ΛΕΙΒΗΘΡΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΟΥΛΑΚΗ-ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗ – ΕΛΕΝΗ ΚΛΙΝΑΚΗ
Σα Λείβεζξα1, γλσζηά από ηνλ νξθηθό κύζν, ηαπηίζηεθαλ ζηα κέζα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ’50 από ηνλ Έθνξν Αξραηνηήησλ Ν. Κνηδηά ζηελ είζνδν ηεο
κεγάιεο πηπρήο πνπ ρσξίδεη ηνλ Άλσ από ηνλ Κάησ Όιπκπν2.
Ο επξύηεξνο αξραηνινγηθόο ρώξνο, έθηαζεο 5.000 ζηξεκκάησλ, απνδίδεη
αξραηόηεηεο από ηελ επνρή ηνπ Υαιθνύ κέρξη θαη ηα ηζηνξηθά ρξόληα3.
Ζ αθξόπνιε ησλ Λεηβήζξσλ βξίζθεηαη ζε έλα κεκνλσκέλν, ηεηρηζκέλν ύςσκα
ζηε ζέζε Καζηξί θαη νξηνζεηείηαη από ηξεηο ρεηκάξξνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζε
εληαία¸ επξεία θνίηε (Δηθ. 1). Έρεη
ηξηγσληθή/απηνεηδή θάηνςε θαη
απόθξεκλα, ζρεδόλ θάζεηα πξαλή, εθηόο από ηα Γ θαη ΝΑ πνπ είλαη
νκαιόηεξα4 (ρ.1). Ζ επηθάλεηά ηεο είλαη θαησθεξήο από ΝΓ→ΒΑ θαη έρεη
ηελ εηθόλα εξεηπηώλα, κε νξαηνύο ιηζώλεο από ηελ θαηάξξεπζε θηηξίσλ. Ζ
ηειεπηαία θάζε θαηνίθεζεο ηνπνζεηείηαη ζηα ειιεληζηηθά ρξόληα, κε δηάξθεηα
δσήο από ηνλ 3ν έσο ηνλ πξώηκν 1ν αη. π.Υ. Απνζπαζκαηηθά αληρλεύζεθε θαη
κία παιαηόηεξε νηθνδνκηθή θάζε, ε θαηαζηξνθή ηεο νπνίαο πηζαλόλ
ηνπνζεηείηαη ζηα ηέιε ηνπ 4νπ ή ζηηο αξρέο ηνπ 3νπ αη. π. Υ., ζύγρξνλε ίζσο
κε ηηο γεηηνληθέο ζέζεηο Κξαληά, Κνκπνιόη θαη Σξία Πιαηάληα5 (Δηθ. 2).
πνξαδηθά θηλεηά επξήκαηα θιαζηθήο ρξνλνιόγεζεο δελ είλαη ζαθέο αλ
ζπλδένληαη κε ηελ παξαπάλσ ή θάπνηα πξσηκόηεξε νηθνδνκηθή θάζε. Οη
αξραηόηεξεο –πξνο ην παξόλ-ελδείμεηο δσήο ζηελ αθξόπνιε είλαη ηνπ 8νπ αη.
π.Υ., ελώ ζην λόηην πξαλέο εθηόο ησλ ηεηρώλ, εληνπίζηεθαλ αξρατθνί ιάθθνη –
απνζέηεο6.
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Ζ πεξηνρή έκεηλε εγθαηαιεηκκέλε ζην έιενο ησλ αξραηνθαπήισλ γηα πνιιά
ρξόληα θαη κόιηο ην 1994 έγηλε απνςίισζε θαη απνηύπσζε ηεο αθξόπνιεο. Σν
επόκελν έηνο έγηλε θαζαξηζκόο θαη ζηεξέσζε ησλ νξαηώλ ηκεκάησλ ηνπ
ηείρνπο θαη μεθίλεζαλ νη πξώηεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζηηο αξραηνθαπειηθέο
ηνκέο. Ζ αλαζθαθηθή έξεπλα είλαη πξνο ην παξόλ εμαηξεηηθά απνζπαζκαηηθή
θαη πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζηα όξηα ησλ εθηεηακέλσλ αξραηνθαπειηθώλ ηνκώλ
θαη ησλ ηερληθώλ έξγσλ αληηζηήξημεο ησλ πξαλώλ7.
ην δπηηθό, νκαιό άθξν ηεο αθξόπνιεο δηακνξθώλεηαη επζύγξακκν ηκήκα
ηείρνπο κε πύξγν ή πύιε εηζόδνπ, ίζσο αλακελόκελε, αθνύ απηή ε πιεπξά
είλαη ε πιένλ πξνζβάζηκε (Δηθ. 3). Αλαγλσξίδεηαη ζε κήθνο 26κ. κε κέγηζην
ζσδόκελν ύςνο 2,30κ. θαη κέζν πιάηνο 2κ. Δίλαη ζεκειησκέλν βαζκηδσηά
αθνινπζώληαο ηε θπζηθή θιίζε ηνπ εδάθνπο θαη κέρξη ην ζσδόκελν ύςνο ηνπ
ιηζόθηηζην. Έρεη δηακνξθσκέλα κέησπα κε αθαλόληζηε ιηζνδνκή, θπξίσο από
κεζαίνπο θαη κηθξνύο αζβεζηόιηζνπο θαη εζσηεξηθό γέκηζκα από αξγνύο
ιίζνπο, ρώκα θαη ιαηύπε. Σν ηείρνο ηεο λόηηαο, απόθξεκλεο πιεπξάο ζώδεηαη
εμαηξεηηθά απνζπαζκαηηθά, ζπλεπώο ε αθξηβήο πνξεία ηνπ δελ είλαη πξνο ην
παξόλ γλσζηή. Αλαγλσξίδεηαη ζε ζπλνιηθό κήθνο 94κ. κε πιάηνο 1,80κ. θαη
κέγηζην ζσδόκελν ύςνο 2κ. Ο ηξόπνο δόκεζεο είλαη δηαθνξεηηθόο από ην
δπηηθό ζθέινο, ε ρξνληθή θαη ιεηηνπξγηθή ηνπ ζρέζε κε ην νπνίν είλαη πξνο ην
παξόλ αζαθήο. Δίλαη θηηζκέλν θαηά ην ςεπδντζόδνκν, ηξαπεδηόζρεκν
ζύζηεκα από κεγάινπο, θαιναξκνζκέλνπο ιηζόπιηλζνπο κε αδξή όςε θαη
ινμνύο ή θάζεηνπο αξκνύο (Δηθ. 4). Ο ηξόπνο θαηαζθεπήο ηνπ δελ είλαη
απόιπηα ζαθήο θαζώο δελ έρεη εξεπλεζεί, θαίλεηαη όκσο λα έρεη ιηζόθηηζηα
κόλν ηα κέησπα, κε εζσηεξηθό γέκηζκα από ρώκα θαη αξγνύο ιίζνπο θαη θαηά
δηαζηήκαηα εληζρύεηαη κε γσληόιηζνπο ηνπνζεηεκέλνπο θνξκεδόλ8. ην
αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ ζώδεηαη κε ζνβαξά ζηαηηθά πξνβιήκαηα πύξγνο
ηεηξάγσλεο θάηνςεο, πιεπξάο 6κ. θαη κέγηζηνπ ζσδόκελνπ ύςνπο 4κ.
Δζσηεξηθά ηνπ ηείρνπο εληνπίζηεθαλ θηίζκαηα κε ελδηάκεζν ππαίζξην ρώξν.
Ίζσο πξόθεηηαη γηα δξόκν πιάηνπο 2κ. θαη θαηεύζπλζεο Γ.ΝΓ→Α.ΒΑ, πνπ
νξίδεηαη από ηνπο εμσηεξηθνύο ηνίρνπο ησλ παξάπιεπξσλ θηηξίσλ (Δηθ. 5).
Πιεξέζηεξα έρεη απνθαιπθζεί ην θηίξην δπηηθά ηνπ πηζαλνύ δξόκνπ, πνπ
αλαπηύζζεηαη παξάιιεια πξνο ηνλ πύξγν θαη ζε απόζηαζε κόιηο 0,50κ. Έρεη
δύν νηθνδνκηθέο θάζεηο, κε ηελ πξώηκε εμαηξεηηθά απνζπαζκαηηθή εμαηηίαο
ηεο ιηζαξπαγήο ηνπ πιηθνύ θαηά ηελ αλνηθνδόκεζή ηνπ ζηελ επόκελε θάζε.
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Έρεη δηεξεπλεζεί κηθξή έθηαζε ζηε λόηηα, ΒΑ θαη δπηηθή πιεπξά.
Πηζαλόλ πξόθεηηαη γηα ην έμπλεκτον, δει. ην ζύζηεκα δνκήο πνπ ν Βηηξνύβηνο
ζεσξεί θαηεμνρήλ ειιεληθό (Πεξί Αξρηηεθηνληθήο 2.8.7) θαη ίζσο κε ην
διατονικόν ηνπ Πιίληνπ (Φπζ. Ηζηνξία 36.51), αθνύ ν όξνο απηόο ηνλίδεη ηε
ζεκαζία ησλ δηάηνλσλ ιίζσλ
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Αλαγλσξίδεηαη ην ΝΓ ηκήκα ζηεγαζκέλνπ ρώξνπ, ζην εζσηεξηθό ηνπ θαη
ακέζσο εμσηεξηθά ηνπ νπνίνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη 5 νμππύζκελνη πίζνη,
βπζηζκέλνη θαηά ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπο. Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ από
θσηηά, νηθνδνκήζεθε έλα πνιύρσξν θηίξην δηεπξπκέλεο θάηνςεο, πνπ
επαλαρξεζηκνπνίεζε ην λόηην εμσηεξηθό ηνίρν ηεο πξώηκεο θάζεο. Οη ηνίρνη,
ίδηαο θαηαζθεπήο κε ηελ πξνεγνύκελε θάζε, έρνπλ ιηζνιόγεκα ζε ηθαλό
ύςνο -κε ή ρσξίο πξνβνιή ηνπ ζεκειίνπ- θαη πιίλζηλε αλσδνκή.
ην ΒΑ, θαησθεξέο ηκήκα ηεο αθξόπνιεο ην αλαζθαθηθό δείγκα είλαη
κεγαιύηεξν, κε άληζε σζηόζν θαηαλνκή ζηηο δύν νηθνδνκηθέο θάζεηο (Δηθ. 6).
Ζ πξώηκε δηεξεπλήζεθε κόλν εληόο ησλ νξίσλ κεγάισλ ιαζξαλαζθαθηθώλ
ηνκώλ ζην βόξεην άθξν ηεο αθξόπνιεο. Αλαγλσξίδνληαη ζηεγαζκέλνη,
ηεηξάπιεπξνη ρώξνη θηηξίσλ πνπ αλαπηύζζνληαη παξάιιεια πξνο ηηο
πςνκεηξηθέο θακπύιεο ηνπ ιόθνπ. Οξίδνληαη από ηνίρνπο πιάηνπο 0,55κ. θαη
ζηε βόξεηα εμσηεξηθή πιεπξά ηνπο, όπνπ νη θιίζεηο είλαη εληνλόηεξεο, από
ηζρπξό αλαιεκκαηηθό ηνίρν πιάηνπο 0,80κ. Οη ηνίρνη έρνπλ ιηζνιόγεκα
κέγηζηνπ αλεζθακκέλνπ ύςνπο 1,10κ. θαη πιίλζηλε αλσδνκή, ελώ ε ζηέγε
είλαη θεξακνζθεπήο ιαθσληθνύ ηύπνπ.
Ζ επόκελε νηθνδνκηθή θάζε αθνξά θηίξηα αθαλόληζηεο θάηνςεο πνπ
νξγαλώλνληαη κε ειεύζεξν πνιενδνκηθό ζύζηεκα. Ζ θάηνςε ησλ θηηζκάησλ
είλαη ζπλήζσο αθαλόληζηε, κε επαλάρξεζε ρώξσλ ηεο πξνεγνύκελεο θάζεο
θαη πξνζζήθε λέσλ ζε παξάγσλε ή ζθελνεηδή δηάηαμε. Αλάκεζά ηνπο
αλαγλσξίδνληαη δύν ζηελσπνί δξόκνη πιάηνπο έσο 1,5κ., κε ραιηθόζηξσην ή
νδόζηξσκα. Οη ηνίρνη επηζθεπάδνληαη ή θαηαζθεπάδνληαη εμαξρήο κε αλάινγν
ηξόπν, από εκηθαηεξγαζκέλνπο ιίζνπο θαη ιάζπε ζε ηθαλό ύςνο θαη
νινθιεξώλνληαη κε πιηζηά. Ζ θεξάκσζε είλαη ιαθσληθνύ ηύπνπ θαη ζε δύν
πεξηπηώζεηο ζηξσηήξσλ ππάξρεη εκπίεζηε, δπζαλάγλσζηε επηγξαθή. Σα
δάπεδα ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ είλαη θπξίσο από παηεκέλν πειόρσκα, ζε
θάπνηεο πεξηπηώζεηο κε ππνδνκή από ζηξσκέλν ραιίθη, ελώ ησλ ππαίζξησλ
ρώξσλ βνηζαισηά. ρεδόλ επαλαιακβαλόκελν εύξεκα ζηνπο ηζόγεηνπο
ρώξνπο είλαη έλαο ή δύν νμππύζκελνη πίζνη βπζηζκέλνη θαηά ην κεγαιύηεξν
ύςνο ηνπο ζην δάπεδν, ζπρλά επηζθεπαζκέλνη κε κνιύβδηλνπο ζπλδέζκνπο.
Σέινο, ζην ΒΓ άθξν ηεο αθξόπνιεο εληνπίζηεθε δίρσξν ηνπιάρηζηνλ θηίζκα
απνζπαζκαηηθήο θάηνςεο, κε δύν πηζάξηα.
Ζ ηειηθή θαηαζηξνθή ηεο αθξόπνιεο ηνπνζεηείηαη κε βάζε ηα επξήκαηα ζηηο
πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 1νπ αη. π.Υ., νπόηε ν ρώξνο εγθαηαιείθζεθε γηα πάληα.
Οη εκθαλείο κεηαηνπίζεηο ησλ ηνίρσλ από ηελ θαηαθόξπθν, ζπλεγνξνύλ ζε
κία βίαηε, θπζηθή θαηαζηξνθή, πηζαλόλ ζεηζκό, πνπ έρεη δηαπηζησζεί θαη ζηελ
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Πέιια9. Σέινο, ε θαηάξξεπζε νιόθιεξνπ ζρεδόλ ηνπ βόξεηνπ θαη αλαηνιηθνύ
πξαλνύο ηεο αθξόπνιεο, ίζσο δειώλεη έλα βίαην κεηαζεηζκηθό θαηλόκελν πνπ
έρεη ζρέζε κε ηελ κεηαηόπηζε ησλ πδάησλ ηνπ Οιύκπνπ. Απηό ζα
δηθαηνινγνύζε ηελ θαηαζηξνθή ησλ Λεηβήζξσλ από ηνλ ρείκαξξν πλ
(Εειηάλα) πνπ αλαθέξεη ν Παπζαλίαο, αιιά θαη ηελ εγθαηάιεηςε γηα ηνλ ίδην
ιόγν ηνπ παιηνύ ρσξηνύ ηεο Λεπηνθαξπάο ζηα λεώηεξα ρξόληα, πνπ βξίζθεηαη
αθξηβώο δίπια.
Ζ νηθνζθεπή αληηπξνζσπεύεηαη από εμαηξεηηθά κεγάιε πνζόηεηα θεξακηθήο,
κε πνιππιεζέζηεξα ηα αβαθή, ρξεζηηθά αγγεία. Μεγάιν πνζνζηό αθνξά
καγεηξηθά ζθεύε, όπσο ρύηξεο, αξπηήξεο, ινπάδεο, ηεγάληα θ.α., θαζώο θαη
ηγδία, ιεθάλεο, ιέβεηεο, πδξίεο, νηλνρόεο θ.α. ύλεζεο εύξεκα είλαη ν
νμππύζκελνο εκπνξηθόο ακθνξέαο κε δηαθνξεηηθνύο ηόπνπο πξνέιεπζεο, όπσο
ηε Θάζν, Κσ, Κάησ Ηηαιία θ.α. (Δηθ. 7). Κάπνηνη θέξνπλ εκπίεζηεο
ζθξαγίδεο, νξηζκέλεο από ηηο νπνίεο έρνπλ αλαγλσξηζηεί όπσο δύν από ηε
Ρόδν θαη κία Παξκελίζθνπ ηεο νκάδαο ησλ κνλνγξακκάησλ. Σέινο, βξέζεθαλ
ειάρηζηα παξαδείγκαηα ηεο νκάδαο ησλ ιεγόκελσλ Μαθεδνληθώλ ακθνξέσλ.
Ζ κειακβαθήο επηηξαπέδηα θεξακηθή, δηαθνζκεκέλε ζπρλά κε ηελ ηερληθή ηεο
εκβάπηηζεο, αθνξά θπξίσο πηλάθηα, ζθύθνπο, ζθπθίδηα, θαλζάξνπο, θ.α.
πρλά απαληά ν ηύπνο ηνπ ειιεληζηηθνύ θαλζάξνπ θαη ηνπ δίσηνπ ζθύθνπ,
κεξηθέο θνξέο κε πιαζηηθά δηακνξθσκέλε ηελ ξάρε ηεο ιαβήο κε θύιιν
θηζζνύ ή ζπαληόηεξα κε κάζθεο ζαηύξσλ ή δώσλ.
Οη ππόινηπεο θαηεγνξίεο θεξακηθήο κε ηδηαίηεξε ρξήζε όπσο κπξνδνρεία,
ππμίδεο, ‘αιαηηέξεο’, αζθνί, όιπεο, ζήιαζηξα, ιπρλάξηα, θ.α. βξέζεθαλ ζε
κηθξόηεξν πνζνζηό. Οη ιύρλνη είλαη είηε ηξνρήιαηνη είηε θαηαζθεπαζκέλνη κε
ηελ ηερληθή ηεο κήηξαο. Ζ γξαπηή θεξακηθή αθνξά θπξίσο ηελ θαηεγνξία ηνπ
ηύπνπ ηεο ‘Γπηηθήο Κιηηύνο’ πνπ απαληά ζπρλόηεξα ζε θαλζάξνπο θαη
ζθύθνπο, κε ειάρηζηα παξαδείγκαηα από άιια ζρήκαηα (π.ρ. ακθνξέαο). Ζ
αλάγιπθε θεξακηθή, κε θπηηθά ή αθεγεκαηηθά ζέκαηα, θαηαιακβάλεη έλα
αξθεηά κεγάιν πνζνζηό 10(Δηθ. 8). Αθνξά θπξίσο εκίηνκνπο ζθύθνπο θαη ζε
κηθξό πνζνζηό κεγαιύηεξα ζρήκαηα, όπσο θξαηήξεο θαη ακθνξείο. Ζ
αθεγεκαηηθή ζεκαηνινγία πεξηιακβάλεη παξαζηάζεηο όπσο ‘Ηιίνπ Πέξζηο’,
νκάδεο ζαηύξσλ, καηλάδσλ, ρνξεπηξηώλ, απιηηξηώλ, ελώ δελ ιείπνπλ θαη νη
κπζηθέο κνξθέο ησλ γξππώλ, ηνπ Πήγαζνπ, ηεο Τςηπύιεο θ.α. Ωο πξνο ηελ
πξνέιεπζή ηνπο, αλαγλσξίδνληαη καθεδνληθά εξγαζηήξηα {Πέιιαο θαη Πέηξεο
Φιώξηλαο}, δειηαθά-ησληθά θαζώο θαη αηηηθά, βνησηηθά θαη πεινπνλλεζηαθά.
Ληγνζηά είλαη ηα δείγκαηα γπάιηλσλ θαη κεηαιιηθώλ αγγείσλ.
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Μπαριάο
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Μεγάινο είλαη ν αξηζκόο ησλ λνκηζκάησλ, ε ζπληήξεζε θαη κειέηε ησλ
νπνίσλ βξίζθεηαη ζε πξνθαηαξθηηθό ζηάδην. Ζ ρξνλνιόγεζή ηνπο ζπλάδεη ελ
γέλεη κε ηελ θεξακηθή ηεο ηειηθήο θάζεο ηεο αθξόπνιεο, αλ θαη ππάξρνπλ θαη
θάπνηα πξσηκόηεξα δείγκαηα (1 αζεκέλην Ακύληα ΗΗΗ, 1 Φηιίππνπ ΗΗ θαη 1
Αιεμάλδξνπ ΗΗΗ). Γηαθαίλεηαη έληνλε νηθνλνκηθή ζρέζε κε πεξηνρέο ηεο
Μαθεδνλίαο (Ακθίπνιε, Πέιια, Θεζζαινλίθε), ηεο Θεζζαιίαο (Πεξξαηβώλ,
Μάγλεησλ, Θεζζαιώλ) θαη ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο (5 αζεκέληα εκίδξαρκα
Ηζηηαίσλ θαη 14 αηηηθά ηεηξάδξαρκα λέαο ηερλνηξνπίαο. Σα ηειεπηαία αλήθνπλ
ζε ζεζαπξό καδί κε 1 Μαθεδνλίαο Πξώηεο θαη 1 Πεξζέα11). Οη θνπέο ησλ
Μαθεδόλσλ βαζηιέσλ αθνξνύλ θπξίσο λνκίζκαηα από ηνλ Κάζζαλδξν κέρξη
θαη ηνλ Πεξζέα (κε εμαίξεζε 1 αζεκέλην Πεξζέα, ηα ππόινηπα ράιθηλα). Γελ
ιείπνπλ νη θνπέο Μαθεδόλσλ θαη νη απηόλνκεο θνπέο από ηηο Μαθεδνληθέο
Μεξίδεο κεηά ηε ξσκατθή θαηάθηεζε θαη ηε δηαίξεζε ηεο Μαθεδνλίαο, θαζώο
θαη λνκίζκαηα ηεο Ρσκατθήο Γεκνθξαηίαο..12
Σα πήιηλα κηθξνεπξήκαηα αθνξνύλ θπξίσο ζθνλδύιηα, πελία θαη αγλύζεο
δηαθόξσλ ηύπσλ, αξθεηέο από ηηο νπνίεο θέξνπλ ζθξαγίζκαηα (Δηθ. 9). Λίγα
αιιά ελδηαθέξνληα είλαη ηα δείγκαηα ηεο θνξνπιαζηηθήο, πνπ πεξηιακβάλεη
δσόκνξθα θαη γπλαηθεία εηδώιηα, κε έλα παξάδεηγκα γπκλήο θαζηζηήο
κνξθήο. Ζ γπλαηθεία παξνπζία αληηπξνζσπεύεηαη επίζεο από θνζκήκαηα θαη
εμαξηήκαηα έλδπζεο (ράληξεο, βξαρηόιηα, πεξόλεο, πόξπεο, δαρηπιίδηα,
θάπνηα κε έλζεηε ζθελδόλε). Ξερσξηζηή είλαη ε Θηβεηηαλή ράληξα πνπ
κεηαθέξζεθε εδώ πξνθαλώο από Μαθεδόλα απόκαρν13. Πηζαλή ζηξαηησηηθή
παξνπζία δηαθαίλεηαη από ηα θαηάινηπα ησλ όπισλ, θπξίσο ζηδεξέληεο αηρκέο
βειώλ δηαθόξσλ ηύπσλ θαη ζε κηθξόηεξν πνζνζηό ζαπξσηήξεο θαη αηρκέο
δνξάησλ. Σέινο, ζηελ πεξηνρή ηνπ λόηηνπ ζθέινπο ηνπ ηείρνπο βξέζεθαλ
ιίζηλα βιήκαηα θαη ζην δπηηθό έλα ράιθηλν θξάλνο.
Σα ππόινηπα κεηαιιηθά επξήκαηα αθνξνύλ εμαξηήκαηα ζπξώλ θαη θηβσηηδίσλ
(θιεηδηά, ράιθηλεο εθειίδεο, ζηδεξέληα θαξθηά, ξόπηξν θ.α ), εμαξηήκαηα
ηππνζθεπήο θαη εξγαιεία δηαθόξσλ ηύπσλ, όπσο ζηδεξέληα καραίξηα θαη
εγρεηξίδηα, ζπάηνπιεο, ράιθηλα αγθίζηξηα, κνιύβδηλα αιηεπηηθά βαξίδηα θαη
ζηαζκία, θ.α. 14(Δηθ. 10). Σέινο, βξέζεθαλ ηξνθνπαξαζθεπαζηηθά ζθεύε,
όπσο ιίζηλα ηξηβεία θαη ιεθάλεο.

11

Υξ. Γθαηδόιεο, ΑΑΑ, ΥΥΗΗΗ-ΥΥVΗΗΗ, 1998, 298-θ.ε.
Έλα quadrans θαη ηα ππόινηπα asses, κε έληνλε θζνξά ιόγσ ρξήζεο. Πξβι. Η.
Αθακάηεο, Πήιηλεο κήηξεο αγγείσλ από ηελ Πέιια, 1993, 321-322.
13
Γ. Ηγλαηηάδνπ, Σηκεηηθόο ηόκνο γηα ηνλ Η. Σνπξάηζνγινπ, (ππό δεκνζίεπζε)
14
Απξόζκελν εύξεκα ζε β΄ ρξήζε είλαη έλαο πξντζηνξηθόο, ιίζηλνο ζθπξνπέιεθπο.
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Πηζαλέο ελδείμεηο ιαηξεπηηθώλ πξαθηηθώλ απνηεινύλ δύν καξκάξηλα κηθξά
αλάγιπθα. Δπηπιένλ, έλα επηθαλεηαθό, κεγαιηζηθό θαηώθιη πνπ θείηαη ζην
βόξεην άθξν ηεο αθξόπνιεο, ίζσο αλήθεη ζε δεκόζην θηίξην.
Άγλσζηε παξακέλεη πξνο ην παξόλ ε έθηαζε θαη ε κνξθή ηεο πόιεο.
Δπηθαλεηαθά νηθνδνκηθά θαηάινηπα θαη θηλεηά επξήκαηα κάιινλ ηελ
ηνπνζεηνύλ βόξεηα θαη δπηηθά ηεο αθξόπνιεο, ζηελ πιεπξά κε ηελ πηζαλή
δηακόξθσζε ηεο πύιεο ζην ηείρνο.
Ζ αλαζθαθηθή έξεπλα αθήλεη πξνο ην παξόλ αλαπάληεηα εξσηήκαηα, σζηόζν
επηβεβαηώλεη ηε δηαρξνληθή ζεκαζία ηεο ζέζεο, πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο
ηνπηθνύο ζξύινπο σο... ‘η’ αιώληα ηνπ βαζηιηά Οξθέα’, ‘τς Ορφέοσ’ όπσο
απνθαινύζαλ ηα Λείβεζξα ζηελ πεξηνρή.
Κατερίνη
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ρ.1: Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηεο αθξόπνιεο ησλ Λεηβήζξσλ
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