


ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

23, 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013



Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις 
διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματι-
κής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής άδειας 
του εκδότη κατά οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανα-
τύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετά-
φραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή 
(ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του 
συνόλου ή μέρους του έργου. 

ΙSSN 1106-5311

©  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,

 ΑΡIΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
 2012

Δημήτριος Παντερμαλής
Ομ. Καθηγητής Αρχαιολογίας ΑΠΘ
Μιχάλης Τιβέριος
Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας ΑΠΘ
Στέλιος Ανδρέου
Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΑΠΘ

Πολυξένη Αδάμ-Βελένη
Προϊσταμένη ΑΜΘ
Λίλλιαν Αχειλαρά
Προϊσταμένη ΙΣΤʹ ΕΠΚΑ
Μαρία Λιλιμπάκη-Ακαμάτη
Προϊσταμένη ΙΖʹ ΕΠΚΑ

Επιστημονική Επιτροπή του Αρχαιολογικού Έργου στη Μακεδονία και στη Θράκη κατά το 2009

Γενική επιμέλεια έκδοσης
Πολυξένη Αδάμ  -  Βελένη
Κατερίνα Τζαναβάρη

Διορθώσεις κειμένων
Πολυξένη Αδάμ  -  Βελένη
Κατερίνα Τζαναβάρη
Μιχάλης Ιντζές

Παραγωγή

www.zit i .gr



vii

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΚΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΤΟΪΟΣ
 Βυζαντινή Συλλογή Αγίου Γερμανού Πρεσπών. 
 Αφετηρία αρχαιολογικών διαδρομών στο περιβάλλον ενός υγροτόπου
  1
  The Byzantine collection of Agios Germanos of Prespes. 

Starting point of archaeological routes in the environment of a wetland
 ANTONIOS PETKOS, GIORGOS SKIADARESIS, ACHILLEAS STOIOS

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ, ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΙΔΗΣ, ΤΑΣΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

 Η διαχείριση του θανάτου: χώρος ταφικής πρακτικής στον νεολιθικό οικισμό Αυγής Καστοριάς
  9
 Manipulating the Dead: Α Burial Area at the Neolithic Settlement of Avgi, Kastoria, NW Greece
 GEORGIA STRATOULI, SEVASTI TRIANTAPHYLLOU, NIKOS KATSIKARIDIS, TASOS BEKIARIS

AΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΚΡΕΚΑ
 Έρευνες στη Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στον νομό Καστοριάς – Μια πρώτη προσέγγιση
  19
 Research in the Transfiguration Monastery in Kastoria – A first approach
 ANDROMACHI SKREKA

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΝΤΖΟΣ

 Η πανεπιστημιακή ανασκαφή στο Άργος Ορεστικό
  27
 The university excavation project in Argos Orestikon
 DIMITRIS DAMASKOS, DIMITRIS PLANTZOS

ΣΤΕΛΛΑ ΔΡΟΥΓΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΛΛΙΝΗ

 Καστρί Πολυνερίου Γρεβενών 2009. Μία δύσκολη ανασκαφή
  33
 Kastri Polyneriou, Grevena 2009. A challenging excavation project
 STELLA DROUGOU, CHRYSSANTHI KALLINI

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΙΩΤΑ, ΑΡΕΤΗ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΕΤΟΚΗ, ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΑΓΓΟΥΡΕΤΣΙΟΥ

 Η αρχαιολογική έρευνα στον Κλείτο Κοζάνης το 2009
  37
 Archaeological research in Kleitos, Kozani, in 2009
 CHRISTINE ZIOTA, ARETI CHONDROGIANNI-METOKI, EYANTHIA MAGOURETSIOU

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιεχόμενα



viii ΤΟ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΕΡΓΟ  ΣΤΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΑΙ  ΣΤΗ  ΘΡΑΚΗ  |  23 , 2009

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ-ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 Από την έρευνα στο Φράγμα Ιλαρίωνα (Αλιάκμων): η ανασκαφή στον Λογκά Ελάτης
  53
 Research in Ilarion dam (Haliakmon): excavation in Longa Elatis
 GEORGIA KARAMITROU-MENDESSIDI, DIMITRA THEODOROU

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ-ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ

 Αιανή 2008-2009: η νεότερη έρευνα στη βασιλική νεκρόπολη
  63
 Aiane 2008-2009: the latest research in the royal necropolis
 GEORGIA KARAMITROU-MENDESSIDI

ΜΑΡΙΖΑ ΤΣΙΑΠΑΛΗ
 Ανασκαφική έρευνα στον νομό Κοζάνης
  75
 Excavation research in the Prefecture of Kozani
 MARIZA TSIAPALI

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΓΟΥΔΗ

 Υστερορωμαϊκές αγροικίες στην Αλμωπία. Έρευνες 2008-2009
  81
 Late Roman farmhouses in Almopia. The research of 2008-2009
 ΑNASTASIA GEORGIADOU,  ΑNASTASIA LAGOUDI

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
 Το νεολιθικό σπίτι της Σωσάνδρας
  87
 The Neolithic house of Sosandra
 ΑNASTASIA GEORGIADOU

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 Νέοι δρόμοι πάνω σε παλιούς: από την Έδεσσα στη Βεγορίτιδα
  95
 New roads on top of old (leading) from Edessa to Vegoritida
 ANASTASIA CHRYSOSTOMOU

ΕΙΡΗΝΗ ΨΑΡΡΑ

 Αρχαία Μίεζα: η ανασκαφή στο δημόσιο κέντρο κατά τα έτη 2004-2008
  105
 Ancient Mieza: The excavations in the public centre from 2004 to 2008
 IRENE PSARA

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ-ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥΡΤΑΣ
 Πολύτιμα ταφικά σύνολα από την Aγορά των Αιγών Ι: 
 η αρχαιολογική εικόνα και η ιστορική ερμηνεία της
  117
 Εxceptional burial assemblages from the Agora at Aegae (Vergina) I: 
 Τhe archaeological record and its historical interpretation
 CHRYSOULA SAATSOGLOU-PALIADELI,  ATHANASIA KYRIAKOU, ELENI MITSOPOULOU,  ALEXANDROS TOURTAS



ix

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΑΤΣΟΓΛΟΥ-ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ, 
ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΒΕΛΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥΡΤΑΣ
  Πολύτιμα ταφικά σύνολα από την Αγορά των Αιγών ΙΙ: 

η διερεύνηση στο εργαστήριο
  123
  Εxceptional burial assemblages from the Agora at Aegae (Vergina) ΙΙ: 

Examination at the laboratory
 CHRYSOULA SAATSOGLOU-PALIADELI, PARASKEVI PAPAGEORGIOU, YIANNIS MANIATIS, 
 SEVASTI TRIANTAPHYLLOU, MICHAEL VAVELIDIS,  ATHANASIA KYRIAKOU,  ALEXANDROS TOURTAS

ΣΤΕΛΛΑ ΔΡΟΥΓΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΛΛΙΝΗ, ΛΥΔΙΑ Α. ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗ
 Βεργίνα 2009. Βιοτεχνίες και βιοτεχνικά προϊόντα στην αρχαία πόλη των Αιγών
  131
 Vergina 2009. Small industries and craft products in the ancient city of Aegae
 STELLA DROUGOU, CHRYSSANTHI KALLINI, LYDIA A. TRAKATELLI

ΓΙΑΝΝΗΣ A. ΠΙΚΟΥΛΑΣ

 Διασχίζοντας τον Όλυμπο: οδικό δίκτυο και άμυνα στην Περραιβία. H έρευνα του 2009
  135
 Crossing Olympus: Passages and defence in Perrhaibia. The research of 2009
 YIANIS A. PIKOULAS

ΣΕΜΕΛΗ ΠΙΝΓΙΑΤΟΓΛΟΥ, ΚΟΡΙΝΑ ΒΑΣΤΕΛΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΦΗΣ
 Δίον 2007-2009. Ανασκαφικές έρευνες στο οικοδομικό τετράγωνο της αρχαίας αγοράς
  141
 Dion 2007-2009. Excavation research in the building square of the ancient Agora
 SEMELI PINGIATOGLOU, KORINA VASTELI, EVANGELIA PAVLOPOULOU, DIMITRIS TSIAFIS

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΝΤΖΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΙΚΕΛΙΚΟΣ

 Οικία της όψιμης αρχαιότητας του Δίου
  149
 Late Antiquity house in Dion
 ARISTOTELIS MENTZOS, DIMITRIS KRIKELIKOS

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΦΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΒΕΛΙΔΗΣ
 Προσδιορισμός προέλευσης του μαρμάρου από μνημεία του Δίου Πιερίας: 
 ορυκτολογική, πετρογραφική και ισοτοπική μελέτη
  163
 Determination of the marble provenance from monuments in Dion of Pieria, Greece:
 Mineralogical, petrographical and isotopic studies
 ELENI PAPANIKOLAOU, VASILIOS MELFOS, MICHAEL VAVELIDIS

ΑΝΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ

 Αρχαιότητες ρωμαϊκών χρόνων από την κεντρική Πιερία
  173
 Antiquities of roman times in central Pieria
 ANNA ARVANITAKI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



x ΤΟ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΕΡΓΟ  ΣΤΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΑΙ  ΣΤΗ  ΘΡΑΚΗ  |  23 , 2009

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΑΛΚΙΔΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ, 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ (†)
 Το τζαμί του Αχμέτ Μπέη στα Γιαννιτσά: μελέτη αποκατάστασης και δομικής ενίσχυσης
  183
 The Ahmet Bey mosque in Giannitsa: restoration and structural reinforcement study
  DEMOSTHENIS ARGYRAKIS, APHRODITE CHALKIDI, GIORGOS SKIADARESIS, 

CHRISTOS IGNATAKIS, GIORGOS KARADEDOS, AIMILIA STEFANIDOU (†)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 Δυτικό νεκροταφείο του αρχαίου οικισμού στο Αρχοντικό Πέλλας: 
 η σωστική ανασκαφική έρευνα του 2009
  195
 West cemetery of the ancient settlement at Archontiko Pellas. The rescue excavation during 2009
 ANASTASIA CHRYSOSTOMOU, PAVLOS CHRYSOSTOMOU

ΜΑΡΙΑ ΛΙΛΙΜΠΑΚΗ-ΑΚΑΜΑΤΗ, ΝΙΚΟΣ ΑΚΑΜΑΤΗΣ

 Ανιχνεύοντας την Πέλλα του 4ου αι. π.Χ
  205
 Tracing Pella of the 4th century B.C.
 MARIA LILIMBAKI-AKAMATI, NIKOS AKAMATIS

ΜΑΡΙΑ ΛΙΛΙΜΠΑΚΗ-ΑΚΑΜΑΤΗ

 Το Μουσείο της Πέλλας
  213
 The Museum of Pella
 MARIA LILIMBAKI-AKAMATI

ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΝΤΑΡΛΑΣ

 Παλαιολιθικές έρευνες στην κοιλάδα του Αξιού
  221
 Paleolithic research in the Axios valley
 ANDREAS I. DARLAS

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ

 Ανασκαφική έρευνα στον Δρυμό
  227
 Archaeological research in Drymos
 ANASTASIOS KERAMARIS

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΛΙΑΜΠΑΣ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΒΟΥΖΑΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΤΟΥΛΟΥΣΗΣ

 Ανασκαφικές έρευνες στην τράπεζα της Πολίχνης κατά το 2009
  237
 Excavation research in the Polichni (Lebet) table during 2009
 YIANNIS KARLIAMPAS, GARIFALLIA VOUZARA, STAMATIS CHATZITOULOUSIS

ΛΙΛΛΙΑΝ ΑΧΕΙΛΑΡΑ

 ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης 2009. Το αρχαιολογικό έργο της ΙΣΤʹ ΕΠΚΑ
  247
  Thessaloniki METRO 2009. The archaeological work of the 16th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities
 LILLIAN ACHEILARA



xi

ΜΕΛΙΝΑ ΠΑΪΣΙΔΟΥ, ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΖΕΒΡΕΝΗ
 ΜETΡΟ Θεσσαλονίκης 2009: το έργο της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
  255
 Thessaloniki METRO 2009: The work of the 9th Ephorate of Byzantine Antiquities
 MELINA PAÏSIDOU, STELLA VASILEIADOU, STAVROULA TZERVENI

ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΜΠΙΔΟΥ-ΑΥΛΩΝΙΤΗ, ΗΡΩ ΛΥΚΙΔΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ

 Θεσσαλονίκης αμυντήρια. Νέα στοιχεία από την έρευνα στη «Στοά Hirsch»
  267
 The Defensive Walls of Thessaloniki. New evidence from the research at “Stoa Hirsch”
 MARIA TSIMPIDOU-AVLONITOU, IRO LYKIDOU, EVAGELIA EYTHYMOGLOU

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΕΝΗΣ, ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
 Λύχνοι της ύστερης αρχαιότητας και των πρώιμων βυζαντινών χρόνων 
 από την Αρχαία Αγορά της Θεσσαλονίκης
  273
 Late Antiquity and Early Byzantine lamps from the ancient Agora of Thessaloniki
 GIORGOS VELENIS, NATALIA POULOU-PAPADIMΙTRIOU, STAVROS ZAXARIADIS

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΡΑΠΤΗΣ
  Hamza Bey Τζαμί (Αλκαζάρ) Θεσσαλονίκης: νέα στοιχεία για τη θεμελίωση του οθωμανικού μνημείου 

βάσει πρόσφατων ανασκαφικών ερευνών (2009)
  285

  Hamza Bey Camiι (Alkazar), Thessaloniki: New evidence about the foundations of the Οttoman monument 
based on recent excavations

 KONSTANTINOS T. RAPTIS

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΔΑΜ-ΒΕΛΕΝΗ, ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΜΑ, ΕΣΤΕΡ ΣΟΛΟΜΩΝ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΚΜΕΣ, 
ΔΟΜΝΑ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

 «Αγρός, οικία, κήπος, τόπος», η νέα μόνιμη Έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης
  293
 “Field, house, garden, grave”: The new permanent exhibition of the Archaeological Museum of Thessaloniki
  POLYXENI ADAM-VELENI, MARIA LOUKMA, ESTHER SOLOMON, DOMNA TERZOPOULOU, 

GIORGOS TSEKMES, KALLIOPI CHATZINIKOLAOU

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΔΑΜ-ΒΕΛΕΝΗ
  «Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα»: η επικοινωνιακή και εκθεσιακή πολιτική 

του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (2007-2009)
  303
  “Educating Rita”: Communication and exhibition policy 

of the Archaeological Museum of Thessaloniki (2007-2009)
 POLYXENI ADAM-VELENI

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΒΕΡΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΑΚΙΔΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΑΦΑΚΗ
 Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2009: ο αρχαίος οικισμός
  319
 Excavation research in Karaburnaki during 2009: the ancient settlement
 MICHALIS TIVERIOS, ELENI MANAKIDOU, DESPOINA TSIAFAKI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



xii ΤΟ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΕΡΓΟ  ΣΤΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΑΙ  ΣΤΗ  ΘΡΑΚΗ  |  23 , 2009

ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗ
 Νέα οικιστικά στοιχεία από το αρχαίο πόλισμα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης
  327
 New habitation evidence from the ancient settlement of Therme, Thessaloniki
 EUDOKIA SKARLATIDOU, VASILIKI TZANAKOULI

ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ

 Συγκρότημα Σεβαστείου Καλινδοίων: Οι χώροι Η και Θ
  337
 The Sevasteion complex at Kalindoia: Hall H and Θ
 KONSTANTINOS SISMANΙDIS

ΛΗΔΑ ΤΟΣΚΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

 Σωστικές ανασκαφικές έρευνες στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Νέα στοιχεία
  343
 Rescue excavations at Nea Kallikrateia, Chalkidiki. New evidence
 LIDA TOSKA, DIMITRIS BITZIKOPOULOS

ΝΙΚΟΣ Α. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ

 Υπερπέλεκυς: ο νέος εργαλειότυπος από το σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής
  351
 A “Hyper-axe”: a new tool type from Petralona cave in Chalkidiki
 NIKOS POULIANOS

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΒΛΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ

  Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισμού Χαλκιδικής «Ιουστινιανός»: 
το έργο αποκατάστασης του κεντρικού κτηρίου (2006-2008)

  357
  Centre of Byzantine culture of Chalkidiki “Ιoustinianos”: restoration works in the central building (2006-2008)
 IOANNIS TAVLAKIS, ANASTASIA KAPANDRITI

ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟΝΗ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΜΑΤΖΙΔΗΣ

 Αρχαία Μένδη: κεραμική από τις πρώιμες φάσεις της πόλης
  369
 Ancient Mende: pottery from the early phases of the city
 ELEKTRA ANAGNOSTOPOULOU-CHATZIPOLYCHRONI, STEFANOS GIMATZIDIS

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΠΕΤΤΙΝΑ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ, ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΛΠΗ ΝΑΟΥΜ

  Νέα στοιχεία για την οργάνωση και την οικονομία της Κασσάνδρας 
κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο

  377
  New evidence for the organization and the economy of the Cassandra promontory 

in the Hellenistic and the Roman periods
 ELISABETH-BETTINA TSIGARIDA, SPYROS VASILEIOU, ELPI NAOUM

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΒΕΛΙΔΗΣ
  Βορειοανατολική Χαλκιδική: 

ένα σημαντικό μεταλλευτικό και μεταλλουργικό κέντρο κατά την αρχαιότητα
  399
 Northeastern Chalkidiki: an important mining and metallurgical district in the antiquity
 MICHAEL VAVELIDIS



xiii

ΟΥΡΑΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΟΥ
  Η διαχείριση του ζωϊκού κεφαλαίου στην κοιλάδα του Στρυμόνα: 

Δειγματοληπτική έρευνα στο αρχαιοζωολογικό υλικό του Προμαχώνα
  407
  L’exploitation du capital animal dans la vallée de Strymon.

Recherches sur des échantillons archéozoologiques du Promachon
 OURANIA THEODOROYIANNI, KATERINA TRANTALIDOU

 ΘΩΜΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ, MΑΡΙΑ ΚΥΡΑΝΟΥΔΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, ROMAN TÜRK

 Λέοντας Αμφίπολης: μια μελέτη «εποικισμού» από λειχήνες
  427

 The Lion of Amphipolis: Α study on “lichen colonization”
 THOMAS SAWIDIS, KATERINA PERISTERI, MARIA KYRANOUDI, VASILIKI PAPAKOSTA AND ROMAN TÜRK

ΜΑΡΙΑ ΤΟΛΙΑ-ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ

  Τούμπες εποχής χαλκού στην κάτω κοιλάδα του Στρυμόνα 
και πρώτες ειδήσεις από την ανασκαφή της τούμπας Σφελινού Νομού Σερρών

  435
  Bronze Age tell sites in the Lower Struma Valley 

and preliminary report on the excavation at Toumba Sfelinou, district of Serres
 MARIA TOLIA-CHRISTAKOU

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΥΛΙΟΥΔΗ

 Η ανασκαφή της Πλατανιάς 2009
  445
 Excavation - Acropolis - Platania 2009
 VASILIKI POULIOUDI

ΣΟΦΙΑ ΒΑΚΙΡΤΖΗ
 Νηματουργικές δραστηριότητες στη Σκάλα Σωτήρος Θάσου. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις
  451
 Spinning activities in Skala Soteros, Thassos. Preliminary observations
 SOFIA VAKIRTZI

ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΛΛΙΝΤΖΗ

  Προβλήματα συντήρησης, αρχιτεκτονικής και μορφολογικής αποκατάστασης των μνημείων 
στον αρχαιολογικό χώρο Αβδήρων. Προλεγόμενα

  455
  Problems of conservation, architecture and morphological restoration of monuments 

in the archaeological site of Abdera. Prolegomena
 SOTIRIS ATHANASIOU, KONSTANTINA KALLINTZI

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΚΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΚΕΣ

 Η συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας στη Θυρέα και στην Πλωτινόπολη Διδυμοτείχου
  465
 Excavations at Thyrea and Plotinoupolis, Didymoteicho
 MATTHAIOS KOUTSOUMANIS, ATHANASIA TSOKA, CHRISTOS KEKES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



Άγ. Γερμανός

Μίεζα

ΙερισσόςΠετράλωνα

Αιανή

Καστοριά

Αυγή 
Καστοριάς

Πολυνέρι Φράγμα
Ιλαρίωνα

Έδεσσα

Γιαννιτσά

Αρχοντικό

Πέλλα
Δρυμός

Πλατανιά
Προμαχώνας

Θεσσαλονίκη

Στάγειρα

Πολύπετρο

ΓοργόπηΣωσάνδρα
Λυκόστομο

Βεγορίτιδα

ΣΣΣ
Αλμωπία

Μένδη

Σκιώνη

Πολύχρονοχρχχ

Πευκοχώρι

Παλιούρι

Φλογητά

Αμφίπολη

Σφελινός

Καλίνδοια
Θέρμη

Νέα ΚαλλικράτειαΝέα Έφεσος

η
Καραμπουρνάκι

Αιγαί

F.Y.R.O.M.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ
Σκάλα

Άβδηρα

Θυρέα

Πλωτινόπολη

Βελβεντό

Λιβάδι
Ολύμπου

Δίον

Κλείτος

Χάρτης των περιοχών της Μακεδονίας και της Θράκης που αναφέρονται στο ΑΕΜΘ 23, 2009.

ΦΦΦ

άάάάάάάάάά

ΣΣΣΣΣ

ρρ μμμμμ

ΘΘΘΘΘΘΘ

Άργος 
Ορεστικό



9 

 

Η  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΟΥ  ΘΑΝΑΤΟΥ : ΧΩΡΟΣ  ΤΑΦΙΚΗΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΤΟ  ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ  ΟΙΚΙΣΜΟ  ΑΥΓΗΣ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Εισαγωγή

Η ταφική πρακτική στη νεολιθική της βόρειας Ελ-
λάδας χαρακτηρίζεται από έντονη πολυμορφία 

(Χουρμουζιάδης 1973). Ατομικές και συλλογικές τα-
φές, πρωτογενείς και δευτερογενείς ενταφιασμοί, όπως 
και καύσεις, αλλά και διάσπαρτα οστά έχουν αποκαλυ-
φθεί σε νεολιθικές θέσεις κατά κύριο λόγο της Θεσσα-
λίας και της Μακεδονίας (Triantaphyllou 2008). Παρό-
λο που ο κατάλογος των νεολιθικών ταφών έχει αυξη-
θεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια (βλ. Triantaphyllou 
2008), κυρίως λόγω των εκτεταμένων ανασκαφών σε 
νεολιθικές θέσεις τόσο της κεντρικής και της δυτικής 
Μακεδονίας, όσο και της Θεσσαλίας, το ταφικό αρχείο 
της ελληνικής νεολιθικής εξακολουθεί να θεωρείται 
σχετικά ‘φτωχό’, συγκριτικά με τον αριθμό των κατοί-
κων, που ζούσαν στους νεολιθικούς οικισμούς. Συνε-
πώς, τα ταφικά παραδείγματα, που έχουν εντοπιστεί, 
πρέπει, ίσως, να γίνονται αντιληπτά ως εξαιρέσεις στον 
τρόπο που οι νεολιθικές κοινωνίες διαχειρίζονταν τους 
νεκρούς τους. Η διαχείριση της πλειονότητας των νε-
κρών μελών μιας νεολιθικής κοινότητας ενδεχομένως 
να πραγματοποιούταν με τρόπο, που δεν άφησε ευδιά-
κριτα κατάλοιπα στο αρχαιολογικό υλικό.
 Σ’ ένα γενικότερο επίπεδο ανάλυσης, εξετάζοντας το 
ταφικό αρχείο της ελληνικής νεολιθικής σε σχέση με τον 
ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Βαλκανικής, αλλά και 
της Ανατολίας, θα λέγαμε πως αυτό μοιάζει να διαφορο-
ποιείται σημαντικά, τόσο ως προς την ποσότητα των 
σκελετικών καταλοίπων και τη συχνότητα των κτερι-
σμάτων, όσο και ως προς την πολυπλοκότητα των ταφι-
κών πρακτικών και τη διατύπωση ευδιάκριτων συμβολι-
κών νοημάτων μέσα από αυτές. Στην περίπτωση της 
ελληνικής νεολιθικής, μολονότι έχουν εντοπιστεί ταφές 
σε ενδοκοινοτικούς χώρους «δημόσιου» χαρακτήρα, τα 
εκτεταμένα «νεκροταφεία» φαίνεται να απουσιάζουν 
εκτός του δομημένου οικιστικού περιβάλλοντος (extra-
mural), ενώ οι νεκροί συνοδεύονται σπάνια από κάποιο 

κτέρισμα (Χουρμουζιάδης 1973, Demoule & Perlès 
1993). Η διαχείριση των νεκρών στο νεολιθικό Αιγαίο 
μοιάζει να σχετίζεται περισσότερο με τον οικισμένο χώ-
ρο, τουλάχιστον με βάση τα μέχρι τώρα γνωστά παρα-
δείγματα. Ταφές εντοπίζονται κάτω από δάπεδα οικημά-
των ή σε σχέση με κάποιες κατασκευές τους, μέσα σε 
λάκκους σε ανοιχτούς χώρους μεταξύ κτισμάτων, αλλά 
και στις περιμετρικές τάφρους των οικισμών, ενώ αν-
θρώπινα οστά βρίσκονται διασκορπισμένα και στις επι-
χώσεις τους (Triantaphyllou 2008).
 Η πρόσφατη ανασκαφική έρευνα στον νεολιθικό οι-
κισμό της Αυγής Καστοριάς (βλ. Στρατούλη 2004, 2005, 
2007)1 τροφοδοτεί τη συζήτηση για τους τρόπους δια-
χείρισης των νεκρών στη νεολιθική της βόρειας Ελλά-
δας με νέα αρχαιολογικά δεδομένα (Stratouli κ.ά. 2010). 
Σε ανοιχτή περιοχή του νεολιθικού οικισμού αποκαλύ-
φθηκαν 10 μικρά αγγεία, τα οποία περιείχαν μικρές πο-
σότητες καμένων ανθρώπινων οστών.

Η θέση

Η θέση βρίσκεται στο κεντροδυτικό τμήμα του νομού Κα-
στοριάς, 7 χλμ. δυτικά από το Άργος Ορεστικό, και σε πε-
ριοχή με λοφώδες ανάγλυφο (Εικ. 1). Πρόκειται για έναν 
«εκτεταμένο» οικισμό της μέσης (περ. 5700-5300) και νεό-
τερης νεολιθικής (περ. 5300-4500), που αναπτύσσεται σε 
έκταση περίπου 50 στρεμμάτων (Εικ. 2) και περιβαλλόταν 
από ένα σύστημα τάφρων (Στρατούλη 2005). Δύο διακρι-
τές οικιστικές φάσεις (βλ. Στρατούλη 2007, 8-12, Στρατού-
λη & Μπεκιάρης 2008) έχουν εντοπιστεί, οι οποίες περι-
λαμβάνουν επιμέρους επεισόδια εγκατοίκησης:
•  Η κατώτερη φάση, η ΑΥΓΗ Ι, χρονολογείται κυρίως 

στο δεύτερο μισό της 6ης χιλιετίας (μέση νεολιθική 

1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό πρό-
γραμμα του Νεολιθικού Οικισμού Αυγής επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
των ανασκαφών στο http://www.neolithicavgi.gr.

Γεωργία Στρατούλη, Σεβαστή Τριανταφύλλου, 
Νίκος Κατσικαρίδης, Τάσος Μπεκιάρης

Η διαχείριση του θανάτου: 
χώρος ταφικής πρακτικής 
στον νεολιθικό οικισμό Αυγής Καστοριάς
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ποικίλων καθημερινών δραστηριοτήτων σε ανοιχτές 
περιοχές, όπως θερμικές κατασκευές, διατροφικά κα-
τάλοιπα και μεγάλος αριθμός κινητών ευρημάτων.
 Τα δέκα μικρά αγγεία, που εντοπίστηκαν στη συ-
γκεκριμένη περιοχή του οικισμού, περιείχαν μικρές πο-
σότητες καμένων ανθρώπινων οστών (Εικ. 7). Το τελε-
τουργικό της ταφικής πρακτικής στην Αυγή περιλάμ-
βανε, καταρχήν, την αποτέφρωση του νεκρού, πιθανό-
τατα σε κάποιο λάκκο με τη χρήση μεγάλων ποσοτή-
των καύσιμης ύλης, για να επιτευχθεί η τέλεια καύση 
της σωρού. Σύμφωνα με εθνογραφικές μαρτυρίες και 
πρόσφατες πειραματικές μελέτες, υπολογίζεται πως 
για την πλήρη καύση μιας σωρού –εννοείται με μέσα 
της προϊστορικής τεχνολογίας– απαιτούνταν τουλάχι-
στον δύο (2) τόνοι καύσιμης ύλης, ενώ η καύση μπορεί 
να διαρκούσε περισσότερο και από οκτώ (8) ώρες. 
Στην Αυγή, ο χώρος αποτέφρωσης δεν έχει εντοπιστεί, 
μάλλον, όμως, βρισκόταν σε απόσταση από τον οικι-
σμό. Μετά το πέρας της καύσης, τα υπολείμματα των 
οστών του νεκρού παρέμεναν εκτεθειμένα για ικανό 
χρονικό διάστημα, ίσως και για 24 ώρες, προκειμένου 
να κρυώσουν και να συλλεχθούν. Ωστόσο, στην Αυγή 
μόνο μια μικρή ποσότητα των καμένων οστών συλλε-
γόταν και τοποθετούνταν μέσα στο αγγείο (Εικ. 7). Σε 
δύο μονάχα αγγεία βρέθηκαν και καμένοι σπόροι, που 
πιθανώς τοποθετήθηκαν σε αυτά μαζί με τα καμένα 
υπολείμματα του νεκρού (Εικ. 8). Σε ένα επόμενο στά-
διο του τελετουργικού ταφής, τα αγγεία αποτέθηκαν 
στον συγκεκριμένο χώρο του νεολιθικού οικισμού. Να 
υπογραμμίσουμε εδώ πως η επιλεγμένη αυτή περιοχή 
ήταν ο χώρος τελικής απόθεσης των ταφικών αγγείων, 

και πρώιμη νεότερη νεολιθική) και χαρακτηρίζεται 
από την παρουσία συμπαγών και εκτεταμένων ορι-
ζόντων από καμένα οικοδομικά κατάλοιπα (Εικ. 3), 
που αντιπροσωπεύουν την ανωδομή ορθογώνιων 
κτηρίων, που έχουν καταρρεύσει. Μεταξύ των οικο-
δομημάτων απαντούν εκτεταμένοι ελεύθεροι χώροι, 
που περιλαμβάνουν πήλινες κατασκευές και πολλά 
αντικείμενα της καθημερινότητας των κατοίκων του 
οικισμού. 

•  Η ανώτερη φάση, η ΑΥΓΗ ΙΙ, τοποθετείται στην 5η 
χιλιετία (νεότερη νεολιθική) και χαρακτηρίζεται από 
θεμελιώσεις ευρύχωρων, κυρίως ορθογώνιων κτηρί-
ων, λάκκους ποικίλων χρήσεων, θερμικές κατασκευ-
ές και διάφορα κινητά ευρήματα (Εικ. 4). 

Ο ταφικός χώρος 

Τα δέκα ταφικά αγγεία του νεολιθικού οικισμού της 
Αυγής εντοπίστηκαν σε ανοιχτή περιοχή στο κέντρο 
περίπου της θέσης (Εικ. 5). Ήταν τοποθετημένα σχε-
δόν σε ημικυκλική διάταξη, καταλαμβάνοντας έκταση 
μικρότερη των 3 μ.2 (Εικ. 6). Με βάση τη στρωματο-
γραφική ακολουθία, καθώς οι ραδιοχρονολογήσεις 
από τη συγκεκριμένη περιοχή εκκρεμούν, ο ταφικός 
χώρος της Αυγής χρονολογείται στην 5η χιλιετία, σε 
πρώιμη φάση της ΑΥΓΗΣ ΙΙ. Από τη συγκεκριμένη αυ-
τή φάση της ΑΥΓΗΣ ΙΙ, που αντιπροσωπεύεται σε όλη 
σχεδόν την ανασκαμμένη έκταση του οικισμού, διασώ-
ζονται ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με την οργάνω-
ση του χώρου και την αρχιτεκτονική. Αντίθετα, υπάρ-
χουν πολλές ενδείξεις, που παραπέμπουν στην άσκηση 

Εικ. 1. Γενική άποψη του νεολιθικού οικισμού Αυγής (λήψη από Α.).
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τα οποία ενδέχεται να είχαν μια πολύ πιο σύνθετη βιο-
γραφία από αυτή που είμαστε σε θέση να προσεγγί-
σουμε. Τα αγγεία τοποθετήθηκαν στον ταφικό χώρο 
της Αυγής με το στόμιο προς τα επάνω και κάθε ένα 
καλύφθηκε με δύο ή τρεις στρώσεις από μεγάλα θραύ-
σματα πήλινων σκευών (Εικ. 9-10), σχηματίζοντας μι-
κρούς και χαμηλούς τύμβους, οι οποίοι δεν γνωρίζουμε 
αν είχαν κάποιο ειδικό συμβολισμό, ούτε αν ήταν ορα-
τοί στην κοινότητα των ζωντανών. Τα καλυπτήρια 
όστρακα προέρχονται σε μερικές περιπτώσεις όλα από 

το ίδιο αγγείο, ενώ σε κάποιες άλλες ανήκουν σε πε-
ρισσότερα από ένα αγγεία. Η θραύση αυτών των αγ-
γείων ενδεχομένως να ήταν σκόπιμη και να αποτελού-
σε τμήμα του τελετουργικού ταφής. 
 Όλα τα ταφικά αγγεία του νεολιθικού οικισμού της 
Αυγής ανήκουν στον ίδιο στρωματογραφικό ορίζο-
ντα, αλλά δεν βρέθηκαν όλα στο ίδιο βάθος. Ενδεχο-
μένως, λοιπόν, να αντιπροσωπεύουν διαφορετικά 
επεισόδια εναπόθεσης, και επομένως το συγκεκριμέ-
νο τελετουργικό ταφής να επιβίωσε για κάποιο χρο-

Εικ. 2. Άποψη του σύγχρονου χωριού της Αυγής και του νεολιθικού οικισμού (λήψη από Α-ΒΑ).

Εικ. 3. Εκτεταμένα, χρονολογικά σύγχρονα και μη, οικοδομικά κατάλοιπα κτηρίων της φάσης ΑΥΓΗ Ι από τον ανατολικό και τον δυτικό τομέα 
των ανασκαφών.



12 ΤΟ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  ΕΡΓΟ  ΣΤΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΚΑΙ  ΣΤΗ  ΘΡΑΚΗ  |  23 , 2009

Εικ. 4. Τάφροι θεμελίωσης κτηρίων, ταφροειδείς κατασκευές, πασσαλότρυπες, λάκκοι διαφόρων χρήσεων και θερμικές κατασκευές της φάσης 
ΑΥΓΗ ΙΙ από τον δυτικό και τον ανατολικό τομέα των ανασκαφών.

Εικ. 5. Η περιοχή της αποκάλυψης του ταφικού χώρου της ΝΛ Αυγής.
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Εικ. 6. Διάταξη των ταφικών αγγείων στον χώρο απόθεσής τους.

Εικ. 7. Ταφικά αγγεία με τα καμένα οστά που περιείχαν.

Εικ. 8. Ταφικό αγγείο με το καμένο περιεχόμενό του σε οστά και 
σπόρους.

νικό διάστημα. Εντύπωση, επίσης, προκαλεί το γεγο-
νός ότι τα περισσότερα αγγεία εντοπίστηκαν ανά 
ζεύγη, σχεδόν το ένα δίπλα στο άλλο και με μικρή 
διαφορά βάθους μεταξύ τους. Να σημειώσουμε, τέ-
λος, πως όλα τα αγγεία ήταν ολόκληρα (Εικ. 7-8, 11-
12), με εξαίρεση τα δύο βαθύτερα, που βρέθηκαν 
σπασμένα μέσα στην επίχωση (Εικ. 13), δίχως, όμως, 
το περιεχόμενό τους να έχει μετακινηθεί σημαντικά 
από την αρχική του θέση.
 Το ανώτερο όριο του στρώματος μέσα στο οποίο 
εντοπίστηκαν τα ταφικά αγγεία έχει διαταραχθεί σημα-
ντικά εξαιτίας της σύγχρονης άροσης, αλλά και της 
εντατικής χρήσης του χώρου κατά τις όψιμες περιόδους 
της ΑΥΓΗΣ ΙΙ. Συνεπώς, δεν είμαστε σε θέση να γνωρί-
ζουμε ούτε την αρχική μορφή του ταφικού χώρου, ούτε 
σε ποιό βαθμό έχουν επηρεαστεί τα περιεχόμενά του. Για 
παράδειγμα, δεν γνωρίζουμε, αν τα αγγεία ήταν τοποθε-
τημένα σε έναν εντελώς ανοιχτό ή σε έναν οριοθετημένο 
χώρο του νεολιθικού οικισμού, ούτε αν υπήρχε κάποιο 
σήμα στον χώρο, που να δήλωνε την παρουσία τους, 
όπως η ύπαρξη ενός μικρού τύμβου ή κάποιας άλλης 
κατασκευής. Να σημειώσουμε πως η καλή διατήρηση 
τόσο των ίδιων των ταφικών αγγείων, όσο και των κα-
λυπτήριων οστράκων τους δηλώνει ότι αυτά σκεπάστη-
καν σχετικά γρήγορα και δεν έμειναν για καιρό εκτεθει-

μένα. Ωστόσο, δεν έχουμε ανασκαφικές ενδείξεις ότι 
ήταν θαμμένα σε κάποιο λάκκο. Τα παραπάνω ζητήματα 
αναμένουμε ότι θα διευκρινιστούν στην πορεία της ανα-
σκαφικής έρευνας στη συγκεκριμένη περιοχή του οικι-
σμού (Περιοχή 6), η οποία βρίσκεται ακόμα σε σχετικά 
πρώιμο στάδιο. Συνεπώς, και τα ακριβή όρια του ταφι-
κού χώρου παραμένουν ακόμα υπό διερεύνηση, καθώς 
υπάρχουν στοιχεία πως αυτός επεκτείνεται κι άλλο προς 
τα ανατολικά και ενδεχομένως να περιλαμβάνει και άλ-
λα στοιχεία, που να συνδέονται με το τελετουργικό τα-
φής.
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Εικ. 9. 
Ταφικός χώρος ΝΛ Αυγής: διακρί-
νονται in situ ένα πλήρως αποκα-
λυμμένο ταφικό αγγείο και η θέση 
ενός άλλου, το οποίο καλύπτεται 

από στρώσεις οστράκων.

Εικ. 10. Ταφικό αγγείο σε στάδιο τελικής αποκάλυψης με ένα μόνο 
από τα όστρακα που το κάλυπταν.

Εικ. 11. Αποκάλυψη ταφικού αγγείου μετά την αφαίρεση όλων των 
καλυπτήριων οστράκων (σύγκρ. με Εικ. 10).

Εικ. 12. 
Ολόκληρο ταφικό αγγείο 
με τα καμένα οστά που περιείχε 
και με όστρακα που το κάλυπταν.
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Εικ. 13. Σπασμένα ταφικά αγγεία in situ.

Τα ταφικά αγγεία

Τα δέκα μικρά ταφικά αγγεία της Αυγής χαρακτηρίζο-
νται από ποικιλομορφία. Ενδεικτικό για την ποικιλία 
του μεγέθους τους είναι το ύψος τους, που κυμαίνεται 
από 3  εκ. (μικρογραφικό hole mouth jar) έως 13  εκ. 
(μικρό jar με λαιμό), ενώ τα περισσότερα έχουν ύψος 
από 7,5 έως 10  εκ. (Εικ. 14).
 Ακόμη, μεγάλη ποικιλία παρατηρείται στο σχήμα, 
αλλά και στην τελική επεξεργασία της επιφάνειάς τους. 
Με μια πρώτη ματιά, φαίνεται ότι τα μικρά αυτά αγγεία 
μιμούνται μεγάλα «κλειστά» σκεύη, όπως αγγεία με 
λαιμό και ευρύ στόμιο (hole mouth jars), που είναι γνω-
στά από το σχηματολόγιο των κεραμικών κατηγοριών 
της νεολιθικής Αυγής. Επίσης, το χρώμα της εξωτερι-
κής επιφάνειας των αγγείων ποικίλλει από καστανό (4 
αγγεία) και καστανοκόκκινο (4 αγγεία) ως κόκκινο (1 
αγγείο), ενώ σε μια περίπτωση ένα κλειστό σφαιρικό 
αγγείο με λαιμό και πιθανώς αποκολλημένη λαβή ή 
απόφυση, είναι μελανοστεφές (black-topped). Ως προς 
την επεξεργασία της εξωτερικής επιφάνειας των αγγεί-
ων σημειώνουμε ότι τέσσερα (4) είναι λειασμένα και έξι 

(6) στιλβωμένα, ενώ διαφορές παρατηρούνται και στην 
τεχνική κατασκευής τους: τα περισσότερα έχουν κατα-
σκευαστεί με την τεχνική της «κουλούρας», στην οποία 
κουλούρες πηλού χρησιμοποιούνται για το χτίσιμο του 
αγγείου (Shepard 1968, 75). Τα υπόλοιπα και μικρότερα 
αγγεία έχουν κατασκευαστεί με την «τσιμπητή» τεχνι-
κή, κατά την οποία ένας σβώλος πηλού πλάθεται με τα 
χέρια και μετασχηματίζεται σε αγγείο (Rice 1987, 125). 
 Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση σχετικά με τη βιογρα-
φία των ταφικών αγγείων είναι ότι μερικά φέρουν ίχνη 
φθοράς στην εξωτερική επιφάνεια της βάσης τους. Αυτό 
υποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα αγγεία είχαν χρησιμο-
ποιηθεί και πριν την απόθεσή τους στον ταφικό χώρο. 
Αντίθετα, η τεχνική κατασκευής και η όπτηση κάποιων 
άλλων αγγείων υποδηλώνουν τη «βιαστική» παραγωγή 
τους, κάτι που πιθανότατα σημαίνει ότι κατασκευάστη-
καν για τη συγκεκριμένη και μόνο ταφική χρήση.
 Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε ότι κάθε ταφικό αγγείο 
είναι μοναδικό ως προς τα μορφολογικά χαρακτηριστι-
κά του. Όλα, όμως, φαίνεται να μιμούνται γνωστά σχή-

Εικ. 14. Ταφικά αγγεία ΝΛ Αυγής: ποικιλία μεγέθους, σχήματος και κατασκευής.
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 Μια άλλη παράμετρος, που είναι άξια σχολιασμού, εί-
ναι το βάρος του αποτεφρωμένου υλικού. Είναι γενικά 
αποδεκτό στη σχετική βιβλιογραφία ότι το βάρος των 
υπολειμμάτων από την καύση ενός ενήλικου ατόμου ποι-
κίλλει από 1.000 έως 3.600 γραμμάρια (McKinley 2000, 
407). Στη νεολιθική Αυγή, το μικρό βάρος του αποτεφρω-
μένου υλικού, που σε αρκετές περιπτώσεις είναι λιγότερο 
από δέκα (10) γραμμ., σχετίζεται με τη μερική περισυλλο-
γή των καμένων καταλοίπων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μό-
νο στις τρεις (3) από τις έξι (6) ταφές, οι οποίες αποδίδο-
νται σε ενήλικα άτομα, παρατηρείται μια σχετικά αυξημέ-
νη ποσότητα σκελετικού υλικού, δηλαδή της τάξεως από 
90 μέχρι 165 γραμμ., η οποία και πάλι είναι σαφώς μικρό-
τερη από την αναμενόμενη ποσότητα στην περίπτωση 
της συλλογής όλων των αποτεφρωμένων υπολειμμάτων 
μιας καύσης. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι –πιθανότα-
τα μετά την ολοκλήρωση της καύσης και το σταδιακό 
σβήσιμο της πυράς– ακολουθούσε η σκόπιμη συλλογή 
μιας εξαιρετικά μικρής ποσότητας καμένων οστικών κα-
ταλοίπων ανεξαρτήτως μέρους του σκελετού.

Συζήτηση

Το ταφικό σύνολο καύσεων του νεολιθικού οικισμού της 
Αυγής δεν είναι ασφαλώς μοναδικό στη νεότερη νεολι-
θική της βόρειας Ελλάδας. Αντίστοιχα ταφικά σύνολα 
έχουν αποκαλυφθεί και στον γειτονικό Λιμναίο οικισμό 
του Δισπηλιού Καστοριάς (Πετρουτσά 2009), αλλά και 
στην Τούμπα της Κρεμαστής Κοιλάδας Κοζάνης (Χον-
δρογιάννη-Μετόκη 2001), ενώ πολύ γνωστά είναι τα 
νεκροταφεία καύσεων στην Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου 
και στη Σουφλί Μαγούλα της Θεσσαλίας (Γαλλής 1975, 
1982). Στην περίπτωση της Τούμπας Κρεμαστής Κοιλά-
δας, όπως και στην Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου, αλλά και 
στη Σουφλί Μαγούλα, οι ταφικοί χώροι βρίσκονται εκτός 
του χώρου κατοίκησης. Αντίθετα, στην Αυγή η συγκέ-
ντρωση των καύσεων σε ταφικό χώρο εντός του οικι-
σμού καθώς και η πολυπλοκότητα του τελετουργικού 
της ταφής απαιτούν περαιτέρω ανάλυση και ερμηνεία. 

ματα αγγείων του οικισμού, τα οποία η αρχαιολογική 
έρευνα τα συσχετίζει συνήθως με την αποθήκευση ή/και 
την ομαδική κατανάλωση της τροφής.

Τα σκελετικά υπολείμματα

Η μικρή ποσότητα καμένων οστών, που περιείχαν τα 
ταφικά αγγεία της Αυγής, και ο έντονος θρυμματισμός 
τους περιορίζουν τις δυνατότητες ανάλυσής τους και 
τις πληροφορίες, που μπορούν να εξαχθούν. Η πλειο-
νότητα των σκελετικών καταλοίπων υποδεικνύει με 
βάση τον χρωματισμό, τον βαθμό θρυμματισμού, αλλά 
και τον τύπο των ρωγματώσεων και των οστικών παρα-
μορφώσεων (Buikstra & Swegle 1989, Correia 1997, 
Ubelaker 2008, Ubelaker & Rife 2007, Schmidt & Symes 
2008) ότι αυτά είχαν καεί μαζί με τη σάρκα, αμέσως ή 
λίγες ώρες μετά τον θάνατο του ατόμου. Όσον αφορά 
στις συνθήκες της καύσης, οι μακροσκοπικές ενδείξεις 
υποδεικνύουν ότι αυτή επιτεύχθηκε σε υψηλές θερμο-
κρασίες, που φαίνεται ότι είχαν ξεπεράσει ακόμη και 
τους 700° C για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο έντονος 
βαθμός θρυμματισμού των οστών (McKinley 1993, 283-
287, 1994, 339-342) οφείλεται πιθανότατα στη συνεχή 
αναμόχλευση των καμένων καταλοίπων τους –μάλλον 
με μακριές ξύλινες βέργες– για την αναζωπύρωση της 
πυράς κατά τη διάρκεια της καύσης. Η μορφολογία, το 
μέγεθος και η δομή των οστών υποδηλώνουν ότι έξι (6) 
από τις δέκα (10) ταφές ανήκουν σε ενήλικα άτομα, ενώ 
μόνο μία (1) μπορεί να αποδοθεί σε ανήλικο (Πιν. 1). 
Γενικά, ο έντονος βαθμός θρυμματισμού και η αποσπα-
σματικότητα του σκελετικού υλικού δεν επιτρέπουν 
ούτε την αναγνώριση του φύλου, ούτε τον ακριβέστερο 
προσδιορισμό της ηλικίας θανάτου. Ενδεικτικό είναι το 
γεγονός ότι όλα τα οστά σώζονται σε πολύ μικρά τμή-
ματα και ότι σε δύο (2) μόνο από τις δέκα (10) ταφές 
μπορούν να αναγνωριστούν ανατομικά κάποια οστά με 
ασφάλεια. Είναι ενδιαφέρον, επίσης, πως δεν υπάρχει 
προτίμηση ανάμεσα σε κρανιακά και μετακρανιακά 
οστά, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της μη επιλεκτικής 
συλλογής συγκεκριμένων μερών του σκελετού.

Πίν. 1. Αναλυτικά ανασκαφικά δεδομένα και συνοπτικά αποτελέσματα της μελέτης του σκελετικού υλικού των δέκα (10) ταφικών αγγείων της 
ΝΛ Αυγής.
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(βλ. εθνογραφικό παράδειγμα σε Kopytoff 1971), είτε με 
την επαλήθευση και ενίσχυση των ήδη δεδομένων κοι-
νωνικών δεσμών, είτε με τη διαπραγμάτευση και εδραίω-
ση νέων κοινωνικών ρόλων (Parker Pearson 1999). Συνε-
πώς, η επιβίωση της μνήμης των θανόντων ενδεχομένως 
να ήταν ιδιαίτερα σημαντική στις επόμενες γενιές. Και 
στην Αυγή, λοιπόν, μέσω της συγκεκριμένης ταφικής 
πρακτικής, οι έννοιες της προγονικότητας και του παρελ-
θόντος αποκτούν μια διακριτή υλική μορφή και επιβιώ-
νουν όχι απλά ως αόριστη ανάμνηση, αλλά ως μνήμη 
των εκλιπόντων (van Dyke & Alcock 2003). Τα ταφικά 
αγγεία θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ως υλικά σύμβο-
λα μνήμης (σύγκρ. Edmonds 1999, 59), ενώ το πολύπλο-
κο τελετουργικό της ταφής, όπως και η τοποθέτηση των 
ταφικών αγγείων σε κεντρικό σημείο του οικισμού, μαρ-
τυρούν πως η μνήμη αυτή θα πρέπει να αφορούσε του-
λάχιστον σε μια διευρυμένη ομάδα του οικισμού, αν όχι 
στο σύνολο των μελών της νεολιθικής κοινότητας. Επι-
πλέον, η ενσωμάτωση του ταφικού χώρου στο ζωντανό 
περιβάλλον του νεολιθικού οικισμού, μέσα στους χώ-
ρους καθημερινής δραστηριότητας, αποτελεί σαφέστατα 
μια συμβολική σύνδεση της ζωντανής κοινωνίας με το 
προγονικό της παρελθόν. Μέσω αυτής της σύνδεσης, οι 
κάτοικοι του νεολιθικού οικισμού τεκμηρίωναν πιθανό-
τατα τη γενεαλογία τους και ισχυροποιούσαν τη σχέση 
τους με τον χώρο, υπογραμμίζοντας τη σταθερή παρου-
σία τους και τη συνέχεια της ύπαρξής τους σε αυτόν.

Έδεσσα,
ΙΖʹ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

 Ας υπογραμμίσουμε, καταρχάς, ότι μόνο ένα πολύ μι-
κρό τμήμα των μελών της νεολιθικής κοινότητας της Αυ-
γής επιλέχτηκε για να ενταφιαστεί στον υπό συζήτηση 
καθορισμένο χώρο του οικισμού. Αδιαμφισβήτητα, η συ-
γκεκριμένη ταφική πρακτική αποτελεί την εξαίρεση και 
όχι τον κανόνα για την ταφική συμπεριφορά της νεολιθι-
κής κοινωνίας της Αυγής. Είναι πολύ πιθανό πως τα άλλα 
μέλη της κοινότητας δέχτηκαν διαφορετική μεταχείριση 
μετά τον θάνατό τους. Να σημειώσουμε εδώ πως μέχρι 
στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένα άλλο ταφικό σύνολο 
στο νεολιθικό οικισμό της Αυγής. Εύλογα, λοιπόν, τίθεται 
το ερώτημα ποια ήταν τα κριτήρια της επιλογής για εντα-
φιασμό των συγκεκριμένων νεκρών στον καθορισμένο 
χώρο του οικισμού. Ήταν άραγε τυχαία αυτή η επιλογή ή 
μήπως υπήρχαν ιδιαίτεροι δεσμοί μεταξύ των συγκεκρι-
μένων νεκρών, απόλυτα εμφανείς για τους νεολιθικούς 
κατοίκους της Αυγής και αόρατοι για εμάς; Εθνογραφι-
κές μελέτες, πάντως, υποδεικνύουν πως ανάλογες επιλο-
γές θα μπορούσαν να συνδέονται με πεδία, όπως είναι η 
γενεαλογία, η κοινωνική ταυτότητα, η ηλικία ή ακόμη και 
ένας βίαιος ή αιφνίδιος θάνατος (Parker Pearson 1999). 
 Ο θάνατος αποτελεί γεγονός που αναμφίβολα επηρέ-
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The picture of the Neolithic in Northern Greece 
has been enriched in the last few years by a sig-

nificant variability in the treatment of the deceased, 
involving single and multiple burials of primary or 
secondary modes of disposal as well as cremations and 
human bones scattered in communal areas of the set-
tlements. In most cases, the burials are strongly related 
to the built environment of the living community.
 This paper presents a group of ten burial pots lo-
cated in a central open space of the Neolithic settle-
ment at Avgi (5th millennium). Each pot accommo-

dated a very small amount of heavily burnt human 
bones. The burial ritual comprised several stages, 
which involved the cremation of the deceased, the 
placement of the burnt skeletal remains into the funer-
ary pots and their cover with rows of large pottery 
sherds forming small tumuli. The presence of a small 
group of burial pots containing a tiny amount of burnt 
human remains is discussed in relation to the identity 
of the people represented but also to their role as to-
kens of memory by creating close links between the 
living community and the ancestral past.
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