ΑΡΧΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΨΑΛΟ

Το 1926 η περιοχή ονοµάστηκε Άψαλος από τις λέξεις
άπτοµαι και άλς δηλαδή ακουµπώ στην θάλασσα. Η
ονοµασία αυτή προήλθε από την µορφολογία του
εδάφους διότι παλαιότερα η περιοχή ήταν ένα παραλιακό
χωριό.
Εκτός των άλλων η Άψαλος ελκύει τους αρχαιολόγους
λόγω της ιστορίας και των ευρηµάτων της. Ειδικότερα, ο
Ν.Παπαδάκης το 1913 κατέγραψε την ύπαρξη δύο
τουρκικών τζαµιών τα οποία ήταν κατασκευασµένα µε
αρχιτεκτονικό υλικό αρχαίων κτιρίων. Έτσι λοιπόν λίγο
έξω από το χωριό βρίσκεται η αρχαία πόλη της Αψάλου
τα ευρήµατα της οποίας χρονολογούνται κατά τους
ελληνιστικούς χρόνους.
Στην περιοχή έχουν ανακαλυφθεί δύο προϊστορικοί
οικισµοί και ο ταφικός τύµβος της εποχής του Χαλκού
που ανασκάφθηκαν το 1997 και 2000 αντίστοιχα. Το
2009 εντοπίστηκε ένα στρώµα πάχους περίπου 40 – 60
εκατοστών, από το οποίο περισυλλέχθηκε µεγάλος
αριθµός λίθινων εργαλείων, όπως φολίδες από
πυριτόλιθο, κρουστήρες και κροκάλες µε αποτυπώµατα
επίκρουσης. Πρόκειται για ευρήµατα της Μεσολιθικής
εποχής (10000 – 7000 πΧ ), εποχή κατά την οποία οι
άνθρωποι ζούσαν σε εποχικούς καταυλισµούς, επιβίωνε
χάρη στη τέχνη του να κυνηγάει, βρισκόταν κοντά σε
ρέµατα, ποτάµια και λίµνες και δεν είχε περάσει στον
παραγωγικό τρόπο ζωής. Με τα ευρήµατα που
ανακαλυφθήκαν αποδεικνύεται η κατοίκηση της Αψάλου
από τη Μεσολιθική έως την Εποχή του Χαλκού.
Αποδεικνύεται ότι πρόκειται για µία υπαίθρια θέση που
πρόσφερε πολλές δυνατότητες τροφοσυλλογής και ήταν

προστατευµένη χάρη στο φυσικό ανάγλυφο.
Επιπρόσθετα, ο οικισµός έχει σχήµα χαµηλού λόφου.
Έπειτα από ανασκαφές ανακαλυφθήκαν ίχνη του
οχυρωµατικού τείχους από αργό λίθο της περιοχής. Τα
ορατά λείψανα των τειχών και των δεξαµενών και τα
όστρακα και κεραµίδια καθώς και άλλα αρχιτεκτονικά
µέλη ανήκαν στα ευρήµατα των παλαιοχριστιανικών
χρόνων.
Έχοντας λοιπόν κατά νου τα παραπάνω, ο επισκέπτης
µπορεί να θαυµάσει το µέρος αυτό που ενσωµατώνει την
φυσική οµορφιά , το υγιεινό κλίµα και παράλληλα
διεγείρει το ενδιαφέρον για την ιστορία του τόπου.
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