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Σν αληηθείκελν ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ είλαη ε αλαζύλζεζε ηεο παιαηνγεσγξαθίαο κηαο θαηαζθήλσζεο ηεο 

Σειηθήο Παιαηνιηζηθήο ε νπνία εξεπλάηαη αξραηνινγηθά ζην λεζί ηεο Λήκλνπ. Η ζέζε ηνπ Ούξηαθνπ έρεη 

πξόζθαηα απνθαιύςεη ηηο πξσηκόηεξεο ελδείμεηο ησλ θπλεγώλ-ηξνθνζπιιεθηώλ ζην λεζί απηό ηνπ Αηγαίνπ ζηε 

δηάξθεηα ηνπ θιηκαηηθνύ επεηζνδίνπ ηεο Νεόηεξεο Γξπάδνο (10.800-9.600 π. Υ), κε πνιιά ιίζηλα εξγαιεία θαη 

επξήκαηα. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηα ηε κειέηε ησλ πξώηκσλ θαηνίθσλ ηνπ λεζησηηθνύ Αηγαίνπ λα 

πξνζζέζνπκε λέα δεδνκέλα πνπ ζα ξίμνπλ θσο ζηελ εμέιημε ησλ λεζησηηθώλ ηνπίσλ θαη ησλ παξαιηαθώλ 

πεξηνρώλ ηνπο, ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο, ζηα ζηνηρεία γηα ην θιίκα θαη ηε βιάζηεζε, ζηηο 

ζεξκνθξαζηαθέο ελαιιαγέο, θαη γεληθά, όια όζα κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ σο ε ‘γεσ-επηζηεκνληθή’ ηζηνξία κηαο 

αξραηνινγηθήο ζέζεο όπσο ν Ούξηαθνο. Η αλαζύλζεζε ηεο παξαιίαο ηεο Λήκλνπ όπνπ βξίζθεηαη ε ζέζε 

(ζρεκαηηζκνί παιαηνζηλώλ, αιιαγέο ηεο παιαηναθηήο) θαη ηεο θνληηλήο πεξηνρήο ηεο ελδνρώξαο (πεδηάδα, 

πνηάκη) γύξσ από ηνλ Ούξηαθν όπσο θαη ε πςειήο επθξίλεηαο γεσαξραηνινγηθή κειέηε ηεο ίδηαο ηεο ζέζεο 

(ηδεκαηνινγηθή, κηθξνκνξθνινγηθή, βηνινγηθνί δείθηεο) κε ηελ πινύζηα θαη κνλαδηθά γηα ηνλ ρώξν ηνπ Αηγαίνπ 

αξραηνινγηθά επξήκαηα, ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο όζνλ αθνξά ηε γεσκνξθνινγηθή 

θαη πνιηηηζκηθή ηζηνξία ηνπ Αηγαίνπ αιιά θαη ηηο πξαθηηθέο θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο ιεγόκελεο ‘λεζησηηθήο 

αξραηνινγίαο’ (επζηαηηθέο αιιαγέο, αξραηνινγηθή νξαηόηεηα, βπζηζκέλα ηνπία, πξώηκε λαπζηπιντα). Σέινο, ε 

πεξηβαιινληηθή αλαζύλζεζε ηνπ Ούξηαθνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζα δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα 

αλαδεηεζνύλ θαη ζρνιηαζηνύλ αξραηνινγηθά πιεπξέο ηεο ζρέζεο νηθνλνκίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ νκάδσλ, κηα 

ζρέζε πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ ζπλδέεηαη κε ηηο αιιαγέο ηνπ πξντζηνξηθνύ ηνπίνπ πνπ επεξεάδεη ηηο αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηεο (θπλήγη, ςάξεκα), ηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (ηύπνη ιίζηλσλ εξγαιείσλ) θαη ηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο (λαπζηπιντα, αληαιιαγέο) πνπ αλαπηύζζνληαη. 

ύλνςε Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ 
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Σν αληηθείκελνπ ηεο επηηόπηαο έξεπλαο, πνπ επηθεληξώλεηαη ζε κηα 

Δπηπαιαηνιηζηθή θαηαζθήλσζε ηεο Λήκλνπ, θηινδνμεί λα θαιύςεη έλα ζεκαληηθό 

θελό ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή πεξηβαιινληηθή, γεσαξραηνινγηθή θαη 

αξραηνινγηθή εκπεηξία θαη βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά λεζησηηθά πεξηβάιινληα. Η 

ηδηαίηεξε ζηόρεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο βξίζθεηαη ζηνλ ηδηαίηεξα έληνλν 

δηεπηζηεκνληθό ραξαθηήξα ηεο θαη ηελ πςειήο επθξίλεηαο πξνζέγγηζή ηεο. Θα 

είλαη ε πξώηε θνξά πνπ έλα δηεπηζηεκνληθό πξόγξακκα ζπλδπάδεη ηελ αλάιπζε 

γεσαξραηνινγηθώλ δεδνκέλσλ ζε κηα κηθξν-ζηξσκαηνγξαθηθή θιίκαθα, ζηα 

πιαίζηα κηαο επξείαο αλαζύζηαζεο θαη παιαηνπεξηβαιινληηθήο αλάιπζεο, κε 

ζηόρν ηε κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζεο θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη αλζξώπνπ ζηε 

δηάξθεηα ηνπ θιηκαηηθνύ επεηζνδίνπ ηεο Νεόηεξεο Γξπάδνο (10,800 to 9,600 π.Υ) 

θαη ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζεξκώλ θαη πγξώλ ζπλζεθώλ ησλ αξρώλ ηνπ 

Οιόθαηλνπ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν. Δπίζεο, ε αλαζύζηαζε ηεο δπλακηθήο ηεο 

αθηνγξακκήο ηεο Λήκλνπ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο δσήο 

ηνπ παξειζόληνο δηόηη ζπλδέεηαη κε ηε ζηαδηαθή άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο, 

ηνπ ξόινπ ηεο ρακέλεο ‘αξραηνινγίαο’ ησλ βπζηζκέλσλ ηνπίσλ (ζέζεηο 

θαιπκκέλεο ζήκεξα από ηε ζάιαζζα) θαη ην εξώηεκα ηεο πξν-Νενιηζηθήο 

λαπζηπινταο ζην Αηγαίν θαη ηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην. 

Πξσηνηππία ηνπ Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ 
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Η κεηάβαζε από ην ύζηεξν Πιεηζηόθαηλν ζην πξώηκν Οιόθαηλν (12ε – 

10ε ρηι. π. Υ) ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ραξαθηεξίδεηαη από ιηγνζηά 

αξραηνινγηθά δεδνκέλα όπσο θαη ελδείμεηο γηα πξαθηηθέο πξν-Νενιηζηθώλ 

ζαιάζζησλ ηαμηδηώλ. Απηή ε έιιεηςε ζηνηρείσλ δπζθνιεύεη ηελ 

θαηαλόεζε ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξώηκν απνηθηζκό 

θαη ηε ζαιάζζηα δηαθίλεζε, ζεκαηνδνηώληαο έλα εκθαλέο ‘θελό’ ζηελ 

αλζξσπνγεσγξαθία ηεο Μεζνγείνπ. Σαπηόρξνλα, ε πεξίνδνο απηή 

ραξαθηεξίδεηαη από απόηνκεο αιιαγέο ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο, ηνλ 

ζρεκαηηζκό λέσλ ηνπίσλ, ηελ εκθάληζε νηθνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

θαη πόξσλ, ζηνηρεία ηα νπνία ελώ νδήγεζαλ ζηελ αλάδεημε επλντθώλ 

πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ, είραλ ζεκαληηθή ηαθνλνκηθή επίδξαζε ζηα 

αξραηνινγηθά δεδνκέλα. Δπνκέλσο, ε αλαδήηεζε ησλ αξραηνινγηθώλ 

ελδείμεσλ πνπ ζα ηεθκεξηώζνπλ ηνλ πξώηκν απνηθηζκό ησλ λεζηώλ ηνπ 

Αηγαίνπ εμαξηάηαη ηδηαίηεξα από ηελ αλαζύζηαζε ησλ γεσκνξθνινγηθώλ 

θαη πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ ηεο πεξηόδνπ. Απηέο ζεσξνύληαη σο 

‘δηακεζνιαβεηέο’ ζηε ζρέζε αλζξώπνπ-πεξηβάιινληνο πνπ νδήγεζαλ 

ζηνλ νξηζκό ρώξσλ δηακνλήο θαη  δξαζηεξηνηήησλ.  

Ο ζηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο πξόηαζεο αθνξά ηελ 

αλαζύλζεζε ηνπ παιαηνπεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ κηαο θπλεγεηηθήο 

θαη ηξνθνζπιιεθηηθήο θαηαζθήλσζεο ηεο Σειηθήο Παιαηνιηζηθήο 

πεξηόδνπ ζην Αηγαίν πνπ αλαζθάπηεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα (2009-2017) 

από ην ΑΠΘ ζηελ παξαιία ηεο Φπζίλεο, ζηε λνηηναλαηνιηθή Λήκλν. Η 

θαηαζθήλσζε έδσζε ηα πξώηα ζηνηρεία γηα ηνπο θπλεγνύο-

ηξνθνζπιιέθηεο ζε έλα από ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ζηε δηάξθεηα ηεο 

Νεόηεξεο Γξπάδνο (10,800-9,600 π.ρ.).  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλνπλ: πξώηνλ, ηελ αλαζύζηαζε 

ηεο ζύλζεηεο γεσκνξθνινγηθήο ηζηνξίαο ηεο πεξηνρήο ηα ηειεπηαία 

12.000 ρξόληα, ηόζν ηνπ ηνπίνπ όζν θαη ζηελ θιίκαθα ηεο ζέζεο. 

Γεύηεξνλ,  ηελ αλαζύλζεζε ησλ παιαηνπεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ ηεο 

ζέζεο κε βάζε ηνπο ηδεκαηνινγηθνύο θαη βηνινγηθνύο δείθηεο. Οη κειέηεο 

απηέο, ζε ζπλδπαζκό κε ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα ηεο ζέζεο, ζα 

επηηξέςνπλ ηελ αλαγλώξηζε ησλ ηνπίσλ πνπ ζεσξνύληαλ ειθπζηηθά από 

ηνπο πξώηνπο λεζηώηεο, αιιά ηαπηόρξνλα ηελ απνθάιπςε ησλ 

ηαθνλνκηθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ έρνπλ επεξεάζεη ηε δηαηήξεζε θαη ηελ 

αξραηνινγηθή νξαηόηεηα παξόκνησλ ζέζεσλ ζην Αηγαίν. 

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα & Αληίθηππνο ηνπ 

Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ 
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Η ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ από ηνπο πόξνπο ηνπ 

ΔΛΙΓΔΚ ήηαλ νπζηαζηηθή γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ έζηγε ε 

αξραηνινγηθή έξεπλα ζηε Λήκλν ζηε δηάξθεηα ησλ αξραηνινγηθώλ εξεπλώλ θαη 

ηα νπνία αθνξνύζαλ ηε γεσκνξθνινγηθή εμέιημε θαη αλζξσπνγεσγξαθία ησλ 

λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ. Η πνιπεηήο αλαζθαθηθή έξεπλα ζηε Λήκλν είρε 

δηακνξθώζεη κηα ζεηξά εξσηεκάησλ ε απάληεζε ζηα νπνία ζα κπνξνύζε λα 

πξνθύςεη κόλν κέζα από ζηνρεπκέλεο δεηγκαηνιεπηηθέο παξεκβάζεηο θαη 

εξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο. Η νπζηαζηηθή ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ από ην 

ΔΛΙΓΔΚ επέηξεςε ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλεξώλ εμεηδηθεπκέλσλ 

γεσαξραηνινγηθώλ θαη αξραηνκεηξηθώλ αλαιύζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 

ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Γεσινγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ ΑΠΘ θαη ζην Δξγαζηήξην 

Αξραηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ Malcolm H. Wiener, ηεο Ακεξηθαληθήο ρνιήο 

Κιαζηθώλ πνπδώλ θαη απνβιέπνπλ ζηελ αλαζύλζεζε ηνπ 

παιαηνπεξηβάιινληνο, ηνπ παιαηνθιίκαηνο θαη ηεο παιαηνγεσγξαθίαο ηνπ 

λεζησηηθνύ Αηγαίνπ αιιά θαη ηε ζύλδεζε όισλ απηώλ κε ηηο αλζξώπηλεο 

επηινγέο ησλ πξώησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο.  

Η ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 
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