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H διευρημένη από φέτος οργανωτική ομάδα της ετήσιας αρχαιολογικής συ-
νάντησης για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη με 

ιδιαίτερη ικανοποίηση εγκαινιάζει την έναρξη της τρίτης δεκαετίας των πρακτι-
κών της 21ης συνάντησης, η οποία αφορά στη δραστηριότητα του έτους 2007. 
Έτσι, μαζί με την επετειακή έκδοση της εικοσαετίας, η οποία κυκλοφόρησε το 
2009, είκοσι δύο πολύτιμα βιβλία είναι πλέον στη διάθεση της ελληνικής και δι-
εθνούς επιστημονικής και αρχαιόφιλης κοινότητας.
 Όπως κάθε χρόνο, από τις σελίδες του ανά χείρας τόμου παρελαύνει πληθώ-
ρα νέων και παλαιότερων αρχαιολογικών θέσεων, οι οποίες αποτέλεσαν αντικεί-
μενο έρευνας και συνεργασίας επιστημόνων διάφορων ειδικοτήτων, τόσο από 
τον χώρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου όσο και από τις περιφερειακές υπη-
ρεσίες αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. 
 Ο παρών τόμος εκδόθηκε δαπάναις του ΥΠΠΟΤ και με προσφορά της επι-
μέλειας από τις αρχαιολόγους του Α.Μ.Θ. Π. Αδάμ-Βελένη και Κ. Τζαναβάρη. Η 
τακτική και έγκαιρη εκτύπωση των ανακοινώσεων της θεσμοθετημένης πλέον 
συνάντησης αποτελεί μία αξιοσημείωτη συνεισφορά για τον εμπλουτισμό των 
αρχαιογνωστικών μας δεδομένων και γνώσεων αναφορικά με τον βορειοελλα-
δικό χώρο. 
 Ευελπιστούμε ότι η Πολιτεία θα εκτιμήσει με ορθολογισμό και συνέπεια τη 
σημασία της συνέχισης της έκδοσης των πρακτικών της συνάντησης, που απο-
τελούν ό,τι πιο επίκαιρο υπάρχει διεθνώς από την άποψη της αρχαιολογικής 
πληροφόρησης για τον ελληνικό χώρο, και ειδικότερα για τη Μακεδονία και τη 
Θράκη, και θα ανταποκριθεί θετικά στη χρηματοδότηση και των επόμενων τό-
μων, του 22ου και 23ου (των ετών 2008 και 2009), οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε 
προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας. Με τον τρόπο αυτό δεν θα διακοπεί μία 
υποδειγματική και εξαιρετικά γόνιμη προσπάθεια, καθώς και μία αρραγής συνέ-
χεια από το 1987.

Η οργανωτική ομάδα 

 Δημήτρης Παντερμαλής Πολυξένη Αδάμ-Βελένη
 Ομ. καθηγητής Α.Π.Θ. Διευθύντρια Α.Μ.Θ.

 Μιχάλης Τιβέριος Λίλλιαν Αχειλαρά
 Καθηγητής Α.Π.Θ. Διευθύντρια ΙΣΤʹ Ε.Π.Κ.Α. 

 Στέλιος Ανδρέου Μαρία Ακαμάτη
 Καθηγητής Α.Π.Θ. Επίτιμη έφορος αρχαιοτήτων ΥΠΠΟΤ 
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νεολιθικοσ οικισμοσ αυγησ kαστοριασ 2006-2007: χώρο-οργανώτικεσ πρακτικεσ 6ησ και 5ησ χιλιετιασ

 Γεωργία Στρατούλη

Το ερευνητικό πρόγραμμα Αυγής 
και οι στόχοι του 

ο ι μικρής έκτασης ανασκαφικές εργασίες της ΙΖʹ 
ΕΠΚΑ στον νεολιθικό οικισμό της Αυγής (Εικ. 1) 

κατά τα έτη 2002, 2003 και 2004 είχαν διερευνητικό 
και σωστικό χαρακτήρα (Στρατούλη 2002, 2003α, 
2003β, 2004α, 2004β, 2004γ). Τα ενθαρρυντικά απο-
τελέσματά τους οδήγησαν στην υλοποίηση από το 
2005 ενός διεπιστημονικού ερευνητικού προγράμμα-
τος (βλ. Στρατούλη 2004β). Το πρόγραμμα αυτό –στα 
βήματα του πρωτοπόρου κοινωνικού έργου των ανα-
σκαφών Δισπηλιού Καστοριάς (Χουρμουζιάδη 2002, 
Χουρμουζιάδη κ.ά. 1999, Χουρμουζιάδης 2002)– φι-
λοδοξεί την ανάπλαση του νεολιθικού οικισμού Αυ-
γής σε ένα θελκτικό για το ευρύ κοινό αρχαιολογικό 
χώρο, με περιεχόμενο ανθρωποκεντρικό και αναπτυ-
ξιακό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό βάσει μελέτης 
στρατηγικού σχεδιασμού επεμβάσεων, που βρίσκεται 
σε εξέλιξη. Με αυτό τον τρόπο η Αυγή θα συμβάλει 
στην επέκταση του δικτύου ιστορικών-πολιτιστικών 
διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή της, του οποίου το 
όφελος μπορεί να είναι πολυδιάστατο για τις σύγχρο-
νες κοινωνίες των δυτικών Βαλκανίων. 
 Από το 2005, ιδιαίτερα, όμως, κατά το 2006 και το 
2007, η ανασκαφική έρευνα στον νεολιθικό οικισμό 
Αυγής διευρύνθηκε σημαντικά και εκτείνεται πλέον 
σε επιφάνεια έκτασης 1.500 τ.μ. Παράλληλα, εξελί-
χτηκε η γεωφυσική (μαγνητική) διασκόπηση (Τσόκας 
κ.ά. 2005), η γεωαρχαιολογική έρευνα και η μικρο-
μορφολογική μελέτη αδιατάρακτων δειγμάτων νεο-
λιθικής επίχωσης, εντατικοποιήθηκε η δειγματοληψία 
επιχώσεων και η επεξεργασία τους μέσω επίπλευσης, 
καθώς και η διαλογή του ξερού υπόλοιπου, πραγμα-
τοποιήθηκε η μελέτη τμήματος των φυτικών κατα-
λοίπων (αρχαιοβοτανολογικό υλικό) και των ανθρά-
κων, η συντήρηση του μεγαλύτερου τμήματος των 

κινητών ευρημάτων, και άρχισε η συστηματική κατα-
γραφή της κεραμικής. Επίσης, ενισχύθηκε η ανασκα-
φική τεκμηρίωση με τη χρήση στο πεδίο γεωδαιτικού 
σταθμού (total station) και ειδικών εντύπων κατα-
γραφής δεδομένων για κάθε ανασκαφική ενότητα 
(πάσα), δίνοντας βαρύτητα στην περιγραφή των ποι-
οτικών χαρακτηριστικών των αφαιρούμενων επιχώ-
σεων, με στόχο την αξιοποίησή τους ως εργαλείο ερ-
μηνείας.
 Η υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος Αυ-
γής οφείλεται στη στενή συνεργασία της ΙΖʹ ΕΠΚΑ 
με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τη Νομαρχι-
ακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς και τον Δήμο Αγίας 
Τριάδας, που είχε ως αποτέλεσμα τη διεκδίκηση και 
έγκριση για την τριετία 2006-2008 χρηματοδοτήσεων 
από το ευρωπαϊκό διασυνοριακό πρόγραμμα INTER-
REG ΙΙΙΑ/Γειτνίαση Ελλάδας-Αλβανίας και το πρό-
γραμμα «Πίνδος» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομί-
ας και Οικονομικών. 
 Το δίχως άλλο, το ερευνητικό πρόγραμμα νεολιθι-
κού οικισμού Αυγής στηρίζεται στη μεγάλη ομάδα 
των δραστήριων και ευφάνταστων συνεργατών του: 
τους επικεφαλής των σκαμμάτων, το προσωπικό υπο-
στήριξης στο πεδίο και το εργαστήριο, τους συντηρη-
τές, τους ειδικευμένους αρχαιολόγους σε πεδία της 
γεωαρχαιολογίας, της βιοαρχαιολογίας, αλλά και της 
μελέτης της κεραμικής και των εργαλείων, και επιπλέ-
ον τους ειδικούς στη χρονολόγηση υλικών, τη γεωφυ-
σική, την ορυκτολογία και τον αρχαιομαγνητισμό. 

Η γεωαρχαιολογική έρευνα 
στην ευρύτερη περιοχή της Αυγής

Η περιοχή της Αυγής –με μέσο υψόμετρο περίπου 
700 μ.– αναπτύσσεται στα ιζήματα της μεσοελληνι-

Νεολιθικός οικισμός Αυγής Kαστοριάς 2006-2007:  
χωρο-οργανωτικές πρακτικές 6ης και 5ης χιλιετίας
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Χωρο-οργανωτικές πρακτικές 
στην Αυγή κατά την 6η και την 5η χιλιετία

Οικιστικές φάσεις

Η κατώτερη φάση της κατοίκησης στη νεολιθική Αυ-
γή, που συμβατικά αποκαλούμε ΑΥΓΗ Ι και χρονο-
λογείται στην 6η χιλιετία, αναπτύσσεται απευθείας 
πάνω στο φυσικό υπόβαθρο. Χαρακτηρίζεται από 
ορίζοντες με εκτεταμένες και συμπαγείς συγκεντρώ-
σεις κεραμοποιημένων πηλών, που αντιπροσωπεύουν 
τα κατάλοιπα κτηρίων και κατασκευών που κατα-
στράφηκαν από φωτιά. Η ΑΥΓΗ ΙΙ αποτελείται από 
παχύτερα στρώματα, που ανήκουν στην 5η χιλιετία 
και απαντούν θαμμένα κάτω από ένα εκτεταμένο 
κολλούβιο, το οποίο, σύμφωνα με τη γεωαρχαιολό-
γο-μικρομορφολόγο Σ. Κυριλλίδου, έχει σχηματιστεί 
μετα-αποθετικά και καλύπτει σήμερα ολόκληρη τη 
θέση. Το κολλούβιο αυτό, όπως και άλλοι φυσικοί 
μηχανισμοί διάβρωσης, αλλά και η άροση, σύγχρονη 
και αρχαία, έχουν συμπαρασύρει όλες τις ανώτερες 
επιχώσεις του νεολιθικού οικισμού.

ΑΥΓΗ Ι

Η κατώτερη φάση του οικισμού, η ΑΥΓΗ Ι, περιλαμ-
βάνει την περίοδο ίδρυσης της θέσης και της συγκρό-
τησης του δομημένου και ευρύτερα του κοινωνικού 
και οικονομικού της περιβάλλοντος.
 Ο αρχικός ορίζοντας αυτής της φάσης μπορεί να 
τοποθετηθεί, βάσει δυο (2) βαθμονομημένων ραδιο-
χρονολογήσεων από τον κεντρικό και τον ανατολικό 
τομέα των ανασκαφών, περί το 5620 με 5550, ίσως 
και λίγο νωρίτερα, και ανήκει στη μέση νεολιθική πε-
ρίοδο. Ο ορίζοντας αυτός αποτελείται από λεπτές 
επιχώσεις, οι οποίες απαντούν διαστρωματωμένες 
αμέσως κάτω από το επίπεδο των υπερκείμενων ορι-
ζόντων με ευδιάκριτα οικοδομικά κατάλοιπα. Επιχώ-
σεις αυτής της φάσης με in situ λείψανα θερμικών 
κατασκευών και δομικών στοιχείων, όπως πασσαλό-
τρυπες και πηλόμαζες από διαλυμένες κατασκευές, 
έχουν αναγνωριστεί σε αρκετά σημεία του υπό ανα-
σκαφή χώρου. Προς το παρόν, πάντως, δεν διαθέτου-
με ικανά στοιχεία για την εκτίμηση της μορφής και 
της έκτασης του δομημένου χώρου σε αυτόν τον κα-
τώτερο ορίζοντα, που μπορεί να ήταν περιορισμένος 
ή αραιοκατοικημένος σε σύγκριση με τους μεταγενέ-
στερους και οι κτηριακές δομές του να διαβρώθηκαν 
ή και να διαλύθηκαν από τη μετέπειτα εντατική οικι-
στική δραστηριότητα.
 Σε αντίθεση με τα επί του παρόντος λιγοστά και 
ασαφή κατάλοιπα του αρχικού ορίζοντα της ΑΥΓΗΣ Ι, 

κής Αύλακας, η οποία είναι πλούσια σε αργιλούχα 
υλικά. Ο νεολιθικός οικισμός (Εικ. 1) βρίσκεται στην 
αγροτική περιοχή στα βόρεια του χωριού και σε από-
σταση 500 μ. από την πλατεία του. 
 Η χαρτογράφηση της γεωμορφολογίας μιας έκτα-
σης περίπου 20 τ.χλμ. γύρω από τη θέση, καθώς και 
η στρωματογραφική έρευνα με σκαπτικό μηχάνημα, 
που πραγματοποιήθηκαν από τη γεωαρχαιολόγο Ν. 
Κραχτοπούλου, έδειξαν ότι η θέση και οι επιχώσεις 
της, καθώς και η ευρύτερη περιοχή έχουν επηρεαστεί 
σημαντικά από ισχυρές διαβρώσεις, αλλά και από τις 
αποθέσεις των γειτονικών ρεμάτων. Τα ρέματα που 
διασχίζουν σήμερα ή διέσχιζαν κατά το παρελθόν 
την ευρύτερη περιοχή του οικισμού έχουν αποθέσει 
επιχώσεις, που στο σημερινό τοπίο έχουν τη μορφή 
τριών κλιμακωτών αναβαθμών (Κραχτοπούλου 
2008).
 Επί του αρχαιότερου και τοπογραφικά υψηλότε-
ρου αναβαθμού πλειο-πλειστοκαινικής ηλικίας εδρά-
ζεται και ο νεολιθικός οικισμός της Αυγής. Ο ανα-
βαθμός αυτός παρουσιάζεται εξαιρετικά διαβρωμένος 
και η επιφάνειά του δεν σώζεται πουθενά στο σύγ-
χρονο τοπίο. Ο δεύτερος αναβαθμός, που πιθανότα-
τα δημιουργήθηκε κατά το ύστερο πλειστόκαινο – 
πρώιμο ολόκαινο και σώζεται πάρα πολύ αποσπα-
σματικά στο σύγχρονο τοπίο, στη διάρκεια της νεο-
λιθικής κατοίκησης της Αυγής αναπτυσσόταν σε με-
γαλύτερη έκταση, ήταν ορατός και το έδαφός του 
διαθέσιμο στους κατοίκους του οικισμού. Η έκτασή 
του περιορίστηκε από τη μεταγενέστερη κάθετη και 
οριζόντια μετακίνηση της κοίτης των ρεμάτων, ενώ 
τμήματά του διατηρούνται θαμμένα κάτω από μετα-
γενέστερα ποτάμια ιζήματα ή από επιχώσεις που κύ-
λησαν από τις πλαγιές. Τέλος, ο νεότερος και χαμη-
λότερος τοπογραφικά αναβαθμός καταλαμβάνει σή-
μερα αρκετά μεγάλη έκταση εκατέρωθεν των ρεμά-
των που χαρτογραφήθηκαν. Σύμφωνα με μια ραδιο-
χρονολόγηση, οι ποτάμιες αποθέσεις, που δημιουρ-
γούν τις επιχώσεις αυτού του αναβαθμού, αποτέθη-
καν μετά το 670-830 μ.Χ. 
 Η γεωαρχαιολογική έρευνα στον ίδιο τον νεολιθι-
κό οικισμό της Αυγής είναι σε εξέλιξη. Οι πρώτες πα-
ρατηρήσεις δείχνουν ότι ο οικισμός έχει υποστεί κά-
θετη και οριζόντια διάβρωση. Η βάθυνση και η μετα-
κίνηση της κοίτης των ρεμάτων –κυρίως στα βόρεια 
και λιγότερο στα νότια της θέσης– είχαν ως αποτέλε-
σμα την ολική διάβρωση τμημάτων του οικισμού και 
του συστήματος των τάφρων (βλ. Στρατούλη 2005) 
που τον περιέβαλλε.
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μορφή, η σύσταση του μείγματός τους, το χρώμα, το 
βάρος και τα αποτυπώματα που διασώζουν, κατηγο-
ριοποιούνται σε πέντε-έξι τουλάχιστον ομάδες, που 
αντιπροσωπεύουν διαφορετικής φύσης αρχιτεκτονι-
κά στοιχεία. Πολλοί από αυτούς τους πηλούς φέρουν 
αρνητικά αποτυπώματα ξύλινων δοκών και ποικίλης 
διαμέτρου κορμών και κλάδων νεαρών δέντρων, που 
αποτελούν μαρτυρία για την απόδοσή τους σε ερεί-
πια από την κατάρρευση τοίχων πασσαλόπηκτων 
κτηρίων.
 Τα οικοδομικά αυτά κατάλοιπα, των οποίων η ανα-
σκαφή και αποκάλυψη, η ολική ή μερική αφαίρεσή 
τους από το πεδίο, η συντήρηση και η αποθήκευσή 

από την οικιστική δραστηριότητα της 6ης χιλιετίας που 
ακολούθησε και μπορεί να χρονολογηθεί, βάσει οκτώ 
(8) ραδιοχρονολογήσεων, περίπου μεταξύ του 5480 
και του 4997 cal BC, δηλαδή στη διάρκεια της ύστερης 
μέσης νεολιθικής και της πρώιμης νεότερης νεολιθι-
κής, έχουν αποκαλυφτεί αρκετές περιοχές στον ανα-
σκαμμένο χώρο με συμπαγή οικοδομικά κατάλοιπα 
από την κατάρρευση κτισμάτων, που ανήκουν σε πε-
ρισσότερες από μία οικιστικές φάσεις, των οποίων η 
χρονική διάρκεια εκτιμάται σε 400-500 χρόνια.
 Πρόκειται για διακριτές περιοχές (Εικ. 2) με έντο-
να καμένους και γι’ αυτό διατηρημένους πηλούς. Βά-
σει της ποικιλίας των χαρακτηριστικών τους, όπως η 

Εικ. 1. Ο νεολιθικός οικισμός της 
Αυγής.

Εικ. 2. Οικοδομικά κατάλοιπα νε-
ολιθικού κτηρίου (κτήριο 5) της 
φάσης ΑΥΓΗ Ι.
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όπως αγγεία ή άλλος εργαλειακός εξοπλισμός. Το γε-
γονός αυτό αποτελεί άραγε ένδειξη της εκκένωσης 
των κτηρίων από τους ενοίκους τους, όταν αυτά ολο-
κλήρωναν τον «κύκλο ζωής» τους; Κατά συνέπεια, η 
καύση των κτισμάτων, για όποιους λόγους συνέβη, 
ήταν μεταγενέστερη της εγκατάλειψής τους; Ο τρό-
πος και ο χρόνος της κατάρρευσης αυτών των κτηρί-
ων προγραμματίζουμε να αποτελέσει ένα ξεχωριστό 
ερευνητικό πρόγραμμα σε συνεργασία με ειδικούς 
στον αρχαιομαγνητισμό.

ΑΥΓΗ ΙΙ

Σε αντίθεση με την κατώτερη, από την ανώτερη φάση 
της θέσης, που συμβατικά αποκαλούμε ΑΥΓΗ ΙΙ και 
χρονολογείται στην 5η χιλιετία, δεν σώζονται δάπε-
δα, καθώς μετα-αποθετικά διάφοροι παράγοντες, 
στους οποίους έχουμε ήδη αναφερθεί, συμπαρέσυραν 
και «αποψίλωσαν» την ανωδομή των κτηρίων.

τους, αποτελούν αντικείμενο αμηχανίας και προβλη-
ματισμού, καλύπτουν εκτεταμένες, καμένες και μαύ-
ρες, λεπτές επιχώσεις, πάχους περίπου 2,00 εκ., οι 
οποίες υπέρκεινται της επιφάνειας δαπέδων, από τα 
οποία σε λίγες μόνο περιπτώσεις διασώζεται αποσπα-
σματικά η πηλοχρισμένη επιφάνειά τους. Οι λεπτές 
αυτές επιχώσεις, που περιέχουν υψηλό ποσοστό καμέ-
νων οργανικών καταλοίπων, πρέπει, κρίνοντας από το 
μικρό πάχος τους, να είχαν σφραγιστεί γρήγορα, με 
αποτέλεσμα να έχουν κρατήσει αναλλοίωτο τον αν-
θρωπογενή χαρακτήρα τους. Επειδή, λοιπόν, προσφέ-
ρονται για την ανάλυση της βιογραφίας των κτηρίων, 
των επιμέρους χώρων και των υλικών τους, στη θέση 
πραγματοποιείται –κυρίως από το 2005 και εξής– 
εκτεταμένη και συστηματική απόληψη δειγμάτων επί-
χωσης για την επεξεργασία της μέσω επίπλευσης, αλ-
λά και επιλεγμένη δειγματοληψία των υπό συζήτηση 
στρώσεων με τη μορφή αδιατάρακτων μορφολογικών 
blocks, με στόχο την αποκατάσταση της χρήσης του 
χώρου επιμέρους κτηρίων, η οποία αναμένεται να 
προκύψει από τον συνδυασμό των υπό εξέλιξη ειδι-
κών μελετών των συνεργατών της ανασκαφής.
 Με κριτήριο την επιφάνεια που καλύπτουν τα πε-
σμένα οικοδομικά κατάλοιπα των κτηρίων 2α και 5, 
στον δυτικό τομέα της ανασκαφής, και κυρίως την 
έκταση της υποκείμενης επίχωσης των δαπέδων τους, 
εκτιμούμε πως στους ωριμότερους τουλάχιστον ορί-
ζοντες της φάσης ΑΥΓΗ Ι αντιπροσωπεύονται ευρύ-
χωρα κτήρια ορθογώνιας κάτοψης με έκταση περί τα 
70,00 τ.μ., ανεξάρτητα και με αραιή διάταξη στον χώ-
ρο και προσανατολισμό στον άξονα Ανατολής-Δύσης. 
Στην περίπτωση του δυτικού τομέα της ανασκαφής 
(Εικ. 3) είναι ευδιάκριτο ότι μεταξύ των κτηρίων 
υπήρχαν μεγάλοι ανοιχτοί χώροι με θερμικές κατα-
σκευές και άλλο εργαλειακό εξοπλισμό, όπως τρι-
βεία.
 Σημειώνουμε ότι προς το παρόν τουλάχιστον στα 
ανασκαμμένα τμήματα των κτηρίων της Αυγής δεν 
έχουν αναγνωριστεί κατασκευές για τον επιμερισμό 
του χώρου τους (π.χ. εσωτερικά χωρίσματα), ενώ 
υπάρχουν εξαιρετικά αποσπασματικά στοιχεία για 
την παρουσία μέσα σε αυτά μικρών εστιών ή/και 
φούρνων και σχετικά μεγάλων αγγείων αποθήκευ-
σης. Επιπλέον, δεν έχουμε ακόμη τη δυνατότητα ανά-
γνωσης κατόψεων από σαφείς διατάξεις δομικών 
στοιχείων.
 Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η επαναλαμβανό-
μενη εικόνα της απουσίας από το εσωτερικό των κτη-
ρίων και κάτω από τον όγκο των πεσμένων οικοδομι-
κών καταλοίπων αναμενόμενων κινητών ευρημάτων, 

Εικ. 3. Ο δυτικός τομέας των ανασκαφών Αυγής.
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από τις τάφρους στον δυτικό τομέα των ανασκαφών 
(Εικ. 4) είναι ευθύγραμμες και ανά δύο τέμνονται κα-
τά ορθή γωνία, δημιουργώντας ορθογώνιες κατόψεις 
ανεξάρτητων στον χώρο μεγάλων κτηρίων (Εικ. 5) με 
επιφάνεια που κυμαίνεται από 70,00 μέχρι 85,00 τ.μ. 
(κτήρια 2β και 6 του δυτικού τομέα, κτήριο 3 του κε-
ντρικού τομέα). Το μείγμα πλήρωσης των τάφρων 
θεμελίωσης φαίνεται ότι λειτουργούσε ως συμπαγές 
και στεγανό πέλμα. Στις «τάφρους» στερεώνονταν 
και κατακόρυφα ξύλινα στοιχεία της ανωδομής των 
κτηρίων, όπως μεγάλης διαμέτρου διπλοί γωνιακοί 
πάσσαλοι από κορμούς ανθεκτικών δέντρων (περί-
πτωση κτηρίου 6), ή είτε μεγάλοι είτε μικροί πάσσα-
λοι σε σχετικά πυκνή ή αραιή, γραμμική ή ζευγαρωτή 
διάταξη (περίπτωση κτηρίου 2β και περιοχής κτηρίου 
5). Σε μία προς το παρόν περίπτωση, στο κτήριο 4 
της Αυγής, οι ταφροειδείς θύλακες θεμελίωσης κα-
μπυλώνονται μερικώς, ενώ τέμνονται εγκάρσια από 

 Η ΑΥΓΗ ΙΙ, όμως, χαρακτηρίζεται από τα γνωστά 
«ίχνη» κτηρίων (Στρατούλη 2005), αλλά και άλλων 
κατασκευών, στα οποία αποτυπώνονται ενδιαφέρο-
ντα στοιχεία κατασκευαστικών επιλογών, πρακτικών 
δόμησης και οργάνωσης του χώρου. Τα εν λόγω 
«ίχνη» οφείλονται σε κατακράτηση υγρασίας από το 
αυξημένης στεγανότητας αργιλούχο μείγμα, με το 
οποίο οι νεολιθικοί τεχνίτες είχαν γεμίσει τις «τά-
φρους θεμελίωσης» δομών. Αυτές οι τάφροι είχαν δι-
ανοιχτεί σε βάθος μεγαλύτερο των 50,00 εκ. μέσα σε 
υποκείμενες επιχώσεις και μέχρι του πηλώδους και 
στέρεου φυσικού εδάφους. Έχουν σωζόμενο πλάτος 
μεταξύ 35,00 και 50,00 εκ. και διατομή σχήματος U, 
που διευρύνεται σταδιακά από το κατώτερο προς το 
ανώτερο τμήμα τους. Η επίχωσή τους δεν είναι ομοι-
ογενής, αλλά ποικίλης σύστασης, γεγονός που υπο-
δεικνύει διαφορετικά υλικά πλήρωσής τους, κατ’ 
αναλογία πιθανόν με την ειδική χρήση τους. Αρκετές 

Εικ. 4. Φωτογραφική κάτοψη του δυτικού και κεντρικού τομέα των ανασκαφών Αυγής. Σημειώνονται κτήρια, ταφροειδή στοιχεία και λάκκοι 
της φάσης ΑΥΓΗ ΙΙ.
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έναν άλλο, σχηματίζοντας την κάτοψη ενός αψιδοει-
δούς ή ελλειψοειδούς κτίσματος, του οποίου η κάτο-
ψη, κατά το ήμισυ σχεδόν, δεν σώζεται λόγω μεταγε-
νέστερων διαταράξεων, κυρίως από τη διάνοιξη με-
γάλων λάκκων.
 Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο του ορίζοντα με τα 
ορθογώνια κτήρια σε «τάφρο θεμελίωσης» της ΑΥ-
ΓΗΣ ΙΙ (το αψιδοειδές κτήριο 4 ανήκει βάσει στρωμα-
τογραφικών παρατηρήσεων σε μεταγενέστερο ορίζο-
ντα) είναι η εικόνα της σχετικά αραιής και παράλλη-
λης διάταξης των κτηρίων 2β και 6 με προσανατολι-
σμό ΒΑ-ΝΔ. Η εικόνα αυτής της οργανωμένης διάτα-
ξης των στοιχείων του χώρου, η οποία σύμφωνα με 
ενδείξεις από την ανασκαφική περίοδο 2005 πρέπει 
να εκτείνεται και ανατολικότερα (στον κεντρικό το-
μέα), συμπληρώνεται από δύο ακόμη παρατηρήσεις. 
Η πρώτη αφορά στην κατά τα φαινόμενα στιβαρή και 
φροντισμένη κατασκευή του κτηρίου 2β (Εικ. 5), για 
το οποίο υπάρχουν σαφή στοιχεία μίας τουλάχιστον 
ανακατασκευής του στην ίδια ακριβώς θέση και με 
ελάχιστες αποκλίσεις κατά το μέγεθος και τον προ-
σανατολισμό του από τον προκάτοχό του. Η ιδιαίτε-
ρα στέρεα δόμηση του κτηρίου οφείλεται στην ενί-
σχυσή του –εσωτερικά των «τάφρων θεμελίωσης»– 
με σειρές μεγάλων πασσάλων παράλληλα προς τις 
στενές και μακριές πλευρές του. Οι ισχυροί αυτοί 
πάσσαλοι ήταν θεμελιωμένοι σε μεγάλους λάκκους 
με γέμισμα αντίστοιχο εκείνου της πλήρωσης των τά-

Εικ. 5. Το κτήριο 2β της φάσης 
ΑΥΓΗ ΙΙ και η περιοχή του.

φρων. Εάν πράγματι τα δομικά αυτά στοιχεία ανή-
κουν στο ίδιο κτήριο, γεννώνται ερωτήματα για την 
πιθανότητα ύπαρξης ορόφου, καθώς και για την εν 
γένει χρήση και λειτουργία του, εάν δηλαδή πρόκει-
ται για ένα κτήριο κοινοτικού χαρακτήρα ή, σε αντίθε-
τη περίπτωση, αν συνιστά ένδειξη κοινωνικής διαφο-
ροποίησης. Η άλλη ενδιαφέρουσα χωρο-οργανωτική 
πρακτική του υπό συζήτηση ορίζοντα της θέσης είναι 
η κατασκευή ταφροειδών ορυγμάτων μεγάλου μήκους 
(άνω των 15,00 μ.) και παρόμοιου σχήματος και πλά-
τους με τις «τάφρους θεμελίωσης» κτηρίων, που ανα-
πτύσσονται παράλληλα προς τα κτήρια 2β και 6. Η 
εγκάρσια διάταξή τους ως προς τις τοπογραφικές 
κλίσεις της θέσης παρακινεί σε σκέψεις για τη χρήση 
τους κυρίως ως λειτουργικές κατασκευές σε ρόλο αν-
δήρων για την προστασία του οικισμού και επιμέρους 
δομών του, από τις συνέπειες της διάβρωσης και από-
πλυσης των εδαφών του. Αυτό δεν αποκλείει, βέβαια, 
και τη λειτουργία τους ως χωροταξικά στοιχεία, ένα 
είδος οριοθέτησης του περιβάλλοντος χώρου επιμέ-
ρους δομών.
 Μεταξύ αρκετών άλλων πρακτικών που σχετίζο-
νται με τη χωρο-οργάνωση του δομημένου νεολιθι-
κού περιβάλλοντος στην Αυγή επιλέγουμε να ανα-
φερθούμε σύντομα και στα ενδιαφέροντα στοιχεία 
που προέκυψαν κατά την ανασκαφική περίοδο 2007 
ως προς τις ταφικές πρακτικές εντός των ορίων του 
οικισμού. Συγκεκριμένα, σε πρώιμο ορίζοντα της 
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Εικ. 6. Μικρό αγγείο με τα καμένα ανθρώπινα οστά που περιείχε.

Εικ. 7. Μικρό ταφικό αγγείο που βρέθηκε καλυμμένο με δύο στρώσεις οστράκων.

ΑΥΓΗΣ ΙΙ και σε επαφή σχεδόν με τη ζώνη άροσης, 
σε έκταση περίπου 3,00 τ.μ., η οποία δεν φάνηκε να 
περιοριζόταν από κάποιο εμφανές χωροταξικό στοι-
χείο, αποκαλύφθηκαν εννέα αγγεία μικρών διαστά-
σεων, τα οποία στην πλειονότητά τους περιείχαν μι-
κρή ποσότητα καμένων ανθρώπινων οστών (Εικ. 6), 
όπως επιβεβαίωσε η οστεοαρχαιολόγος Σ. Τριαντα-
φύλλου. Σύμφωνα με την ίδια, ο εξαιρετικά υψηλός 
βαθμός αποσπασματικότητας των οστών, η απουσία 
χρωματικής διαφοροποίησής τους, αλλά και στάχτης 
από το περιεχόμενο των ταφικών αγγείων και επι-
πλέον η παρουσία χαρακτηριστικών ρωγμώσεων και 
παραμορφώσεων στα οστά οφείλονται στην επενέρ-
γεια υψηλών θερμοκρασιών, που είχαν ως αποτέλε-
σμα την τέλεια καύση των νεκρών. Αρκετές ώρες 
μετά την αποτέφρωση του πτώματος ακολούθησε η 
τοποθέτηση στα ταφικά αγγεία ενός τμήματος και 
όχι του συνόλου των οστών που είχαν εναπομείνει, 
και μάλιστα όχι από μια επιλεγμένη σκελετική κατη-
γορία, αλλά από διαφορετικές, όπως αυτό πιστοποι-
είται από την παρουσία στα ταφικά αγγεία κρανια-
κών και μακρών οστών. Στο επόμενο στάδιο του εν 
λόγω τελετουργικού ταφής, τα ταφικά αγγεία ενα-
ποτέθηκαν στον επιλεγμένο χώρο του οικισμού όρ-
θια (δηλαδή με το στόμιο προς τα πάνω) και κάθε 
ένα χωριστά καλύφτηκε από μια ή δύο στρώσεις 
θραυσμάτων αγγείων, που είχαν τοποθετηθεί πάνω 
και γύρω, κατακόρυφα ή πλαγίως, από το ταφικό αγ-
γείο (Εικ. 7). Τα ταφικά αγγεία μοιάζει να διατάσσο-
νται περιφερειακά μιας πολύ διαλυμένης κατασκευής 
με έντονα ίχνη καύσης και παρουσία καμένων οστών 
στην περιοχή της. Παρατηρήσεις σχετικά με την 
έδραση των ταφικών αγγείων σε διαφορετικά επίπε-
δα υποστηρίζουν την πρόταση αναγνώρισης περισ-

σότερων από ένα επεισοδίων ενταφιασμού στον χώ-
ρο ταφικής πρακτικής της νεολιθικής Αυγής. 
 Με εκκρεμή την ανθρωπολογική μελέτη των 
οστών από τα ταφικά αγγεία και επιπλέον εν αναμο-
νή της επέκτασης της ανασκαφής στα ανατολικά του 
ταφικού χώρου, αρκούμαστε προς το παρόν στη δια-
πίστωση ότι οι κάτοικοι του νεολιθικού οικισμού της 
Αυγής επέλεξαν κάποια στιγμή να αφιερώσουν ένα 
συγκεκριμένο σημείο του οικισμού σε μια τελετουρ-
γική δραστηριότητα ενταφιασμού για ορισμένα από 
τα μέλη του.

Έδεσσα, 
 ΙΖʹ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
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