Aποτελέσματα σωστικής ανασκαφικής έρευνας στο έργο Παλιόπυργου – Θέση
Βορινό από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας.
Στο πλαίσιο της αρχαιολογικής παρακολούθησης έργου εγκατάστασης συστοιχίας
Αιολικού Πάρκων σε απόσταση δυο χλμ. ανατολικά του κ.δ. Πλατανιστού της
κοινότητας Καφηρέα του Δήμου Καρύστου εντοπίστηκε και ερευνήθηκε ανασκαφικά
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας τμήμα μάλλον οικισμού με χρήση την 5η
χιλιετία π.Χ. Η ανασκαφική έρευνα διήρκησε από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον
Ιούνιο του 2020.
Ο οικισμός αναπτύσσεται σε φυσικά οχυρή θέση, είναι προστατευμένη απ’το βοριά
και έχει οπτική επαφή με τους δύο φυσικούς κόλπους της περιοχής το Ποτάμι και το
Λινάρι. Πραγματοποιήθηκαν δύο τομές. Στην πρώτη εντοπίστηκε ένας ευθύς τοίχος
μήκους 2μ. και πάχους 56εκ., ο οποίος σώζεται σε ύψος 0,40 έως 0,50μ. Στην
δεύτερη τομή, σε απόσταση 12μ. ανατολικά από την πρώτη, εντοπίστηκε ένα μάλλον
αψιδωτό κτήριο (φωτογραφία 1) το οποίο δεν ανεσκάφη πλήρως. Το πάχος του
τοίχου του αψιδωτού κτηρίου κυμαίνεται από 0,50μ. έως 0,60μ. και σώζεται σε ύψος
από 0,40 έως 0,60μ. Οι τοίχοι ήταν κατασκευασμένοι από πλακοειδείς τοπικούς
σχιστολιθικούς λίθους με εναλλασσόμενη μπατική και δρομική τεχνική.
Τα κινητά ευρήματα, που προήλθαν από την ανασκαφική έρευνα, περιλαμβάνουν
άβαφη κεραμική (φωτογραφίες 2,3,4), χρηστικού και αποθηκευτικού χαρακτήρα,
λεπίδες, εργαλεία και απολεπίσματα οψιανού (φωτογραφίες 5,6), βότσαλα, τριβεία,
πυλόμαζες καθώς και μία χάντρα (φωτογραφία 7) φτιαγμένη από κάποιο σκούρο
μαλακό πέτρωμα και ένα τμήμα μάλλον σιδηρούχου μετάλλου (φωτογραφία 8).
Από την εξέταση των οψιανών φαίνεται πολύ πιθανό η θέση αυτή να αποτελούσε
μάλλον εποχική εγκατάσταση κυνηγών καθώς υπάρχουν πολλά δείγματα επιτόπιας
επεξεργασίας του πετρώματος και πληθώρα λεπίδων καθώς και αιχμές και άλλα
εργαλεία. Ο οικισμός φαίνεται ότι είχε μόνο μία φάση κατοίκησης και
εγκαταλείφθηκε συντεταγμένα. Από την πρώτη εξέταση της κεραμικής φαίνεται ότι η
θέση χρονολογείται στην Τελική Νεολιθική Περίοδο.
Η ανασκαφική έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον αρχαιολόγο Αντώνη
Παπαδόπουλο, υπό την διεύθυνση της Εφόρου Αρχαιοτήτων Ευβοίας κυρίας
Αγγελικής Σίμωσι.
Λεζάντες φωτογραφιών:
Φωτ. 1: Αψιδωτό κτήριο
Φωτ. 2: Μικρογραφικό αγγείο
Φωτ. 3: Τμήμα χείλους με ανάγλυφη διακόσμηση

Φωτ. 4: Λαβή με κερατοειδή απόφηση
Φωτ. 5: Ωοειδές εργαλείο από οψιανό
Φωτ. 6: Τρυπάνι από οψιανό
Φωτ. 7: Χάντρα από μαλακό πέτρωμα
Φωτ. 8: Κομμάτι μετάλλου
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