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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Στους δυτικούς πρόποδες του όρους Πάικου βρίσκεται
το χωριό Κωνσταντία στους κόλπους της οποίας
βρίσκεται το νεκροταφείο των τύµβων της. Το
νεκροταφείο αυτό χρονολογείται περίπου στην εποχή
του Σιδήρου (1100-700 πΧ) και επιτρέπει την υπόθεση
ότι εκεί βρισκόταν η αρχαία θέση του σηµερινού
οικισµού και δίνονται πληροφορίες για τον πολιτισµό
των πρώτων αναφερόµενων από ιστορικές πηγές
κατοίκων της Αλµωπίας, τους επονοµαζόµενους
Άλµωπες.

Το νεκροταφείο είναι το καλύτερα ερευνηµένο από µία
σειρά παρόµοιων νεκροταφείων που απλώνονται στο
όρος Πάικο και σε γειτονικές περιοχές που
χρονολογούνται από την εποχή του Σιδήρου (1100-700
πΧ) έως τα αρχαϊκά/ κλασικά χρόνια. Έτσι
ανακαλούνται στοιχεία της ανθρώπινης κατοικίας στην
ταφική αρχιτεκτονική και µε τον µεγαλιθικό χαρακτήρα
στην κατασκευή τους εντάσσονται σε µία ευρύτερη
οµάδα ταφικών κατασκευών, που είναι γνωστή από τον
Ευρωπαϊκό και µεσογειακό χώρο. Μάλιστα στο
εσωτερικό των ταφών έχουν βρεθεί τµήµατα αγγείων,
χάλκινα κοσµήµατα και σιδερένια στολίδια. Λαµβάνουν
χώρα και πολλαπλές οικογενειακές ταφές που
καλύπτονταν από τους τύµβους.
Η αρχαιολόγος που έκανε µία σχετική έρευνα είναι η
Α.Χρυσοστόµου και επισηµαίνει ότι καταµετρήθηκαν
σαράντα τύµβοι. Επιπλέον, το σύνολο του οικισµού και
του νεκροταφείου αποτελούν την παλαιότερη
εγκατάσταση που την διαδέχονται άλλες στην ευρύτερη
περιοχή από τα ελληνιστικά έως τα παλαιοχριστιανικά
χρόνια. υπάρχει ακόµα ένα λιθόκτιστο φρούριο στην
κορυφή Μύτακας πάνω από το νεκροταφείο χωρίς
επαρκή στοιχεία χρονολόγησης. Ο πλέον γνωστός τάφος
είναι αυτός που έχει δρόµο και τύµβο στην περιοχή της

Αλµωπίας, ένας τύπος που ανακαλεί τα στοιχεία της
ανθρώπινης κατοικίας στην ταφική αρχιτεκτονική.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι διατηρεί την
ανάµνηση όλων εκείνων των στοιχείων των θολωτών
τάφων όπως την ψευδοεκφορική κάλυψη, το φράγµα
εισόδου, το δρόµο, καθώς και την ανάµνηση κάποιων
µεγαλιθικών τοιχίων µε αργούς λίθους στα τοιχώµατα.
Τέλος το νεκροταφείο τύµβων στην Κωνσταντία
βρίσκεται σε ένα ειδυλλιακό, αναλλοίωτο τοπίο, εδώ και
περίπου 3000 χρόνια περίπου, που διατηρεί ακόµη και
σήµερα τον ποιµενικό του χαρακτήρα.

ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ

Το
χωριό
Νερόµυλος πήρε το όνοµά του το έτος 1926 για το λόγο
ότι περιελάµβανε πολλούς νερόµυλους. Μάλιστα πολλά
ερείπια των νερόµυλων σώζονται µέχρι σήµερα. Στο
λόφο του χωριού τον επονοµαζόµενο «Γκορίτσα» σε
έκταση 112 στρεµµάτων έχει ανακαλυφθεί ένας
οχυρωµένος αρχαίος οικισµός. Από εκεί εντοπίστηκαν

ενδιαφέροντα ευρήµατα τα οποία υποδηλώνουν ότι
παλαιότερα
υπήρχαν
εκεί
οικοδοµήµατα
µε
κεραµοσκεπές όπου κατείχαν χώρους αποθηκευτικούς,
εργαστηριακούς καθώς και χώρο λατρείας.
Επίσης έχουν ανακαλυφθεί ένα κεφάλι τροχήλατου
γυναικείου ειδωλίου που πιθανότατα να συµβολίζει µία
γυναικεία θεότητα καθώς και ανάγλυφα αγγεία. Ακόµα,
εντοπίστηκαν ένα ακέραιο λυχνάρι του 3ου π.Χ. αιώνα
και µία πήλινη αγνύθα που αποτύπωνε το όνοµα της
ιδιοκτήτριάς του αλλά και ένα πήλινο λατρευτικό φίδι.
Επιπλέον από αυτή την αρχαία αστική καθώς φαίνεται
εγκατάσταση της Αλµωπίας προέρχονται ενεπίγραφες
επιτύµβιες στήλες, επιγραφή των ελληνιστικών χρόνων
µε την ανάθεση βωµού καθώς και ποικίλα νοµίσµατα.
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