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Αυγή Καστοριάς:
στοιχεία της βιογραφίας του νεολιθικού οικισμού

Γεωργία Στρατούλη, Τάσος Μπεκιάρης

Εισαγωγή

Η

νεολιθική ζωή στα Βαλκάνια συνδέεται στενά με
τον «οίκο» και το «νοικοκυριό». Το σπίτι (house),
σύμφωνα με τον Hodder (1990), αντιπροσωπεύει τη
μακροβιότερη υλική έκφραση της νεολιθικής ζωής στα
Βαλκάνια και έχει θεμελιώδη ρόλο στη συγκρότηση των
κοινωνικών δομών και δράσεων. Ο «οίκος» και το «νοικοκυριό» αποτελούν τα βασικότερα πεδία ανάλυσης και
ερμηνείας του νεολιθικού υλικού πολιτισμού, κυρίως
σε ό,τι αφορά στην οργάνωση του δομημένου χώρου
και την αρχιτεκτονική (π.χ. Efstratiou 2007, Halstead
1999, Kotsakis 1999, Nanoglou 2001, Souvatzi 2008α,
2008β, Χουρμουζιάδης 1979). Μεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
η ιδέα του «ζωντανού σπιτιού» (living house σε Bailey
1990, Bailey 2000). Κεντρικός άξονας αυτής της προσέγγισης είναι η πραγμάτευση των σπιτιών ως ενεργές
υλικές οντότητες των νεολιθικών χωριών με θεμελιώδη
ρόλο στη συγκρότηση και τη διατήρηση της κοινωνικής
πραγματικότητας, τον προσδιορισμό και την εκδήλωση
των κοινωνικών ταυτοτήτων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το σπίτι γίνεται αντιληπτό όχι απλά ως το κέλυφος
ή ο σκηνικός χώρος για τη στέγαση και τη φιλοξενία
δραστηριοτήτων και συμπεριφορών, αλλά ως ένας ζωντανός οργανισμός με συγκεκριμένη «βιογραφία» και
«γενεαλογία», που σχετίζονται άμεσα με τον «κύκλο
ζωής» του ευρύτερου οικιστικού συνόλου.
Στο παρόν άρθρο εξετάζονται οι διακριτές κτηριακές
δομές των δύο κύριων οικιστικών φάσεων του νεολιθικού οικισμού Αυγής Καστοριάς1, που έχουν αποκαλυφθεί στην αποκαλούμενη «περιοχή 2», στο δυτικό
τμήμα των ανασκαφών της θέσης. Παρουσιάζονται τα
ίδια τα κτίσματα, κατά κύριο λόγο στοιχεία για τις τεχνικές και τα υλικά δόμησής τους, τα περιεχόμενά τους,

τη λειτουργία και τον χαρακτήρα τους, και συζητούνται
οι μεταβολές στη χρήση της «περιοχής 2» στη διάρκεια
της ζωής του οικισμού.

H θέση
Ο νεολιθικός οικισμός Αυγής (υψόμετρο 740 μ.) βρίσκεται
σε λοφώδη περιοχή στο κεντροδυτικό τμήμα του νομού
Καστοριάς, στη δυτική Μακεδονία, συγκεκριμένα 7 χλμ.
δυτικά από την πόλη του Άργους Ορεστικού, περίπου 10
χλμ. νοτιοδυτικά από τη Λίμνη Ορεστίδα και μόνο 500
μ. βόρεια από την πλατεία του ομώνυμου αγροτικού χωριού.
Η θέση αναπτύσσεται σε χαμηλό αναβαθμό ήπιων
κλίσεων, ο οποίος –όπως και το ευρύτερο τοπίο– παρουσιάζεται εξαιρετικά διαβρωμένος από την επενέργεια
φυσικών διεργασιών και ανθρωπογενών αιτίων (βλ. Κραχτοπούλου 2008).
Η προϊστορική εγκατάσταση της Αυγής, η οποία περιβαλλόταν από ένα σύστημα τάφρων και εκτεινόταν σε
επιφάνεια 50-60 στρεμμάτων (Στρατούλη 2005, Τσόκας
κ.ά. 2005), αποτελεί έναν «επίπεδο-εκτεταμένο» νεολιθικό οικισμό (για τον όρο, βλ. Kotsakis 1999). Ο οικιστικός
αυτός τύπος, ο οποίος είναι αρκετά συνηθισμένος στη
βαλκανική νεολιθική (Bailey 2000), αναγνωρίζεται με μεγάλη συχνότητα και στην περιοχή της Μακεδονίας (βλ.
ενδεικτικά Ανδρέου, Κωτσάκης 1987, Andreou et al. 1996,
Kotsakis 1999).
Οι ανασκαφές στη θέση (Εικ. 1), που άρχισαν το 2002
και από το 2005 εξελίχτηκαν σε ένα διεπιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα, εκτείνονται μέχρι σήμερα σε επιφάνεια 2.000 μ2 (Στρατούλη 2004, 2005, 2007). Ραδιοχρονολογήσεις (cal BC) και στρωματογραφικές παρατηρήσεις, σε συνδυασμό με τη μελέτη της κεραμικής (Χίτσιου
2010), υποδεικνύουν τη μακροβιότητα του νεολιθικού
οικισμού Αυγής στη διάρκεια της μέσης νεολιθικής (περ.
5700/5650-5300/5100), της νεότερης νεολιθικής Ι (περ.

1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ερευνητικό Πρόγραμμα του νεολιθικού οικισμού Αυγής, βλ. την ιστοσελίδα των ανασκαφών στη διεύθυνση: http://www.neolithicavgi.gr.
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Εικ. 1. Ο ανατολικός, κεντρικός και δυτικός τομέας των ανασκαφών Αυγής.

2010), αποτελεί το καμένο δάπεδό τους. Πρόκειται για
μάλλον ορθογώνια οικοδομήματα, ανεξάρτητα στον χώρο
και σε αραιή διάταξη, με εμβαδόν 50-70 μ2 και προσανατολισμό στον άξονα Ανατολής-Δύσης. Μερικά από αυτά
δεν αποκλείεται να ήταν διώροφα. Τα περισσότερα από τα
αποκαλυφθέντα κτήρια της ΑΥΓΗΣ Ι εδράζονται απευθείας στον φυσικό ορίζοντα της θέσης, ο οποίος βάσει των
μικρομορφολογικών αναλύσεων (Σ. Κυριλλίδου, προσωπική επικοινωνία) αφενός ενσωματώνει και προγενέστερες
χρήσεις στον χώρο (πριν τη φάση της ΑΥΓΗΣ Ι) και αφετέρου είχε αναδιαμορφωθεί και ανα-επεξεργαστεί, αποτελώντας τον ορίζοντα εγκατοίκησης της ΑΥΓΗΣ Ι. Μεταξύ
των κτηρίων απαντούν μεγάλοι ανοιχτοί χώροι (Εικ. 15),
στους οποίους αναγνωρίζονται κατάλοιπα θερμικών κατασκευών (εστίες και φούρνοι) και εργαλειακός εξοπλισμός
(π.χ. λίθινα εργαλεία), κατάλληλος για την προετοιμασία
της τροφής, την κατασκευή και τη μεταποίηση διαφόρων
αντικειμένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι θερμικές κατασκευές
απαντούν και στο εσωτερικό των κτηρίων.
Η ανώτερη οικιστική φάση, η ΑΥΓΗ ΙΙ, έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάβρωση και την άροση
(σύγκρ. Κραχτοπούλου 2008), με αποτέλεσμα να μην
έχουν διασωθεί ούτε η ανωδομή των αρχιτεκτονημάτων, αλλά ούτε και οι επιφάνειες χρήσης κλειστών και
ανοιχτών χώρων. Διατηρούνται, ωστόσο, μεταξύ άλλων
δομικών καταλοίπων, ευδιάκριτα στοιχεία από την έδραση ευρύχωρων κτηρίων, ίσως και άλλων κατασκευών, σε
τάφρους (αύλακες ή θύλακες) θεμελίωσης (Εικ. 5, 10). Τα
αρχιτεκτονικά αυτά στοιχεία χαρακτηρίζουν σύμφωνα με
τα στρωματογραφικά δεδομένα μια μακροχρόνια περίο-

5300/5100-4800/4700) και της νεότερης νεολιθικής ΙΙ
(περ. 4800/4700-4500/4300, ίσως και αργότερα).

Οι οικιστικές φάσεις
Στη μακροστρωματογραφία της θέσης αναγνωρίζονται
δύο διακριτές οικιστικές φάσεις (με αρκετές υποφάσεις): η
κατώτερη οικιστική φάση, η οποία επονομάζεται ΑΥΓΗ Ι
και χρονολογείται κατά κύριο λόγο στο δεύτερο μισό της
6ης χιλιετίας (τελική μέση νεολιθική και πρώιμη νεότερη
νεολιθική Ι), και η ανώτερη οικιστική φάση, η οποία αποκαλείται ΑΥΓΗ ΙΙ και εντάσσεται στην 5η χιλιετία (κυρίως
νεότερη νεολιθική ΙΙ).
Η ΑΥΓΗ Ι χαρακτηρίζεται από εκτεταμένα και συμπαγή στρώματα καταστροφής, τα οποία αντιπροσωπεύουν
πεσμένες ανωδομές νεολιθικών κτηρίων και κατασκευών,
που καταστράφηκαν από ισχυρή φωτιά και έχουν καταρρεύσει in situ (Εικ. 3, 4, 7). Οι πεσμένες ανωδομές αποτελούνται από πολύ πυκνές συγκεντρώσεις ισχυρά καμένων
και κεραμοποιημένων πηλών εξαιρετικής ποικιλομορφίας
και πολλών διαφορετικών τύπων. Τουλάχιστον επτά (7)
κτίσματα αποδίδονται με ασφάλεια στη φάση αυτή, τα
οποία, όπως μαρτυρούν τα άφθονα αρνητικά αποτυπώματα ξύλινων στοιχείων στις πηλόμαζες της ανωδομής
τους, ήταν κατασκευασμένα με ξύλο και άργιλο, συμπεριλαμβανομένων και χαρακτηριστικών τμημάτων «wattleand-daub». Η κάτοψη των κτηρίων αναγνωρίζεται κυρίως
από την παρουσία –κάτω από το στρώμα της πεσμένης
ανωδομής τους– μιας λεπτής μαύρης στρώσης, πάχους
μόλις 1,00-2,00 εκ., η οποία, όπως επιβεβαίωσαν και μικρομορφολογικές αναλύσεις για το κτήριο 5 (Κυριλλίδου
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Εικ. 2. Φωτογραφική κάτοψη του δυτικού τομέα των ανασκαφών Αυγής. Με διαγράμμιση σημειώνεται η «περιοχή 2».

Εικ. 3. Τα κατάλοιπα του «κτηρίου 5» της κατώτερης οικιστικής φάσης (ΑΥΓΗ Ι) στον δυτικό τομέα των ανασκαφών Αυγής.
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δο οικιστικής δραστηριότητας με διακριτές υποφάσεις, η
οποία αποδίδεται σε ώριμη φάση, όχι όμως την τελική, της
ΑΥΓΗΣ ΙΙ. Οι τάφροι θεμελίωσης, των οποίων το αρχικό
βάθος ήταν μεγαλύτερο από 60,00 εκ., είχαν διανοιχτεί
μέσα στις υποκείμενες πολιτισμικές επιχώσεις και μερικώς
στο αργιλικό υπόβαθρο της θέσης. Η διατομή τους είναι
σχήματος περίπου U: παρουσιάζουν ελαφρά κεκλιμένες
παρειές, που αποκλίνουν προς τα υψηλότερα σημεία
τους και συγκλίνουν προς την κοίτη τους. Τα ορύγματα

των τάφρων γεμίζονταν πιθανώς με μείγμα αργιλικών
υλικών, στο οποίο στερεώνονταν ή εδράζονταν δομικά
στοιχεία των αρχιτεκτονικών κατασκευών (π.χ. πάσσαλοι
της τοιχοποιίας κτηρίων), τα οποία με αυτό τον τρόπο
φαίνεται ότι προστατεύονταν καλύτερα από την υγρασία.
Κτίσματα με θεμελίωση σε τάφρους έχουν αναγνωριστεί
στο μεγαλύτερο τμήμα της θέσης. Στο δυτικό τμήμα των
ανασκαφών, στο οποίο οι τάφροι θεμελίωσης σώζονται
ικανοποιητικά, έχουν εντοπιστεί πέντε (5) τέτοια κτήρια,

Εικ. 4. Επάλληλα κατάλοιπα κτηρίων της κατώτερης οικιστικής φάσης (ΑΥΓΗ Ι) στην «Περιοχή 1» του ανατολικού τομέα των ανασκαφών Αυγής.

Εικ. 5. Οι τάφροι θεμελίωσης του «κτηρίου 6» της ανώτερης οικιστικής
φάσης (ΑΥΓΗ ΙΙ).

Εικ. 7. Κατάλοιπα από την ανωδομή του «κτηρίου 2α».

Εικ. 6. Φωτογραφική κάτοψη της «Περιοχής 2» στον δυτικό τομέα
των ανασκαφών Αυγής. Με σκίαση σημειώνεται η πιθανολογούμενη
έκταση του «κτηρίου 2α».
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Εικ. 8. Κατάλοιπα από την ανωδομή του «κτηρίου 2α».
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τη συμπαγή εικόνα άλλων καμένων και γκρεμισμένων
κτηρίων της ΑΥΓΗΣ Ι. Πάντως, τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα (συμπεριλαμβανομένων τμημάτων του δαπέδου)
που έχουν διασωθεί παραπέμπουν σε ένα μάλλον ορθογώνιο κτήριο με εμβαδόν που εκτιμάται στα 65-70 μ2, και
πιθανό προσανατολισμό στον άξονα Ανατολής-Δύσης
(Εικ. 6), τον οποίο ακολουθούν και άλλα κτίσματα της
ΑΥΓΗΣ Ι (π.χ. το κτήριο 5) (Εικ. 3). Από παρατηρήσεις
στο οικοδομικό υλικό του κτηρίου συμπεραίνουμε πως
στην τοιχοδομία του είχε χρησιμοποιηθεί τεχνική τύπου
wattle-and-daub, καθώς όλοι σχεδόν οι πηλοί που συλλέχτηκαν διατηρούν αρνητικά αποτυπώματα από ξύλινα
στοιχεία.
Η ανωδομή του κτηρίου είχε καταρρεύσει επάνω στο
δάπεδό του, σφραγίζοντάς το. Κάτω από τον ορίζοντα
των πεσμένων οικοδομικών αποκαλύφθηκε μια εκτεταμένη και λεπτή στρώση μαύρης επίχωσης (πάχος 0,50-1,00
εκ.), η οποία περιλαμβάνει και κατάλοιπα από τη χρήση
του χώρου. Το καμένο δάπεδο του κτηρίου, που ήταν επιμελώς κατασκευασμένο, πιθανότατα από επεξεργασμένη
άργιλο, διασώζεται αποσπασματικά (Εικ. 9). Τα κινητά
ευρήματα που απέδωσε το κτήριο ήταν λίγα. Σε αυτά συγκαταλέγονται ένα αποθηκευτικό αγγείο και ένα μικρό
τριβείο, και τα δύο από το κέντρο περίπου του κτίσματος. Αντίθετα, η επίχωση του δαπέδου του κτηρίου ήταν
πλούσια σε αρχαιοβοτανικό υλικό, το οποίο περιλάμβανε
κυρίως συγκεντρώσεις δύο αγροτικών προϊόντων, δίκοκκο σιτάρι, και μάλιστα ολόκληρους και θρυμματισμένους
σπόρους, και λαθούρι (Μαργαρίτη 2007). Οι ικανές ποσότητές τους δηλώνουν ότι –μετά από την κατάλληλη
επεξεργασία τους (π.χ. καβούρδισμα και κοσκίνισμα του
σιταριού για την απομάκρυνση των λεπύρων)– ήταν αποθηκευμένα στο κτήριο ως καθαρά προϊόντα, έτοιμα για
μαγείρεμα και κατανάλωση. Επιπλέον, τα θρυμματισμένα
σιτηρά, που πρέπει να αντιπροσωπεύουν ένα περαιτέρω

ανεξάρτητα στον χώρο και με εμβαδόν από 70 μέχρι 85
μ2. Το ένα –και στρωματογραφικά νεότερο– από αυτά τα
κτήρια είναι ελλειψοειδές, ενώ τα άλλα τέσσερα ορθογώνια με ΒΔ-ΝΑ κατεύθυνση (Εικ. 14). Στους χώρους
μεταξύ των κτηρίων έχουν αποκαλυφθεί τάφροι όμοιου
προσανατολισμού με τα κτίσματα, οι οποίοι ενδέχεται
να οριοθετούσαν επιμέρους περιοχές μέσα στον οικισμό
(βλ. Στρατούλη 2005). Στη φάση ΑΥΓΗ ΙΙ ανήκουν και
πολλοί λάκκοι που χρησίμευαν για την απόρριψη και τη
δομημένη εναπόθεση υλικών, καθώς και για την απόληψη
αργίλου ή την επεξεργασία και αποθήκευση αργιλικών
πρώτων υλών από το έδαφος του ίδιου του νεολιθικού
οικισμού, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του.

Η βιογραφία κτηρίων της «Περιοχής 2»
Η «περιοχή 2» (Εικ. 2) βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της θέσης, στον αποκαλούμενο «δυτικό τομέα» των ανασκαφών
(Στρατούλη 2005, 2007). Η διερεύνησή της ξεκίνησε το
2003 και συνεχίστηκε μέχρι και το 2007. Χαρακτηριστικό
στοιχείο της είναι η παρουσία δύο διακριτών οικοδομημάτων, που το ένα εντάσσεται στην κατώτερη και το άλλο
στην ανώτερη οικιστική φάση της νεολιθικής Αυγής.
Το οικοδόμημα της παλαιότερης οικιστικής φάσης, που
συμβατικά αποκαλείται «κτήριο 2α» (Εικ. 6), χρονολογείται –από τον συνδυασμό στρωματογραφικών δεδομένων
και ραδιοχρονολογήσεων– σε πρώιμη περίοδο της φάσης
ΑΥΓΗ Ι (ώριμη ή τελική μέση νεολιθική). Το κτήριο αυτό
χαρακτηριζόταν από μια εκτεταμένη, αλλά σαφώς οριοθετημένη στον χώρο, συγκέντρωση καμένων πηλών, που
αποτελούσαν τα διασωθέντα (λόγω καύσης) στοιχεία από
την κατάρρευση της ανωδομής του (house rubble ή building collapse) (Εικ. 7, 8). Οι καμένοι αυτοί πηλοί –εξαιτίας
μεταγενέστερων διαταραχών, κυρίως λόγω της διάνοιξης
λάκκων κατά τη νεότερη νεολιθική ΙΙ– δεν παρουσίαζαν

Εικ. 9. Κατάλοιπα του δαπέδου του «κτηρίου 2α».

Εικ. 10. Τάφροι θεμελίωσης, πασσαλότρυπες και λάκκοι του «κτηρίου
2β».
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Εικ. 12. Σχετικά μεγάλοι λάκκοι δομημένης εναπόθεσης, που περιείχαν
κυρίως οικοδομικό υλικό, και μικρότεροι λάκκοι, με ή χωρίς πασσαλότρυπα, των οποίων το γέμισμα εξυπηρετούσε τη στήριξη του
πασσάλου και την προστασία του από την υγρασία.

6ης χιλιετίας, όλα καταστράφηκαν ολοσχερώς από πυρκαγιά. Η πρακτική της καύσης των κτηρίων της ΑΥΓΗΣ Ι,
που επιδέχεται διάφορες ερμηνείες και είναι γνωστή από
πολλές νεολιθικές θέσεις της ΝΑ Ευρώπης (Stevanović
1997, Tringham et al. 1985, 1992, Tringham 2005), θα
αποτελέσει αντικείμενο αναλυτικής παρουσίασης και συζήτησης σε άλλη εργασία. Προς το παρόν σημειώνουμε
ότι η απουσία ικανού αριθμού κινητών ευρημάτων από
τα καμένα κτήρια της Αυγής Ι υποδηλώνει ότι τα κτήρια αυτά μετά το πέρας του «κύκλου ζωής» τους και πριν
από την καύση τους εκκενώνονταν, τουλάχιστον μερικώς.
Όποια κι αν ήταν, όμως, τα αίτια ή οι στόχοι της καύσης
των κτηρίων της Αυγής Ι, είναι ενδιαφέρουσα η σταθερή
παρουσία στα ερείπιά τους, δηλαδή στους εσωτερικούς
χώρους τους, μεγάλης ποσότητας αγροτικών προϊόντων,
η οποία ενδέχεται να είχε ιδιαίτερο κοινωνικό περιεχόμενο στη διάρκεια της χρήσης-ζωής των κτηρίων και γι’
αυτό συνδεόταν στενά και με τη φάση της καύσης τους
και της ολοσχερούς καταστροφής τους. Διερωτώμαστε,
λοιπόν, αν η διαχείριση των συγκεκριμένων γεωργικών
προϊόντων, ειδικότερα η αποθήκευσή τους, αποτελούσε
πρακτική «ιδιωτικού» χαρακτήρα (βλ. Halstead 1995), με
την έννοια ότι αφορούσε σε ένα δεδομένο σύνολο ανθρώπων που είχαν πρόσβαση στο κάθε κτήριο. Αντίθετα,
ο κύριος όγκος των καθημερινών δραστηριοτήτων, όπως
το μαγείρεμα και η κατασκευή αντικειμένων, φαίνεται ότι
πραγματοποιούνταν στους εξωτερικούς, κοινόχρηστους
χώρους του οικισμού, όπου αφθονούν κινητά ευρήματα
και πηλοκατασκευές, δηλαδή εξελίσσονταν σε συνθήκες
αυξημένης ορατότητας και συλλογικότερης διάδρασης.
Στην ώριμη νεότερη νεολιθική ΙΙ (ΑΥΓΗ ΙΙ), στην ίδια
περιοχή με το «κτήριο 2α», κατασκευάστηκε ένα νέο
οικοδόμημα, που συμβατικά αποκαλείται «κτήριο 2β».
Πρόκειται για ένα ορθογώνιο κτήριο με ΒΔ-ΝΑ προσανατολισμό και εμβαδόν 80-90 μ2 (Εικ. 10, 11). Χαρακτη-

Εικ. 11. Φωτογραφική κάτοψη της «Περιοχής 2». Σημειώνεται το «κτήριο 2β» και λάκκοι στήριξης πασσάλων στο βόρειο τμήμα του.

στάδιο επεξεργασίας των σπόρων –κοπάνισμα–, υποδεικνύουν προετοιμασία του καρπού για διαφορετικούς τρόπους παρασκευής του (π.χ. ως πλιγούρι για κατανάλωση
ωμό ή μαγειρεμένο). Η παρουσία στο κτίσμα γεωργικών
προϊόντων και κατάλληλου εργαλειακού εξοπλισμού για
την επεξεργασία τους παραπέμπουν σε δραστηριότητες
«οικιακού» χαρακτήρα, σχετικές με την προετοιμασία και
κατανάλωση της τροφής, που λάμβαναν χώρα σε καθημερινή βάση, όχι απαραίτητα μόνο στο εσωτερικό του κτηρίου, αλλά και στους παρακείμενους υπαίθριους χώρους.
Το κτήριο 2α καταστράφηκε από πυρκαγιά.
Όπως το κτήριο 2α, έτσι και τα περισσότερα ερευνημένα οικοδομήματα της Αυγής Ι, περιείχαν λίγα κινητά
ευρήματα, κυρίως αγγεία και λίθινα τριβεία. Τα γεωργικά προϊόντα, όμως, είναι συχνά: για παράδειγμα στο
κτήριο 1 του ανατολικού τομέα απαντούν μονόκοκκο
και δίκοκκο σιτάρι σε μεγάλες ποσότητες, μικρότερες
ποσότητες φακής και λίγα κράνα, ενώ στο κτήριο 5 του
δυτικού τομέα κυριαρχούν το μονόκοκκο και το δίκοκκο
σιτάρι με εκατοντάδες σπόρων (Μαργαρίτη 2007). Συνεχίζουμε να έχουμε πολλά ερωτήματα για τον τρόπο
καταστροφής των οικοδομημάτων της Αυγής Ι και την
ερμηνεία του. Είναι αδιαμφισβήτητο, πάντως, το γεγονός
ότι, ενώ άλλα κτήρια ήταν σύγχρονα και άλλα έζησαν σε
διαφορετικές χρονικές περιόδους στο δεύτερο μισό της
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ριστικό του νέου κτίσματος συνιστά η έδραση των τοίχων
του σε «αύλακες», «θύλακες» ή «τάφρους θεμελίωσης»
(Στρατούλη 2005). Πρόκειται για ορύγματα με διατομή
σχήματος περίπου U και σωζόμενο πλάτος 50,00 εκ., που
διανοίχτηκαν κυρίως στις παλαιότερες επιχώσεις, διακόπτοντάς τες. Μέσα σε αυτές τις τάφρους, που γεμίζονταν
με ένα μείγμα αργιλικών υλικών, το οποίο ενίσχυε τη στατικότητα και τη στεγανότητα των τοίχων, εμπήγονταν
πάσσαλοι που αποτελούσαν τον ξύλινο σκελετό του κτίσματος. Στο εσωτερικό του κτίσματος έχουν αποκαλυφθεί πολλές πασσαλότρυπες, με αυτό, όμως, συνδέονται
σίγουρα αρκετοί κυκλικοί λάκκοι, διαμέτρου 50,00 εκ.,
μέσα στους οποίους στερεώνονταν πάσσαλοι, που με τη
βοήθεια του υλικού πλήρωσης των λάκκων προφυλάσσονταν από την υγρασία. Οι δομικοί αυτοί λάκκοι συγκεντρώνονται κυρίως στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα του
κτηρίου, ενώ στο νότιο απαντούν μόνο μερικές πασσαλότρυπες. Επιπλέον, στο νότιο πέρας του κτίσματος δεν
εντοπίστηκε τάφρος θεμελίωσης, γεγονός που υποδεικνύει διαφορετική τεχνική δόμησης για το συγκεκριμένο
τμήμα του κτηρίου, ίσως με απευθείας έμπηξη των πασσάλων στο έδαφος. Η κατασκευαστική αυτή ιδιομορφία
παρατηρείται και στο «γειτονικό» «κτήριο 6» της ΑΥΓΗΣ
ΙΙ (Εικ. 5), στο οποίο, επίσης, δεν έχει εντοπιστεί νότιος
«θύλακας θεμελίωσης». Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης,
η φροντισμένη κατασκευή της θεμελίωσης του «κτηρίου
2β». Οι αύλακές του είναι σχεδόν απόλυτα ορθογώνιες
και έχουν πλάτος ακριβώς 50,00 εκ., ενώ την ίδια ακρίβεια
στο μέγεθος ακολουθούν και οι δομικοί λάκκοι του. Έξι
(6) τέτοιοι λάκκοι απαντούν διατεταγμένοι σε σχήμα Π
στα βόρεια του κτίσματος και σε ίσες αποστάσεις από τις
αύλακες θεμελίωσης (Εικ. 11). Στοιχεία για τα περιεχόμενα του κτηρίου δεν έχουν διασωθεί. Εξαίρεση αποτελούν
δύο λάκκοι που έχουν αποκαλυφθεί στο νότιο τμήμα του
οικοδομήματος και στρωματογραφικά θα μπορούσαν να
συσχετιστούν με αυτό. Σε αυτούς είχαν αποτεθεί χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, συγκεκριμένα ακέραια ορθογώνια πλιθιά μικρού μεγέθους, τοποθετημένα
μάλιστα σε δύο στρώσεις (Εικ. 12), και επιπλέον μεγαλύτερες ορθογώνιες πλίνθοι, πηλοί επάλειψης και κάποια
κινητά ευρήματα, κυρίως λίθινα τέχνεργα. Πρόκειται για
δομημένη εναπόθεση αντικειμένων (βλ. Chapman 2000α,
2000β), που διέπεται από ειδικά νοήματα, απολύτως αντιληπτά από τους νεολιθικούς και δύσκολα προσεγγίσιμα
από εμάς. Το περιεχόμενο των νοημάτων αυτών, τα οποία
εντάσσονται στη σφαίρα της συμβολικής πραγμάτευσης
της νεολιθικής καθημερινότητας, θα μπορούσε να σχετίζεται με έννοιες, όπως η προγονικότητα, το παρελθόν
και η μνήμη, που αποκτούν υλική υπόσταση μέσα από
πρακτικές σκόπιμου ενταφιασμού του παρελθόντος. Δεν
θα συζητήσουμε εδώ περισσότερο γι’ αυτό το θεωρητικά

Εικ. 13. Φωτογραφική κάτοψη της «Περιοχής 2». Σημειώνεται με γκρι
το «κτήριο 2β» και με λευκό μια φάση ανακατασκευής του με μικρή
παρέκκλιση στον προσανατολισμό του.

και ερμηνευτικά αρκετά ενδιαφέρον ζήτημα της δομημένης εναπόθεσης. Διερωτώμαστε, όμως, και πάλι, αν
το οικοδόμημα στέγαζε δραστηριότητες καθαρά «οικιακού» χαρακτήρα ή αν ήταν προορισμένο να φιλοξενεί και
πρακτικές ενίσχυσης της συλλογικής μνήμης, όπως αυτές
που αναφέραμε παραπάνω. Ενδείξεις για τον τρόπο καταστροφής του κτηρίου δεν υπάρχουν, εφόσον το σύνολο
της επίχωσης της ανωδομής και του δαπέδου του έχουν
διαβρωθεί και δεν σώζονται. Ωστόσο, υπάρχουν σαφή
στοιχεία για την κατασκευή στην ίδια ακριβώς θέση και
με ελάχιστες αποκλίσεις στο μέγεθος και τον προσανατολισμό ενός ακόμα κτίσματος με «τάφρους θεμελίωσης»
(Εικ. 13). Το γεγονός ότι το κτήριο ανακατασκευάζεται
και επιβιώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα με την ίδια
μορφή, σε συνδυασμό με το μεγάλο μέγεθός του και την
ιδιαίτερη, ως προς τα τεχνικά της χαρακτηριστικά, κατασκευή του, υποδηλώνουν ενδεχομένως κάποια «ειδική»
λειτουργία του, ίσως κοινοτικού χαρακτήρα, της οποίας
τα αρχαιολογικά τεκμήρια έχουν χαθεί.

Στοιχεία της βιογραφίας
του νεολιθικού οικισμού
Στη διάρκεια των δύο οικιστικών φάσεων της νεολιθικής Αυγής καταγράφονται ουσιαστικές μεταβολές στον
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Εικ. 14. Φωτογραφική κάτοψη του δυτικού τομέα
των ανασκαφών Αυγής. Σημειώνονται τα κτήρια
της ώριμης περιόδου της οικιστικής φάσης ΑΥΓΗ
ΙΙ και οι μεταξύ τους τάφροι.

στην εκτέλεσή τους. Κάποιες, πάντως, ανοιχτές περιοχές του οικισμού προορίζονταν για «ειδική» χρήση,
όπως για παράδειγμα ο ταφικός χώρος με ένα σύνολο
μικρών αγγείων, που περιείχαν ελάχιστη ποσότητα καμένων ανθρώπινων οστών από λίγα μέλη της νεολιθικής
κοινότητας (Stratouli et al. 2010).
Σε αντίθεση με το δυτικό τμήμα, ο τρόπος οργάνωσης
και χρήσης του δομημένου χώρου του οικισμού σε άλλες περιοχές μοιάζει να διαφοροποιείται σημαντικά. Στο
ανατολικό τμήμα της εγκατάστασης, σε μια περιοχή που
άρχισε να ερευνάται συστηματικά το 2008, και ίσως ανήκε στον πυρήνα του νεολιθικού οικισμού, παρατηρείται
εντατικότερη οικοδομική δραστηριότητα. Η παρουσία
κτηριακών δομών είναι πολύ πυκνή, με αποτέλεσμα τα
όριά τους να είναι συχνά δυσδιάκριτα (Εικ. 4).
Στην ώριμη οικιστική φάση της 5ης χιλιετίας (ΑΥΓΗ ΙΙ) παρατηρείται μια σαφέστερη συγκρότηση του
δομημένου χώρου. Τα στοιχεία που έχουμε γι’ αυτή τη
φάση προέρχονται κυρίως από τον δυτικό τομέα και
δείχνουν ότι ο ενδοκοινοτικός χώρος ακολουθούσε σε
αυτή την περίοδο ένα συγκεκριμένο τρόπο οργάνωσης
(Εικ. 14): τα κτήρια έχουν κοινό ΒΔ-ΝΑ προσανατολισμό και φαίνεται πως λάμβαναν υπόψη τους το ένα
το άλλο (κτήριο 2β, κτήριο 6 και τα πιθανά κατάλοιπα
ενός ακόμα κτίσματος στα δυτικά τους). Μεταξύ των
κτηρίων έχουν αποκαλυφθεί τάφροι παράλληλες προς
τον επιμήκη άξονά τους, ίσως θεμελιώσεις υπέργειων

τρόπο δόμησης, στο μέγεθος, στον προσανατολισμό και
ίσως στις λειτουργίες των οικοδομημάτων της «περιοχής 2». Οι μεταβολές αυτές θεωρούμε ότι σχετίζονται με
γενικότερες αλλαγές στην κοινωνική συγκρότηση της
νεολιθικής κοινότητας σε αυτές τις περιόδους.
Το δυτικό τμήμα του οικισμού χαρακτηρίζεται στο
δεύτερο μισό της 6ης χιλιετίας (ΑΥΓΗ Ι) από διακριτές
και ελεύθερες στον χώρο κτηριακές δομές ορθογώνιας
κάτοψης, οι οποίες βάσει των ευρημάτων τους φαίνεται ότι στέγαζαν δραστηριότητες «οικιακού» χαρακτήρα (κτήρια 2α και 5). Ωστόσο, ένα σημαντικό κομμάτι
της καθημερινότητας αναπτυσσόταν στους ανοιχτούς
χώρους, οι οποίοι καταλάμβαναν μεγάλη έκταση στο
δυτικό τμήμα του οικισμού (Εικ. 15). Οι ανοιχτοί αυτοί
χώροι παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως παρουσία πολλών θερμικών πηλοκατασκευών, ποικίλων
μεγεθών και τύπων, και επιπλέον αφθονία κινητών ευρημάτων, ανάμεσα στα οποία συγκεντρώσεις υποπροϊόντων κατεργασίας πυριτόλιθου, καθώς και αρκετά ζεύγη
τριπτών εργαλείων (τριβεία και τριπτήρες). Η κυριαρχία
των ανοιχτών χώρων έναντι των κτηρίων υποδεικνύει
πως οι χώροι αυτοί αποτελούσαν μεταξύ άλλων τους
πυρήνες εκδήλωσης του βασικού όγκου των καθημερινών εργασιών. Επίσης, το γεγονός πως οι εργασίες
αυτές πραγματοποιούνταν σε συνθήκες υψηλής ορατότητας μαρτυρεί τον συμμετοχικό χαρακτήρα τους,
δηλαδή την εμπλοκή διάφορων μελών της κοινότητας
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τοίχων/κατασκευών, που οριοθετούσαν πιθανώς επιμέρους κτήρια, ίσως και νοικοκυριά, τα οποία φαίνεται να
επιζητούν την αυτονομία τους στον χώρο. Οι κατασκευές αυτές δεν αποκλείεται να είχαν και άλλες λειτουργίες,
π.χ. αναλημματικές ή αποστραγγιστικές. Γενικότερα, οι
νέοι τρόποι δόμησης αυτής της περιόδου, που ίσως να
συνδέονται και με περιβαλλοντικές/κλιματικές μεταβολές, υποδηλώνουν «ασυνέχεια» μεταξύ ΑΥΓΗΣ Ι και
ΑΥΓΗΣ ΙΙ, τουλάχιστον στο πεδίο της αρχιτεκτονικής.
Εκείνο, όμως, που φαίνεται πως συντελείται στην Αυγή της ώριμης 5ης χιλιετίας είναι μεταβολές στον τρόπο
συγκρότησης της κοινωνικής ταυτότητας. Η αυστηρή,
και εν μέρει παρατακτική, διάταξη της ΑΥΓΗΣ ΙΙ είναι
ενδεικτική ενός νέου τρόπου ενδοκοινοτικής οργάνωσης, που θεμελιώνεται και υλοποιείται στο πλαίσιο μιας
συλλογικότερης κοινωνικής ταυτότητας. Στην ίδια κατεύθυνση ερμηνεύονται και οι τάφροι οριοθέτησης του
οικισμού, που πιθανότατα χρονολογούνται στην ίδια
περίοδο. Συνιστούν έργα που η κατασκευή και η συντήρησή τους απαιτούσε τη συνεργασία πολλών μελών της
κοινότητας, ενώ παράλληλα αποτελούν αρχιτεκτονικό
στοιχείο αναφοράς για την όλη εγκατάσταση.

Εικ. 15. Άποψη του δυτικού τομέα των ανασκαφών Αυγής (λήψη από
ΝΔ). Στο βάθος τα ορθογώνια κτήρια 2β και 6, όπως και το αψιδοειδές Κτήριο 4, όλα της φάσης ΑΥΓΗ ΙΙ. Σε πρώτο πλάνο ανοιχτές
περιοχές κυρίως της φάσης ΑΥΓΗ Ι.

Οι μεταβολές στις οποίες αναφερθήκαμε είναι προς
το παρόν αναγνώσιμες κυρίως στα πεδία της αρχιτεκτονικής και της χωροοργάνωσης. Η μελέτη του συνόλου
των υλικών καταλοίπων του οικισμού, που βρίσκεται σε
εξέλιξη, πιστεύουμε ότι θα φωτίσει και άλλες όψεις της
βιογραφίας της νεολιθικής Αυγής.
Έδεσσα,
ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων
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Abstract

Avgi Kastorias: tracing the biography of the Neolithic settlement
Georgia Stratouli, Tassos Bekiaris

T

his paper discusses aspects of the biography of the
Neolithic Settlement of Avgi in Kastoria region,
NW Greece. It focuses on a particular area of the site’s
built environment (Area 2 in the Western Sector of the
on-site excavations), which is characterized by distinct
architectural features -mainly buildings- from various occupational phases during the second half of the
6th millennium (AVGI I) and also the 5th millennium
(AVGI II). The study of the buildings not only as archi-
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tectural structures but as material entities with specific
biographies could underline their multiple meanings
for the neolithic society, as well as their critical role for
the formation of identities and the social reproduction.
It is suggested that the radical changes documented in
the buildings of Area 2 at different habitation phases
correspond to broader developments in the social life
at Avgi.

το αρχαιολογικο εργο στη μακεδονια και στη θρακη

10

| 22, 20 08

