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Σκοπός αυτής της δημοσίευσης είναι η
ανασκόπηση των επιφανειακών ερευνών
που έχουν γίνει στην περιοχή της νοτιοδυτικής Μεσσηνίας –μιας περιοχής όχι ιδιαιτέρως ερευνημένης για την Παλαιολιθική
εποχή– καθώς και η ανασύνθεση του
αρχαίου τοπίου και της παλαιογεωγραφίας της περιοχής από την τελευταία
Μεσοπαγετώδη περίοδο, δηλαδή πριν από
120.000 χρόνια περίπου. Η ανασύνθεση
είναι βασισμένη σε παλαιότερες χρονολογικές αναλύσεις επί παράκτιων απολιθωμένων θινών της περιοχής του Ναυαρίνου,
ενώ γίνεται περιγραφή των αρχαιολογικών ευρημάτων από παλαιότερες επιφανειακές αρχαιολογικές έρευνες. Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών αλλαγών του
Τεταρτογενούς, οι παλαιολιθικοί πληθυσμοί επηρεάστηκαν σημαντικά από τη με-
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ταβαλλόμενη παράκτια γεωνορφολογία,
αναγκάζοντάς τους κάθε φορά στην υιοθέτηση νέων στρατηγικών εκμετάλλευσης
του χώρου.
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1. Χάρτης της περιοχής με τις θέσεις δειγματοληψίας (Athanassas & al., 2012).
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Τ

α πορίσματα αρχαιολογικών ερευνών
των τελευταίων χρόνων, έχουν δείξει
ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη και ειδικότερα η Ελλάδα, η οποία γεωγραφικά βρίσκεται σε ιδιαιτέρως κομβικό σημείο μεταξύ
Αφρικής, Ασίας και Ευρώπης, αποτελούσε ένα από
τα σημαντικότερα περάσματα κατά τη μετακίνηση
των Παλαιολιθικών ανθρώπων καθ’ όλη τη διάρκεια του Πλειστοκαίνου από την Αφρική, ενώ οι
σχετικώς ήπιες κλιματικές συνθήκες, ακόμα και
κατά τη διάρκεια των παγετωδών διαστημάτων του
Πλειστοκαίνου, την κατέστησαν ως ένα πολύ ασφαλές καταφύγιο για τους ανθρώπινους πληθυσμούς
του Πλειστοκαίνου.1
Λαμβάνοντας υπόψιν τις έντονες παλαιοκλιματικές αλλαγές που συνέβησαν καθ’ όλη τη διάρκεια
του Πλειστοκαίνου και των αρχών του Ολοκαίνου,
τον ενεργό τεκτονισμό και τη σημαντική επίδραση
που είχαν με την άνοδο της θαλάσσιας στάθμης στη
διαμόρφωση της παλαιογεωγραφίας, είναι γεγονός
ότι στον ελλαδικό χώρο πολλές πιθανές παλαιολιθικές θέσεις πρέπει να βρίσκονται σήμερα βυθισμένες ή μεγάλο μέρος των παράκτιων πεδιάδων σε παραθαλάσσια σπήλαια να έχει βυθιστεί.2
Στην Ελλάδα, παρότι οι έρευνες για παλαιολιθικές θέσεις έχουν ενταθεί τα τελευταία κυρίως χρόνια, έχουν βρεθεί αρκετές και αξιόλογες θέσεις, που
αποτελούν ορόσημο για την εμφάνιση και εξέλιξη
του ανθρώπου. Χαρακτηριστικά, αναφέρουμε τη
θέση Ροδαφνίδια στο Λισβόρι της Λέσβου, μια θέση
σταθμό για τις μετακινήσεις πληθυσμών από τη μικρασιατική ακτή, με ευρήματα (πλήθος αχελαίων
χειροπελέκεων) που ανάγονται στην Κατώτερη Παλαιολιθική,3 την πρόσφατη ανακάλυψη για την αρχαιότερη παρουσία του Homo sapiens στην Ευρώπη,
στο σπήλαιο Απήδημα της Μάνης,4 την Μαραθούσα στη Μεγαλόπολη, θέση-σφαγείο ελεφάντων της
Κατώτερης Παλαιολιθικής,5 το σπήλαιο των Πετραλώνων Χαλιδικής με το κρανίο του Homo heidelbergensis,6 το σπήλαιο Καλαμάκια7 και τη βραχοσκεπή Λακωνίς στη Μάνη,8 με αξιόλογα ευρήματα
Νεάντερταλ, το σπήλαιο Θεόπετρα στην Καλαμπάκα,9 με κατοίκηση από τη Μέση Παλαιολιθική, τη
θέση Πλακιάς στην Κρήτη10 και τη Γαύδο,11 με ενδείξεις κατοίκησης από την Κατώτερη Παλαιολιθική κλπ. Τα πορίσματα των αρχαιολογικών ερευνών
των τελευταίων χρόνων έχουν οδηγήσει στη σύνθεση μιας καλής εικόνας για την παλαιολιθική κατοί-
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κηση σε όλον το ελλαδικό χώρο, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, πολλές θέσεις είτε βρίσκονται κάτω από τη
στάθμη της θάλασσας ή δεν έχουν ακόμα ανακαλυφθεί.
Σημαντικές θέσεις της Κατώτερης Παλαιολιθικής (400.000-100.000 χρόνια πριν) έχουν εντοπιστεί
στον ελλαδικό χώρο. Οι αρχαιολογικές θέσεις, με τις
πιο σαφείς ενδείξεις ανθρώπινης δραστηριότητας
κατ’ αυτήν την περίοδο, είναι: ο Κοκκινοπηλός στην
Ήπειρο,12 η Ροδιά στη Θεσσαλία,13 τα Ροδαφνίδια
στη Λέσβο,14 η Μαραθούσα στη Μεγαλόπολη15 και
ο Πλακιάς στην Κρήτη.16 Άλλες θέσεις, με πιθανά
ευρήματα Κατώτερης Παλαιολιθικής, είναι: στη
Θράκη τα Πετρωτά, στη Μακεδονία η Δουμπιά, η
Σιάτιστα, το Παλαιόκαστρο, στην Ήπειρο το
Αλωνάκι, στη Θεσσαλία στην ευρύτερη περιοχή της
Λάρισας και του Πηνειού, στα Επτάνησα η λίμνη
Κορρησία στην Κέρκυρα, η Νέα Σκάλα στην Κεφαλλονιά, στις Κυκλάδες η παραλία Τριάδας στη
Μήλο, στη Γαύδο,17 στη Εύβοια η Νέα Αρτάκη
κλπ.18
Κατά τη Μέση Παλαιολιθική (100.000-35.000
χρόνια πριν), οι ενδείξεις κατοίκησης είναι περισσότερες, με κυριότερες θέσεις το σπήλαιο της Θεόπετρας στη Θεσσαλία, τη βραχοσκεπή Ασπροχάλικο
στην Ήπειρο, το σπήλαιο Μααρά στη Δράμα, το
σπήλαιο Καλαμάκια στη Μάνη, το σπήλαιο Απήδημα στη Μάνη,19 το σύμπλεγμα παράκτιων σπηλαίων στη θέση Λακωνίς στη Μάνη, στη Δυτική Αχαΐα (επιφανειακά ευρήματα στο Ελεοχώρι, κοιλάδα του Πύρρου),20 στα Επτάνησα στο νησιωτικό
σύμπλεγμα του Μεγανησίου Λευκάδας,21 στην Κεφαλλονιά, στη Στελίδα της Νάξου22 κλπ. Κατά την
Ύστερη Παλαιολιθική οι θέσεις αυξάνονται, με
χαρακτηριστικότερες το σπήλαιο Φράγχθι στην Ερμιόνη Αργολίδας,23 τις βραχοσκεπές στο φαράγγι
της Κλεισούρας στην Αργολίδα,24 το Κεφαλάρι στο
Άργος, το σπήλαιο Απήδημα Μάνης, τα σπήλαια
Κολομινίτσα, Μελιτζιά και Καστάνη στη Μάνη,25
τις βραχοσκεπές Κλειδί και Μποΐλα στην Ήπειρο,26
το σπήλαιο Ζαΐμη στην Αττική, τα σπήλαια Σαρακηνό και Σεϊντί Βοιωτίας,27 το σπήλαιο της Θεόπετρας Θεσσαλίας, το ορυχείο ώχρας στη θέση Τζίνες
στη Θάσο,28 τη βραχοσκεπή Γκράβα στην Κέρκυρα,
επίσης θέσεις στη Γαύδο, την Κεφαλλονιά, τη
Λευκάδα κλπ.
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Παλαιοανθρωπολογικά ευρήματα
στην Πελοπόννησο
Οι έρευνες στην περιοχή της Πελοποννήσου, έχουν
φέρει στο φως πέρα από σημαντικές παλαιολιθικές
θέσεις και αρκετά αξιόλογα παλαιοανθρωπολογικά
ευρήματα, γεγονός που αποδεικνύει ότι η Πελοπόννησος υπήρξε κομβικό σημείο στη μετακίνηση των
παλαιολιθικών πληθυσμών.
Το υπάρχον παλαιοανθρωπολογικό αρχείο από
την Ελλάδα έχει δώσει στοιχεία για ανθρώπινη παρουσία ήδη από τα τέλη του Κατώτερου Πλειστοκαίνου–πρώιμου Μέσου Πλειστοκαίνου στην περιοχή της Μαραθούσας στη Μεγαλόπολη.29 Η Μαραθούσα, αποτελεί μοναδικό χώρο στη λιγνιτοφόρα
λεκάνη της Μεγαλόπολης, με πλούσιο παλαιοντολογικό ενδιαφέρον,30 ενώ η ανακάλυψη λίθινων εργαλείων με πολλά ζωοαρχαιολογικά κατάλοιπα, όπως
οστά ελεφάντων, οδήγησε στον χαρακτηρισμό της
θέσης ως θέση-σφαγείο ελεφάντων της Κατώτερης
Παλαιολιθικής, με χρονολογίες που κυμαίνονται από 600.000 έως 300.000 χρόνια.31 Στη θέση βρέθηκε
ένα ανθρώπινο δόντι (3ος γομφίος), το οποίο αν και
δεν έχει ακόμα προσδιορισθεί, θεωρείται ότι ανήκει
μάλλον σε κάποιο πρώιμο είδος αφρικανικού Homo,
μεταξύ Homo erectus και Homo heidelbergensis.32
Άλλη θέση, με εξίσου σημαντικά παλαιοανθρωπολογικά ευρήματα στην Πελοπόννησο, είναι το
σπήλαιο Απήδημα στη Μάνη. Στο σπήλαιο είχαν ανακαλυφθεί στο τέλος της δεκαετίας του 1970 δύο
απολιθωμένα κρανία, κατά τη διάρκεια ερευνών του
Ανθρωπολογικού Μουσείου της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών (Apidima 1, Apidima 2).33
Πρόσφατη έρευνα34 επανεξέτασε τα δύο κρανία με
σύγχρονες μεθόδους απεικόνισης και χρονολόγησης. Το «Απήδημα 2», φάνηκε ότι ανήκε σε τύπο
Homo neanderthalensis και χρονολογείται γύρω στα
170.000, ενώ το «Απήδημα 1» το οποίο δεν έχει καθόλου νεαντερτάλια γνωρίσματα, αλλά συνδυάζει
σύγχρονα και πρωτόγονα χαρακτηριστικά, οι επιστήμονες το κατέταξαν στην οικογένεια του Homo
sapiens και το χρονολόγησαν γύρω στα 210.000 χρόνια, αλλάζοντας τα μέχρι τώρα δεδομένα για την
πρώιμη εμφάνιση του Homo sapiens στην Ευρώπη.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι στο σπήλαιο Απήδημα έζησαν δύο ομάδες, ένας πρώιμος πληθυσμός Homo
sapiens, που στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από ένα
πληθυσμό Νεάντερταλ, ο οποίος προϋπήρχε στην
ευρύτερη περιοχή της νότιας Ελλάδας. Οι Νεά-

ντερταλ αντικαταστάθηκαν, με τη σειρά τους, από
προγόνους του σύγχρονου ανθρώπου της Ανώτερης
Παλαιολιθικής περιόδου, η πρωιμότερη παρουσία
των οποίων στην περιοχή χρονολογείται πριν από
περίπου 40.000 χρόνια.35
Σημαντικές θέσεις για την εμφάνιση Νεάντερταλ
στην Πελοπόννησο, αποτελούν το σπήλαιο Καλαμάκια στην Αρεόπολη της Μάνης και τα παράκτια
σπήλαια στη θέση Λακωνίς κοντά στο Γύθειο της
Μάνης.
Στο σύμπλεγμα σπηλαίων Λακωνίς, ανασκαφές
επιβεβαίωσαν τη χρήση του χώρου κατά τη Μέση
Παλαιολιθική, καθώς βρέθηκαν πολλά λίθινα
εργαλεία της περιόδου, αλλά και δόντι (γομφίος) το
οποίο ανήκε σε τύπο Homo neanderthalensis.36 Μάλιστα, ισοτοπικές αναλύσεις στροντίου στο δόντι απέδειξαν ότι ο άνθρωπος αυτός στην αρχή της ζωής
του ζούσε τουλάχιστον 20 χλμ. μακριά από τη θέση
Λακωνίς, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυνατότητα
μετακινήσεων και επικοινωνίας των πληθυσμών Νεάντερταλ με άλλες θέσεις-περιοχές της Πελοποννήσου ή και ακόμα πιο μακριά.37
Σημαντικά ευρήματα, με επίσης μεγάλη παλαιοανθρωπολογική σημασία, ήλθαν στο φως στο σπήλαιο Καλαμάκια, στην περιοχή της Αρεόπολης. Το
σπήλαιο είχε συνεχή κατοίκηση καθ’ όλη τη διάρκεια της Μέσης Παλαιολιθικής εποχής, από τα
100.000 έως τα 40.000 χρόνια,38 ενώ πέρα από τα
λίθινα εργαλεία που εντοπίστηκαν, η θέση είναι
αξιοσημείωτη για τα παλαιοανθρωπολογικά ευρήματα που έχουν ταυτιστεί με τους Νεάντερταλ. Σε
διάφορα στρώματα κατοίκησης, εντοπίστηκαν 13
παλαιοανθρωπολογικά ευρήματα (10 δόντια, 3 τμήματα κρανίου), τα οποία σύμφωνα με τις μελέτες
πρέπει να ανήκαν σε τουλάχιστον οκτώ άτομα, δύο
από τα οποία σε παιδιά.39 Τα περισσότερα ευρήματα
παραπέμπουν μορφολογικά στον τύπο Homo neanderthalensis και ταιριάζουν απόλυτα και στο αρχαιολογικό πλαίσιο με την συνύπαρξη μουστέριας λιθοτεχνίας.40
Είναι πιθανόν οι κάτοικοι του σπηλαίου στα Καλαμάκια και των παράκτιων σπηλαίων στη θέση
Λακωνίς να βρίσκονταν σε επαφή. Οι μετακινήσεις
των Νεάντερταλ εκείνη την περίοδο είναι δεδομένη,
κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματα από
το σπήλαιο Καλαμάκια, όπου εντοπίστηκαν εργαλεία από κροκεάτη λίθο, η πηγή του οποίου βρίσκεται στο χωριό Κροκεές Λακωνίας, στην ανα-
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2. Παλαιολιθικό εργαλείο σε απολιθωμένη θίνα από την περιοχή της Ρικιάς (προσωπικό φωτογραφικό αρχείο).

τολική ακτή της χερσονήσου της Μάνης και σε πολύ
κοντινή απόσταση με τα σπήλαια στη θέσης Λακωνίς.41 Δεν αποκλείεται η Μάνη, και ίσως εν γένει η
νότια Πελοπόννησος, να αποτελούσαν τα νοτιότερα
και τελευταία καταφύγια των Νεάντερταλ στον ελλαδικό χώρο, αν και η παρουσία των σύγχρονων
ανθρώπων στη βόρεια Πελοπόννησο πριν από τα
40.000 χρόνια,42 όπως φαίνεται και από τα ευρήματα του σπηλαίου στην Κλεισούρα Αργολίδας,
ίσως να παραπέμπουν σε πρωιμότερα εξαφάνιση
των Νεάντερταλ από την περιοχή.
Κατά την Ανώτερη Παλαιολιθική είναι δυστυχώς ελάχιστα τα ανθρωπολογικά κατάλοιπα τόσο
στην Πελοπόννησο όσο και στον ευρύτερο ελλαδικό
χώρο, σε αντίθεση με άλλες περιοχές των Βαλκανίων, όπου τα ανθρωπολογικά κατάλοιπα αυτής της
περιόδου είναι πολυάριθμα. Στο σπήλαιο Απήδημα
(σπήλαιο 3) στη Μάνη είχε προταθεί στο παρελθόν,
χωρίς όμως επιβεβαιωμένη χρονολόγηση, ότι ένας
σκελετός που είχε βρεθεί μαζί με εργαλεία
ωρινάκιας τεχνολογίας,43 ανήκε στην Ανώτερη Παλαιολιθική, όμως η επαλήθευση χρήζει περαιτέρω
έρευνας.44 Στην κοιλάδα της Κλεισούρας στην Αργολίδα, λιθοτεχνία τύπου Uluzzian της Ιταλίας, φαίνεται να έχει συνδεθεί με την προσέλευση σύγχρο-
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νων ανθρώπων στην περιοχή45 γύρω στα 45.000 χρόνια, δεδομένου ότι αυτός ο τύπος συνδέται με τον
σύγχρονο άνθρωπο.
Παλαιολιθική κατοίκηση στη Μεσσηνία
Η περιοχή της Μεσσηνίας, δεν έχει ιδιαιτέρως ερευνηθεί, πέρα από ελάχιστες περιπτώσεις, για ίχνη
παλαιολιθικής κατοίκησης. Είναι ένας χώρος που
θα μπορούσε να προσφέρει ευνοϊκές συνθήκες κατοίκησης κατά τη διάρκεια της Παλαιολιθικής εποχής, ενώ θα μπορούσε επίσης να αποτελεί διάδρομο πρόσβασης των πληθυσμών της νότιας Πελοποννήσου προς τη δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο.
Όπως είδαμε και ανωτέρω, τα νησιά του Ιονίου είχαν κατοικηθεί ήδη από την Κατώτερη Παλαιολιθική, με διαφοροποιήσεις στην παλαιογεωγραφία
τους ανάλογα με τις εναλλαγές μεταξύ Παγετωδών-Μεσοπαγετωδών περιόδων.46
Μέχρι στιγμής τα παλαιότερα ίχνη ανθρώπινης
παρουσίας έχουν εντοπιστεί στη νότια Τριφυλλία
και ανάγονται στη Μέση Παλαιολιθική. Συγκεκριμένα, στην ευρύτερη περιοχή του Ναυαρίνου, επιφανειακές έρευνες που είχαν διενεργηθεί ανάμεσα
στα έτη 1994 και 1997, στο πλαίσιο του προγράμματος του Αμερικανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου (Pylos Regional Archeological Project), έφεραν
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3. Σχηματική απεικόνιση των εργαλείων από την Ρικιά
(Parkinson & Cherry 2010).

στο φως πάνω από 1.000 λίθινα εργαλεία, τα οποία
ανήκαν στην Παλαιολιθική, τη Νεολιθική και την
Εποχή του Χαλκού. Ωστόσο, η έρευνα στην περιοχή του Βρωμονερίου αλλά και του Ρωμανού (θέση
Ρικιά) μερικά χιλιόμετρα στα νότια απέδωσε μέσα
σε απολιθωμένες θίνες αρκετά λίθινα εργαλεία της
Παλαιολιθικής εποχής47 (εικ.1).
Στην περιοχή του Ρωμανού, στη θέση Ρικιά
(Ι-18), η οποία απέχει περίπου 70 μ. από τη σημερινή ακτογραμμή, συνελλέγησαν 59 φολίδες μέσα σε απολιθωμένες θίνες πλειστοκαινικής προέλευσης. Τα εργαλεία ήταν κατασκευασμένα από
ντόπιο πυριτόλιθο που αφθονεί στις κοίτες των ρεμάτων (εικ. 2). Στη συγκεκριμένη θέση οι αρχαιολόγοι κατά τη διάρκεια της επιφανειακής έρευνας, δύσκολα μπόρεσαν να χρονολογήσουν τη συγκεκριμένη εμφάνιση, δεδομένου ότι απουσίαζε, σε

αντίθεση με το Βρωμονέρι, η τεχνολογία Levallois,
που θα κατέτασσε τη θέση στη Μέση Παλαιολιθική. Ως εκ τούτου, έγιναν προσπάθειες χρονολόγησης των ιζημάτων που είχαν βρεθεί οι φολίδες με
τη μέθοδο της οπτικά διεγειρόμενης φωταύγειας
(OSL dating), η οποία απέδωσε ηλικίες γύρω στα
110.000 χρόνια, με αρκετά όμως μεγάλο σφάλμα,
γεγονός που επιβεβαίωσε τη χρονολόγηση της θέσης κατά τη Μέση Παλαιολιθική περίοδο.48 Σημειώνεται ότι το σφάλμα της ηλικίας ήταν αρκετά
μεγάλο, κάτι που μετέπειτα οδήγησε άλλους ερευνητές49 να επανεκτιμήσουν τις ηλικίες και να χρονολογήσουν εκ νέου τη θέση εφαρμόζοντας άλλες
τεχνικές της οπτικής φωταύγειας (TT-OSL dating),
για τις οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια.
Η τεχνική των συγκεκριμένων λίθινων εργαλείων, αν και δεν ανήκει στην τεχνική Levallois,
μοιάζει αρκετά με εργαλεία που έχουν εντοπιστεί
στην περιοχή της Ηλείας από Γάλλους αρχαιολόγους.50 Μάλιστα οι πυρήνες που βρέθηκαν θυμίζουν αντίστοιχους από την περιοχή της Αμαλιάδας
στην Ηλεία, οι οποίοι ήταν και εδώ αποστρογγυλεμένοι από την κύλιση στον ποταμό. Αντίστοιχες παρατηρήσεις από περιοχές των ακτών του
Ιονίου και της Αδριατικής51 έχουν καταγράψει
συγκεντρώσεις λίθινων εργαλειακών συνόλων που
δεν διαθέτουν τα διαγνωστικά τυπικά εργαλεία
(τεχνική Levallois) της Μέσης Παλαιολιθικής. Μάλιστα, έχει προταθεί52 ότι η παρουσία τέτοιων ομάδων αντικειμένων από την Ιταλία και τη δυτική
Ελλάδα, μπορεί να σχετίζεται με μια συγκεκριμένη
παραλλαγή της Μουστέριας, που συνδέεται με την
εκμετάλλευση των παράκτιων πεδιάδων.
Η φύση των εργαλείων από τη θέση της Ρικιάς,
το μικρό τους μέγεθος και η σχετική συχνότητα
των πυρήνων (που αποτελούν σχεδόν το 15% του
εργαλειακού συνόλου) υποδηλώνουν ότι η θέση
αυτή ήταν πιθανώς περιοχή δραστηριότητας μίας
χρήσης, που ίσως σχετιζόταν με την εκμετάλλευση
των πρώτων υλών με τη μορφή κροκαλών πυριτολίθου που ήταν διαθέσιμα κοντά στις εκβολές του
ποταμού Σέλα (εικ. 3). Επίσης, η συγκέντρωση μικρού μεγέθους φολίδων, ίσως να παραπέμπει και
σε δραστηριότητες πιο εξειδικευμένες, όπως σε κυνηγετικά καταφύγια, σφαγεία ζώων κλπ., κάτι
όμως το οποίο δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα, δεδομένης της έλλειψης ζωικών καταλοίπων
στη θέση.
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Η περιοχή του Βρωμονερίου (Ι-28), η οποία
βρίσκεται περίπου 4.5 χλμ. βορειότερα της Ρικιάς
και σε κοντινή απόσταση από την ακτογραμμή, έδωσε τα περισσότερα λίθινα εργαλεία (εικ. 4). Συνελέγησαν 124 λίθινα εργαλεία, τα οποία εντοπίστηκαν σε πλειστοκαινικά στρώματα πάνω από
πλειοκαινικές απολιθωμένες θίνες, κοντά στο ρέμα
Βεργίνα. Tα εργαλεία ταυτίζονται με τη Μουστέρια πολιτιστική φάση καθώς βρέθηκαν λιθοτεχνίες
με χρήση της τεχνικής Levallois και έτσι χρονολογούνται κατά τη Μέση Παλαιολιθική εποχή. Εντοπίστηκαν αιχμές, φολίδες, οδοντωτά εργαλεία, πυρήνες Levallois κλπ. Όλα τα εργαλεία ήταν κατασκευασμένα από τον ντόπιο πυριτόλιθο, ο οποίος
αφθονεί στις κοίτες του ρέματος της Βεργίνας, ενώ
τα εργαλεία έχουν μήκος <7 εκ.
Η πλειοψηφία των εργαλείων ανήκουν, με βάση
την τυπολογία, στη Μέση Παλαιολιθική, καθώς

ελάχιστα εργαλεία ανήκουν τυπολογικά σε λεπίδες
Ανώτερης Παλαιολιθικής, κάτι που επιβεβαιώνει
την περιστασιακή κατοίκηση της θέσης κατά την
Ανώτερη Παλαιολιθική. Επίσης, από το πλαίσιο
απουσιάζουν φυλλόσχημες αιχμές του τέλους της
Μουστέριας περιόδου, που αντίστοιχα εμφανίζονται σε θέσεις της βόρειας Ελλάδας και της Αργολίδας, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή κατοίκηση
της θέσης σε πρωιμότερες φάσεις της Μουστέριας
περιόδου (εικ. 5).
Απόλυτες χρονολογήσεις σε εργαλειακά σύνολα από την Ήπειρο (Ασπροχάλικο), έχουν δείξει
δύο διαφορετικές φάσεις εξέλιξης κατά τη Μουστέρια περίοδο. Μια πιο πρώιμη όπου επικρατεί
κυρίως η τεχνική Levallois και τα εργαλεία είναι πιο
μεγάλα, αιχμές Levallois, ξέστρα κλπ., που αντιστοιχούν στο ισοτοπικό στάδιο 5 (OIS 5-115.00074.000 χρόνια). Η δεύτερη φάση της Μουστέριας

4. Άποψη της περιοχής του Βρωμονερίου (προσωπικό φωτογραφικό αρχείο).
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περιόδου χαρακτηρίζεται από μειωμένη χρήση της
τεχνικής Levallois και επικράτηση μικρότερων εργαλείων (μικρομουστέριων).53
Δεδομένης της θέσης κατά μήκος του ρέματος
της Βεργίνας, είναι πιθανόν ο χώρος να χρησιμοποιείτο ως θέση επεξεργασίας της πρώτης ύλης,
δεν είναι θέση για εξειδικευμένες δραστηριότητες,
όπως αντίστοιχα στη Ρικιά, καθώς εδώ υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία στην τυπολογία των εργαλείων.
Ελάχιστα δεδομένα προέκυψαν για την κατοίκηση της περιοχής κατά την Ανώτερη Παλαιολιθική και Μεσολιθική εποχή. Η επιφανειακή έρευνα κοντά στην ακτή έφερε στο φως δύο λεπίδες
αρκετά χονδρές με την τεχνική Retouch, που ομοιάζουν με αντίστοιχες της Ανώτερης Παλαιολιθικής,
ενώ δεν εντοπίστηκαν μικρόλιθοι που να παραπέμπουν στη Μεσολιθική εποχή.

5. Σχηματική απεικόνιση των εργαλείων
από την περιοχή του Βρωμονερίου
(Parkinson & Cherry 2010).

6. Διάγραμμα διακύμανσης της θαλάσσιας στάθμης
τα τελευταία 150.000 χρόνια (Lambeck 1996).

Παλαιογεωγραφική αναπαράσταση
Η γνώση του περιβάλλοντος και της παλαιογεωγραφίας των προϊστορικών θέσεων, ιδιαιτέρως αυτών της εποχής του Πλειστοκαίνου και των αρχών
του Ολοκαίνου, είναι αναγκαία, καθώς σε συνδυασμό με τα αρχαιολογικά δεδομένα μπορεί να
κατανοηθεί καλύτερα η εξέλιξη των προϊστορικών
κοινωνιών. Από γεωαρχαιολογική σκοπιά, η διερεύνηση της παλαιογεωγραφίας των παράκτιων
ζωνών και πεδιάδων του ελλαδικού χώρου από
την εποχή του Πλειστοκαίνου, με τις ανάλογες
γεωμορφολογικές μεταβολές που επήλθαν κατά
την εναλλαγή των Παγετωδών-Μεσοπαγετωδών
περιόδων, μπορεί να δώσει σημαντικά στοιχεία για
διάφορα μοτίβα διαβίωσης. Σε Παγετώδεις περιόδους του Πλειστοκαίνου η διαμόρφωση των ακτογραμμών του ελλαδικού χώρου ήταν πολύ διαφορετική σε σχέση με τη σημερινή. Η στάθμη της
θάλασσας κατά την τελευταία Παγετώδη περίοδο
(18.000 χρόνια) είχε φθάσει μέχρι και -120 μ. σε
σχέση με τη σημερινή54 (εικ. 6). Πολλά νησιά ήταν
ενωμένα με την ηπειρωτική Ελλάδα, οι παράκτιες
πεδιάδες ήταν πιο εκτεταμένες, με αποτέλεσμα
πολλές παλαιολιθικές θέσεις που ήταν τότε παράκτιες, τώρα να βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια
της θάλασσας, λόγω της ανόδου της θαλάσσιας
στάθμης.55 Επιπλέον, για τη μελέτη των μεταβολών
της θαλάσσιας στάθμης στον ελλαδικό χώρο, θα
πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν, εκτός από
τον ευστατισμό, και το γεωτεκτονικό καθεστώς, το
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οποίο επίσης μπορεί να προκαλέσει ανύψωση ή και
βύθιση των ακτών.
Η παράκτια ζώνη στην περιοχή του Ναυαρίνου
έχει υποστεί σημαντικές παλαιογεωγραφικές αλλαγές καθ’ όλη τη διάρκεια του Πλειστοκαίνου, ο
προσδιορισμός και η χρονολόγηση των οποίων θα
μπορούσε να δώσει μια καλύτερη εικόνα της παλαιογεωγραφίας και της αναπαράστασης του περιβάλλοντος των κατοίκων της Παλαιολιθικής εποχής. Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η περιοχή έχει ερευνηθεί σε παλαιότερες επιφανειακές έρευνες
που έδωσαν σημαντικά ευρήματα, τα οποία είναι
έως σήμερα τα αρχαιότερα στην περιοχή της Μεσσηνίας.56
Κατά τη διάρκεια αυτών των ερευνών στο
πλαίσιο του Pylos Regional Archaeological Project έγιναν προσπάθειες χρονολόγησης των ιζημάτων όπου βρίσκονταν τα παλαιολιθικά εργαλεία με τη
μέθοδο της οπτικής φωταύγειας, οι οποίες όμως έδωσαν μεγάλο σφάλμα και δεν θεωρήθηκαν ασφαλείς, λόγω της ακαταλληλότητας του υλικού για τη
συγκεκριμένη τεχνική. Ακολούθησαν νέες χρονολογικές προσπάθειες με την τεχνική της φωταύγειας, ακολουθώντας όμως διαφορετικές προσεγγίσεις, μέσω της θερμικής επεξεργασίας των κόκκων
του χαλαζία (TT-OSL, Thermally Transferred OSL),57
οι οποίες έδωσαν πολύ καλά αποτελέσματα και
συσχετίστηκαν με τα αντίστοιχα ευρήματα.
Συγκεκριμένα, η θέση Ρικιά, όπου είχαν εντοπιστεί εργαλεία τα οποία δεν είναι κατασκευασμένα
με την τεχνική Levallois, χρονολογήθηκε γύρω στα
80.000 χρόνια με ενδείξεις ανθρώπινης παρουσίας
μέχρι και τα 28.000 χρόνια, ενώ η θέση Βρωμονέρι
στην περιοχή του Ρωμανού, γύρω στα 100.000120.000 χρόνια μέχρι και 47.000 χρόνια, επιβεβαιώνοντας έτσι την ηλικία τους στη Μέση Παλαιολιθική εποχή,58 κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και
από τη λιθοτεχνία.
Τα αποτελέσματα από τις χρονολογήσεις των
αποθέσεων μέσα στις οποίες βρίσκονταν τα εργαλεία, σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις του αποθετικού περιβάλλοντος κάθε θέσης, και των γνωστών διακυμάνσεων της θαλάσσιας στάθμης, μπορεί να μας δώσoυν μια εικόνα της παλαιογεωγραφίας των Νεάντερταλ που ζούσαν σε αυτή την
περιοχή. Βέβαια, το αν κατοικούσαν Νεάντερταλ
στη δυτική Μεσσηνία καθόλη της διάρκεια της τελευταίας Παγετώδους περιόδου, δεν είναι πλήρως
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γνωστό. Δεδομένα από τη βόρεια Πελοπόννησο
έχουν δείξει ότι γύρω στα 30.000 χρόνια οι Νεάντερταλ είχαν αντικατασταθεί από τον σύγχρονο
άνθρωπο.59 Τα αποτελέσματα από τις χρονολογήσεις έδειξαν ότι η ιζηματογένεση στην περιοχή των
εκτεθειμένων στρωματογραφικών τομών και από
τις δύο παλαιολιθικές θέσεις, ξεκίνησε από την
τελευταία Μεσοπαγετώδη περίοδο, περίπου πριν
από 120.000 χρόνια (MIS 5) μέχρι και τo μέγιστο
της τελευταίας Παγετώδους περιόδου πριν από
18.000 χρόνια.
Για την παλαιογεωγραφική αναπαράσταση της
περιοχής του Ναυαρίνου κατά την τελευταία Μεσοπαγετώδη περίοδο και την τελευταία Παγετώδη,
ελήφθησαν υψομετρικά και βυθομετρικά στοιχεία
τα οποία εισήχθησαν σε περιβάλλον γεωγραφικών
συστημάτων πληροφοριών (ARC gis 9.3), ενώ υπολογίσθηκε και το τοπικό τεκτονικό καθεστώς ανύψωσης, το οποίο είναι γύρω στα 0.17 mm/y.60 Για
την αναπαραγωγή της τοπογραφίας της εκτεθειμένης υφαλοκρηπίδας κατά το διάστημα της μέγιστης απόσυρσης της θάλασσας στο μέγιστο της τελευταίας παγετώδους περιόδου (-120 μ.), η βαθυμετρία του τωρινού θαλάσσιου πυθμένα, υπολογίσθηκε αφαιρώντας το πάχος των θαλάσσιων ολοκαινικών ιζημάτων. Αναλύσεις σεισμικής ανάκλασης έχουν δείξει ότι το πάχος αυτών των ολοκαινικών ιζημάτων κυμαίνεται μεταξύ 25 μ., κοντά στην
ακτή, μέχρι και 5 μ., σε βάθος 160 μ.61
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας Μεσοπαγετώδους περιόδου, πριν από περίπου 120.000 χρόνια, η επίκλυση της θάλασσας είχε ως αποτέλεσμα
τη μείωση της παράκτιας πεδιάδας στο ήμισυ περίπου σε σχέση με τη σημερινή ακτογραμμή, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της ανθρώπινης δραστηριότητας των Νεάντερταλ σε σημεία πιο εσωτερικά
από τη σημερινή ακτογραμμή. Δεδομένου ότι τα
τοπικά ρήγματα της περιοχής δεν είχαν τότε ανυψώσει τη χέρσο όπως σήμερα, η θάλασσα εισχωρούσε πιο βαθιά σε σχέση με τη σημερινή θέσης
της62 (εικ. 7).
Αντίθετα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας Παγετώδους περιόδου και γύρω στα 20.000, διάστημα
κατά το οποίο παρατηρείται η μέγιστη απόσυρση
της θάλασσας, οι πληθυσμοί αυτής της εποχής
είχαν στη διάθεσή τους περισσότερη γη, κατά 3-4
χλμ. σε σχέση με σήμερα, γεγονός που υποδηλώνει
ότι πιθανές ανθρώπινες δραστηριότητες αυτής της
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7. Παλαιογεωγραφική αναπαράσταση της περιοχής κατά την τελευταία μεσοπαγετώδη περίοδο.
Με διακεκομμένη γραμμή δηλώνεται η σύγχρονη ακτογραμμή (Athanassas & al. 2012).
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περιόδου να βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια
της θάλασσας. Τα μικρά νησιά μάλιστα που βρίσκονται στα δυτικά της σημερινής ακτής, τότε θα
είχαν τη μορφή λόφων μέσα στην παράκτια πεδιάδα, ενώ οι κλειστές ισοβαθείς που παρατηρούνται γύρω από τον κόλπο του Ναυαρίνου, μπορεί
κατά τη διάρκεια αυτής της Παγετώδους περιόδου
να αποτελούσαν μικρές λίμνες που τροφοδοτούντο
περιστασιακά με γλυκό νερό από τα ρέματα της
περιοχής63 (εικ. 8, 9).
Η εκτεταμένη εμφάνιση θινών κατά μήκος της
παράκτιας ζώνης υποδηλώνει ότι πιθανόν η παράκτια πεδιάδα να είχε αραιή βλάστηση. Κάποιες
προσπάθειες που έγιναν για ανάλυση γυρεοκόκκων με στόχο την παλαιοπεριβαλλοντική αναπαράσταση της περιοχής από τη Μέση Παλαιολιθική
δεν ευδοκίμησαν λόγω του ιδιαιτέρως οξειδωτικού
περιβάλλοντος που δεν ευνόησε τη διατήρηση
γυρεοκόκκων.64 Δεδομένα από άλλες παλαιοπεριβαλλοντικές έρευνες στην περιοχή του Αιγαίου
κατά το χρονικό διάστημα της τελευταίας Παγετώδους περιόδου, επιβεβαιώνουν την επικράτηση
στεππώδους, ξηροφυτικής βλάστησης σε ένα ημιερημικό περιβάλλον γύρω στα 11.000 χρόνια.65 Δεν
αποκλείεται ο μικρός αριθμός των μουστέριων
εργαλείων που περιεγράφηκαν ανωτέρω να σχετίζονται με τις ξηρές κλιματικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας μια περιστασιακή και εφήμερη κατοίκηση στην περιοχή.
Αυτό το μοτίβο κατοίκησης διαφέρει από τις παλαιολιθικές θέσεις στην ηπειρωτική βόρεια Ελλάδα
και στα δυτικά Βαλκάνια, όπου το περιβάλλον ήταν πιο ευνοϊκό με αυξημένη βλάστηση και μεγάλα
ποτάμια, συνθήκες που ευνοούσαν τη μόνιμη
κατοίκηση.

LGM
Elevaqon (m)
0-168
168-336
336-504
504-672
672-840
840-1008
1008-1176
1176-1344

8. Παλαιογεωγραφική αναπαράσταση
κατά την τελευταία παγετώδη περίοδο.
Με διακεκομμένη γραμμή η σημερινή ακτογραμμή
(Athanassas & al. 2012).

9. Αναπαράσταση της περιοχής του Ναυαρίνου στη δυτική Μεσσηνία
κατά την τελευταία Παγετώδη περίοδο (αριστερά) σε σχέση με τη σημερινή ακτή (δεξιά).
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Συμπεράσματα - Προοπτικές
Η Μεσσηνία είναι μια ανεξερεύνητη περιοχή
όσον αφορά στην Παλαιολιθική εποχή, ενώ τα έως
σήμερα δεδομένα τοποθετούν την παλαιότερη κατοίκηση στη δυτική Μεσσηνία, στην περιοχή του
κόλπου του Ναυαρίνου, με ευρήματα που χρονολογήθηκαν στη Μέση Παλαιολιθική. Η γεωγραφική θέση της είναι ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς
θα μπορούσε να αποτελεί σταυροδρόμι και διάδρομο περάσματος από τον νότο προς το Ιόνιο και
τη δυτική Ελλάδα. Πολλές θέσεις της νότιας Πελοποννήσου, και κυρίως στην περιοχή της Μάνης,
υπήρξαν καταφύγια για τους πληθυσμούς Νεάντερταλ της Μέσης Παλαιολιθικής, και ίσως από
τα τελευταία καταφύγια αυτών με την έλευση του
σύγχρονου ανθρώπου. Οι γεωμορφολογικές και
κλιματικές αλλαγές του Πλειστοκαίνου επηρέασαν
σημαντικά τη διαμόρφωση της παλαιογεωγραφίας,
μεταβάλλοντας αρκετά το τοπίο καθ’ όλη τη διάρκεια της Παλαιολιθικής εποχής, προσφέροντας
εκτεταμένες παράκτιες πεδιάδες κατά τη διάρκεια
παγετωδών περιόδων, αλλά και το αντίθετο, κατά
την άνοδο της θαλάσσιας στάθμης σε μεσοπαγετώδη διαστήματα.

Οι έρευνες στην περιοχή του κόλπου του
Ναυρίνου επιβεβαίωσαν την ανθρώπινη παρουσία
στην περιοχή γύρω στα 120.000 χρόνια, χωρίς βέβαια να έχουν ανευρεθεί κάποια ανθρωπολογικά
ευρήματα, παρά μόνο συγκεντρώσεις εργαλειακών
συνόλων μέσα σε απολιθωμένες θίνες, η χρονολόγηση των οποίων με μεθόδους της οπτικής φωτάγειας (OSL dating) και με αρχαιολογικές παρατηρήσεις στην τεχνική των εργαλείων, επιβεβαίωσαν
την παλαιότητα της κατοίκησης στην περιοχή.
Οι αρχαιολογικές έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας πρέπει να συνεχιστούν πιο
εντατικά, καθώς είναι μια περιοχή ανεξερεύνητη,
που σίγουρα έχει να προσφέρει ακόμα αρκετά
στοιχεία για την εξέλιξη του ανθρώπου και του πολιτισμού, τα δίκτυα των μετακινήσεων και της επικοινωνίας μεταξύ των θέσεων της Πελοποννήσου
και των επαφών με τον νησιωτικό χώρο του Ιονίου
και της δυτικής Ελλάδας.
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Paleolithic habitation in Southwestern Messenia
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This is a review article of the surveys conducted in the area of southwestern Messenia, an area not particularly
investigated for the Paleolithic period, aiming at the reconstruction of the ancient landscape and paleogeography of
the area from the last interglacial period, 120,000 years ago. The reconstitution is based on earlier chronological
analyses of coastal fossilized dunes in the Navarino area, while archaeological finds are described from earlier
surface archaeological excavations. In the context of the environmental changes of the Quaternary, the Paleolithic
populations were significantly affected by the changing coastal geomorphology, encouraging hominids to adapt to
new distributions of resources.
Key words: Paleolithic period, Neanderthals, Messenia, Palaeogeography, OSL Dating
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