ζιγκ ζαγκ που
διακόπτεται από σπείρα η οποία έγινε με την ίδια
τεχνική, αλλά η αιχμή του εργαλείου είναι λεπτό-
τερη. Το υπόλοιπο σώμα διακοσμείται με ζιγκ
ζαγκ του ιδίου τύπου με εκείνο γύρω από το χείλος
(Εικ. 12.7 α, γ). (β): Όστρακο από αγγείο στιλβω-
μένο σε πορτοκαλέρυθρο χρώμα. Ο πηλός είναι
καθαρός. Η επιφάνεια είναι ομαλή και καλά στιλ-
βωμένη. Για διάκοσμο φέρει μία οριζόντια βαθιά
εγχάρακτη ζώνη, η οποία διακοσμείται με ομοι-
όμορφες στίξεις που έγιναν από εργαλείο (Εικ.
12.7 β).

ΑΕ 31 (Π25) (α, β): Συνανήκοντα όστρακα με τμή-
μα χείλους και λαβή. Ανήκουν σε χονδροειδές αγ-
γείο, πιθανόν πίθο. Η επιφάνεια είναι αδρή και ο
πηλός έχει προσμείξεις, ο δε πυρήνας είναι τεφρός.
Ο διάκοσμος περιτρέχει το άνω τμήμα της κοιλιάς
του αγγείου στο ύψος της βάσης της λαβής. Απο-
τελείται από μία ταινία η οποία φέρει εμπιέσεις που
έγιναν με την πίεση του δαχτύλου πάνω σε υγρή
επιφάνεια (Εικ. 12.8).

ΑΕ 61.2 (Π46): Όστρακα αγγείου με καμπύλα τοι-
χώματα. Ο πηλός είναι σχετικά καθαρός με ελάχι-
στες προσμείξεις. Η επιφάνεια των τοιχωμάτων είναι

Εικ. 11. Θέση Μαγούλα Θεοφάνη. Όστρακα και τμήματα
αγγείων με πλαστικό διάκοσμο.
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αδρή και ποικιλόχρωμη, ίσως λόγω των ιδιαίτερων
συνθηκών όπτησης. Ο διάκοσμος αποτελείται από
μετόπες από λεπτές εγχάρακτες γραμμές (Εικ. 12.9).

ΑΕ 58.2 (Π44): Λαβή και όστρακο με διάκοσμο
από έξεργες ζώνες και εγχαράξεις42. Ο πηλός είναι
σχετικά καθαρός με λίγες προσμείξεις. Η στίλβωση
είναι καστανέρυθρη, του ιδίου χρώματος με τον
πηλό (Εικ. 12.10).

ΑΕ 633 (Π554): Όστρακο από μεγάλο αγγείο με
χο ντρά τοιχώματα. Το αλείφωμα είναι πορτοκα-
λέρυθρο. Ο διάκοσμος αποτελείται από βαθιές
ανομοιόμορφες στίξεις οι οποίες έγιναν με εργα-
λείο κυκλικής διατομής43 (Εικ. 12.11).

2 .  Ειδώλια

Πρώτη φάση κατοίκησης

ΑΕ 12 (Π8): Κάτω τμήμα σχηματοποιημένου γυ-
ναικείου ειδωλίου. Με εγχαράξεις δηλώνονται οι
ανατομικές λεπτομέρειες της περιοχής του υπογα-
στρίου. Ύψος 2,1 εκ. (Εικ. 13.1).

Δεύτερη φάση κατοίκησης

ΑΕ 493 (Π415): Ομοίωμα τράπεζας από πηλό. Σώ-
ζεται το σώμα της τράπεζας. Βρέθηκαν και συγκολ-
λήθηκαν δύο από τα πόδια. Η επιφάνεια είναι κα-
στανοκόκκινου χρώματος, λειασμένη. Το σώμα είναι
τετράπλευρο , χωρίς τοιχώματα και με επίπεδη την
επάνω πλευρά. Ανήκει στην κατηγορία (γ) κατά τον
Γ. Χουρμουζιάδη44 με θέματα μικρογραφίες, όπως
αγγεία, σκαφίδια, αρτόσχημα αντικείμενα της νεό-
τερης νεολιθικής. Παρόμοια τράπεζα βρέθηκε και
στην Σταυρούπολη στις επιχώσεις του δεύτερου κτη-
ρίου του οικοπέδου στην πλατεία Κουντουριώτη
1245. Διαστάσεις: 6,5╳9,4 εκ. (Εικ. 13.2).

ΑΕ 573 (Π494): Τμήμα ειδωλίου. Διαστάσεις:
4,26╳1,75 εκ. (Εικ. 13.3).

ΑΕ 632 (Π553): Τμήμα ζωόμορφου ειδωλίου. Δια-
στάσεις: 3,4╳2,2 εκ. περίπου (Εικ. 13.4).

3 .  Κοσμήματα

ΑΕ 50 (Ο2): Οστέινο κόσμημα από διχοτομημένη
πλευρά βοοειδούς. Έχει μαύρο χρώμα. Το σχήμα

του είναι τριγωνικό. Η άνω επιφάνεια είναι λει-
ασμένη και η κάτω φέρει εγκοπές. Το άνω άκρο
έχει αιχμηρή απόληξη και λείανση στις γωνίες. Λεί-
πουν δύο τμήματα. Μήκος 10,73, πλάτος 2,48, πά-
χος 0,5 εκ. (Εικ. 14.1).

ΑΕ 170 (Ο4): Οστέινο σχηματοποιημένο ανθρω-
πόμορφο κόσμημα. Φέρει εγκοπές στις δύο πλευ-
ρές. Είναι επιμήκης και έχει σχετικά ορθογώνιο
σχήμα. Η άνω επιφάνεια είναι λειασμένη και κοί-
λη. Η κάτω είναι λειασμένη, επίπεδη και φέρει
απόκρουση. Το άνω άκρο φέρει απόκρουση και εί-
ναι σε ένα τμήμα λειασμένο. Οι πλευρές έχουν εγ-
κοπές και η μία είναι αποκρουσμένη. Είναι τμημα-
τικά λειασμένες. Σωζόμενο μήκος 9,61, πλάτος 3,1,
πάχος 0,61 εκ. (Εικ. 14.2).

ΑΕ 263 (Λ43): Λίθινο κουμπί. Έχει σχήμα κυκλι-
κό, αμφίκυρτης διατομής. Στη μία επιφάνεια έχουν
ανοιχθεί δύο οπές που επικοινωνούν μεταξύ τους
σε σχήμα V. Η άλλη επιφάνεια είναι καθαρή και
λειασμένη. Διάμετρος 2,75 εκ. περίπου (Εικ. 14.3).
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Εικ. 12. Θέση Μαγούλα Θεοφάνη. Όστρακα και τμήματα
αγγείων με πλαστικό διάκοσμο.

42. Κυπαρίσση-Αποστολίκα 2006, σ. 196, εικ. 14.12.6.
43. Τσούντας 1908, Πίν. 13 (5,7), εγχάρακτα αγγεία της πρώτης περιόδου του Λίθινου αιώνος.
44. Χουρμουζιάδης 1974, σ. 205.
45. Γραμμένος - Κώτσος 2004, σ. 179 και 185.
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ΑΕ 20 (Π15): Πήλινη πόρπη ή περίαπτο. Έχει σχή-
μα επίμηκες με ελαφρώς κυρτές γωνίες. Λείπει η
μία γωνία. Έχει δύο μεγάλες οπές συμμετρικές στα
άκρα, καθώς και από δύο μικρότερες ασύμμετρα
τοποθετημένες σε κάθε πλευρά. Διαστάσεις: πλά-
τος 0,45-2,6, μήκος 10,8 εκ. (Εικ. 14.4).

4 .  Άλλα αντικε ίμενα

Πρώτη φάση κατοίκησης

ΑΕ 132 (Λ30): Λίθινο σφονδύλι (Εικ. 15.1).

ΑΕ 81 (Π57): Αδιάγνωστο αντικείμενο σε σχήμα κύ-
βου. Φέρει σε όλες του τις πλευρές εγχάρακτο διά-
κοσμο από στιγμές, σπείρα και ευθείες γραμμές. Στη
μία του πλευρά φέρει οπή κυκλικής διατομής. Πιθα-
νόν να πρόκειται για βάση ακρόλιθου ειδωλίου. Δια-
στάσεις: 2,5╳2,5 εκ. (Εικ. 15.2).

Δεύτερη φάση κατοίκησης

ΑΕ 247 (Π205): Πήλινος πεσσός σφενδόνης. Δια-
στάσεις: 4╳2,9 εκ. (Εικ. 15.3).

ΑΕ 259 (Π215): Πήλινος πεσσός σφενδόνης. Δια-
στάσεις: 4,90╳3,15 εκ. (Εικ. 15.4).

ΑΕ 294 (Π234): Πήλινος πεσσός σφενδόνης. Δια-
στάσεις: 6,50╳3,55 εκ. (Εικ. 15.5).

ΑΕ 494 (Π416): Τμήμα ποδιού πήλινου αγγείου ή
τράπεζας. Έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας. Σώ-
ζεται τμήμα του κάτω μέρους. Διάμετρος 5, σωζό-
μενο ύψος 6,80 εκ. (Εικ. 15.6).

ΑΕ 495 (Π417): Τμήμα ποδιού πήλινου αγγείου ή
τράπεζας. Έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας. Σώ-
ζεται το κάτω μέρος. Διάμετρος 3,7, σωζόμενο
ύψος 5,9 εκ. (Εικ. 15.8).

ΑΕ 496 (Π418): Τμήμα ποδιού πήλινου αγγείου ή
τράπεζας. Έχει σχήμα κυλινδρικό. Σώζεται το κά-
τω μέρος. Φέρει ίχνη καύσης. Διάμετρος 3,3, σω-
ζόμενο ύψος 6,02 εκ. (Εικ. 15.7).

ΑΕ 149 (Π118): Τμήμα πήλινου κυκλικού αντικει-
μένου με οπή. Βάση ειδωλίου(;).
Διαστάσεις: μέγιστη διάμετρος 13,75, μέγιστη διά-
μετρος οπής 5 εκ. (Εικ. 15.9).

ΑΕ 46 (Λ15): Τμήμα μυλόπετρας, πιθανόν με επί-
μηκες σχήμα. 
Διαστάσεις: 17,1╳14 εκ. (Εικ. 15.10).

ΑΕ 183 (Π148): Τμήμα πήλινου αντικειμένου με
οπή, πιθανόν κρατευτής.

Διαστάσεις: 7,50╳7,25 εκ. (Εικ. 15.12).

ΑΕ 209 (Π173): Τμήμα πήλινου αντικειμένου με
οπή, πιθανόν κρατευτής. 
Διαστάσεις: σωζόμενο ύψος 8,35, μέγιστο πλάτος
8 εκ. (Εικ. 15.11). 

ΑΕ 442 (Π367): Τμήμα πήλινου αντικειμένου σε
σχήμα κύβου με οπή. Φέρει εγχάρακτο διάκοσμο,
ο οποίος αποτελείται από παράλληλες ευθείες
γραμμές. Πρόκειται μάλλον για βάση ακρόλιθου
ειδωλίου.
Διαστάσεις: 7╳7 εκ. (Εικ. 15.14).

ΑΕ 251 (Π209): Θραύσμα πήλινου αντικειμένου με
εγχάρακτη διακόσμηση. Πρόκειται για τη μία γω-
νία του ΑΕ 442 (Π367) (Εικ. 15.13).

ΑΕ 462 (Π386): Τμήμα πήλινου αντικειμένου κυ-
κλικής διατομής με οπή (Εικ. 15.15).

5 .  Εργαλεία (Σχέδ. 4-8)

Εκτός από την κεραμική συνελέγη επίσης ένας εν-
διαφέρων αριθμός εργαλείων, όπως λεπίδες οψια-
νού και πυριτόλιθου, τρυπτήρες και πελέκεις. 

5α. Λίθινα 

ΑΕ 6 (Λ3): Σφύρα-τριπτήρας από πράσινου χρώ-
ματος αμμόλιθο. Είναι ακέραιο. Έχει σχήμα σφαί-
ρας. Οι επιφάνειες είναι λειασμένες. Φέρει μικρές
αποκρούσεις από τη χρήση. Μήκος 5,37, πλάτος
5,16, πάχος 4,52 εκ. (Εικ. 16.1).

ΑΕ 8 (Λ4): Τμήμα τριβείου από αμμόλιθο καφέ
χρώματος. Οι επιφάνειες είναι λειασμένες και φέ-
ρουν μικρές αποκρούσεις. Η μία επιφάνεια είναι
κοίλη και η άλλη στο άκρο επίπεδη. Σωζόμενο μή-
κος 7,03, πλάτος 5,30, πάχος 4,65 εκ. (Εικ. 16.2).

ΑΕ 14 (Λ6): Δίπλευρη λεπίδα οψιανού (lame lustrée
et retouchée). Σώζεται σχεδόν ακέραιη. Έχει σχεδόν
ορθογώνιο σχήμα, τριγωνική διατομή και είναι επι-
μήκης. Οι επιφάνειες είναι λειασμένες. Σώζεται ο
βολβός κρούσης. Τα άνω και κάτω άκρα είναι ελά-
χιστα αποκρουσμένα. Οι πλευρές είναι λεπτές και
λειασμένες και φέρουν αποκρούσεις από τη χρήση.
Μήκος 2,15, πλάτος 0,91, πάχος 0,25 εκ. (Εικ. 17.1). 

ΑΕ 15 (Λ9): Τμήμα τριβείου. Το πέτρωμα έχει πρά-
σινο σκούρο χρώμα. Έχει ημικυκλικό σχήμα. Οι
επιφάνειές του είναι λείες, επίπεδες, και τα άκρα
κοίλα. Σωζόμενο μήκος 6,1, πλάτος 7,15, πάχος
3,43 εκ. (Εικ. 16.3).
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ΑΕ 16 (Λ5): Τμήμα (άνω;) κρουστήρα ή τριβείου
από πράσινο αμμόλιθο. Έχει τριγωνικό σχήμα. Οι
επιφάνειες είναι λειασμένες με μικρές αποκρού-
σεις. Η άνω επιφάνεια είναι κοίλη και η κάτω φέ-
ρει επίπεδη απόκρουση. Το ενεργό άκρο φέρει γω-
νίωση. Σωζόμενο μήκος 7,14, σωζόμενο πλάτος
7,16, σωζόμενο πάχος 3,93 εκ. (Εικ. 16.4).

ΑΕ 18 (Λ7): Τριβείο από πράσινου χρώματος αμ-
μόλιθο(;). Έχει ημικυκλικό σχήμα. Οι επιφάνειες
είναι επίπεδες και λειασμένες με μικρές αποκρού-
σεις. Σωζόμενο μήκος 5,32, πλάτος 6,7, πάχος 2,78
εκ. (Εικ. 16.5).

ΑΕ 19 (Λ8): Τμήμα τριβείου από αμμόλιθο ανοι-
χτού καφέ χρώματος με κεραμιδί προσμείξεις.
Έχει ακανόνιστο σχήμα. Οι επιφάνειες είναι λει-
ασμένες. Η μία επιφάνεια είναι επίπεδη και η άλλη
κοίλη. Η πλευρά είναι κοίλη. Σωζόμενο μήκος 6,48,
σωζόμενο πλάτος 4,30, πάχος 4,35 εκ. (Εικ. 16.6).

ΑΕ 28 (Λ9): Τμήμα κρουστήρα από αμμόλιθο κόκ-
κινου χρώματος. Έχει ημικυκλικό σχήμα. Οι επι-
φάνειες είναι λειασμένες και φέρουν μικρές απο-
κρούσεις από τη χρήση. Το ενεργό άκρο φέρει
απόκρουση από τη χρήση. Σωζόμενο μήκος 4,83,
πλάτος 7,32, πάχος 4,14 εκ. (Εικ. 16.7).

ΑΕ 32 (Λ10): Τριπτήρας από πράσινο αμμόλιθο.
Είναι ακέραιος. Έχει γλωσσοειδές και τριγωνικό
σχήμα. Οι επιφάνειες είναι λειασμένες. Τα άκρα εί-
ναι κοίλα και το ενεργό (πιο μικρό) φέρει μικρο-
σκοπικές αποκρούσεις από τη χρήση. Οι τρεις
πλευρές είναι επίπεδες και σχηματίζουν γωνίωση.
Μήκος 5, πλάτος 1,60, πάχος 1,83 εκ. (Εικ. 16.8). 

ΑΕ 35 (Λ11): Τμήμα τριβείου από πέτρωμα πράσι-
νου χρώματος. Έχει ημικυκλικό σχήμα. Οι επιφά-
νειες είναι λειασμένες και φέρουν μικρές αποκρού-
σεις. Η άνω επιφάνεια είναι κοίλη και έχει εγχαρά-
ξεις και η κάτω κυρτή. Το άκρο είναι κοίλο. Σωζό-
μενο μήκος 3,53, σωζόμενο πλάτος 8,11, σωζόμενο
πάχος 4,15 εκ. (Εικ. 16.9).

ΑΕ 62 (Λ18): Πέλεκυς-αξίνα τύπου Β (κατά τον
Τσούντα). Σώζεται ακέραιος. Οι επιφάνειες είναι
λειασμένες. Το ενεργό άκρο είναι λειασμένο και
φέρει αποκρούσεις από τη χρήση. Μήκος 3,85,
πλάτος 2,83, πάχος 1,17 εκ. (Εικ. 16.10).

ΑΕ 93 (Λ25): Τμήμα τριπτήρα από πράσινο αμμό-
λιθο. Έχει τετράπλευρο ή ωοειδές σχήμα. Οι επι-
φάνειες είναι λειασμένες. Η άνω επιφάνεια είναι
κοίλη και η κάτω επίπεδη. Το άκρο έχει τετράγωνο
σχήμα και είναι σχετικά καμπυλωτό με αποκρού-
σεις από τη χρήση. Το άλλο είναι αποκρουσμένο.

Η μία πλευρά είναι επίπεδη και η άλλη σχετικά κοί-
λη. Σωζόμενο μήκος 3,01, πλάτος 2,17, πάχος 2,23
εκ. (Εικ. 16.11). 

ΑΕ 111 (Λ26): Άνω τμήμα πέλεκυ τύπου Α (κατά
τον Τσούντα). Είναι σχεδόν ακέραιος. Η άνω επι-
φάνεια είναι λειασμένη με απόκρουση στο κάτω

Εικ. 13. Θέση Μαγούλα Θεο φάνη. Τμήματα ειδωλίων.

Εικ. 14. Θέση Μαγούλα Θεο φάνη. Κοσμήματα.

ΑΕ 12 (Π8)

ΑΕ 493 (Π415)

ΑΕ 573 (Π495)

ΑΕ 632 (Π553)

1 2

3
4

ΑΕ 170 (Ο4)
ΑΕ 50 (Ο2)

ΑΕ 20 (Π15)   ΑΕ 263 (Λ43)



τμήμα. Η κάτω επιφάνεια είναι λειασμένη με μεγά-
λο αποκρουσμένο τμήμα. Το άκρο είναι λεπτό και
λειασμένο με ελάχιστες μικροσκοπικές αποκρούσεις
από τη χρήση. Οι πλευρές είναι σχετικά λειασμένες
με μικροσκοπικές αποκρούσεις. Σωζόμενο μήκος
5,8, πλάτος 4,61, πάχος 2,87 εκ. (Σχέδ. 8).

ΑΕ 112 (Λ27): Άνω τμήμα δίπλευρης λεπίδας
οψιανού. Έχει ορθογώνιο σχήμα και είναι επιμή-
κης. Έχει τριγωνική διατομή. Φέρει παράλληλες
νευρώσεις. Οι επιφάνειες είναι λειασμένες. Τα
άκρα είναι αποκρουσμένα. Η μία πλευρά είναι λε-
πτή, σχετικά λειασμένη και φέρει μικρές αποκρού-
σεις. Η άλλη είναι αποκρουσμένη. Σωζόμενο μή-
κος 2,82, σωζόμενο πλάτος 1,52, σωζόμενο πάχος
0,31 εκ. (Εικ. 17.2).

ΑΕ 194 (Λ34): Πέλεκυς τύπου Α (κατά τον Τσούν-
τα) από σερπεντινίτη λίθο. Σώζεται σχεδόν ακέραι-
ος. Η άνω επιφάνεια είναι λειασμένη με μικρές απο-
κρούσεις. Η κάτω είναι λειασμένη με αποκρούσεις
στη μία πλευρά. Το ένα άκρο φέρει αποκρούσεις
λόγω χρήσης και το άλλο είναι αποκρουσμένο. Οι
πλευρές είναι αποκρουσμένες με μικρές λειασμένες
επιφάνειες. Σωζόμενο μήκος 5,56, σωζόμενο πλάτος
3,8, σωζόμενο πάχος 2,52 εκ. (Σχέδ. 8).

ΑΕ 412 (Λ53): Κρουστήρας ή οπέας. Έχει μαύρο
χρώμα. Σώζεται ακέραιος. Έχει ορθογώνια διατο-
μή. Το ενεργό άκρο είναι πιο μικρό από το άλλο.
Οι επιφάνειες είναι λειασμένες με μικρές αποκρού-
σεις. Η άνω επιφάνεια είναι κοίλη και η κάτω κυρ-
τή. Οι πλευρές είναι επίπεδες. Μήκος 5,53, πλάτος
1,58, πάχος 1,05 εκ. (Εικ. 16.16).

ΑΕ 420 (Λ54): Τριπτήρας (σφύρα) από αμμόλιθο
πορτοκαλί και κόκκινου ανοιχτού χρώματος. Σώ-
ζεται ακέραιος. Έχει κυκλικό σχήμα. Όλες οι επι-
φάνειες είναι λειασμένες. Η άνω και η κάτω επι-
φάνεια είναι επίπεδες. Το ενεργό άκρο είναι λει-
ασμένο από τη χρήση. Μήκος 4,93, πλάτος 4,05,
πάχος 0,81 εκ. (Εικ. 16.17).

ΑΕ 444 (Λ57): Τμήμα τριπτήρα από αμμόλιθο μαύ-
ρου χρώματος. Έχει σχήμα τραπεζίου. Οι επιφά-
νειες είναι λειασμένες. Η άνω και κάτω επιφάνεια
είναι επίπεδες. Παρατηρείται μεγάλη απόκρουση
στο κάτω τμήμα. Το άνω άκρο φέρει αποκρούσεις
από τη χρήση. Το κάτω άκρο είναι αποκρουσμένο
και σε ένα τμήμα επίπεδο με ίχνη απόκρουσης. Οι
πλευρές είναι επίπεδες και καμπύλες. Σωζόμενο
μήκος 8,25, πλάτος 7,3, πάχος 4,98 εκ. (Εικ. 16.18).

ΑΕ 445 (Λ58): Πέλεκυς-αξίνα τύπου Β (κατά τον
Τσούντα) από σερπεντινίτη λίθο. Σώζεται ακέραι-

ος. Οι επιφάνειες είναι λειασμένες. Το ενεργό άκρο
είναι σχετικά λειασμένο και αποκρουσμένο από τη
χρήση. Το κάτω άκρο είναι λειασμένο. Μήκος 2,82,
πλάτος 2,72, πάχος 0,88 εκ. (Εικ. 16.19).

ΑΕ 466 (Λ59): Δίπλευρη λεπίδα οψιανού (outils
perforants). Έχει τριγωνικό σχήμα και τριγωνική
διατομή. Φέρει παράλληλες ραβδώσεις. Οι επιφά-
νειες είναι λειασμένες. Η άνω επιφάνεια φέρει απο-
κρούσεις στη μία πλευρά. Σώζεται το ενεργό άκρο
και ο βολβός κρούσης. Οι πλευρές είναι λεπτές,
λειασμένες με μικροσκοπικές αποκρούσεις. Μήκος
2,3, πλάτος 0,8, πάχος 0,3 εκ. (Εικ. 17.6).

ΑΕ 337 (Λ49): Τμήμα πέλεκυ τύπου Α (κατά τον
Τσούντα). Σώζεται σχεδόν ακέραιος. Είναι επιμή-
κης. Η άνω επιφάνεια φέρει μικρές αποκρούσεις
και στο κάτω τμήμα είναι λειασμένη. Η κάτω επι-
φάνεια φέρει αποκρούσεις και είναι τμηματικά λει-
ασμένη. Στο ενεργό άκρο φέρει αποκρούσεις και
το κάτω άκρο είναι λειασμένο. Στις πλευρές φέρει
αποκρούσεις και είναι τμηματικά λειασμένη. Σω-
ζόμενο μήκος 9,03, σωζόμενο πλάτος 4,45, σωζό-
μενο πάχος 2,99 εκ. (Σχέδ. 8).

ΑΕ 382 (Λ50): Σφύρα-τριπτήρας από πράσινο αμ-
μόλιθο. Σώζεται ακέραιο και έχει σχήμα κύβου. Οι
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Εικ. 15. Θέση Μαγούλα Θεο φάνη. Πήλινα αντικείμενα.
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Σχέδ. 6. Θέση Μαγούλα Θεοφάνη. Λεπίδες πυριτόλιθου.

Σχέδ. 5. Θέση Μαγούλα Θεοφάνη. Λεπίδες πυριτόλιθου.Σχέδ. 4. Θέση Μαγούλα Θεοφάνη. Λεπίδες οψιανού.

ΑΕ 427 (Λ56)

ΑΕ 86 (Λ24) ΑΕ 153 (Λ32)

ΑΕ 421 (Λ55)

ΑΕ 112 (Λ27)

ΑΕ 255 (Λ41)

ΑΕ 217 (Λ36)

ΑΕ 131 (Λ29)

ΑΕ 234 (Λ37)

ΑΕ 436α (Λ56)

ΑΕ 153 (Λ32)

ΑΕ 254 (Λ40)

ΑΕ 63 (Λ19)



επιφάνειες είναι λειασμένες. Το άνω άκρο είναι
κοίλο και το κάτω επίπεδο. Οι πλευρές είναι σχε-
τικά κοίλες και η μία φέρει αύλακα. Μήκος 3,87,
πλάτος 3,88, πάχος 3,78 εκ. (Εικ. 16.15). 

ΑΕ 411(Λ52): Τμήμα δίπλευρης λεπίδας οψιανού.
Είναι τραπεζιόσχημη και επιμήκης. Οι επιφάνειες
είναι λειασμένες και η άνω επιφάνεια φέρει απο-
κρούσεις από τη χρήση. Σώζει τμήμα του βολβού
κρούσης. Το άνω άκρο σώζει γωνίωση και είναι
αποκρουσμένο, όπως και κάτω είναι αποκρουσμέ-
νο. Οι πλευρές είναι αποκρουσμένες από τη χρήση.
Σωζόμενο μήκος 2,58, σωζόμενο πλάτος 0,77, πά-
χος 0,3 εκ. (Εικ. 17.3).

ΑΕ 420 (Λ54): Τριπτήρας (σφύρα) από αμμόλιθο
πορτοκαλί και κόκκινου ανοιχτού χρώματος. Σώ-
ζεται ακέραιος. Έχει κυκλικό σχήμα. Όλες οι επι-
φάνειες είναι λειασμένες. Η άνω και η κάτω επι-
φάνεια είναι επίπεδες. Το ενεργό άκρο είναι λει-
ασμένο από τη χρήση. Μήκος 4,93, πλάτος 4,05,
πάχος 0,81 εκ. (Εικ. 16.14). 

ΑΕ 444 (Λ57): Τμήμα τριπτήρα από αμμόλιθο μαύ-
ρου χρώματος. Έχει σχήμα τραπεζίου. Οι επιφά-
νειες είναι λειασμένες. Η άνω και η κάτω επιφά-
νεια είναι επίπεδες. Παρατηρείται μεγάλη από-
κρουση στο κάτω τμήμα. Το άνω άκρο φέρει απο-
κρούσεις από τη χρήση. Το κάτω άκρο είναι απο-
κρουσμένο και σε ένα τμήμα επίπεδο με ίχνη από-
κρουσης. Οι πλευρές είναι επίπεδες και πλάγιες.
Σωζόμενο μήκος 8,25, πλάτος 7,32, πάχος 4,98 εκ.
(Εικ. 16.13). 

ΑΕ 427α (Λ56α): Μεσαίο τμήμα δίπλευρης λεπί-
δας πυριτόλιθου ανοιχτού και σκούρου βυσσινί
χρώματος. Έχει σχήμα ορθογώνιου παραλληλο-
γράμμου. Η άνω επιφάνεια είναι λειασμένη και η
κάτω είναι λειασμένη με αποκρούσεις. Η μία πλευ-
ρά είναι λειασμένη με αποκρούσεις και στίλβη από
τη χρήση. Η άλλη είναι σχετικά λειασμένη με απο-
κρούσεις από τη χρήση. Σωζόμενο μήκος 2,23,
πλάτος 1,33, πάχος 0,31 εκ. (Εικ. 17.4).

ΑΕ 427β (Λ56β): Τμήμα τρίπλευρης λεπίδας πυρι-
τόλιθου σκούρου καφέ χρώματος με στίγματα
μαύρου χρώματος. Το σχήμα της είναι σχεδόν
τραπεζιόσχημο, επίμηκες, πλατύ και έχει τραπεζι-
οειδή διατομή. Η άνω επιφάνεια είναι λειασμένη
και η κάτω είναι λειασμένη με μικρές αποκρού-
σεις. Σώζει το βολβό κρούσης. Το ένα άκρο είναι
αποκρουσμένο. Η μία πλευρά είναι αποκρουσμέ-
νη στο ένα τμήμα και στο άλλο σχετικά λειασμένη
με αποκρούσεις από τη χρήση. Σώζει στίλβη από
τη χρήση. Η άλλη είναι σχετικά λειασμένη με απο-
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Σχέδ. 8. Θέση Μαγούλα Θεοφάνη. Λίθινοι πελέκεις.

Σχέδ. 7. Θέση Μαγούλα Θεοφάνη. Λίθινοι πελέκεις. 



κρούσεις από τη χρήση. Σωζόμενο μήκος 4,97, σω-
ζόμενο πλάτος 2,02, πάχος 0,61 εκ. (Εικ. 17.5).

ΑΕ 445 (Λ58): Πέλεκυς-αξίνα τύπου Β (κατά τον
Τσούντα) από σερπεντινίτη λίθο(;). Σώζεται ακέ-
ραιος. Οι επιφάνειες είναι λειασμένες. Το ενεργό
άκρο είναι σχετικά λειασμένο και αποκρουσμένο
από τη χρήση. Το κάτω άκρο είναι λειασμένο. Μή-
κος 2,82, πλάτος 2,72, πάχος 0,88 εκ. (Εικ. 17.19).

5.β. Οστέινα

ΑΕ 47 (Ο1): Τμήμα εργαλείου. Το οστό είναι μη
διχοτομημένο. Είναι επίμηκες. Οι επιφάνειες είναι
λειασμένες. Το άνω άκρο σχηματίζει γωνίωση και
φέρει απόκρουση. Το κάτω άκρο είναι λειασμένο.
Οι πλευρές είναι αποκρουσμένες. Σωζόμενο μήκος
7,30, σωζόμενο πλάτος 1,41, σωζόμενο πάχος 0,9
εκ. (Εικ. 18). 

ΑΕ 144 (Ο3): Σπάτουλα σε οστό βοοειδούς. Σώζε-
ται τμηματικά. Έχει μαύρο χρώμα. Οι επιφάνειες
είναι λειασμένες. Η άνω επιφάνεια είναι λειασμένη
και κοίλη και προς το άκρο επίπεδη. Η κάτω επι-
φάνεια είναι λειασμένη και επίπεδη και προς το
σωζόμενο άκρο κυρτή. Το άνω άκρο είναι λεπτό
και λειασμένο με μικρή απόκρουση από τη χρήση.
Κάτω είναι αποκρουσμένη. Η μία πλευρά είναι πιο
χοντρή και λειασμένη. Η άλλη είναι λειασμένη και
σχετικά λεπτή. Σωζόμενο μήκος 5,83, πλάτος 2,12,
πάχος 0,82 εκ. (Εικ. 18). 

ΑΕ 282 (Ο6): Κέρατο αιγοπροβάτου. Έχει σχετικά
λειασμένη επιφάνεια. Το άνω και το κάτω άκρο εί-
ναι αποκρουσμένα. Έχει υποδοχή στειλέωσης σχε-
τικά λειασμένη. Στη μία πλευρά φέρει απόκρουση.
Σωζόμενο μήκος 18,17, σωζόμενο πλάτος 6,42, πά-
χος 5,33 εκ. (Εικ. 18).

ΑΕ 374.1 (Ο7.1): Τμήμα οστέινης σμίλης. Έχει
μαύρο χρώμα. Είναι σχεδόν τραπεζιόσχημο. Οι
επιφάνειες είναι λειασμένες. Το άνω άκρο είναι λε-
πτό και λειασμένο με αποκρούσεις από τη χρήση.
Το κάτω είναι αποκρουσμένο. Οι πλευρές είναι
λειασμένες με αποκρούσεις. Σωζόμενο μήκος 5,16,
πλάτος 1,48, πάχος 0,83 εκ. (Εικ. 18). 

ΑΕ 374.2 (Ο7.2): Τμήμα εργαλείου. Έχει σκούρο
χρώ μα. Είναι επίμηκες και έχει ορθογώνιο σχήμα. Οι
επιφάνειες είναι σχετικά λειασμένες. Φέρει αποκρού-
σεις στα άκρα και στις πλευρές. Σωζόμενο μήκος
5,64, σωζόμενο πλάτος 0,91, πάχος 0,39 εκ. (Εικ. 18). 

ΑΕ 374.3 (Ο7.3): Τμήμα εργαλείου. Έχει μαύρο
χρώμα. Οι επιφάνειες είναι σχετικά λειασμένες. Φέ-

ρει αποκρούσεις στα άκρα και στις πλευρές. Σωζό-
μενο μήκος 4,25, σωζόμενο πλάτος 1,18, πάχος 0,6
εκ. (Εικ. 18). 

ΑΕ 376.1 (Ο9.1): Οπέας σε μεταποδικό αιγοπρο-
βάτου. Έχει τριγωνικό σχήμα. Οι επιφάνειες είναι
λειασμένες. Το άνω άκρο είναι αποκρουσμένο και
σχηματίζει γωνίωση. Το κάτω άκρο φέρει μικρή
απόκρουση. Σωζόμενο μήκος 5,14, σωζόμενο πλά-
τος 2,13, πάχος 1,52 εκ. (Εικ. 19).

ΑΕ 376.2 (Ο9.2): Οπέας σε πλατιά παρασχίδα. Σώ-
ζεται τμηματικά. Έχει μαύρο χρώμα. Έχει τριγωνι-
κό σχήμα. Η άνω επιφάνεια είναι κοίλη και η κάτω
αποκρουσμένη και σε μικρό τμήμα λειασμένη. Το
άνω άκρο φέρει γωνίωση και το κάτω είναι λειασμέ-
νο σε ένα τμήμα. Σωζόμενο μήκος 4,59, σωζόμενο
πλάτος 1,47, σωζόμενο πάχος 0,56 εκ. (Εικ. 19). 

ΑΕ 476 (Ο10): Τμήμα εργαλείου. Πλευρά βοοει-
δούς διχοτομημένη. Είναι επιμήκης. Οι επιφάνει-
ες είναι λειασμένες. Τα άνω και κάτω άκρα είναι
αποκρουσμένα. Και οι δύο πλευρές είναι λεπτές
και λειασμένες και η κάτω πιο χοντρή. Σωζόμενο
μήκος 18,8, πλάτος 2,47, πάχος 0,77 εκ. (Εικ. 18). 
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Εικ. 16. Θέση Μαγούλα Θεοφάνη. Λίθινα εργαλεία.
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Οι «γείτονες»

Η ευρύτερη περιοχή των Σοφάδων αριθμεί περισσότερες από 40 μαγούλες. Οι μαγούλες που
αναφέρονται εδώ επιλέχθηκαν βάσει των ακόλουθων κριτηρίων· βρίσκονται είτε κατά μήκος του
ρέματος Ίτουλης (Μακρύρεμα), παραπόταμου του Σοφαδίτη, είτε βρίσκονται σε μια ακτίνα περίπου
10 χλμ. από τη Μαγούλα Θεοφάνη, απόσταση η οποία διανύεται εύκολα με τα πόδια. Σχηματίζουν
κύκλο γύρω από τη σύγχρονη πόλη των Σοφάδων. Το τελευταίο κριτήριο πρόκειται να γίνει αντι-
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Εικ. 17. Θέση Μαγούλα Θεοφάνη. Λίθινα εργαλεία. Εικ. 18. Θέση Μαγούλα Θεοφάνη. Οστέινα εργαλεία.

Εικ. 19. Θέση Μαγούλα Θεοφάνη. Oστέινοι οπείς.
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κείμενο μελέτης όσον αφορά στην κυκλική μετακίνηση των ομάδων σε σχέση με την απόδοση της
καλλιεργήσιμης γης.

Όλες οι μαγούλες που ακολουθούν βρίσκονται δίπλα ή σε μικρή απόσταση από τον Σοφαδίτη
ποταμό ή τους παραποτάμους του. Οι αποστάσεις που δίνουμε είναι οι σημερινές αποστάσεις των
οικισμών από τις πηγές νερού. Σε επόμενη δημοσίευση, όταν ολοκληρωθεί η γεωλογική μελέτη της
περιοχής, θα έχουμε τη χαρά να δώσουμε ακριβή στοιχεία σε σχέση με την παλαιογεωγραφική κα-
τανομή των οικισμών.

1. Μαγούλα Καρά (χ: 341286,6317 ψ: 4349060,892)46. Βρίσκεται 4 χλμ. περίπου δυτικά της Μα-
γούλας Θεοφάνη. Νότια της μαγούλας υπάρχει το ρέμα Ίτουλης. Η επιφανειακή έρευνα έδωσε κε-
ραμική της μέσης και νεότερης νεολιθικής περιόδου, καθώς επίσης και της εποχής του Χαλκού.

2. Μαγούλα Μεγάλο Παζαράκι (χ: 338376 ψ: 43511850). Βρίσκεται 5 χλμ. βορειοανατολικά των
Σοφάδων, στη βόρεια παρυφή του χωριού Άγιος Βησσάριος. Χαμηλός γήλοφος, το μεγαλύτερο
μέρος του οποίου καταστράφηκε κατά τη διάνοιξη της ε.ο. Καρδίτσας-Σοφάδων. Από τη Μαγούλα
Θεοφάνη απέχει 6 χλμ. νοτιοδυτικά και από τη Τζάνη Μαγούλα 3 χλμ. νότια. Το Δεκέμβριο του 1966
ο καθηγητής Γ.Χ. Χουρμουζιάδης πραγματοποίησε δοκιμαστική έρευνα στο βόρειο τμήμα της μα-
γούλας. Έτσι, διαπιστώθηκε η ύπαρξη οικισμού που χρονολογείται στη μέση νεολιθική περίοδο,
είναι σύγχρονος της Τζάνη Μαγούλας και καταστράφηκε από πυρκαγιά πριν από τα τέλη της μέσης
νεολιθικής περιόδου. 

Με την ευκαιρία των εργασιών για τη διαπλάτυνση της ε.ο. Σοφάδων-Νέου Μοναστηρίου έγιναν
ανασκαφικές εργασίες στη μαγούλα. Η έρευνα βέβαια δεν ολοκληρώθηκε λόγω ανεπάρκειας των
πιστώσεων. Η μαγούλα χωρίζεται σε δύο τμήματα από την ε.ο. Καρδίτσας-Αθηνών. Σίγουρα έγιναν
καταστροφές κατά τη διάνοιξη και κατασκευή της συγκεκριμένης οδού, αλλά σύμφωνα με τις μαρ-
τυρίες των κατοίκων της περιοχής στο σημείο αυτό υπήρχε δρόμος ήδη επί τουρκοκρατίας. Στην κο-
ρυφή της μαγούλας υπήρχε μουσουλμανικό τέμενος, για την κατασκευή του οποίου χρησιμοποιήθηκε
αρχαίο υλικό, το οποίο προέρχεται από ναό της ελληνιστικής εποχής. Δύο κίονες του προαναφερ-
θέντος ναού χρησιμοποιήθηκαν και στην κατασκευή του ναού της Αγίας Παρασκευής Σοφάδων.
Στο νότιο τμήμα της σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση λουτρό, επίσης της οθωμανικής περιόδου.
Οι δοκιμαστικές ερευνητικές τομές μάς έδωσαν τρεις φάσεις κατοίκησης:

α. Μέση νεολιθική (εργαλεία, ειδώλια, κεραμική).
β. Ελληνιστικά κατάλοιπα (αρχιτεκτονικά λείψανα, κεραμική).
γ. Κτήρια και νεκροταφείο της οθωμανικής περιόδου.
Τμήμα των νεολιθικών στρωμάτων του βόρειου τμήματος της μαγούλας έχει διαταραχθεί από

το οθωμανικό νεκροταφείο. Βέβαια η ανασκαφική έρευνα δεν ολοκληρώθηκε, ευελπιστούμε ωστόσο
στην εύρεση κονδυλίων για την ολοκλήρωσή της (Εικ. 28).

3. Μαγούλα Μαργαρίτα (χ: 336289,6234, ψ: 4353321,4936). Βρίσκεται νοτιοανατολικά των Σο-
φάδων στα δυτικά της ε.ο. Καρδίτσας-Αθηνών. Τα επιφανειακά ευρήματα χρονολογούνται στην
αρχαιότερη και μέση νεολιθική περίοδο.

4. Μαγούλα Αμάραντος (χ: 334534, ψ: 4354419). Βρίσκεται 1,5 χλμ. προς Ν.-ΝΔ. των Σοφάδων,
σε απόσταση 700 μ. από τον Σοφαδίτη ποταμό. Τα επιφανειακά ευρήματα αντιπροσωπεύουν όλες
τις περιόδους της νεολιθικής εποχής, καθώς και της εποχής του Χαλκού.

5. Μαγούλα Αγίου Γεωργίου (ή Βάλτος) (χ: 332478, 3597 ψ: 4355969, 501). Βρίσκεται 4 χλμ. πε-
ρίπου δυτικά των Σοφάδων και 150 μ. από τη δεξιά όχθη του ρέματος Βάλτος. Αντιπροσωπεύονται
όλες οι φάσεις της νεολιθικής περιόδου.

6. Μαγούλα Αναγνωστόπουλου. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Σοφάδων, σε απόσταση
100 μ. από τον ποταμό Σοφαδίτη, ο οποίος διασχίζει την πόλη των Σοφάδων. Δεν είναι ορατή και το
μεγαλύτερο μέρος των επιχώσεών της έχει καταστραφεί. 
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46. Οι συντεταγμένες χ και ψ που δίνονται εδώ είναι οι συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α. Επειδή για τη σωστότερη χαρτογρά-
φηση των οικισμών έχουν παρθεί συντεταγμένες με GPS από διάφορα σημεία ανάλογα με το μέγεθος της μαγούλας, εδώ
δίνουμε μία μέση τιμή.
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7. Μαγούλα ναού Αγίου Γεωργίου Σοφάδων (χ: 335536, ψ: 4355203). Βρίσκεται στην πόλη των
Σοφάδων. Το μεγαλύτερο μέρος των επιχώσεων έχει καταστραφεί από το ναό του Αγίου Γεωργίου.
Βρίσκεται σε απόσταση 400 μ. από τον Σοφαδίτη ποταμό. Σε εργασίες που έγιναν για την προέκταση
του ναού του Αγίου Γεωργίου περισυνελέγησαν όστρακα χαρακτηριστικά των αρχών της νεότερης
νεολιθικής περιόδου, και πιο συγκεκριμένα της φάσης της Λάρισας.

8. Μαγούλα Τσακαρλί (χ: 340985,1579, ψ: 4353493, 6623). Βρίσκεται σε μικρή απόσταση νοτι-
οανατολικά της Τζάνη Μαγούλας και ανάμεσα στα ρέματα Ίτουλης και Βρένικος. Σε πρόσφατη
παράνομη ισοπέδωση εντοπίστηκε κεραμική της αρχαιότερης και μέσης νεολιθικής περιόδου.

9. Μαγούλα Χαμάμια. Βρίσκεται 6 χλμ. ανατολικά των Σοφάδων, σε απόσταση 300 μ. από το
ρέμα Βρένικος.

10. Τζάνη Μαγούλα (χ: 340169, ψ: 4355797). Βρίσκεται 6,5 χλμ. ανατολικά των Σοφάδων. Στα
ανατολικά της μαγούλας η περιοχή είναι ελώδης, στα δυτικά υπάρχει το ρέμα Βρένικος. Ερευνήθηκε
το 1909 από τους Wace και Thompson. Τα στρωματογραφικά δεδομένα πιστοποιούν την ύπαρξη οκτώ
διαδοχικών οικιστικών φάσεων από την αρχαιότερη νεολιθική περίοδο μέχρι τα μυκηναϊκά χρόνια. 

11. Τσικομάγουλα (χ: 342111,356, ψ: 4353183,5788). Βρίσκεται σε απόσταση 8 χλμ. ανατολικά
των Σοφάδων, στην αριστερή όχθη του ρέματος Ίτουλης.

Προβληματισμοί

Οι νεολιθικοί οικισμοί της δυτικής θεσσαλικής πεδιάδας, αν και λίγο γνωστοί, αποτελούν ανα-
πόσπαστο χρονοπολιτιστικό47 κομμάτι του θεσσαλικού χώρου. Παράλληλα, και συγχρονισμοί ανα-
ζητούνται στο λεγόμενο ευρύτερο θεσσαλικό χώρο, ο οποίος εκτείνεται από την κοιλάδα του Σπερ-
χειού στο νότο μέχρι εκείνη του Αλιάκμονα στο βορρά.

Μας προβλημάτισε αρκετά η κεραμική, η οποία σε άλλες περιοχές, όπως η Μακεδονία, χαρα-
κτηρίζεται ως αντιπροσωπευτική της πρώιμης εποχής του Χαλκού. Η ανασκαφή της Μαγούλας Θε-
οφάνη είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, από την άποψη ότι δεν έχουμε πλήρη στρωματογραφία ώστε
να μπορέσουμε να εντάξουμε τα ευρήματα σε ένα συγκεκριμένο χρονοπολιτιστικό ορίζοντα. Αντί-
θετα, έχουμε κεραμική σε λάκκους, η πλειονότητα της οποίας χρονολογείται στις διάφορες φάσεις
της νεότερης νεο λιθικής, και συγχρόνως κεραμική η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ανήκει είτε
σε μεταβατικό στάδιο, από τα τέλη της νεότερης νεολιθικής περιόδου στην εποχή του Χαλκού, είτε
ανήκει στην πρώιμη εποχή του Χαλκού.

Τα ανασκαφικά δεδομένα μας περιορίζουν να χρησιμοποιήσουμε τον όρο μετάβαση, όπως αυτός
χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τις αλλαγές κατά την τέταρτη χιλιετία στη νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη. Στην περίπτωσή μας έχουμε κάποια διάσπαρτα όστρακα, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν ως ενδείξεις πολιτιστικής διαφοροποίησης ή ενός εσωτερικού μετασχηματισμού.

Η θεωρία του Ι. Ασλάνη48 ότι η συνύπαρξη της νεολιθικής κεραμικής με εκείνη της πρώιμης
εποχής του Χαλκού οφείλεται στο ότι, όταν η θέση επανακατοικήθηκε, διαταράχθηκαν τα αρχαι-
ολογικά στρώματα λόγω του ότι οι καινούργιοι έποικοι ανέσκαψαν με στόχο την εξόρυξη οικοδο-
μικού υλικού, θα μπορούσε να ευσταθεί στην προκειμένη περίπτωση, εάν το αμφισβητούμενο αρ-
χαιολογικό υλικό ήταν ποσοτικά περισσότερο από το νεολιθικό.

Παρόλο που σε αρκετούς θα φανεί αντιορθολογική ή αντιεπιστημονική η μη έκφραση και υπο-
στήριξη των απόψεών μας σχετικά με τη χρονολόγηση και την ένταξη της αμφισβητούμενης κερα-
μικής σε κάποιο χρονοπολιτισμικό ορίζοντα, προτιμήσαμε την απλή παρουσίασή της, με την παρα-
βολή παραλλήλων έως ότου έχουμε τη δυνατότητα έκφρασης μιας πραγματικά τεκμηριωμένης επι-
στημονικής άποψης. 

47. H έννοια του χρόνου είναι εκείνη που του δίνει ο Levi-Strauss (C. Levi-Strauss, Structural Anthropology, 1963, σ. 289),
δηλαδή όχι ο «ημερολογιακός» χρόνος αλλά ο «κοινωνικός» χρόνος. Δηλαδή, αυτός ο οποίος χαρακτηρίζεται κάθε φορά
από το είδος των κοινωνικών διαδικασιών που περιέχει και μπορεί να αντιστοιχεί και να ταυτίζεται με περίοδο σταθερό-
τητας ή μεταβολής.

48. Ασλάνης 1993, σ. 40.
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Summary

A PREHISTORIC SETTLEMENT IN THE WESTERN THESSALIAN PLAIN:
MAGOULA THEOFANI

his is a presentation of a Neolithic settlement in the western Thessalian plain known as “Magoula
Theofani”.

The settlement has been known since the 1960’s from surface surveys, in which sherds of the Late
Neolithic and Late Bronze Age had been identified. Excavation brought to light two habitation phases. 

The first, dated to the Middle Neolithic, is represented by a very few architectural remains such as mas -
ses of clay. The second habitation phase, which is represented by pits, dates to the Late Neolithic.

The finds are presented by chronological periods. In addition to the pottery, tools, figurines and jewelry
are presented. 

As regards the pottery, which as in all excavations comprised the majority of finds, we may observe that
the predominant vase shapes were phialai and skyphoi. The large number of sherds gives us additional
shapes, such as cups and kyathoi, as well as bases and a typical section from a vase of the “fruit bowl” type.
A fair number of pierced sherds demonstrates the presence of strainers and cheese-pots. The presence of
closed shapes with relatively thick and durable walls, normally not very carefully modeled or fired, was also
ascertained. The handle type that characterizes the pottery from this excavation is vertical lugs, which we
encounter in the Greek bibliography as either «κερατοειδείς αποφύσεις» or «κερατοειδείς λαβές». Our
interest was aroused by a lug handle with a human figure, for which we endeavor to provide a semiotic
analysis. 

Finally, we conclude with an initial presentation of the Prehistoric settlements found within a maximum
radius of 10 km. from Magoula Theofani. The final paragraph of the paper forms an introduction to our next
work, which will examine the cultural interactions of Prehistoric settlements across space and time. 

MARIA VAIOPOULOU

T
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