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Aπό το ανασκαφικό έργο της Λʹ ΕΠΚΑ  

κατά το 2010

 Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη

Ο ι σωστικές ανασκαφές που διενεργήθηκαν και το 

2010 στους νομούς Κοζάνης-Γρεβενών υπήρξαν 

επίσης πολυάριθμες, πολυάνθρωπες και εκτεταμένες1, 

παρά την καθυστέρηση στην έναρξη της ανασκαφικής 

περιόδου (τελευταίο τετράμηνο του χρόνου), λόγω 

αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης προσωπικού 

και αντίστοιχης γραφειοκρατίας. Το προσωπικό ανήλ-

θε σε 749 άτομα και σε 14 οι τόποι των ανασκαφών, οι 

οποίες επιβάλλονται κυρίως από τη ΔΕΗ Α.Ε. και την 

ανάγκη ενεργειακής επάρκειας της χώρας, αφενός σε 

χώρους εξόρυξης λιγνίτη προς καύση για την παραγω-

γή ηλεκτρικού ρεύματος και αφετέρου από την κατα-

σκευή για τον ίδιο σκοπό του φράγματος Ιλαρίωνα 

στον μέσο ρου του Αλιάκμονα2. 

1. Για την αναγκαιότητα διενέργειας μεγάλων σωστικών ανασκαφών 

της δεύτερης περιόδου (μετά την πρώτη των ετών 1995-2001) στους νο-

μούς Κοζάνης και Γρεβενών, βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 23, 

2009, 53-62, σημ. 1, με παραπομπές για την απαρίθμησή τους σε εισαγωγικά 

κείμενα προηγούμενων ΑΕΜΘ και από το 2009-2010 και στο ΑΕΑΜ (Το 

Αρχαιολογικό Έργο στην Άνω Μακεδονία 1, 2009, 75), συνάντηση που 

αφορά στο έργο των τεσσάρων νομών της δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνης, 

Γρεβενών, Φλώρινας και Καστοριάς) που εγκαινιάσαμε το 2010 στο Αρχαι-

ολογικό Μουσείο Αιανής και είναι γεγονός η έκδοση των Πρακτικών, βλ. Γ. 

Καραμήτρου-Μεντεσίδη (επιμ.), ΑΕΑΜ 1, 2009, 1-351. Η πραγματοποίηση 

της δεύτερης συνάντησης έγινε το 2011 στη Χαϊδελβέργη, σε συνεργασία 

με το εκεί Ινστιτούτο Κλασικής Αρχαιολογίας και συνεργαζόμαστε για την 

έκδοση των Πρακτικών.

2. Οι χώροι με περισσότερους συνήθως από ένα τομέα είναι οι πα-

ρακάτω κατά νομό και στην ανακοίνωσή μας εδώ δεν θα γίνει αναφορά 

στις ανασκαφές του Κλείτου και των θέσεων Λάβας και Σερβίων που 

εποπτεύονται από τις συναδέλφους Χ. Ζιώτα και Α. Χονδρογιάννη, κα-

θώς και στις δύο θέσεις με κατάλοιπα αρχαιότερης και μέσης νεολιθικής 

εποχής στην Ποντοκώμη και στη Μαυροπηγή (βλ. ανακοινώσεις στον 

παρόντα τόμο), ενώ θα παραλείψουμε εντελώς και αναφορές σε κά-

ποιες ανασκαφές, για τις οποίες έγινε ή θα γίνει λόγος αλλού.

Νομός Κοζάνης: 1) στη νεκρόπολη της θέσης Λειβάδια Αιανής (ολι-

γοήμερη λόγω πλημμύρας) και μικρή ανασκαφή σε βόρειο κορυφαίο πλά-

τωμα και στωικό αρχαίας Αιανής, 2) στη θέση Κουρί Πτολεμαΐδας (κοι-

μητήρια Δήμου), 3) στις θέσεις Ίσιωμα-Μικρό Λιβάδι Μαυροπηγής 

(αγροτ. αρ. 161 και αρ. 27, 85, 86 αντίστοιχα για ΔΕΗ A.E., Λιγνιτωρυχείο 

Μαυροπηγής), 4) στη θέση Σουλουκιά Ποντοκώμης (ΔΕΗ A.E., Λιγνιτω-

ρυχείο Νοτιοδυτικού Πεδίου), 5) στον προϊστορικό οικισμό του Κλείτου 

 Πρόθεσή μας κατά την 24η Συνάντηση για το Αρχαι-

ολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη είναι η πα-

ρουσίαση μεγάλου μέρους του ανασκαφικού έργου, 

διότι πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζει η επι-

στημονική κοινότητα (και όχι μόνο) την έρευνά μας, 

έστω και συνοπτικά, για πολλούς χώρους, παρά ανα-

λυτικότερα για ορισμένους. 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

1α.  Αιανή, ανασκαφή στη νεκρόπολη  
  της θέσης Λειβάδια 

Όπως είχαμε αναπτύξει πέρυσι, συνεχίσαμε την έρευνα 

στη νεκρόπολη με στόχους την εξαντλητική πλέον ανα-

σκαφή σε βάθος σε όλες τις τομές και τα τετράγωνα 

που είχαν ερευνηθεί στη δεκαετία του 1980, προκειμέ-

νου και οι αρχαιότητες να σωθούν και να αρχίσουν ερ-

γασίες διευθέτησης ομβρίων και υπόγειων νερών στον 

χώρο3. Είναι γνωστό ότι στον χώρο αυτό, στον οποίο 

έχει διαπιστωθεί ταφική χρήση από την ύστερη εποχή 

(ΔΕΗ A.E., Λιγνιτωρυχείο Νοτίου Πεδίου), 6) στη θέση Κασιάνη Λάβας 

Σερβίων (Λιγνιτωρυχείο ΛΑΡΚΟ), 7) στη θέση Παλαιοκαστανιά Σερβίων 

(Τεχνητή Λίμνη Φράγματος Πολυφύτου), 8) στη θέση Λογκάς Ελάτης 

λόγω του Φράγματος Ιλαρίωνα της ΔΕΗ A.E., όπως και οι επόμενες, 

πλην της τελευταίας, εντός νομού Γρεβενών: 9) στη θέση Κτιο Διπόρου, 

10) στη θέση Παναγιά Διπόρου, 11) στη θέση Βλάχος Νεοχωρίου, 12) 

στη θέση Άγιος Κωνσταντίνος Δήμητρας, 13) στη θέση Μέγας Αη-

Γιώργης Δήμητρας 14) στη θέση Μεγάλη Πέτρα Μοναχιτίου.

3. Για το ιστορικό της ανασκαφικής έρευνας στην Αιανή γενικώς, 

την επανέναρξή της ως σωστικής μετά από δεκαετίες και συγκεκριμένα 

για τη συνέχεια και ολοκλήρωση τομών στη νεκρόπολη, βλ. Γ. Καραμή-

τρου-Μεντεσίδη, ΑΕΘΜ 23, 2009, τυπώνεται, η ίδια, «Αιανή, βασιλική 

νεκρόπολη: η έρευνα σε ‘μυκηναϊκές’, αρχαϊκές, κλασικές, ελληνιστικές 

ταφές» (“Aiani’s Royal Necropolis: Research in ‘Mycenaean’, Archaic, 

Classical, Hellenistic Burials”), ΑΕΑΜ 2, 2010 (τυπώνεται). Σημειώνου-

με ότι και στους τρεις τομείς της έρευνας στην Αιανή επανήλθαμε το 

2011 και στο κείμενο των πρακτικών συμπεριλήφθηκαν στοιχεία της 

διετίας. Την καθημερινή εποπτεία της έρευνας στην Αιανή ανέλαβαν οι 

αρχαιολόγοι Μ. Ματαράγκα και Α. Αποστολίδου και τη σχεδίαση οι 

Απόστολος και Αλέξης Καραγιάννης.
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χαλκού και εξής και κατοίκηση στη νεολιθική και πρώ-

ιμη εποχή χαλκού, οι ανθρωπογενείς επιχώσεις, ιδιαίτε-

ρα στο νότιο και δυτικό τμήμα, φθάνουν και ξεπερνούν 

τα 5 μ. Επιτακτική πλέον προβάλλει η αναγκαιότητα 

αποστράγγισης όχι τόσο των ομβρίων όσο υπόγειων, 

όπως μας διαβεβαιώσαν ειδικοί, νερών που αναβλύζουν 

συνεχώς από την περασμένη άνοιξη4. 

 Μολονότι η προσπάθεια άντλησης με συνεχή λει-

τουργία αντλίας δεν υπήρξε αποτελεσματική και η 

στάθμη της λιμνούλας στον χώρο του νεκροταφείου 

της ΥΕΧ δεν μειώθηκε, επιχειρήσαμε και το 2010 συνέ-

χεια της έρευνας προς τα βόρεια όρια της τομής V, ελ-

πίζοντας να φθάσουμε τουλάχιστον στο επίπεδο βά-

θους των τομών (3 έως 3,50 μ.), που ερευνήσαμε την 

περασμένη διετία και όχι στην εξάντληση, αφού ήδη 

γνωρίζαμε ότι το νερό αναβλύζει μετά τα 5 μ. Μετά τον 

καθαρισμό των τομών II και III, στο μεγαλύτερο τμήμα 

των οποίων οι ταφές, που εντοπίζονται σε ένα μόνο επί-

πεδο, έχουν ανασκαφεί, καθαρίστηκε μεγάλη έκταση 

του βόρειου τμήματος της τομής V, και συγκεκριμένα 

τα τετράγωνα 19 έως 30 και 32 έως 36. Θεωρούμε και 

φέτος σημαντική την αναφορά σε κατάλοιπα αρχιτε-

κτονικών μελών που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μνη-

μειακών ταφικών οικοδομημάτων και στον χώρο αυτό 

της νεκρόπολης, όπου επικρατούν οι λακκοειδείς τάφοι. 

Εκτός από τον δωρικό σφόνδυλο μεγάλου αμφικίονα 

που είχε μερικώς εμφανιστεί και το 1990 με ογκώδες 

τμήμα, μάλλον ανωδομής, εντοπίσαμε και άλλα διά-

σπαρτα μικρότερα μέλη, συνολικά 11 το 20105. 

 Παρά τα χρόνια που μεσολάβησαν από την έρευνα 

του 1996, ξαναβρήκαμε τα όρια κάποιων λάκκων, ενώ 

στο χώμα άρχισαν να διακρίνονται διαφοροποιήσεις 

ενδεικτικές λακκοειδών ταφών, περίπου επτά. Δυστυ-

χώς από τις πρώτες μέρες η προσπάθεια αποδείχτηκε 

φρούδα διότι το νερό ανάβλυσε σε ελάχιστο βάθος και 

μάλιστα στο κεφάλι νεκρού λακκοειδούς ταφής! Πρό-

κειται για την ασύλητη ελληνιστική ταφή στην τομή V, 

τ. 19, 25, της οποίας ο λάκκος διαγράφεται σε μήκος 

1,80 και πλάτος 1,40 μ., κτερισμένη με πήλινη οινοχόη 

αριστερά της κεφαλής της, ενώ ανάμεσα στα γόνατα 

υπήρχε χάλκινο δακτυλίδι με ελλειψοειδή σφενδόνη.

4. Απευθυνθήκαμε σε ειδικούς υδρογεωλόγους τόσο από το Λιγνι-

τικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας όσο και από το ΙΓΜΕ Κοζάνης, οι 

οποίοι αποφάνθηκαν ότι στον χώρο στραγγίζουν νερά που κατεβαίνουν 

από πλαγιές του Βούρινου, ότι όχι μόνο το έργο αλλά και οι άμεσες 

εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας είναι εξαιρετικά δαπανηρές. Σε 

πρώτη φάση και σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ πρόκειται να πραγματοποι-

ηθούν δειγματοληπτικές γεωτρήσεις («καρότα») και με τον τρόπο αυτό 

θα διαπιστώσουμε και το βάθος των αρχαιοτήτων. 

5. Βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΘΜ 23, 2009, 63-73, σημ. 21, 

22, με αναφορά σε ένα σφόνδυλο, ένα τμήμα θριγκού και δύο βάσεις με 

κυκλικές βαθύνεις. Για τα μέλη του 1990 βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, 

ΑΕΜΘ 4, 1990, 77, εικ. 8 (αρ. κατ. 10504, 10506).

1β.  Ανασκαφή στο στωικό κτήριο  
  και στο βόρειο κορυφαίο πλάτωμα  
  της αρχαίας Αιανής

Μετά την ολιγοήμερη, λόγω πλημμύρας, έρευνα στη 

νεκρόπολη μεταφέραμε το συνεργείο των έξι, κατά μέ-

σο όρο, εργατών στον λόφο της Μεγάλης Ράχης, προ-

κειμένου να καλυφθούν ανασκαφικές εκκρεμότητες 

και κυρίως να καθαριστούν κατάλληλα κάποιοι χώροι 

εν όψει της ένταξης στο ΕΣΠΑ του έργου που αφορά 

(επιτέλους) στη στερέωση και μερική αποκατάσταση 

των οικιστικών καταλοίπων της αρχαίας πόλης και της 

ελπίδας ότι σε δεύτερη φάση θα στεγαστεί με νέα κα-

λαίσθητα και πιο προστατευτικά στέγαστρα. 

 Στωικό κτήριο έχουμε συμβατικά ονομάσει τα κατά-

λοιπα στο δεύτερο, προς τα ανατολικά, και μετά το 

πρώτο κορυφαίο πλάτωμα του λόφου, λόγω του στυ-

λοβάτη με επιμήκεις κεραίες σε σχήμα Γ, μήκους 25 και 

20 μ. αντίστοιχα, και τοίχου στοάς6 (Σχ. 1). Το μεγαλύ-

τερο πλάτος της μιας, με κατεύθυνση προς την κορυφή 

του λόφου, ερμηνεύεται ως ράμπα για την ευκολότερη 

πρόσβαση, αφού το πλάτωμα παρουσιάζει μεγάλη κλί-

ση. Σε ανώτερο επίπεδο, πίσω από τον τοίχο της άλλης 

πλευράς της στοάς, αποκαλύφθηκε σειρά διπλών δω-

ματίων, δύο τουλάχιστον οικοδομικών φάσεων, χτισμέ-

νων με τοίχους από λασπόχτιστη αργολιθοδομή. Το 

στωικό κτήριο και τα διπλά δωμάτια, που ερμηνεύο-

νται ως καταστήματα, μας οδήγησαν στον χαρακτηρι-

σμό του χώρου ως αγορά της αρχαίας πόλης. Τα τέσσε-

ρα δωρικά κιονόκρανα από εύθρυπτο ασβεστόλιθο, 

που χρησιμοποιήθηκαν σε δεύτερη χρήση στο «γέμι-

σμα» του δαπέδου της αυλής, μπορούν να ενταχθούν 

στο βʹ τέταρτο του 5ου αι. π.Χ, ενώ τα ιωνικά κιονόκρα-

να αμφικιόνων και άλλα λίθινα τμήματα ανωδομής, 

που προϋποθέτουν την ύπαρξη πρώτου ορόφου, εντάσ-

σονται στην κλασική εποχή και συγκεκριμένα στις αρ-

χές του τελευταίου τετάρτου του 5ου αι. π.Χ. 

 Οι προγενέστερες οικοδομικές φάσεις στο πλάτωμα 

και στον χώρο της αγοράς εντάσσονται στην εποχή 

σιδήρου, όπως δείχνει χώρος πιθεώνα με πίθους κατα-

χωμένους κοντά στα δωρικά κιονόκρανα, καθώς και 

στην πρώιμη εποχή χαλκού, όπως μαρτυρούν οι δύο 

ελλειψοειδείς κατοικίες με λίθινες κρηπίδες και αγγεία 

in situ σε διαμορφωμένη εστία, ανατολικότερα. Έτσι 

θεωρούμε ότι η έρευνα όλων των φάσεων των ιστορι-

κών χρόνων θα ολοκληρώσει την εικόνα των  δημοσίων 

6. Βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Αιανή. Αρχαιολογικοί χώροι και 

Μουσείο. Αρχαιολογικός Οδηγός (2008) 32-33, η ίδια, «Η αγορά της 

Αιανής» στο Α. Γιαννικουρή (επιμ.), Η Αγορά στη Μεσόγειο από τους 

Ομηρικούς έως τους Ρωμαϊκούς χρόνους, Διεθνές Επιστημονικό Συνέ-

δριο, Κως 14-17 (2011) 209-222. 
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κτηρίων της πόλης, τα οποία αποδεικνύουν την τόσο 

πρώιμη οικιστική, παράλληλα με την πολιτική, οργά-

νωση και ανάπτυξη στην Άνω Μακεδονία. Με την 

πρώιμη φάση χρήσης του χώρου των κλασικών χρό-

νων συνδέονται και οι δύο τοίχοι σε γωνία που έχουν 

αποκαλυφθεί από το 1987, προς το νότιο άκρο του 

πλατώματος, και αποτελούνται από μεγάλες λιθοπλίν-

θους. Η περίπου βόρεια κεραία σώζεται σε μήκος 5,20 

με μέγ. πλάτ. 1,25 μ. και η (περίπου) δυτική σε μήκος 

9,80 με μέγ. πλάτ. λιθοπλίνθων 0,90 μ. Ωστόσο, το συ-

νολικό πλάτος της δυτικής κεραίας αυξάνεται σε 1,75 μ. 

με τοποθέτηση μικρών και μεγάλων αργών λίθων στο 

ίδιο επίπεδο πάνω σε φαρδιά λαξευμένη επιφάνεια 

βράχου. Οι λιθόπλινθοι και οι αργοί λίθοι των δύο κε-

ραιών αποτελούν την πρώτη σειρά θεμελίωσης του 

οικήματος και σε μεγάλα τμήματα ακουμπούν σε δια-

μορφωμένο φυσικό βράχο και, επιπλέον, προς τη γω-

νία της δυτικής με τη νότια η κοίτη έχει κλιμακωτή δι-

αμόρφωση. Η νότια κεραία, παράλληλη της βόρειας, 

εντοπίστηκε εύκολα στη γωνία με τη δυτική από το 

λαξευμένο βράχο, ο οποίος είχε δουλευτεί και κατακό-

ρυφα και οριζόντια για να δημιουργηθεί ορθή γωνία 

για την τοποθέτηση δόμων. Βρισκόμαστε στην παρυ-

φή, σχεδόν, του πλατώματος και παρατηρούμε ότι όλη 

η επιφάνεια του συνεχόμενου ογκώδους βράχου φέρει 

ίχνη επεξεργασίας. Η συνέχεια του τοίχου της νότιας 

κεραίας, συνολικού σωζόμενου μήκους 7,50 μ., προς το 

ανατολικό σωζόμενο πέρας, διαμορφώνεται από δύο 

σειρές μικρών κα μεγάλων αργών λίθων με ιδιαίτερα 

επιμελημένη τη νότια παρειά και την πάνω επιφάνειά 

τους επεξεργασμένη. Έτσι η νότια κεραία, ως ενισχυμέ-

νος εξωτερικός τοίχος, αποκτά μέγιστο πλάτος 2,20 μ. 

Για τη διατήρηση της ανατολικής κεραίας οι ενδείξεις 

δεν ενθαρρύνουν, παρά την προσπάθειά μας με διενέρ-

γεια τομών. Στον χώρο, που υπολείπεται έως την παρυ-

φή, νότια και εκτός του τοίχου της νότιας κεραίας απο-

καλύψαμε πασσαλότρυπα οριοθετημένη από πλακαρές 

πέτρες, λίθινο τμήμα ορθογώνιου χειρόμυλου, συγκέ-

ντρωση κεραμίδων και αργών λίθων. 

 Στην κεραμική του χώρου διαπιστώσαμε την ύπαρξη 

οστράκων κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, καθώς 

και της πρώιμης εποχής χαλκού. Η παρουσία της κερα-

μικής με αμαυρόχρωμη διακόσμηση της ύστερης επο-

χής χαλκού, γνωστής ως μακεδονικής-δωρικής, η οποία 

δεν μας είναι άγνωστη στον χώρο της αρχαίας Αιανής, 

διαπιστώθηκε από τμήμα ταινιωτής λαβής.

 Στο βόρειο κορυφαίο πλάτωμα7 είχαμε αποκαλύψει 

πριν 23 χρόνια επιμήκη κάτοψη, λαξευμένη στο φυσικό 

βράχο, με κατεύθυνση περίπου δυτική-ανατολική, πλά-

τους 3,20 μ. και μήκους 5,50 μ. Σε αναζήτηση κατα-

σκευών και κτηρίων στην κορυφή, έκτασης 3.145 τ.μ., 

συνεχίσαμε την αφαίρεση της μικρής επίχωσης σε κάν-

ναβο έκτασης 750 τ.μ. (Εικ. 1). Διαπιστώσαμε, πράγμα-

τι ότι η επιμήκης κάτοψη, με το μικρό πλάτος (από 2,50 

έως 3,20 μ.) και βάθος, που δημιουργείται από τους κά-

θετα κομμένους βράχους στο δυτικό της τμήμα, εκτεί-

νεται σε μήκος έως 6,20 μ. στο ίδιο βάθος, από 0,40 έως 

0,60 μ., ενώ ανατολικότερα η πάνω επιφάνεια των βρά-

χων έχει λαξευθεί σε ψηλότερο επίπεδο (βάθος 0,10 

έως 0,20 μ.) έως τα 11 μ. Οι λαξευμένες οριζόντιες και 

7. Υπενθυμίζουμε ότι στο νότιο κορυφαίο πλάτωμα έχει αποκαλυ-

φθεί η μεγάλη δεξαμενή των ελληνιστικών χρόνων, που περιβάλλεται 

από οίκημα υστεροαρχαϊκών χρόνων με τοίχους, των οποίων οι κοίτες 

διακρίνονται στον φυσικό βράχο και εν μέρει διασώζουν λιθοπλίνθους. 

Σημειώνουμε ότι μετά την έρευνα όλος ο ανασκαμμένος χώρος στο βό-

ρειο κορυφαίο πλάτωμα καλύφθηκε με γεωύφασμα, άμμο και χώμα.

Σχ 1. Αιανή. Συνολικό σχέδιο «στωϊκού κτηρίου».
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κάθετες επιφάνειες της βραχώδους κορυφής είναι πά-

ρα πολλές και σε αρκετούς βράχους παρατηρούμε γω-

νιώδεις λαξεύσεις, οι οποίες δείχνουν την αρχή θεμελί-

ωσης κατασκευών. Για τη στερέωση και τη θεμελίωση 

είναι ενδεικτικές οι στενές αύλακες και οι διάσπαρτες 

λαξευμένες πασσαλότρυπες. Σε ένα σημείο διαμορφώ-

νεται στον βράχο μικρή τραπεζοειδής κάτοψη, εμβα-

δού 7,50 μ., από αύλακες θεμελίωσης, πλάτους από 

0,20 έως 0,60 μ. και βάθους μόλις 0,10-0,15 μ., με αρκε-

τές οπές-πασσαλότρυπες κατά μήκος της μιας, στον 

εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Βορειοδυτικότερα δια-

τηρήθηκε δάπεδο από λίθινες φερτές πλάκες.

 Αποθηκευτικές ανάγκες εξυπηρετούσαν οι 12 μεγά-

λοι λάκκοι-σηροί και οι 11 ρηχές κοίτες οξυπύθμενων 

πίθων. Στον βαθύ λάκκο αρ. 5 υπήρχε λίθινο πώμα πί-

θου, στο αρ. 8 υπήρχαν 170 όστρεα λίμνης, στις κοίτες 

αρ. 3 και 11 διατηρήθηκε στη θέση τους το κάτω μέ-

ρους πίθου. 

 Εκτός της μεγάλης, σχετικά, ποσότητας κομματιών 

από κεραμίδες στέγης και της χειροποίητης κεραμικής, η 

οποία δηλώνει την προϊστορική χρήση του χώρου, όπως 

και δύο λίθινα εργαλεία, η τροχήλατη δεν ήταν πολλή 

και εντάσσεται κυρίως στα κλασικά και ελληνιστικά χρό-

νια. Σε τμήμα κεραμίδας σώζεται εγχάρακτο το γράμμα 

Λ, σε δεύτερο τα γράμματα ΛΑΠ ή Ο, σε τρίτο αποδίδε-

ται με χάραξη πρόσοψη οικήματος με αέτωμα, ενώ σε 

άλλα υπάρχουν μεγαλύτερα χαράγματα, αλλά το μικρό 

μέγεθος των κομματιών δεν επιτρέπει να τα αποδώσου-

με σε γράμματα ή σχέδια. Είναι ενδιαφέρουσα η περισυλ-

λογή 74 αποστρογγυλεμένων οστράκων, ορισμένα χωρίς 

οπή, ενώ στα υπόλοιπα κινητά ευρήματα συγκαταλέγο-

νται 24 αγνύθες, 3 πηνία, 2 σφονδύλια και πίσω μέρος με 

τα δύο πόδια από 2 ζωόμορφα ειδώλια. 

 Παρά τα πενιχρά τεκμήρια για την ερμηνεία της χρή-

σης και της λειτουργίας των χώρων του κορυφαίου αυ-

τού πλατώματος και παρά την παρουσία στοιχείων οι-

κιστικής χρήσης, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι 

αποτελούσε συνήθη χώρο κατοίκησης και να αποκλεί-

σουμε κάποια ιδιαίτερη χρήση. Η επιμήκης ορθογώνια 

κάτοψη, η οποία παραπέμπει σε ναόσχημο οίκημα, και 

επιπλέον τα αυλάκια με τις πασσαλότρυπες, που δεν 

ανήκουν σε μεγάλες κοίτες κανονικών τοίχων, ακόμη 

και ο μεγάλος αριθμός των λάκκων-σιρών, μπορούν να 

μας οδηγήσουν σε άλλες ερμηνείες, μία εκ των οποίων 

συνδέεται και με τη λατρευτική χρήση του χώρου.

2.  Πτολεμαΐδα, ανασκαφή στη θέση Κουρί  
 (Κοιμητήρια Δήμου)

Ο αρχαιολογικός χάρτης εντός των διοικητικών ορίων 

της πόλης της Πτολεμαΐδας έχει συμπληρωθεί τα τε-

λευταία χρόνια με νεότερους εντοπισμούς, αλλά και 

εμπλουτισμό στοιχείων σε παλαιότερους (βλ. Χάρτη με 

θέσεις). Οι αρχαιολογικοί χώροι είναι στις θέσεις Ρέμα 

Πλακεντά, Ρέμα Αναρράχης, Κουρί, Λειβάδια και ΑΕ-

ΒΑΛ8. Η θέση Ρέμα Αναρράχης, στα δυτικά της Πτολε-

μαΐδας, δεν απέχει πολύ από τη θέση του Ρέματος 

Πλακεντά, στην οποία ήδη έχουμε εντοπίσει δύο ση-

μεία με επιφανειακά ευρήματα. Στο αγροτεμάχιο αρ. 

4576 του Ρέματος Αναρράχης και ιδιαίτερα στο γειτο-

νικό προς τα δυτικά με όριο τον χωματόδρομο και αρ. 

4574 (συντεταγμένες σε σύστημα HATT της ΓΥΣ 

X=13428, Ψ=-26474) εντοπίσαμε τροχήλατη αραιή κε-

8. Βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΔ 48, 1993, Χρον. Βʹ2, 379-380 

(Κουρί, ΑΕΒΑΛ), ΑΔ 50, 1995, Χρον. Βʹ2, 584 (Κουρί), η ίδια, ΑΔ 60, 

2005, Χρον. Βʹ2, τυπώνεται (Ρέμα Πλακεντά, Κουρί, Λειβάδια). 

Εικ. 1.  
Αιανή, βόρειο κορυφαίο πλάτωμα. 
Άποψη του χώρου, κοίτες πίθων  

και συγκέντρωση οστρέων. 
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ραμική, κομματιασμένες κεραμίδες στέγης και πέτρες, 

πιθανότατα από διάλυση τοίχων, στοιχεία τα οποία πα-

ραπέμπουν σε ύπαρξη αγροικίας ρωμαϊκών χρόνων, 

ενώ παρόμοια κεραμική εντοπίζεται πολύ αραιά και 

στους γύρω αγρούς. 

 Σχετικά με τη θέση ΑΕΒΑΛ στα νοτιοανατολικά της 

πόλης, πέραν των χειροποίητων αγγείων από διάλυση 

τάφου κατά τη διάνοιξη αγωγού το 1993, έχουμε εντο-

πίσει σε έκταση από 5 έως 7 στρέμματα (ενδεικτικά 

αγροτεμάχιο αρ. 9184 με συντεταγμένες X=20437, 

Ψ=26754) διασπορά κεραμικής με ένταξη στην αρχαι-

ότερη νεολιθική εποχή. Μάλιστα παρατηρήσαμε ότι 

μετά το όργωμα οι ανθρωπογενείς επιχώσεις διαφορο-

ποιούνται χρωματικά από την υπόλοιπη έκταση και 

έτσι μπορέσαμε να συμπεράνουμε ότι η μικρή οικιστι-

κή εγκατάσταση δεν διαφέρει από παρόμοιες που ανα-

πτύχθηκαν τόσο πρώιμα στην περιοχή, όπως αυτή που 

ερευνήσαμε στη θέση Φυλλοτσαΐρι Μαυροπηγής. 

 Το Κουρί Πτολεμαΐδας πρόκειται για εκτεταμένη θέση 

με γηλόφους στα βόρεια της πόλης με ευρήματα νεολιθι-

κών, αλλά και ελληνιστικών-ρωμαϊκών χρόνων. Στη διάρ-

κεια εκσκαφών για κατασκευή υπαίθριου θεάτρου το 1995 

αποκαλύφθηκε σε παρυφή αρχαιολογικό προϊστορικό 

στρώμα και οι εργασίες διακόπηκαν. Νωρίτερα, το 1993, 

με μαρτυρία προέλευσης τη θέση Κουρί είχαν παραδοθεί 

πέντε χάλκινα νομίσματα ρωμαϊκών χρόνων, ενώ σε χέρ-

σο χώρο, περιφραγμένο από το Δασαρχείο, διαπιστώσαμε 

κομμάτια πίθου σε λαθρανασκαφή και περισυλλέξαμε 

όστρακα ελληνιστικά, αλλά και όστρακο νεότερης νεολι-

θικής (μελανοστεφές και με γωνιώδες προφίλ). 

 Όχι μακριά από τα παραπάνω ευρήματα, αναγκα-

στήκαμε μπροστά στο επιχείρημα ότι η έλλειψη κοιμη-

τηρίων δημιουργεί τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα σε 

μια τόσο μεγάλη πόλη, να εισηγηθούμε την παραχώρη-

ση του χώρου με την προϋπόθεση να προηγηθεί σωστι-

κή ανασκαφική έρευνα σε μικρή έκταση, όπου υπήρχαν 

επιφανειακές ενδείξεις νεολιθικής εγκατάστασης9. Σε 

έκταση 750 τ.μ. αναπτύξαμε κάνναβο 30 τετραγώνων 

πλευρά 5 × 5 μ. και διαπιστώσαμε ότι μόνο στο νότιο 

μέρος διατηρήθηκε ενιαίο το αρχαιολογικό στρώμα με 

κατάλοιπα νεολιθικής εποχής και αποσπασματικά ελ-

ληνιστικών χρόνων. Συγκεκριμένα στα τετράγωνα Ε4/

II, III, IV, V, VI, VII διασώθηκε στρώμα σε βάθος 1,50 μ. 

περίπου με μεγάλη ποσότητα χειροποίητης κεραμικής 

της νεότερης νεολιθικής εποχής, ενώ στα υπόλοιπα τε-

τράγωνα η ανθρωπογενής επίχωση εξαντλείται στα 

0,25 μ. περίπου. Στα τετράγωνα Γ6/ΙΧ και Δ5/ΙΧ εντο-

πίστηκαν δύο κυκλικοί λάκκοι και από το εσωτερικό 

του Λ1, διαμέτρου 1 μ. - βάθους 1,60 μ., περισυλλέξαμε 

4 λίθινα τριπτά εργαλεία και αρκετή νεολιθική κεραμι-

κή, καθώς και, όπως και από το Λ2, διαμέτρου 2,20 - 

βάθους 0,60 μ., που περιείχε επιπλέον μάζες πηλού, λί-

θους και ζωικά οστά. Τα τοιχώματα του Λ1 καλύπτο-

νταν από τμήματα πίθου, που έδιναν περισσότερο την 

εικόνα κομματιών πηλού. Εντοπίσαμε 5 συγκεντρώσεις 

με χειροποίητη κεραμική, σε δύο υπήρχε και καύση, κα-

θώς και τροχήλατη, κυρίως από μεγάλα αγγεία, αμφο-

ρείς και υδρίες. Τόσο από την ανασκαφή όσο και από 

τον έλεγχο με ξεροκόσκινο του χώματος, που είχε ανα-

μοχλευτεί, η νεολιθική κεραμική ήταν λεπτή και μεσαία, 

9. Δυστυχώς και επειδή την ευθύνη από πλευράς Δήμου ανέλαβε 

άλλο άτομο απ’ αυτό, με το οποίο είχαμε αρχικά συνεννοηθεί, μόλις 

προλάβαμε τους εκσκαφείς σε τυχαία περιοδεία του φύλακα Γ. Χοροζί-

δη, που είχαν ήδη επέμβει για την «περίφραξη μόνο», όπως είπαν. Την 

ανασκαφή με 14 εργάτες επόπτευαν οι αρχαιολόγοι Μ. Λαζαρίδου και 

Κ. Τολούδη.

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
ΘΕΣΕΙΣ:

1. Ρέμα Πλακεντά

2. Ρέμα Αναρράχης

3. Κουρί

4. Λειβάδια

5. ΑΕΒΑΛ

Χ=14322 Ψ=-27176

Χ=13428 Ψ=-26744

Χ=14908 Ψ=-24021

Χ=20200 Ψ=-24350

Χ=20437 Ψ=-26754

1

2

3

4

5

Πτολεμαΐδα
Γ.Υ.Σ. - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1983

Χάρτης 1.  
Ο αρχαιολογικός 
χάρτης  
της Πτολεμαΐδας.
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στην πλειονότητά της είναι καμένη, και διακρίνονται τα 

όστρακα με νυχιές και εμπίεστα, όστρακα στιλπνά, με-

λανοστεφή και με τροπίδωση (Εικ. 2). Τα λίθινα εργα-

λεία ήταν 10 τριπτά, ενώ ενδιαφέρουσα είναι η συλλογή 

πήλινων ειδωλίων, ένα ακέραιο ζωόμορφο και 8 τμήμα-

τα ανθρωπόμορφων, που παρουσιάζουν ομοιότητες με 

της Ποντοκώμης (Εικ. 2)10.

3. Μαυροπηγή, ανασκαφή στις θέσεις Ίσιωμα   
 και Μικρό Λιβάδι11

Στις δύο παραπάνω γειτονικές θέσεις, που βρίσκονται 

βορειοδυτικά και σε μικρή απόσταση από το χωριό της 

Μαυροπηγής, είχαμε εντοπίσει αρχαιότητες από παλιά 

και πιο πρόσφατα στο πλαίσιο της πιο συστηματικής 

επιφανειακής έρευνας, δεδομένου ότι εντάσσονται 

εντός ορίων ανάπτυξης του λιγνιτωρυχείου12. Με την 

πρόοδο της έρευνας διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για 

ενιαίο αρχαιολογικό χώρο, που κατοικήθηκε στη νεο-

λιθική εποχή και μάλιστα από τη μέση, στην εποχή 

χαλκού και σιδήρου, καθώς και στα ιστορικά χρόνια, 

αφού κατά την ελληνιστική εποχή είχε αναπτυχθεί οι-

κισμός. Παράλληλα, στον ίδιο χώρο οι τέσσερις συ-

στάδες τάφων δηλώνουν την ύπαρξη νεκροταφείων 

αρχαϊκών-κλασικών και ελληνιστικών χρόνων. Η ταφι-

κή χρήση μαρτυρείται επιπλέον στη νεολιθική εποχή 

(αγροτεμάχιο 161 Ισιώματος) και στην εποχή σιδήρου 

στα αγροτεμάχια 161 και 88 (τφ 1 και 10 αντίστοιχα). 

 Η αποσπασματικότητα των ευρημάτων οφείλεται 

στη διάλυση που έχουν υποστεί οι ανθρωπογενείς επι-

χώσεις διαχρονικά, όχι τόσο από τη συνεχή χρήση όσο 

κυρίως εξαιτίας του έντονου αναγλύφου και της αν-

10. Βλ. για τα ειδώλια της Ποντοκώμης Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, 

ΑΕΜΘ 14, 2000, 628-629, και η ίδια, ΑΕΜΘ 19, 2005, 532, σημ. 35 με 

αναφορά σε παρόμοια.

11. Για τη Μαυροπηγή βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 22, 

2008, 48-55, με προγενέστερη βιβλιογραφία, καθώς και η ίδια, ΑΕΑΜ 1, 

2009, 284-298. 

12. Βλ. σχετικά Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ, 19, 2005, 512-

514. 

θρώπινης παρέμβασης. Πρόκειται για επικλινείς πλα-

γιές, οι οποίες σε μεγάλα τμήματα είναι βραχώδεις πλέ-

ον με ελάχιστο χώμα και σε άλλα που είναι γαιώδη έχει 

ασκηθεί εντατική καλλιέργεια και δενδροφύτευση. 

 Ανά αγροτεμάχια και θέσεις αποκαλύψαμε συνοπτι-

κά τα παρακάτω13.

 Στη θέση, Ίσιωμα, και στο αγροτεμάχιο με αρ. κτημ. 

158 συνολικής έκτασης 22.653 τ.μ., διαπιστώσαμε μετά 

από πυκνό δίκτυο τομών ότι το αρχαιολογικό στρώμα 

δεν είναι ενιαίο, το φυσικό έδαφος εντοπίζεται σε μι-

κρό βάθος, από 0,20 έως 0,30 μ., και ότι αρχαιολογικά 

κατάλοιπα είχαν διατηρηθεί αραιά σε έκταση 5,5 

στρεμμάτων. Μάλιστα και από τον χώρο αυτό τα αρ-

χαιολογικά δεδομένα είναι οι εντοπισμένες σε φυσικές 

κοιλότητες διαφοροποιήσεις χώματος, οι λάκκοι, οι πί-

θοι και το «στρώμα καταστροφής».

 Ενιαίο προϊστορικό στρώμα εντοπίσαμε στο νοτιο-

ανατολικό τμήμα του ανασκαφικού χώρου σε έκταση 

430 τ.μ. (στα τετράγωνα Δ30 / V - VII, IX - XII, XIV, XV 

και E30 / II - IV, VII, VIII), μετά την αφαίρεση του επι-

φανειακού με τροχήλατη κυρίως ελληνιστική κεραμι-

κή. Περιείχε συγκεντρώσεις μικρών αργών λίθων, ίχνη 

καύσης και μάζες πηλού με αποτυπώματα κλαδιών, 

ενώ η κεραμική εντάσσεται στην εποχή χαλκού (μέση 

- ύστερη) και στην εποχή σιδήρου. 

 Πρωιμότερα στη νεότερη και τελική νεολιθική επο-

χή εντάσσονται κατάλοιπα σε έκταση 22 τ.μ. (τετρά-

γωνα Δ30/ I, II, VI, V, XV Δ31/ ΙΙI, Ε30/ ΙΙI, ΙV, VΙΙI) 

με μεγάλη ποσότητα κεραμικής, η οποία χαρακτηρίζε-

ται από λεπτά τοιχώματα, από όστρακα στιλβωμένα 

μαύρα, όστρακα τρίχρωμα, κάποια με τροπίδωση (Εικ. 

3). Ενδιαφέρον είναι το σύνολο των 40 περίπου λίθι-

νων εργαλείων, τριπτών, ορισμένα σώζουν οπή στειλέ-

ωσης, και πελεκητών με παράγωγα της επεξεργασίας 

τους. Η ανεύρεση χειροποίητης κεραμικής και λίθινων 

εργαλείων σε πολλούς από τους 17 λάκκους, μας οδη-

γεί στην ένταξή τους στις ίδιες εποχές και μάλιστα 

στην ερμηνεία των δύο μεγάλων, Λ4 διαμέτρου 4,10 

και Λ9 διαμέτρου 3,70 μ. με κλιμακωτή μετάβαση, ως 

13. Επικεφαλής της έρευνας στους χώρους ανάπτυξης του λιγνιτω-

ρυχείου Μαυροπηγής είναι πάντα η αρχαιολόγος Χ. Λόκανα και την 

ομάδα αποτελούσαν οι αρχαιολόγοι Μ. Βαρζώκα, Χ. Βεργίδου, Ε. Κα-

καβίτσα, Σ. Κοντογώγου, Θ. Λάκκας, Δ. Λυκούδη, Μ. Μιλκάση, Ε. 

Μπουζή, Δ. Μπούκου, Ε. Σιάτρα, Σ. Σιούστη, Γ. Τορναζάκη, Λ. Τζουμά-

κη, οι σχεδιαστές Σ. Βαβλιάρας, Α. Μητράγκα, Α. Παραστατίδου, Θ. 

Τσαφής, οι εξειδικευμένοι εργατοτεχνίτες Γ. Νάτας, Ι. Νένος και οι 140 

εργάτες.

Η ανασκαφή σε χώρους του Λιγνιτωρυχείου Μαυροπηγής, πέραν 

του τελευταίου τετραμήνου του 2010, διενεργήθηκε και από τον Δεκέμ-

βριο του 2009 έως τον Μάρτιο του 2010, κάτω από δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες, ενώ οι τέντες που χρησιμοποιήθηκαν μάλλον δεν έλυναν το 

πρόβλημα του κρύου, της βροχής και του χιονιά.

Εικ. 2. Πτολεμαΐδα, θέση Κουρί. Χαρακτηριστικά ευρήματα. 
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ορύγματα για κατοικίες14. 

 Η ελληνιστική εποχή αντιπροσωπεύεται από το 

«στρώμα καταστροφής», έκτασης 100 τ.μ. (14,30 × 7,00 μ. 

στα τετρ. Α29/ XI, XII, XV, XVI και Β29/IV, B30/I). Απο-

τελούνταν από δύο επιχώσεις, πάχους από 0,10 μ. έως 

0,25 μ. αντίστοιχα, με έντονα υπολείμματα καύσης, τμή-

ματα καμένων ξύλων, τμήματα κεράμων, μεγάλο αριθμό 

ζωικών οστών, αργούς διάσπαρτους λίθους, πολλή κε-

ραμική, με ενδιαφέροντα τμήματα μελαμβαφών και 

ανάγλυφων σκύφων με φυτικό διάκοσμο και παραστά-

σεις, τμήματα μυροδοχείων, πινακίων, υδριών. Περισυλ-

λέχτηκε ένας εντυπωσιακός αριθμός μικροαντικειμένων, 

περίπου 330, ανάμεσά τους πολλά χάλκινα και σιδερένια 

(Εικ. 3). Σε άλλο χώρο διαστάσεων 5 × 5 μ. (στα τετρ. 

Γ30/IV, VIII και Β30/XVI), αποκαλύφθηκε πιθεώνας 

από 9 πίθους, ενώ συνολικά οι πίθοι ήταν 18, κανένας 

δεν σώζει στόμιο, ένας είχε τοποθετηθεί εντός λάκκου, ο 

Π12 στο Λ6 και ένας, ο Π14, εφαπτόταν στο βορειοανα-

τολικό άκρο του λάκκου-ορύγματος αρ. 9. Τα τέσσερα 

νομίσματα περισυλλογής, ένα Φιλίππου Βʹ (μεταθανάτι-

ας κοπής), δύο Πύρρου (287-285, 274-273/2 π.Χ.) και 

ένα Αμφιπολιτών (187-31 π.Χ.) αποτελούν χρονολογικά 

τεκμήρια της ζωής στον χώρο.

 Στην αρχαϊκή-κλασική εποχή εντάσσονται οι δύο 

λακκοειδείς ταφές, εκ των οποίων στη μία διαλύθηκαν 

τα οστά από τις αρόσεις που επέφεραν την καταστροφή 

και άλλων, όπως συμπεράναμε από τα αντικείμενα του 

χώρου. Ο εντοπισμός ακέραιου σκελετού σκύλου στο 

εσωτερικό του Λάκκου 3, καθώς και ο εντοπισμός στο 

τετρ. Γ30/V δεύτερου, μας οδηγεί στην άποψη ότι τοπο-

θετήθηκαν με σκοπό τον ενταφιασμό των ζώων αυτών. 

 Στην ίδια θέση Ίσιωμα και στο αγροτεμάχιο με αρ. 

κτημ. 161, όμορο του αρ. 158, συνολικής έκτασης 

35.130 τ.μ., αποκαλύφθηκε στον ανατολικό τομέα μι-

κρή εγκατάσταση (μόλις 3.800 τ.μ.) με ένταξη στη μέση 

νεολιθική εποχή. Αντίθετα στον δυτικό τομέα του ίδιου 

αγροτεμαχίου εντοπίζεται ο πυρήνας του ελληνιστικού 

οικισμού15. 

14. Για λάκκους-ορύγματα κατοικιών πρβλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντε-

σίδη, Χ. Λόκανα, ΑΕΑΜ 1, 2009, 301 κ.ε., ιδ. 310, σημ. 7 με σχετικές πα-

ραπομπές σε: Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 19, 2005, 524-526, Α. 

Χονδρογιάννη-Μετόκη, Μη οικιστικές χρήσεις χώρου στους νεολιθικούς 

οικισμούς. Το παράδειγμα της τούμπας Κρεμαστής Κοιλάδας, (αδημ. διδ. 

διατριβή, 2009), 466-467, ενώ για τα χαρακτηριστικά και τον προορισμό 

των λάκκων βλ. ό. π. σελ. 476-483, 497-510. Βλ. επίσης Ε. Γιαννούλη, Αρ-

χαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 1, 2003, 29-43 και 

ενδεικτικά πρβλ. νεολιθικές κατοικίες σε λάκκους στη Σταυρούπολη Θεσ-

σαλονίκης, στον Μακρύγαλο Πιερίας και στο Ζαγκλιβέρι νομού Θεσσα-

λονίκης, Δ. Γραμμένος, Σ. Κώτσος, Α. Χατζούδη, ΑΕΜΘ 11, 1997, 305-

315, Μ. Μπέσιος, Μ. Παππά, ΑΑΑ 23-28, 1990-1995, 13-30, Δ. Γραμμέ-

νος, Σ. Κώτσος, Μακεδονικά 33, 2001-2002, 51-53. 

15. Για τα νεολιθικά ευρήματα του αγροτ. 161 της θέσης αυτής, βλ. 

την ανακοίνωσή μας στον παρόντα τόμο. Γενικώς η παρουσίαση εδώ 

 Από τις 10 ταφές του ανατολικού τομέα οι μισές σχε-

τίζονται επίσης με τη νεολιθική εποχή. Από τις υπόλοι-

πες η ταφή 1 εντάσσεται λόγω των «χαλκών μακεδονι-

κών» (αμφικωνικές χάντρες, περίαπτα, σφηκωτήρες) σε 

ύστερη φάση της εποχής σιδήρου και οι τέσσερις στα 

αρχαϊκά-κλασικά χρόνια (Εικ. 4).

 Στον δυτικό τομέα και σε έκταση 1.000 τ.μ. αποκαλύ-

ψαμε κατόψεις κατοικιών με τοίχους από λασπόχτιστη 

αργολιθοδομή και διαμορφωμένα δάπεδα υπαίθριων 

χώρων με πλήθος κινητών ευρημάτων λόγω των στρω-

μάτων καταστροφής. Τα αγγεία ανέρχονται περί τα 50 

περίπου, ενώ σπάνιο όνομα της μακεδονικής προσω-

πογραφίας έχει χαρακτεί στο στόμιο πίθου: Κόρραγος16 

(Εικ. 4). 

 Στον ίδιο αρχαιολογικό χώρο, όπως αναφέραμε ανή-

κουν και οι αρχαιότητες της θέσης Μικρό Λιβάδι, στην 

οποία μάλιστα το 2008 και στο αγροτεμάχιο με αρ. 88 

αποκαλύψαμε οικιστικά κατάλοιπα που εντάσσονται 

στην ύστερη εποχή χαλκού και πρώιμη εποχή σιδήρου. 

Οι 12 λάκκοι σχετίζονται με την ίδια εποχή και πιθανό-

πλήθους αρχαιοτήτων πολλών εποχών δεν μπορεί να είναι αναλυτική 

και ελπίζουμε ότι οι επιμέρους ανακοινώσεις, από την ίδια και συνεργά-

τες, δεν θα καθυστερήσουν. 

16. Το όνομα απαντά στην επιστολή του Φιλίππου Εʹ από την Κοι-

λάδα, που βρίσκεται όχι μακριά, στα νότια όρια της αρχαίας Εορδαίας 

με την Ελιμιώτιδα, βλ. Θ. Ριζάκης, Γ. Τουράτσογλου, Επιγραφές Άνω 

Μακεδονίας Ι. Κατάλογος των Επιγραφών (1985) αρ. 87.

Εικ. 3. Μαυροπηγή, θέση Ίσιωμα, αγροτεμ. 158. Νεολιθική κεραμική 
και χάλκινα κοσμήτατα. 

Εικ. 4. Μαυροπηγή, θέση Ίσιωμα, αγροτεμ. 161. Άποψη του χώρου, 
ευρήματα ταφών και ενεπίγραφο χείλος πίθου. 
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τατα και οι 6 πίθοι, ενώ από τις 11 ταφές που αποκαλύ-

ψαμε σε βραχώδες έδαφος και τις έχουμε συνοπτικά 

παρουσιάσει, οι 10 ταφές ανήκουν στον 4ο-3ο αι. π.Χ. 

και μία στην εποχή σιδήρου17. 

 Στο αγροτεμάχιο αρ. 27, έκτασης 11.000 τ.μ. της ίδιας 

θέσης, όμορο με το αρ. 19 και ακριβώς στο σύνορό του 

με αυτό, εντοπίσαμε αρχικά το 2008 επίχωση με ένταξη 

στην εποχή χαλκού (μέση - ύστερη) και πρώιμη εποχή 

σιδήρου. Συναντήσαμε και εδώ την ίδια κατάσταση διά-

λυσης και λεπτού αρχαιολογικού στρώματος και μόνο σε 

έκταση 1000 τ.μ. διασώθηκαν κάπως τα κατάλοιπα αν-

θρώπινης δραστηριότητας. Έτσι στα τετράγωνα Γ13/ΙΙΙ, 

IV, VI, VΙΙ, VΙΙΙ, Χ, ΧΙ ήταν πλούσια η χειροποίητη κε-

ραμική και υπήρχαν και δύο συγκεντρώσεις λίθων. Πα-

ρόμοια ήταν τα ευρήματα και στα τετράγωνα Β15/ΧII, 

XV, XVI, όπου η συγκέντρωση από αργούς λίθους και 

κροκάλες σε συνδυασμό με την ύπαρξη παρακείμενου 

πηγαδιού οδηγεί στην άποψη ότι υπήρχε ρέμα στην πε-

ριοχή. Πλούσια ήταν και τα κινητά ευρήματα, όπως λίθι-

να εργαλεία, αλλά και διάφορα χάλκινα κοσμήματα και 

σιδερένια αντικείμενα με ένταξη στην εποχή σιδήρου.

 Το αγροτεμάχιο αρ. 85 της ίδιας θέσης είναι όμορο 

του αρ. 27, έκτασης 2.500 τ.μ., κυριαρχούν τα κατάλοιπα 

των ελληνιστικών χρόνων (Εικ. 5). Χώρος πιθεώνα από 

4 πίθους, ένα λάκκο και από τα οικοδομικά διασώθηκαν 

17. Η ανασκαφή δεν έχει ολοκληρωθεί, βλ. Γ. Καραμήτρου-

Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 22, 2008, 53-55 και η ίδια, «Αιανή: Ταφές με νομί-

σματα στο Ανατολικό Νεκροταφείο», Ηʹ Συνάντηση για την Ελληνιστι-

κή Κεραμική, Ιωάννινα, 5-9 Μαΐου 2009, (τυπώνεται).

έξι τοίχοι από λασπόχτιστη αργολιθοδομή, που ανα-

πτύσσονται στην κατεύθυνση από ΒΑ προς τα ΝΔ και 

παρουσιάζουν μικρή ή μεγαλύτερη καμπύλη, ενώ ένας 

έβδομος στα ανατολικά έχει όμοια κατεύθυνση χωρίς 

καμπυλότητα. Η κεραμική του χώρου είναι αποκλειστι-

κά τροχήλατη των ελληνιστικών χρόνων και ανάμεσα 

στα όστρακα υπάρχει στόμιο πίθου με εμπίεστους ρόδα-

κες και λαιμοί αγγείων με εμπίεστες όρθιες αντρικές 

μορφές. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι καμπύλοι τοί-

χοι, που ανήκουν σε διάφορες φάσεις, όριζαν χώρο κυ-

κλικού υπαίθριου-αγροτικού ιερού, μολονότι δεν απο-

καλύψαμε χαρακτηριστικά κινητά ευρήματα και ίσως 

την υπόθεση ενισχύει το γεγονός του μη εντοπισμού 

επιπλέον οικιστικών καταλοίπων σε άμεση γειτνίαση. 

 Στο αγροτεμάχιο αρ. 86, πάλι της ίδιας θέσης και 

όμορο με τα αρ. 27, 85 και 19 της ίδιας θέσης, καθώς 

και του αρ. 158 (θέσης Ίσιωμα), ανασκάψαμε το βόρειο 

τμήμα του, συνολικής έκτασης 5.400 τ.μ., και αποκαλύ-

ψαμε κατάλοιπα ανθρώπινης εγκατάστασης και δρα-

στηριότητας με ένταξη στο ίδιο χρονολογικό πλαίσιο 

της εποχής χαλκού (μέση - ύστερη), της πρώιμης επο-

χής σιδήρου και των ελληνιστικών χρόνων. Από τον 

εντοπισμό τροχήλατης κεραμικής διαπιστώσαμε ότι 

και τα τρία στρώματα της εποχής χαλκού είχαν διατα-

ραχτεί και τα κατάλοιπά της αντιπροσωπεύονταν από 

κάποιες συγκεντρώσεις μικρών ή μεγάλων αργών λί-

θων και βοτσάλων, μάζες πηλού, τρεις λάκκους (που 

έφεραν και τροχήλατη κεραμική), εκ των οποίων ο 

ένας ήταν λόγω του μεγάλου μεγέθους κατοικία, λίγη 

σχετικά χειροποίητη κεραμική και μόλις 8 λίθινα τρι-

πτά εργαλεία, 1 πελεκητό (ξέστρο) και 4 αποκρούσμα-

τα πυριτόλιθου. Τα οικοδομικά κατάλοιπα των ελληνι-

στικών χρόνων ήταν επίσης διαλυμένα, αποκαλύφθη-

καν δύο τοίχοι και ένας πίθος, αλλά και συστάδα από 

4 ταφές, ενώ μια 5η εντοπίστηκε μακρύτερα στα βορει-

οδυτικά, όλες με ένταξη στα ελληνιστικά χρόνια και 

ενδιαφέροντα σύνολα αντικειμένων (Εικ. 6).

Καταγραφή προϊστορικών - νεολιθικών θέσεων στη 
λεκάνη Πτολεμαΐδας και αρχαιότερης νεολιθικής 
στον νομό Κοζάνης

Η καταγραφή των προϊστορικών-νεολιθικών θέσεων 

εντός της λεκάνης της Κίτρινης Λίμνης αλλά και ευ-

ρύτερα, νότια της Πτολεμαΐδας, ανήλθε σε 31 το 2005 

και αργότερα σε 37 και 4018. Με την πρόοδο της 

18. Βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 19, 2005, 521. Στο άρθρο 

«Νομός Κοζάνης 2006: Πολύμυλος, Κλείτος, Περδίκκας, Μικρόκα-

στρο,Αλιάκμων», ΑΕΜΘ 20, 2006, 856, σημ. 13, αναφέρω ότι οι προϊ-

στορικές θέσεις έχουν αυξηθεί σε 40 ως τις παρυφές της Κίτρινης Λί-

μνης, μετά την επιφανειακή έρευνα για τις ανάγκες του λιγνιτωρυχείου 

Εικ. 5. Μαυροπηγή, θέση Μικρό Λιβάδι, αγροτεμ. 85. Άποψη της 
ανασκαφής. 

Εικ. 6. Μαυροπηγή, θέση Μικρό Λιβάδι, αγροτεμ. 86. Κτερίσματα 
των ταφών 2 και 3. 
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επιφανεια κής και ανασκαφικής έρευνας διαπιστώσαμε 

πολύ γρήγορα ότι ο αριθμός αυτός όχι μόνο επιβεβαι-

ώθηκε, αλλά αυξήθηκε φθάνοντας τις 47. Στις 31 απα-

ριθμημένες θέσεις προσθέτουμε τη θέση Κάμπος Τε-

τραλόφου (α/α 32), με επιφανειακή κεραμική της τελι-

κής νεολιθικής, η οποία απέχει ένα χλμ. από την τού-

μπα Τετραλόφου στα ανατολικά-βορειοανατολικά του 

και ίση απόσταση από την τούμπα Ξεροπήγαδου Κοι-

λάδας στα νοτιοδυτικά19. Από τον κατάλογο των προ-

ϊστορικών θέσεων, που επιχειρούμε, δεν μπορεί να 

λείπει η αναφορά στο νεκροταφείο της πρώιμης και 

μέσης εποχής χαλκού στη θέση Ξεροπήγαδο Κοιλά-

δας (α/α 33), που εντοπίστηκε το 1987 στα 600 μ. νο-

τιοανατολικά από την ομώνυμη τούμπα20. Σε απόστα-

ση 300 μ. και προς τα βορειοανατολικά του για χώρο 

με κατάλοιπα υστερρωμαϊκών χρόνων στη θέση Πη-

γάδια ή Καβάκι (α/α 34) αποτελούν σαφείς ενδείξεις 

ύπαρξης και προϊστορικής εγκατάστασης τα λίθινα ερ-

γαλεία περισυλλογής21. Βόρεια, επίσης της Κοιλάδας, 

στη θέση Γκορτσιά (α/α 35) και σε 400 βορειοδυτικά 

από την τούμπα Κρεμαστής Κοιλάδας, εντοπίστηκε 

μία μικρή οικιστική εγκατάσταση με κεραμική και λί-

θινα εργαλεία, τα οποία οδηγούν σε φάση της μέσης 

νεολιθικής22. 

 Ως 36η απαριθμούμε τη θέση Γέφυρα Κομάνου, 

όπου κατά τη σωστική ανασκαφή του 2008 αποκαλύ-

ψαμε στο αγροτεμάχιο αρ. 686 στρώμα νεότερης νεο-

της Ποντοκώμης, καθώς και ευρύτερα, όπως προς τα βορειοδυτικά, 

στην περιοχή Πτελεώνα και πρώην Δήμο Αγίας Παρασκευής (αγροτικές 

περιοχές χωριών Αγίου Χριστοφόρου, Καρυοχωρίου, Σπηλιάς, Ερμα-

κιάς). Ωστόσο, αργότερα (βλ. «Εορδαία 2009: η έρευνα στην Αναρράχη 

και στη Μαυροπηγή», ΑΕΑΜ 1, 2009, 284) ανέφερα τον αριθμό 37 θέ-

σεων, οι οποίες είχαν αναφερθεί σε δημοσιεύσεις. Για αναλυτικότερη 

καταγραφή βλ. και Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Περί προϊστορικών θέ-

σεων στη Δυτική Μακεδονία: Νομοί Κοζάνης και Γρεβενών», στο Εκατό 

χρόνια έρευνας στην Προϊστορική Μακεδονία, 1912-2012, Διεθνές Συ-

νέδριο 22-24 Νοεμβρίου 2012 (τυπώνεται).

19. Χ. Ζιώτα, ΑΔ 54, 1999, Χρον. Βʹ2, 656. 

20. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΔ 42, 1987, Χρον. Βʹ2, 427, Χ. Ζιώ-

τα, Ταφικές Πρακτικές και Κοινωνία της Εποχής του Χαλκού στη Δυτι-

κής Μακεδονία, Τα νεκροταφεία στην Κοιλάδα και στις Γούλες Κοζάνης 

(αδημ. διδ. διατριβή ΑΠΘ 2007). 

21. Χ. Ζιώτα, ΑΔ 55, 2000, Χρον. Β2, 819 και η ίδια, ΑΔ 56, 2001, Χρον. 

Βʹ 3β, 398-399, σημ. 21. Ενδεικτικές συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ της 

ΓΥΣ: Ε=323385, Ν=4470677. Πρόκειται για χέρσο κοινοτικό χώρο με τρία 

πηγάδια πόσιμου νερού, που ήταν σε χρήση μέχρι τη μεταφορά νερού από 

τη Ζωοδόχο Πηγή της Καστανιάς του Βερμίου και τεράστιο καβάκι που 

κάηκε πριν 15 χρόνια. Ο χώρος μάλλον δεν ταυτίζεται με τη θέση Ποντια-

κό Πηγάδι, απ’ όπου στο αρχείο αναφέρονται προϊστορικά όστρακα από 

περιοδεία της Κ. Ρωμιοπούλου στις 10-09-1969. Το τοπωνύμιο Ποντιακό 

Πηγάδι είναι άγνωστο στους κατοίκους, οι οποίοι ονομάζουν Μονοπήγαδο 

χώρο στα νότια της τούμπας Ξεροπήγαδου Κοιλάδας.

22. Χ. Ζιώτα, ΑΔ 56, 2001, Χρον. Βʹ 3β, 398-399, χωρίς τοπωνύμιο. 

Ενδεικτικές συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ της ΓΥΣ: Ε=324352, 

Ν=4470410. Οι κάτοικοι χρησιμοποιούν το τοπωνύμιο Γκορτσιά αλλά 

και Μοραλιώτικα (χωράφια) επειδή βορειότερα οι αγροί ανήκουν στους 

κατοίκους του Ρυακίου (πρώην Μορανλί).

λιθικής εποχής και ως 37η τη θέση ΑΕΒΑΛ, που ανα-

φέραμε ήδη παρουσιάζοντας τους αρχαιολογικούς 

χώρους της πόλης Πτολεμαΐδας. Στη συνέχεια, μετά 

τη συστηματική επιφανειακή έρευνα για τον καθορι-

σμό του είδους των αρχαιολογικών χώρων εντός λι-

γνιτωρυχείου Ποντοκώμης και λίγο ευρύτερα, αυξή-

σαμε σε οκτώ επιπλέον τις νεολιθικές θέσεις ανεβάζο-

ντας συνολικά τον αριθμό τους σε 42 θέσεις. Οι πέντε 

νεολιθικές θέσεις εκτείνονται εντός διοικητικών ορί-

ων Ποντοκώμης (α/α 38-42), ήδη στη μία (θέση Σου-

λουκιά) πραγματοποιήσαμε σωστική ανασκαφή23. Ως 

43η απαριθμούμε τη θέση Πηγή Ρέμα Προαστίου από 

το ομώνυμο ρέμα στο χάρτη. Ο έλεγχος των αποθέσε-

ων σε χώρο μεταξύ διοικητικών ορίων Μαυροπηγής 

και Προαστίου και δυτικότερα των πεδίων εκσκαφών, 

μας οδήγησε στον εντοπισμό της ευρείας αυτής θέσης 

με κεραμική ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, η 

οποία είναι διάσπαρτη σε αγροτεμάχια συνολικής 

έκτασης 150 στρεμμάτων, ενώ σε ένα, κυρίως, εντοπί-

σαμε και χειροποίητη νεολιθική κεραμική24. Ως 44η 

θέση απαριθμούμε την ήδη γνωστή μας οικιστική μο-

νάδα σε χώρο με αραιή, κάποτε, κεραμική νεότερης 

νεολιθικής, την οποία ονομάζουμε Στάση 2 Μαυρο-

δενδρίου, και δεν πλήττεται άμεσα από τη δραστηριό-

τητα της ΔΕΗ Α.Ε.25. Βρίσκεται γύρω στα 800 μ. δυτι-

κά από την παλαιά εντοπισμένη τούμπα Μαυροδεν-

δρίου και 1.600 μ. ανατολικά από τη θέση Στάση, όπου 

διενεργήσαμε σωστική ανασκαφή, και κρίνοντας από 

την πυκνότερη σήμερα επιφανειακή διασπορά της κε-

ραμικής, κατέχει μικρή σχετικά έκταση, περίπου 10 

23. Για την ανασκαφή στη θέση Σουλουκιά και τις υπόλοιπες τέσσε-

ρις του αρχαιολογικού χάρτη της Ποντοκώμης (θ. Αναβρυτό, θ. ΚΥ-

ΔΕΠ, θ. Δάσος, θ. Αμυγδαλώνες Α) βλ. την ανακοίνωσή μας στον πα-

ρόντα τόμο. 

24. Τα αγροτεμάχια με επιφανειακή κεραμική στη θέσης Πηγή Ρέμα 

Προαστίου είναι τα αρ. 240 έως και 253, ωστόσο στο αρ. 235 εντοπίζε-

ται η νεολιθική κεραμική (συντεταγμένες Χ= 19313, Ψ= 24880), ενώ και 

στο αγροτεμάχιο αρ. 428 εμφανίστηκε μετά τα οργώματα τροχήλατη 

κεραμική. 

25. Βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 13, 1999, 345-347, όπου 

παρουσιάσαμε τη σωστική ανασκαφή στη θέση Στάση Μαυροδενδρίου 

και στη σελ. 347, όπου αναφέρουμε ότι η εγκατάσταση εκείνη αποτε-

λούσε μέρος ενός οργανωμένου οικιστικού συνόλου με μικρές οικιστι-

κές μονάδες σε ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ τους και παράλληλα γίνε-

ται λόγος για τα δύο είδη οργάνωσης του ενδοκοινοτικού χώρου στη 

λεκάνη της Κίτρινης Λίμνης και συνεπώς, εκτός του νεολιθικού οικι-

σμού με τη μορφή της τούμπας και τον κατακόρυφο άξονα ανάπτυξης, 

επικρατεί και το μοντέλο της οριζόντιας επέκτασης των οικισμών σε 

διαδοχικές φάσεις. Πρβλ. και Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 19, 

2005, 521, σημ. 17 και 532-533 για την ανάπτυξη νεολιθικών οικισμών 

στις παρυφές της λεκάνης και σε περισσότερο ημιορεινές-ορεινές εκτά-

σεις, καθώς και για τον εντοπισμό μικρών νεολιθικών εγκαταστάσεων 

(βλ. επιπλέον η ίδια, Αμητός στο Σ. Δρούγου, Χρ. Σαατσόγλου-

Παλιαδέλη, Μ. Τιβέριος (επιμ.), Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μα-

νόλη Ανδρόνικο, (1987) 415, σημ. 41 και η ίδια, Βόιον-Νότια Ορεστίς, 

Αρχαιολογική Έρευνα και Ιστορική Τοπογραφία, (1999) 110-112).
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στρεμμάτων σε δύο αγροτεμάχια26. Ως 45η νεολιθική 

θέση απαριθμούμε μικρή έκταση με επιφανειακή κερα-

μική, που εντοπίσαμε σε αγροτεμάχιο νότια από το 

χωριό του Μαυροδενδρίου, στη θέση Άγιος Μηνάς, 

ενώ στον ίδιο χώρο και σε έκταση 50 στρεμμάτων, πε-

ρίπου, η τροχήλατη κεραμική ελληνιστικών χρόνων 

είναι πλουσιότερη27.

 Θεωρούμε βέβαιο το γεγονός ότι οι νεολιθικές θέ-

σεις εντός και προς τις παρυφές της λεκάνης, όπως την 

οριοθετήσαμε, δεν εξαντλούνται στις 42. Ως 46η θέση, 

μπορούμε να θεωρήσουμε τον Άγιο Ελευθέριο Δρεπά-

νου, όπου στο λόφο είχε εντοπιστεί στρώμα νεολιθικής 

και εποχής χαλκού, ενώ δύο θέσεις εποχής χαλκού και 

σιδήρου εντοπίστηκαν εκτός του λόφου28. Παρόμοια 

με τις παραπάνω δύο θέσεις στις νοτιοδυτικές ορεινές 

παρυφές της Κίτρινης Λίμνης είναι και η θέση στα 

Ισιώματα Κοίλων (α/α 47), γύρω από τον γνωστό αρ-

χαιολογικό χώρο της οποίας με οικισμό ελληνιστικών-

ρωμαϊκών χρόνων εντοπίστηκε σε εργασίες διάνοιξης 

δρόμων φάση νεότερης νεολιθικής29.

 Επισημαίνουμε ότι ο αριθμός των νεολιθικών θέσε-

ων είναι με βεβαιότητα μεγαλύτερος, αν υπολογίσουμε 

τους ήδη εντοπισμένους οικισμούς λίγο μακρύτερα, 

όπως στη θέση Κουρί Πτολεμαΐδας, θέσεις βόρεια από 

26. Εκτείνεται στο δυτικό τμήμα του αγροτεμαχίου αρ. 1834, καθώς 

και στο βορειοανατολικό τμήμα του γειτνιάζοντος αγροτεμαχίου αρ. 

1802, με ενδεικτικές συντεταγμένες στο πρώτο Χ=-13944, Ψ=15025. 

Σημειώνουμε ότι στο ΑΕΜΘ 19, 2005, 521 απαριθμούμε ως ένα οικισμό 

τη θέση Στάση Μαυροδενδρίου μαζί με τις κοντινές οικιστικές μονάδες. 

Πιθανόν η θέση ταυτίζεται με τον χώρο εντοπισμού νεολιθικών οστρά-

κων από τον αείμνηστο Φ. Πέτσα («κατά μήκος της σιδηροδρομικής 

γραμμής Πτολεμαΐδας-Κοζάνης»).

27. Για τη θέση Άγιος Μηνάς Μαυροδενδρίου σημειώνουμε ενδεικτι-

κά τις συντεταγμένες στο αγροτεμάχιο αρ. 3694: Χ = -16508, Ψ = 12949. 

Εκτός της κεραμικής περισυλλέξαμε και μισό λίθινο, διάτρητο πέλεκυ 

(αρ. Κατ. 3017-18). 

28. Για πρόσφατες αρχαιότητες από το Δρέπανο, βλ. Γ. Καραμήτρου-

Μεντεσίδη, ΑΔ 60, Χρον. Βʹ2, 2005 και για την έρευνα του Φ. Πέτσα 

στον Άγιο Ελευθέριο βλ. η ίδια, «Η έρευνα του Φ. Πέτσα στον Νομό 

Κοζάνης», Διημερίδα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών αφιερωμένη 

στη μνήμη του Φώτιου Πέτσα, 2013, 201-218, με προγενέστερη βιβλιο-

γραφία και επιλεκτικά: Φ. Πέτσας, ΠΑΕ 1965, 24-35, ο ίδιος, Το Έργον 

1965, 17-20, ο ίδιος, «Χρονικά Αρχαιολογικά 1966-1967», Μακεδονικά 

9, 1969, 200-201 και για τον ίδιο χώρο βλ. Χ. Μακαρόνας, ΑΕ 1936, 2-14, 

Θ. Ριζάκης, Γ. Τουράτσογλου, Επιγραφές Άνω Μακεδονίας, Ι. Κατάλογος 

των Επιγραφών, (1985) αρ. 3-5, 95, Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Κοζάνη, 

Πόλη Ελιμιώτιδος. Αρχαιολογικός Οδηγός (1993) 32, η ίδια, «Κοζάνη, 

μία αρχαία πόλη», Πρακτικά Αʹ Συνεδρίου, Η Κοζάνη και η Περιοχή της, 

(1997) 203-231, η ίδια, Βόιον - Νότια Ορεστίς. Αρχαιολογική Έρευνα και 

Ιστορική Τοπογραφία (1999) 255, 258.

29. Χ. Ζιώτα, ΑΔ 55, 2000, Χρον. Βʹ2, 688. Σημειώνω ότι όχι μόνο τα 

κατάλοιπα των ιστορικών χρόνων καταλαμβάνουν μεγαλύτερη έκταση 

ευρύτερα από τη θέση, που ορίσαμε και εξαιρέθηκε από τη βιομηχανική 

περιοχή Κοζάνης, αλλά και χειροποίητη κεραμική εντοπίζεται, όπως στο 

8ο χλμ. Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, αγροτεμάχια 3082 (Μαυροδενδρίου) και 

αγροτ. 1 και 7 (Κοίλων). Άλλωστε το 2007 για τις ανάγκες του κόμβου 

της Εγνατίας οδού αποκαλύψαμε χώρους ελληνιστικής κατοικίας, βλ. Γ. 

Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΔ 62, Χρον. Βʹ2, 2007 (τυπώνονται).

το χωριό Πτελεώνα, καθώς και τις θέσεις βορειότερα 

στα χωριά Καρυοχώρι και Άγιος Χριστόφορος30. 

 Παράλληλα, στην αρχαιότερη νεολιθική εποχή οι 

15, που είχαμε απαριθμήσει για τον νομό Κοζάνης το 

2005, αυξήθηκαν πλέον σε 23 θέσεις31. Ο αριθμός προ-

κύπτει από τη θέση Σουλουκιά Ποντοκώμης, μετά την 

ανασκαφή που διενεργήσαμε, τη θέση ΑΕΒΑΛ Πτολε-

μαΐδας, που εντοπίσαμε πρόσφατα, τη θέση Πέρα Ρά-

χες Καλονερίου Βοΐου, όπως συμπεράναμε από νεότε-

ρη περισυλλογή, τη θέση Κασιάνη Λάβας Σερβίων, 

μετά τα ευρήματα της σωστικής ανασκαφής, καθώς και 

την ορθότερη (από πλευράς μου) απαρίθμηση των θέ-

σεων (13 συνολικά αντί 9) στην κοιλάδα του μέσου 

ρου του Αλιάκμονα32. 

 Λόγω της σπανιότητας του είδους αναφέρουμε την 

απόκτηση και δεύτερου, από παράδοση και πάλι, μεγά-

λου σχετικά μεγέθους μαρμάρινου γυναικείου, επίσης, 

ειδωλίου, από το οποίο λείπει μόνο το κεφάλι, με προέ-

λευση την τούμπα Ξεροπήγαδου Κοιλάδας (Εικ. 7), ενώ 

της παράδοσης του 2005 έχει προέλευση την τούμπα 

30. Βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 22, 2008, 37-48. 

31. Για την καταμέτρηση των 15 θέσεων βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, 

ΑΕΜΘ 19, 2005, 532-533, όπου απαριθμούνται οι θέσεις ως εξής: α/α 1 η 

θέση Βρύση Ποντοκώμης, α/α 2 η θέση Φυλλοτσαΐρι Μαυροπηγής, α/α 3 η 

Τούμπα Κοιλάδας-Αγ. Δημητρίου, α/α 4 η θέση Πόρτα Ξηρολίμνης, α/α 5 

η θέση Παλιάμπελα Ροδίτη, α/α 6 η θέση Βαρεμένοι Γουλών, α/α 7 έως και 

13 οι θέσεις δεξιά και αριστερά του μέσου ρου του Αλιάκμονα, α/α 14 η 

θέση Αγία Παρασκευή Ανθότοπου (για νεότερη περισυλλογή βλ. Χ. Ζιώτα, 

ΑΔ 55, 2000, 818), α/α 15 η θέση στον Ξανθόπυργο Καλαμιάς. Βλ. και Γ. 

Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Περί των νεολιθικών θέσεων στη Δυτική Μακε-

δονία», στο Εκατό χρόνια έρευνας στην Προϊστορική Μακεδονία, 1912-

2012, Διεθνές Συνέδριο 22-24 Νοεμβρίου 2012 (τυπώνεται).

32. Για τις θέσεις Σουλουκιά Ποντοκώμης και ΑΕΒΑΛ Πτολεμαΐδας 

βλ. εδώ παραπάνω. Στη θέση Πέρα Ράχες Καλονερίου ο προϊστορικός 

οικισμός νεολιθικής εποχής εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή δυτικά και 

σε μικρή απόσταση απ’ το χωριό, απ’ όπου περισυλλέχτηκαν όστρακα 

ονυχωτά, με διακόσμηση λευκού σε κόκκινο, τμήμα λίθινου πελέκεως και 

δύο λεπίδες πυριτόλιθου και η περισυλλογή έγινε στο αγροτεμάχιο αρ. 

1123, διανομής 1933, που εκτείνεται αμέσως αριστερά της πρώτης μεγά-

λης στροφής του δρόμου Κοζάνης-Νεάπολης (βλ. Γ. Καραμήτρου-

Μεντεσίδη, ΑΔ 57, 2002, Χρον. Βʹ2, 444 και για τις αρχαιότητες του Κα-

λονερίου βλ. η ίδια, Βόιον-Νότια Ορεστίς, Αρχαιολογική Έρευνα και 

Ιστορική Τοπογραφία, 1999, 193). Για τη θέση Κασιάνη της Λάβας βλ. Α. 

Χονδρογιάννη-Μετόκη στον παρόντα τόμο. Διευκρινίζουμε ότι οι 9 θέ-

σεις που είχαμε υπολογίσει (α/α από 5 έως και 13) στην κοιλάδα του μέ-

σου Αλιάκμονα, ανέρχονται σε 13, βλ. σχετικά Α. Χονδρογιάννη-Μετόκη, 

ΑΕΜΘ 20 χρόνια, επετειακός τόμος, 451. Τέλος, σημειώνουμε ότι στις 

θέσεις της αρχαιότερης νεολιθικής δεν υπολογίζουμε τη θέση Λούκι Κο-

μάνου, για την οποία οι επιφανειακές ενδείξεις μάς οδηγούσαν σε πρώιμη 

ένταξη, αφού μετά την ανασκαφική έρευνα, που επιχειρήσαμε στο αγροτ. 

αρ. κτημ. 1.524, διαπιστώσαμε την ύπαρξη διαλυμένου αρχαιολογικού 

στρώματος, βάθους μόλις 0,10-0,15 μ. Η θέση βρίσκεται σε άμεση γειτνί-

αση με χώρο εναπόθεσης τεράστιων όγκων χώματος από τη ΔΕΗ Α.Ε. 

και μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για μικρή και όχι μακράς 

διάρκειας οικιστική εγκατάσταση και να ελπίσουμε ότι ένα μέρος της έχει 

καλυφθεί από τις αποθέσεις παρά ότι έχει καταστραφεί από τις καλλιέρ-

γειες, βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 19, 2005, 520, η ίδια, ΑΔ 60, 

Χρον. Βʹ2, 2005, και ΑΔ 63, Χρον. Βʹ2, 2008 (τυπώνονται).
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Τετραλόφου33. Επισημαίνουμε ότι το δεύτερο μαρμάρι-

νο ειδώλιο παράδοσης από την Κίτρινη Λίμνη με ένταξη 

στη νεότερη νεολιθική, χαρακτηρίζει η σπάνια απόδοση 

μαστών και διαφοροποιείται αφενός από το μαρμάρινο 

ειδώλιο του Τετραλόφου, στο οποίο διαγράφεται με αυ-

λακωτή χάραξη το ηβαίο τρίγωνο, ενώ η κοιλιά και οι 

γλουτοί είναι υπερτονισμένοι, όπως σε τύπους πήλινων 

ειδωλίων της αρχαιότερης νεολιθικής, και αφετέρου 

από τα μαρμάρινα σχηματοποιημένα ειδώλια της νεότε-

ρης νεολιθικής, που έχουν εντοπιστεί και στον Κλείτο, 

στη θέση του Λογκά της Ελάτης, στην Αιανή και αλλού, 

όπως στο Μακρύγιαλο και τη Θεσσαλία34. 

33. Αρ. ΒΕΚ π. 1624. Έχει σωζόμενο ύψος 0,15, μέγ. πλάτος 0,065 

και μέγ. πάχος 0,025 μ. Παραδόθηκε, όπως και το πρώτο του 2005 (βλ. 

Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 19, 2005, 521, εικ. 1), από τον αρχαι-

όφιλο Ν. Κυριαζίδη και περισυλλέχτηκε στην Τούμπα Ξεροπήγαδου 

Κοιλάδας, πιθανότατα από τον αγρό του Κ. Τριανταφυλλίδη (βλ. σχετι-

κά Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, «Προϊστορικοί οικισμοί Κίτρινης Λίμνης 

Κοζάνης», στο Αμητός, ό.π. 1987, 409-411, με ευρήματα της νεότερης 

νεολιθικής, της εποχής χαλκού αλλά και των ιστορικών χρόνων). Ένα 

τρίτο, μεγάλο σχετικά, μαρμάρινο ειδώλιο της νεότερης νεολιθικής είχε 

παραδοθεί από τις Γούλες (θέση Βαρεμένοι, αρ. ΒΕΚ π. 1394), η οποία, 

σχεδόν καθόλη τη διάρκεια του έτους πλέον, βρίσκεται εντός της λίμνης 

του φράγματος Πολυφύτου (βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΔ 42, 

1987, Χρον. Βʹ2, 426, Α. Χονδρογιάννη-Μετόκη, ΑΕΜΘ 4, 1990, 114-

115, εικ. 9). 

34. Από τα 63 λίθινα ειδώλια του Μακρυγιάλου ΙΙ μόνο σε ένα μαρ-

μάρινο αποδίδονται μαστοί, βλ. Σ. Νανόγλου, Μ. Παππά, «Η αναπαρά-

σταση της ανθρώπινης μορφής στον νεολιθικό οικισμό του Μακρύγια-

λου Πιερίας», ΑΕΜΘ 20 χρόνια, επετειακός τόμος (2009) 254, εικ. 4 και 

για της Θεσσαλίας, βλ. Γ. Χουρμουζιάδης, Η ανθρωπόμορφη ειδωλο-

πλαστική της Νεολιθικής Θεσσαλίας. Προβλήματα κατασκευής, τυπολο-

γίας και ερμηνείας (1973) 139-142, πίν. 68. Για τα μαρμάρινα ειδώλια του 

Κλείτου, βλ. Χ. Ζιώτα, ΑΕΜΘ 9, 1995, 50, εικ. 6 (μετατράπηκε σε περία-

πτο) και Α. Χονδρογιάννη, ΑΕΑΜ 1, 2009, 238, για της Ελάτης βλ. εδώ 

παρακάτω και για της Αιανής αναφερόμαστε σε αδημοσίευτα μαρμάρι-

να, από περισυλλογή και παράδοση, ως εξής. Στο αρ. κατ. 418, που σώ-

ζεται έως τη μέση και έχει επίπεδες τις δύο επιφάνειες, στο αρ. κατ. 940, 

σχηματοποιημένο άνω τμήμα ακρόλιθου και στο παρόμοιο αρ. κατ. 7088, 

τα οποία εκτίθενται στην αίθουσα Α, προθήκη 5 και 7.

Σημειώνουμε ότι κάτω μέρος μαρμάρινου ειδωλίου εντοπίσαμε σε 

επιφανειακό στρώμα στη θέση Φυλλοτσαΐρι Μαυροπηγής, βλ. Γ. Καρα-

μήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 19, 2005, 532 (απλή μνεία). 

4. Ελάτη, ανασκαφή στη θέση Λογκάς 

Στον ευρύτατο αρχαιολογικό χώρο της θέσης Λογκάς 

Ελάτης, όπως και στους επόμενους χώρους εντός της 

έκτασης κατάκλυσης του φράγματος Ιλαρίωνα της 

ΔΕΗ Α.Ε., συνεχίσαμε φέτος την έρευνα σε τομείς που 

αρχίσαμε πέρυσι και μολονότι ο χρόνος ήταν λίγος και 

οι καιρικές συνθήκες άσχημες, αποκαλύφθηκαν σημα-

ντικές αρχαιότητες35. Θέσαμε ως στόχους την έρευνα 

στο ανατολικό υπερυψωμένο πλάτωμα προς τις παρυ-

φές του λόφου, που διαμορφώθηκε μετά τις εργασίες 

αποχωμάτωσης με απομάκρυνση φερτών επιχώσεων 

με βράχους, προς αναζήτηση αδιατάρακτων στρωμά-

των ιστορικών χρόνων, τη μερική επέκταση στη βό-

ρεια πλευρά του περσινού καννάβου για την εξακρί-

βωση του πέρατος των καταλοίπων και την ολοκλή-

ρωση της ανασκαφής στο κτήριο Ε, την ολοκλήρωση 

της έρευνας στο κτήριο Α στα νοτιοδυτικά με συνέ-

χεια στα γειτνιάζοντα νεολιθικά κατάλοιπα της τομής 

Ζ14 και τέλος την οριοθέτηση και μερική ανασκαφή 

του νεκροταφείου δυτικά, εντός της λεκάνης, στα 

415 μ. μακρύτερα προς το ποτάμι, όπου είχαμε πέρσι 

αποκαλύψαμε την ταφή 1 σε πίθο. 

 Στις ανατολικές παρυφές, παρά την ανασκαφή σε 

έκταση 31 τετραγώνων και το βάθος, αδιατάρακτα 

στρώματα ελληνιστικών χρόνων δεν εντοπίσαμε. 

Πολλά ήταν, ωστόσο, τα κινητά ευρήματα, ανάμεσά 

τους (Εικ. 8) τέσσερα πήλινα αποσπασματικά σωζόμε-

να ειδώλια και πήλινη κυκλική αγνύθα με ένταξη στα 

ελληνιστικά χρόνια (3ος - 2ος αι. π.Χ.) με χαραγμένο το 

35. Για την έρευνα στη θέση, που επιβάλλεται από την αναγκαιότητα 

κατασκευής φράγματος από τη ΔΕΗ Α.Ε., βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, 

Δ. Θεοδώρου, ΑΕΜΘ 23, 2009, 53-62. Επικεφαλής της έρευνας στους 

αρχαιολογικούς χώρους που θα κατακλυστούν από το Υδροηλεκτρικό 

Έργο του Ιλαρίωνα είναι πάντα η αρχαιολόγος Δ. Θεοδώρου και στον 

Λογκά συμμετείχαν οι αρχαιολόγοι Ν. Βασιλικούδης, Ε. Δούτσιου, Λ. Κα-

ζάκη, Θ. Λαζαρίδου, Ν. Παπαδοπούλου, Α. Παυριανίδου, Π. Τούνας, οι 

σχεδιαστές Ν. Κωνσταντίνου, Α. Ρουσόπουλος, Θ. Κουτσογεωργόπουλος 

και 95 εργάτες επί τρεις μήνες από την 1η Σεπτεμβρίου.

Εικ. 7.  
Κοιλάδα, τού-

μπα 
Ξεροπήγαδου. 
Οι δύο όψεις 
του μαρμάρι-
νου ειδωλίου. 

Εικ. 8. 
Ελάτη, 
θέση Λογκάς. 
Αντιπροσωπευτικά 
ευρήματα.
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όνομα της ΜΑΤΕΛΑΣ36. Για ορισμένα τετράγωνα του 

ίδιου χώρου αποτελεί σαφή μαρτυρία ύπαρξης βαθύτε-

ρων προϊστορικών στρωμάτων η παρουσία μεγάλης 

ποσότητας με ποικιλία κατηγοριών νεολιθικής κεραμι-

κής, καθώς και ο αριθμός των νεολιθικών ειδωλίων, 

συγκεκριμένα 14 πήλινα ανρθωπόμορφα και 3 μαρμά-

ρινα, 4 πήλινα ζωόμορφα (Εικ. 8).

 Η έρευνα στο βόρειο τμήμα αφορούσε και στο κτή-

ριο Ε, για το οποίο διαπιστώσαμε ότι εκτείνεται στην 

Τομή Ζ8 και λιγότερο στη Ζ9, στον άξονα από ΒΔ προς 

ΝΑ, σε μήκος 23,20 μ. και σωζόμενο πλάτος 5,50 μ. [εκτι-

μώμενο συνολικό έως 8 μ., (Εικ. 9)]. Πρόκειται για οίκη-

μα μεγάλο με αψιδωτή απόληξη στα βόρεια και ευθεία 

στα νότια. Όλοι οι τοίχοι, με εξαίρεση τμήμα του τοίχου 

10 προς την αψιδωτή διαμόρφωσή του, όπου σώζεται σε 

ύψος 0,60 μ., φέρουν μία σειρά λίθων. Παρατηρούμε ότι 

μεσαίες και μικρές πέτρες τοποθετούνται στις παρειές 

του τοίχου και το γέμισμα γινόταν με λάσπη και μικρό-

τερες, ενώ η μεγάλη ποσότητα από μάζες πηλού υποδει-

κνύει τη συνέχεια της κατασκευής τους με κλαδιά επι-

χρισμένα με πηλό. Διαπιστώσαμε ότι οι χώροι από δυτι-

κά ορίζονται εν μέρει από τον τοίχο 32, παράλληλο του 

τοίχου 10, ο οποίος χωρίζει το επίμηκες κτήριο στη μέ-

ση. Για την ύπαρξη του δυτικού μισού είμαστε βέβαιοι, 

αλλά, δυστυχώς, δεν θα καταστεί δυνατό να αποκτή-

σουμε κανονική κάτοψη λόγω της έντονης διατάραξης, 

κυρίως από σύγχρονες επεμβάσεις. 

 Το κτήριο αποτελείται από μεγάλο κεντρικό χώρο 

(χώρο Β), ένα μικρότερο στα βόρεια (χώρο Α) και δύο, 

επίσης, μικρότερους στα νότια (χώροι Γ και Δ). Σε 

πρωιμότερη φάση του ο χώρος Β ήταν ενιαίος και σε 

μεταγενέστερη διαιρέθηκε στους Β1 και Β2 με την κα-

τασκευή του τχ 12 και την κατάργηση του τχ 60, ενώ ο 

τχ 36 αποτέλεσε πλέον το νέο βόρειο όριο του Χώρου 

Γ. Στην ίδια περίοδο εντάσσεται και το δάπεδο του 

ανατολικού τμήματος του χώρου Γ και η λιθοσειρά - 

κατασκευή που το ορίζει, καθώς και οι ταφές στο εσω-

τερικό του κτηρίου. Είναι πιθανό ότι η δεύτερη φάση 

συνδέεται με την επιδιόρθωση - ανακατασκευή που πα-

ρατηρείται σε ορισμένα τμήματα του τοίχου 10 (τετρά-

36. Το όνομα απαντά σε αναθηματική επιγραφή του 2ου-3ου αι. μ.Χ. 

από την Εξοχή Εορδαίας (Μάτε<λ>α Μενάνδρου), βλ. Θ. Ριζάκης, Γ. 

Τουράτσογλου, ό.π., αρ.102, όπου κατά την άποψη της Φ. Παπάζογλου 

είναι μακεδονικό και εισήχθη στην Αίγυπτο την ελληνιστική εποχή. Πιο 

συχνά είναι τα διάφορα ενσφράγιστα σύμβολα στις αγνύθες, αλλά και 

τα ονόματα δεν λείπουν στην περιοχή μας, όπως σε αγνύθα από τη Μαυ-

ροπηγή με εγχάρακτο το όνομα [Αν]τιγόνας (βλ. Γ. Καραμήτρου-

Μεντεσίδη, ΑΔ 39, 1984, Χρον. Βʹ2, 257) και από το Βελβεντό με το 

όνομα Αρριδαίος (βλ. Α. Χονδρογιάννη-Μετόκη, «Παραποτάμιοι-Παρα-

λίμνιοι προϊστορικοί οικισμοί στην κοιλάδα του μέσου ρου του Αλιάκμο-

να», Βελβεντό, Χθες, Σήμερα, Αύριο, Πρακτικά του Συνεδρίου (1994) 38, 

Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Βελβεντό. Αρχαιότητες και ιστορία (2010) 

39). 

γωνα Ζ8 VII και VII). Όσον αφορά στα δάπεδα διακρί-

νεται αντιστοιχία με τα δάπεδα των άλλων κτηρίων (Γ 

και Δ). Είναι στρωμένα από ωχροκίτρινο πηλό και σε 

μεμονωμένα σημεία έχει καλυφθεί από στρώση οστρά-

κων, για την οποία πιθανολογούμε από το αντίστοιχο 

παράδειγμα του κτηρίου Δ, ότι χρησιμοποιείται σε ει-

σόδους εντός των κτηρίων. Όπως και σε άλλα κτήρια 

της εποχής χαλκού, εντοπίσαμε πέντε εγχυτρισμούς σε 

λάκκους κάτω από το δάπεδο, καθώς και λακκοειδή 

ταφή με σκελετό σε ημισυνεσταλμένη στάση. Μολονό-

τι η κεραμική από την έκταση των καταλοίπων της 

εποχής χαλκού μας οδηγεί στις ύστερες φάσεις της 

πρώιμης, θεωρούμε ότι στις αρχές της μέσης εποχής 

χαλκού αναπτύσσεται ο οικισμός με τα λιθόκτιστα 

κτήρια, στα οποία άλλωστε διαπιστώσαμε φάσεις. 

Ακριβέστερη ένταξη θα έχουμε από αναλύσεις δειγμά-

των με τη μέθοδο του C1437. 

 Νεολιθικά κατάλοιπα εντοπίσαμε και στον χώρο αυ-

τό στα βορειοανατολικά και μάλιστα διαπιστώσαμε ότι 

τουλάχιστον ο τοίχος 10 εδράζεται σε νεολιθικό στρώ-

μα. Το όριο των δύο εποχών διακρίνεται στρωματογρα-

φικά από πολύ σκούρο γκριζωπό-καστανό χώμα (βλ. 

Μunsell 10 YR 4/2 - 3/2, Dark – Very Dark Grayish 

brown). Προς το παρόν το νεολιθικό στρώμα εντοπί-

στηκε στα τετράγωνα VII και VIII της τομής Ζ8, αφού 

αφαιρέθηκαν λιθοσωροί και αποκομμένοι φυσικοί βρά-

χοι, και ανασκάφηκε επιλεκτικά σε περιορισμένη έκταση 

και όπου έλειπαν υπερκείμενα οικιστικά κατάλοιπα της 

ΠΕΧ. Σε βάθος 4,10 μ. δεν εξαντλείται η ανθρωπογενής 

επίχωση και αν υπολογίσουμε συνολικά την έκταση από 

την τομή Ζ8 έως τα περσινά ευρήματα της τομής Ζ14 τα 

νεολιθικά κατάλοιπα καταλαμβάνουν περίπου 3 στρέμ-

37. Πρβλ. παρόμοια εγκατάσταση από σωστική ανασκαφή μας στη 

θέση Κρυοπήγαδο Αλιάκμονα, Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Χ. Λόκανα, 

ΑΕΑΜ 1, 2009, 324, σημ. 15-18. Σημειώνουμε ότι στο γραπτό κείμενο 

συμπεριλήφθηκαν στοιχεία και από την ολοκλήρωση της ανασκαφής 

του 2011.

Εικ. 9. Ελάτη, θέση Λογκάς. Το κτήριο Ε. 
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ματα. Πλούσια η κεραμική με ένταξη στη νεότερη νεο-

λιθική, σε μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από μεγάλα 

αδρά αγγεία, δεν λείπουν τα στιλβωμένα και τα πολύ 

λεπτά και μεσαία. Μεγάλη η ποικιλία στη γραπτή διακό-

σμηση, περί τις δέκα κατηγορίες (τρίχρωμη, black 

topped, back on red, τύπου Λάρισας και Ταγγλί-Λάρισα), 

με ενδιαφέρουσα επίσης την κεραμική διμηνιακού τύ-

που, του «κλασικού» με αβακωτά και διαγραμμισμένα 

μοτίβα και μη38 (Εικ. 10). 

 Στα λίθινα εργαλεία (περίπου 550 από όλο τον χώρο 

το 2010), πολλά από σερπεντινίτη, χαλαζιακά πετρώ-

ματα και πυριτόλιθο, ανήκουν και τρεις λεπίδες οψια-

νού, υλικό σπάνιο στην περιοχή μας, και από τα υπό-

λοιπα μικροευρήματα αναφέρουμε μία πήλινη σφραγί-

δα με σπειροειδές αποτύπωμα και τμήμα δεύτερης με 

εγχάρακτα μοτίβα39 (Εικ. 10). Πέραν των 20 νεολιθι-

κών ειδωλίων, που αναφέραμε, στην τομή Ζ8 βρέθηκαν 

ακόμη ένα πήλινο και ένα λίθινο. 

 Από τη διενέργεια πέρυσι των 800 δοκιμαστικών 

τομών στη λεκάνη και προς το ποτάμι, διαφάνηκε η 

ύπαρξη νεκροταφείου σε αρκετά μεγάλη έκταση, με 

συστάδες τάφων σε τυμβοειδείς κατασκευές και χρο-

νολογική ένταξη αντίστοιχη με των οικιστικών κατα-

λοίπων της εποχής χαλκού (πρώιμης και μέσης) που 

ανασκάπτουμε. Στις τομές ΚΣΤ 12 και 13 αποκαλύψα-

με επτά περιβόλους, διαμέτρων 1,50, 2,50, 3 και 4 μ., 

που ορίζονται συνήθως από μονή σειρά λίθων, κάποιοι 

έφεραν και σωρούς λίθων εσωτερικά, και περιέκλειαν 

ταφές σε πίθους και μη. 

38. Για την απαρίθμηση των χώρων με διμηνιακή κεραμική στην πε-

ριοχή μας και ευρύτερα βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Κ. Παπαγιαννά-

κης, ΑΕΜΘ 11 (1997) 71, σημ. 15 και σελ. 73, για λεπίδα οψιανού (είναι 

δύο). 

39. Πρβλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Κ. Παπαγιαννάκης, ΑΕΜΘ 

11, 1997, 73 για λεπίδα οψιανού (είναι δύο) και σελ. 71-72, εικ. 18, όπου 

δείγματα σφραγίδων, καθώς και Χ. Ζιώτα, ΑΕΑΜ 1, 2009, 226, εικ. 25 

για άλλα δείγματα. 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

5.  Δίπορο, ανασκαφή στη θέση Κτιο 

Συνεχίστηκε για τέταρτη χρονιά η σωστική ανασκαφή 

στη θέση Κτιο Διπόρου που με τη γειτονική στη θέση 

Παναγιά αποτελούν πιθανότατα μέρη ενός διοικητικού 

κέντρου-πόλης ως δύο μικρές παραποτάμιες εγκατα-

στάσεις40. Η έρευνα έχει αναπτυχθεί σε δύο τομείς, 

στους οποίους αποκαλύψαμε ευρήματα διαφορετικών 

εποχών. Στον ανατολικό τομέα κυριαρχούν οι αρχαιό-

τητες, οικιστικά κατάλοιπα και μεγάλος ορθογώνιος 

κεραμικός κλίβανος, ελληνιστικών χρόνων, ενώ στον 

Δυτικό οι αρχαιότητες της νεότερης νεολιθικής και 

πρώιμης εποχής χαλκού, καθώς και οι ταφές των αρχα-

ϊκών, κλασικών, ελληνιστικών και βυζαντινών χρόνων. 

Επιπλέον, η χρήση του χώρου στην ύστερη εποχή χαλ-

κού και εποχή σιδήρου, είχε τεκμηριωθεί από σποραδι-

κά ευρήματα και τη χειροποίητη μακεδονική-δωρική 

κεραμική με αμαυρόχρωμη διακόσμηση.

 Από τα εναπομείναντα, όπως υπολογίζαμε, 600 τ.μ. 

περίπου του δυτικού τομέα, ανασκάψαμε στα 365, στα 

οποία αποκαλύψαμε ταφές, χωρίς να ολοκληρωθεί η 

έρευνα ούτε σ’ αυτά διότι κάτω από τις ταφές εντοπί-

ζεται προϊστορικό στρώμα, όπως είχαμε διαπιστώσει 

ήδη πέρυσι. Στις 24 ταφές του 2009 προστέθηκαν άλ-

λες 21 που καταλαμβάνουν συνολικά έκταση 400 τ.μ., 

από τις οποίες μία (αρ. 88) ήταν νεολιθική41. 

 Από ένα σύνολο 44 έως τώρα ταφών οι περισσότε-

ρες είναι λακκοειδείς, με εξαίρεση μια κιβωτιόσχημη 

από πλάκες (τφ 57), τρεις εγχυτρισμούς (τφ 52, 53, 93) 

και δύο κεραμοσκεπείς (τφ 73, 81)42. Από τις 44 ταφές 

οι 35 ήταν κτερισμένες και οι υπόλοιπες ακτέριστες. Η 

σύληση και η διατάραξη δεν είναι εκτεταμένη, αλλά όχι 

και άγνωστη, όπως αποδεικνύει τόσο ο εντοπισμός 

μιας σιδερένιας αιχμής δόρατος όσο και τέσσερα πήλι-

να αγγεία (άωτο σκυφίδιο και σκύφος, ληκύθιο και 

κλειστό αγγείο), που βρέθηκαν εκτός των ταφικών 

λάκκων. Από τις ταφές 18 περίπου εντάσσονται στην 

αρχαϊκή-κλασική Εποχή (τέλη 6ου έως αʹ μισό 5ου αι. 

π.Χ.) και πολλές έφεραν εξάλειπτρα. Σπάνια είναι τα 

40. Για την έρευνα της θέσης βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 

18, 2004, 618 (μνεία εντοπισμού) και η ίδια, ΑΕΜΘ, 20, 2006, 877 (χάρ-

της) και για την ανασκαφή βλ. η ίδια, ΑΕΜΘ 21, 2007, 27-28, η ίδια, 

ΑΕΑΜ 1, 2009, 78-92. Στην ανασκαφή, που διενεργήθηκε το 2010 επί 

δύο μήνες στα αγροτεμάχια με αρ. κτημ. ΔΕΗ 3017, 3019, συμμετείχαν 

(επιπλέον της Δ. Θεοδώρου) οι αρχαιολόγοι Δ. Βόβουρα, Μ. Λαζοπού-

λου, οι σχεδιαστές Θ. Τηλιόπουλος, Δ. Τσελαπτσής και 22 εργάτες.

41. Για την ανασκαφή νεκροταφείου με 24 ταφές (αρ. 49 έως και 72) 

αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων βλ. Γ. Καραμήτρου-

Μεντεσίδη, ΑΕΑΜ 1, 2009, 87-93, όπου σελ. 87, σημ. 14 αναφορά στην 

ύπαρξη νεολιθικού στρώματος κάτω από τις ταφές.

42. Σημειώνουμε ότι συνεχίσαμε τον αύξοντα αριθμό των ύστερων 

βυζαντινών ταφών, δηλαδή από το 49 κ.ε.

Εικ. 10. Ελάτη, θέση Λογκάς. Κεραμική της νεότερης νεολιθικής επο-
χής και δύο πήλινες σφραγίδες. 
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εισαγμένα αγγεία, όπως αττική λήκυθος με μελανό-

μορφη διακόσμηση από κατακόρυφα ανθέμια, μελαμ-

βαφής σκύφος και κύλικα.

 Ένας αριθμός ταφών εντάσσονται στον 4ο αι. π.Χ. 

και ακολούθως στην ελληνιστική εποχή και έφεραν εν-

διαφέροντα αγγεία τοπικών εργαστηρίων. Σημαντική 

είναι η βοήθεια των νομισμάτων στη χρονολογική 

ένταξη τόσων ταφών, αφού λείπουν τα εισαγμένα αγ-

γεία. Στην ταφή 80 το χάλκινο νόμισμα ήταν Λάρισας 

με κεφαλή νύμφης στον εμπροσθότυπο και στον οπι-

σθότυπο ιππέα σε ίππο που καλπάζει προς τα δεξιά 

(400-320 π.Χ., πρβλ. SNG 3, 398, 21). Το νόμισμα της 

ταφής 78 είναι Φιλίππου Βʹ (359-336 π.Χ.), ενώ η ταφή 

66 συνοδευόταν από νόμισμα Αντιγόνου Γονατά (μα-

κεδονική ασπίδα και κράνος, 277-270 π.Χ.).

 Η πλουσιότερη ταφή ήταν αναμφισβήτητα η αρχαϊκή 

γυναικεία ταφή 85 (Εικ. 11), η οποία έφερε μία χάλκινη 

ρηχή λεκανίδα, πέντε πήλινα αγγεία και πάμπολλα κο-

σμήματα, όπως διάφορες χάντρες, πολλές γυάλινες και 

από ήλεκτρο, χάλκινα πολύσπειρα ψέλια, χάλκινη τριχο-

λαβίδα, περόνες σιδερένιες με χάλκινη κεφαλή κ. ά. Στα 

πήλινα αγγεία περιλαμβάνονταν μελαμβαφής αττική 

κύλικα και εισαγμένο κορινθιακό εξάλειπτρο με τον χα-

ρακτηριστικό ωχροπράσινο πηλό, ένα κορινθιακός αρύ-

βαλλος, σκύφος, καθώς και ένα χειροποίητο αγγείο σε 

κομμάτια43. Στο στόμα η νεκρή έφερε χρυσό ρομβοειδές 

επιστόμιο με έκτυπη φυτική διακόσμηση.

 Έχουμε επισημάνει ήδη από την ανασκαφή του νε-

κροταφείου στη θέση Κεραμαριό Παλιουριάς Δεσκά-

της τη μεγάλη παραγωγή τοπικών κεραμικών εργα-

στηρίων από την αρχαϊκή εποχή στον νομό Γρεβενών, 

γεγονός που αποδεικνύει αφενός τις πλούσιες επαφές 

43. Η συνήθεια να τοποθετείται σε τάφους χειροποίητο αγγείο, 

σπασμένο συνήθως, απαντάται και στην ταφή 82 εδώ και πιο συχνά σε 

αρχαϊκούς τάφους της Αιανής. 

με κοντινές και μακρύτερες περιοχές και αφετέρου 

υψηλό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων, οι οποίοι ζούσαν 

σε πολυπληθείς και οργανωμένους οικισμούς, όπως 

απέδειξε η έρευνα των τελευταίων ετών.

6. Δίπορο, ανασκαφή στη θέση Παναγιά 

Στη θέση Παναγιά ανασκάψαμε το 2007, το 2009 και 

επανήλθαμε επί τρίμηνο το 201044. Είχαμε ήδη επισημά-

νει, και επιβεβαιωθήκαμε με την πρόοδο της ανασκαφής 

σε μεγάλη έκταση και διάφορους τομείς, την ανυπαρξία 

οικοδομικών καταλοίπων κανονικού οικιστικού ιστού 

και μάλιστα παρά την αποκάλυψη πιθεώνα από πέντε 

πίθους στη σειρά, άλλων μεμονωμένων, καθώς και την 

αποκάλυψη κεραμικών κλιβάνων. Μολονότι η έρευνά 

μας δεν επεκτείνεται εκτός χώρου χρήσης και κατάκλυ-

σης, όπου ενδεχομένως θα μπορούσε να αποκαλυφθεί 

περιοχή οργανωμένης πόλης, θεωρούμε πιθανό ότι στο 

χώρο κοντά στο ποτάμι αναπτύσσονταν διαχρονικά 

εποχιακές αγροτοποιμενικές εγκαταστάσεις. 

 Τα κυριότερα οικιστικά κατάλοιπα των ελληνιστι-

κών χρόνων περιορίζονται σε ένα σπίτι (κτήριο Α στην 

τομή ΔΤ1), στο οποίο σώζονται τέσσερα δωμάτια, πε-

ρίπου ισομεγέθη, ανά δύο εκατέρωθεν διαδρόμου (πα-

στάδας), με τοίχους από λασπόχτιστη αργολιθοδομή. 

Μετά την αφαίρεση του στρώματος καταστροφής απο-

καλύφθηκε διαμορφωμένο δάπεδο από λίθινες πλάκες 

στο δωμάτιο Α, ενώ στο δωμάτιο Β υπήρχαν πέντε πί-

θοι με δύο λίθινα επιθήματα, εμπίεστες σφραγίδες και 

γράμματα ως διακριτικά εργαστηρίων (Εικ. 12). Από 

τους υπόλοιπους εννέα πίθους που εντοπίστηκαν σε 

διάφορα σημεία οι πέντε, βόρεια και σε μεγάλη από-

44. Για την έρευνα στη θέση Παναγιά Διπόρου βλ. παραπάνω βιβλιο-

γραφία για τη θέση Κτιο Διπόρου. Στην ανασκαφή που διενεργήθηκε στα 

αγροτεμάχια αρ. κτημ. 3031, 3033, 3034 συμμετείχαν (εκτός της Δ. Θεο-

δώρου) οι αρχαιολόγοι Μ. Τσίγκα, Μ. Τσίχλα, Δ. Τσιφτσή, Α. Παυριανί-

δου, οι σχεδιαστές Θ. Τηλιόπουλος, Δ. Τσελαπτσής και 48 εργάτες. 

Εικ. 11. Δίπορο, θέση Κτιο. Η ταφή 85. Εικ. 12. Δίπορο, θέση Παναγιά. Ο πιθεώνας του κτηρίου Α και ευρή-
ματα της αρχαϊκής ταφής. 
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σταση από το κτήριο Α, βρέθηκαν σε μια ευθεία και 

αποτελούν πιθεώνα, μολονότι δεν εντοπίστηκαν τοίχοι 

δωματίου γύρω τους. Μακρύτερα άλλοι τρεις πίθοι 

σχετίζονται με τον μεμονωμένο τοίχο 1 (Τομή Α1), με 

αποσπασματικά στρώματα καταστροφής μικρών δια-

στάσεων και ένα λάκκο (λάκκος 5) με περιεχόμενο 

τμήματα ελληνιστικών αγγείων. 

 Οι κεραμικοί κλίβανοι που σχετίζονται με τη χρήση 

του χώρου στην ελληνιστική εποχή είναι δύο ορθογώ-

νιοι και δύο κυκλικοί και εντοπίστηκαν ανά δύο σε 

απόσταση 90 μ. περίπου μεταξύ τους. Σώζουν μόνο το 

θάλαμο θέρμανσης εγκιβωτισμένο στο φυσικό χώμα. 

Σε άμεση γειτνίαση με τους κλιβάνους 3 και 4 δύο 

απορριμματικοί λάκκοι, που εξυπηρετούσαν τις ανά-

γκες λειτουργίας των κλιβάνων και περιείχαν ποσότη-

τα κεραμικής. 

 Οι σκελετοί τριών αλόγων, το ένα (στην Tομή Δ1, 

τετρ. II, III) πολύ μακριά από τα άλλα δύο (Τομή Β2, 

τετρ. ΙΙΙ) δεν ανήκαν σε ταφές.

 Οι έξι ταφές, διάσπατρες στον χώρο, ήταν παιδικές 

και κτερισμένες με αντικείμενα που τις εντάσσουν στα 

αρχαϊκά και κλασικά χρόνια, όπως η πιο πρόσφατα ανα-

σκαφείσα που έφερε κορινθιακό αρύβαλλο με εξίτηλη 

παράσταση σειρήνας, διάδημα από χάλκινο στενό έλα-

σμα και τμήματα από δύο χάλκινα ενώτια45 (Εικ. 12). 

 Στα κινητά ευρήματα του χώρου, πέραν της κεραμι-

κής, συγκαταλέγονται διάφορα σιδερένια και χάλκινα 

αντικείμενα, όπως χάλκινη οκτώσχημη πόρπη από 

σύρμα κυκλικής διατομής, χάλκινη τοξωτή πόρπη, 

χάλκινο δαχτυλίδι με παράσταση αλόγου στην ελλει-

ψοειδή σφενδόνη και αγκίστρι, χάλκινο ακτινωτό τμή-

μα από τροχό, χάλκινο τμήμα λαβής αγγείου. 

 Κτήριο Γ ονομάσαμε οικιστικά κατάλοιπα που αποκα-

λύψαμε σε απόσταση 60 μ. από τη βορειοδυτική γωνία 

του τοίχου 4 του κτηρίου Β, δηλαδή του βυζαντινού να-

ού, και προς τα δυτικά του (Τομή Ζ3 τετρ. III, VII και 

ΣΤ3 τετρ. XV (νότιος μάρτυρας). Πρόκειται για καμπύ-

λο-αψιδωτό τμήμα τοίχου στα δυτικά με άνοιγμα τόξου 

5,07 και πλάτος 0,50 μ., που σώζει μία σειρά λίθων και 

ήταν προφανώς λασπόχτιστος. Εσωτερικά και στο νότιο 

πέρας του τοίχου εφάπτεται λίθινη οριζόντια πλάκα δια-

στάσεων 0,68 × 0,75 μ. Δεν γνωρίζουμε ούτε την ακριβή 

χρήση, ενώ και η χρονολόγησή του είναι προβληματική 

λόγω ανυπαρξίας κινητών ευρημάτων και αποσπασματι-

κότητας διατήρησης, αφού εντοπίστηκε σε βάθος μόλις 

0,30 μ. από την επιφάνεια της καλλιέργειας. Ο τρόπος 

45. Ως 6η ταφή ερμηνεύουμε συστάδα ευρημάτων και υποθέτουμε ότι 

τα οστά είχαν διαβρωθεί, άλλωστε σε πολύ κακή κατάσταση είχαν απο-

καλυφθεί και τα οστά των πέντε παιδικών ταφών, που ανασκάψαμε το 

2007. Για τις προηγούμενες βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 21, 

2007, 28, η ίδια, ΑΕΑΜ 1, 2009, 93-106. 

κατασκευής του, καθώς και το γεγονός ότι εδράζεται σε 

κατάλοιπα προϊστορικής εποχής, οδηγούν με ασφάλεια 

την ένταξή του στους ιστορικούς χρόνους.

 Στα κατάλοιπα μεταχριστιανικών-βυζαντινών χρό-

νων περιλαμβάνονται το Κτήριο Β, που αποδείχτηκε 

ναός στον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής με πολλές φά-

σεις, με την πρωιμότερη στα παλαιοχριστιανικά χρόνια, 

και σωζόμενο ψηφιδωτό δάπεδο. Νότια από το ναό 

εντοπίσαμε τις περισσότερες βυζαντινές ταφές, κυρίως 

ενηλίκων, που ήταν λακκοειδείς και κάποιες ορίζονταν 

από πέτρες. Οι δύο ταφές (τφ 6, 7) που αποκαλύφθηκαν 

το 2009 είχαν προσανατολισμό, δηλαδή το κεφάλι έβλε-

πε την ανατολή και ήταν μία παιδική ακτέριστη σε κιβω-

τιόσχημο τάφο από πλάκες και μία λακκοειδής καλυμ-

μένη με λίθινη πλάκα ταφή ενήλικης, η οποία εκτός από 

τα ενώτιά της, έφερε και πέντε λεπτά αργυρά νομίσμα-

τα. Το 2010 και 2011 προστέθηκαν και άλλες, λακκοει-

δείς και τέσσερις κιβωτιόσχημες, ανεβάζοντας τον αριθ-

μό των βυζαντινών ταφών σε 20 ταφές (τφ 9-28).

 Τα προϊστορικά κατάλοιπα είναι επίσης διάσπαρτα 

στον χώρο εντός ορίου κατάκλυσης και δίπλα στο ποτά-

μι, με βεβαιωμένη τη χρήση του στη νεότερη νεολιθική 

εποχή αλλά και στην ύστερη εποχή χαλκού, λόγω της 

μακεδονικής-δωρικής κεραμικής με αμαυρόχρωμη δια-

κόσμηση, που όμοια έχουμε περισυλλέξει και στη θέση 

Κτιο. Τα πρωιμότερα κατάλοιπα εντοπίσαμε στην τομή 

Α2 (τετρ. ΙΧ, δυτικός μάρτυρας και τετρ. ΧΙΙ). Σε έκταση 

3,70 × 4,50 μ. αποκαλύψαμε λίγους λίθους μικρού και με-

σαίου μεγέθους, που παραπέμπουν σε κυκλικό ή ελλει-

ψοειδή χώρο, κομμάτια από μάζες πηλού με αποτυπώ-

ματα κλαδιών. Στην κεραμική ανήκαν όστρακα αδρά 

αλλά και στιλβωμένα καστανέρυθρα, όστρα κα black-

burnished με σαφή ένταξη στην  νεότερη νεο λιθική. Πα-

ρατηρήθηκαν βέβαια και κάποιες «διεισδύσεις» στο κα-

θαρά προϊστορικό στρώμα και συγκεκριμένα εντοπίσα-

με δύο πυραμιδόσχημες αγνύθες (η μια μάλιστα φέρει 

εγχάρακτη και στικτή διακόσμηση).

 Αρκετοί λάκκοι (περίπου επτά) συνδέονται με την 

ίδια εποχή, όπως οι τέσσερις, βόρεια και νότια από τον 

τοίχο 1, κυκλικού και ακανόνιστου σχήματος, στο εσω-

τερικό των οποίων δημιουργούνται βαθμιδωτά ένας ή 

και δύο χώροι. Η χειροποίητη κεραμική ήταν κατά πο-

λύ περισσότερη από την τροχήλατη, ενώ οι μεγάλες 

διαστάσεις μας επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι αποτε-

λούσαν χώρους ημιυπόγειων κατοικιών46. 

 Η περισυλλογή από το χώρο λίθινων τριπτών και 

πελεκητών εργαλείων δηλώνουν ίσως ευρύτερη χρήση 

του στα προϊστορικά χρόνια.

46. Για το θέμα κατοικιών σε λάκκους ορύγματα βλ. παραπάνω σημ. 

15. 
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7. Νεοχώρι, ανασκαφή στη θέση Βλάχος

Τη θέση, με οικιστικά κατάλοιπα σε μεγάλη έκταση 

επιφανειακά, κυρίως υστεροελληνιστικών-ρωμαϊκών 

χρόνων, αλλά και χρήση στα προϊστορικά χρόνια, 

εντοπίσαμε το 2009 και η ανασκαφική έρευνα διενερ-

γήθηκε τα έτη 2010, 201147. Αρχίσαμε από το αγροτε-

μάχιο με αρ. 5003, λόγω των πολλών επιφανειακών 

ευρημάτων, και από τις δυο χαραγμένες τομές, συνολι-

κής έκτασης 800 τ.μ., ανασκάψαμε τα 228 τ.μ. για να 

συνεχίσουμε το 2011 στον τομέα Α και τομέα Β, αφού 

με δοκιμαστικές τομές διαπιστώσαμε ότι ο κατοικημέ-

νος χώρος ήταν κατά πολύ μικρότερος, τουλάχιστον 

εντός ορίων κατάκλυσης. Πρόκειται για οικήματα μιας 

οργανωμένης αγροτοβιοτεχνικής εγκατάστασης, τα 

οποία, λόγω του προφανούς εργαστηριακού χαρακτή-

ρα, εξυπηρετούσαν τις καλλιέργειες στην περιοχή, ιδι-

αίτερα της αμπέλου, και της παραγωγής οίνου. 

 Στον τομέα Α αποκαλύψαμε κατόψεις πέντε μεμο-

47. Βλ. για τη θέση Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΑΜ 1, 2009, 78. 

Το 2010 προσπαθήσαμε να στήσουμε ανασκαφή τον Νοέμβριο με 20 

εργάτες (αγροτεμάχιο με αρ. κτημ. 5003) και από τις 2 Μαΐου έως τις 

30 Νοεμβρίου το 2011 με 61 εργάτες ολοκληρώσαμε την έρευνα, στην 

οποία το 2010 συμμετείχε η αρχαιολόγος Φ. Τόττη Φανή και ο σχεδια-

στής Θ. Κουτσογεωργόπουλος, ενώ το 2011 οι αρχαιολόγοι Τ. Αθανα-

σίου, Μ. Κούκλη, Ε. Μελισσά, Γ. Σαμπούρ και Ε. Σλούτσα, οι σχεδια-

στές Ι. Ζιώγα και Μ. Λιάκου. Η διασπορά των επιφανειακών ευρημά-

των είναι πολύ μεγάλη και εκτείνεται συνολικά σε 80.385 τ.μ. εντός 

ορίων κατάκλυσης, στα αγροτεμάχια με αρ. κτηματολογίου ΔΕΗ 5001 

έως και 5010, 5020, και η έκταση που είχε κατάλοιπα και ερευνήθηκε 

συστηματικά ανέρχεται σε 10.000 τ.μ. στον Τομέα Α και 4.050 τ.μ. στον 

Τομέα Β.

νωμένων οικημάτων, τα οποία, παρά την καταστροφή 

που έχουν υποστεί από διαρπαγή και αρόσεις, διασώ-

ζουν χώρους με εργαστηριακές εγκαταστάσεις οινο-

ποιίας και πιθεώνες48 (Εικ. 13). Ιδιαίτερα στο ανατολι-

κό τμήμα του κτηρίου Α, στο οποίο διατηρούνται επτά 

δωμάτια με επισκευές και τοίχους από λασπόχτιστη 

αργολιθοδομή και συνδετικό ασβεστοκονίαμα, κάτω 

από το στρώμα καταστροφής δύο μικροί ορθογώνιοι 

χώροι, επαλειμμένοι με υδραυλικό κονίαμα, ερμηνεύο-

νται ως ληνοί. Δύο αγωγοί από πήλινους σωλήνες στο 

νότιο τοίχο τους (τοίχο 5) διοχέτευαν το μούστο στο 

δωμάτιο Β, το δάπεδο του οποίου βρίσκεται σε χαμη-

λότερο επίπεδο. Στο δωμάτιο Γ με πέντε πίθους αποτε-

λούσε τον πιθεώνα της αγροτικής κατοικίας, ενώ, στα 

νότια και εκτός των δωματίων, οι τρεις λίθινες βάσεις 

με κυκλικό τόρμο και σε ίση απόσταση μεταξύ τους 

3,60 μ. δηλώνουν την ύπαρξη υποστυλωμάτων ημιυ-

παίθριου χώρου. Παρόμοιες εργαστηριακές λειτουργί-

ες διαπιστώσαμε ιδιαίτερα στο κτήριο Β, ενώ και τα 

υπόλοιπα του τομέα Α (κτήρια Γ, ΣΤ, Ζ), στα οποία 

διασώθηκαν δάπεδα από λίθινες πλάκες, αποχετευτι-

κοί αγωγοί, εστίες, πίθοι, χειρόμυλος, είχαν τον ίδιο 

προορισμό αγροικιών για την εκμετάλλευση των εύ-

φορων αγρών δίπλα στο ποτάμι. Η κεραμική του χώ-

ρου, όχι σε ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες, εντάσσεται 

48. Αναφέρουμε ότι στον Πολύμυλο ανασκάψαμε παρόμοια οινο-

ποιητική εγκατάσταση, βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Μ Βατάλη, 

ΑΕΜΘ 13, 1999, 376, σχέδ. 4, με λάθος αναφορά σε χρήση μικρών δε-

ξαμενών-impluvia.

Εικ. 13. 
Νεοχώρι, 

θέση Βλάχος. 
Τα κτήρια 

με τις εργαστηριακές 
εγκαταστάσεις. 
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στα υστεροελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια. Ακέραια 

αγγεία διασώθηκαν ελάχιστα, όπως οι δύο τροχήλατοι 

λύχνοι, αρκετές ήταν οι αγνύθες, στα μεταλλικά ανή-

καν πολλά σιδερένια καρφιά, όπως δακτυλίδια, διάφο-

ρες σιδερένιες αιχμές και λίγα μαχαίρια, ενώ ευάριθμα 

ήταν και τα κομμάτια γυάλινων αγγείων. Ο εντοπισμός 

μιας σιδηρόμαζας από το λιώσιμο του μετάλλου απο-

δεικνύει την επεξεργασία του σιδήρου για την κατα-

σκευή αγροτικών εργαλείων. 

 Τα 21 χάλκινα νομίσματα του χώρου, εκ των οποίων 

10 από το κτήριο Α και 3 από το κτήριο Γ, ανήκουν σε 

κοπές ρωμαϊκών και υστερορρωμαϊκών χρόνων.

 Στον Τομέα Β διασώθηκαν αποσπασματικά τα κατά-

λοιπα των κτηρίων Δ και Ε, ενώ άλλα κατάλοιπα από 

τοίχους, βοτσαλωτά δάπεδα και κεραμίδες οροφής δη-

λώνουν την ύπαρξη και άλλων αγροτόσπιτων στον ίδιο 

χώρο. Είναι αξιοσημείωτο ότι και η προγενέστερη χρή-

ση του χώρου, κατά τους αρχαϊκούς-κλασικούς χρό-

νους, τεκμηριώνεται από ένα πήλινο ειδώλιο καθιστής 

γυναικείας μορφής με πόλο στο κεφάλι, καθώς και από 

μεγάλο τμήμα καρπού, προφανώς από αντίστοιχα ευ-

μέγεθες ειδώλιο.

 Η προϊστορική χρήση του χώρου τεκμηριώνεται 

από τον εντοπισμό χειροποίητης κεραμικής και διά-

σπαρτων λίθινων εργαλείων. Στην κεραμική αντιπρο-

σωπεύονται κατηγορίες της νεότερης νεολιθική επο-

χής, όπως μαύρη στιλπνή, μελανοστεφής, με διακό-

σμηση μαύρου σε κόκκινο (black burnished, black 

topped και black on red). Η ύστερη εποχή χαλκού μαρ-

τυρείται από τον εντοπισμό στο κτήριο Γ της μακεδο-

νικής-δωρικής κεραμικής με αμαυρόχρωμη διακόσμη-

ση, ενώ με την ίδια εποχή συνδέονται τα οικιστικά 

κατάλοιπα ανατολικά του κτηρίου ΣΤ49. Πρόκειται κυ-

ρίως για τρεις περιβόλους, παράλληλους και σε απο-

στάσεις 3 μ., οι οποίοι δεν σώζονται σε καλή κατάστα-

ση και είναι κατασκευασμένοι από αργούς λίθους σε 

μήκη 6,50 και 15 μ. (τομές ΣΤ5, τετρ. ΙΙΙ, IV και ΣΤ6, 

τετρ. Ι, ΣΤ5, τετρ. IV έως και ΣΤ6, τετρ. ΙΙ, ΣΤ5, τετρ. 

VIII έως και ΣΤ6, τετρ. VI). Από τον χώρο των περιβό-

λων περισυλλέξαμε πολλά όστρακα με αμαυρόχρωμη 

διακόσμηση, καθώς και όστρακα στιλβωμένα με κοκ-

κινωπή και μελανή επιφάνεια, ενώ δεν έλειπαν και λίγα 

τροχήλατα. Πιθανότατα με την ίδια εποχή συνδέεται 

και χώρος εστίας με πολλά αμαυρόχρωμα όστρακα. 

Έχει διάμετρο 1 μ. και διακρίναμε τρία επάλληλα στρώ-

ματα από μάζα πηλού, τα δύο ανώτερα σκληρά από 

την καύση. 

49. Όμοια κεραμική εντοπίσαμε στις θέσεις Κτιο και Παναγιά Διπό-

ρου, βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 21, 2007, 28, η ίδια, ΑΕΑΜ 

1, 2009, 103. 

8.  Δήμητρα, ανασκαφή στη θέση  
 Άγιος Κωνσταντίνος 

Στη Δήμητρα, χωριό στα νοτιοανατολικά του Νομού, 

στα νότια και δεξιά του ρου του Αλιάκμονα, είχαμε 

εντοπίσει τέσσερις αρχαιολογικούς χώρους εντός περι-

οχής κατάκλυσης και έναν εκτός. Στους δύο (θέσεις 

Σιούτσα Ρέμα και Κεραμαριό) η έρευνα ολοκληρώθηκε 

πολύ σύντομα το 2008, διότι προφανώς οι αρχαιότητες 

εκτείνονται εκτός του μελλοντικού φράγματος, όπως 

συνέβη και στον εκτός πλημμύρας (θέση Βραστερά), 

που ελέγχθηκε λόγω της γειτνίασης με διάνοιξη περι-

μετρικού-παραλίμνιου δρόμου. Από τις δύο παραποτά-

μιες θέσεις, Μέγας Αη-Γιώργης και Άγιος Κωνσταντί-

νος, που ανασκάπτουμε την τελευταία τριετία, θα ανα-

φερθούμε συνοπτικά στη δεύτερη50.

 Η θέση Άγιος Κωνσταντίνος Δήμητρας βρίσκεται 

δίπλα και δεξιά του ρου του Αλιάκμονα, με αρχαιότητες 

που εντάσσονται σε πολλές χρονικές περιόδους και 

προήλθαν από την επιφανειακή έρευνα και το πλήθος 

των λαθρανασκαφών. Κατά το 2008 η ανασκαφή περι-

λάμβανε και χώρο κοντά στο ξωκλήσι του Αγίου Κων-

σταντίνου, όπου κατά αραιά διαστήματα αποκαλύψαμε 

ελάχιστα οικιστικά κατάλοιπα προϊστορικών χρόνων. 

Το σημαντικότερο εύρημα ήταν ταφή αδιατάρακτη σε 

κιβωτιόσχημο τάφο με τρεις σκελετούς, από την οποία 

περισυλλέξαμε κομμάτια από δύο πήλινες υψίποδες μυ-

κηναϊκές κύλικες με διακόσμηση από γραπτές ταινίες. 

Όμοιες έχουν εντοπιστεί στον τύμβο του Εξαλόφου 

στα Τρίκαλα και στη Δωδώνη και δείχνουν τη μυκηνα-

ϊκή διείσδυση του τύπου και στον Νομό Γρεβενών51. 

 Σε χώρο γύρω από το εικονοστάσι του Αγίου Κων-

σταντίνου, και σε αρκετή απόσταση από τα παραπάνω 

(περίπου 130 μ. βορειότερα), αποκαλύψαμε τρία οικήμα-

τα και πολλές βυζαντινές ταφές. Ένα οίκημα (κτήριο Β) 

σύντομα ταυτίστηκε με βυζαντινό ναό και συγκεκριμέ-

να βασιλική με διάφορες φάσεις από τον 11ο έως τον 14ο 

αιώνα, και διασωθέντα πολλά μαρμάρινα αρχιτεκτονικά 

50. Για τον εντοπισμό βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 20, 

2006, 877-878 και την ανασκαφή βλ. η ίδια, Δ. Θεοδώρου, ΑΕΑΜ 1, 

2009, 109-131. Η ανασκαφή στη θέση Μέγας Αη-Γιώργης τέλειωσε το 

2010 και συμπεριλήφθηκε ολοκληρωμένα στα πρακτικά του ΑΕΑΜ, 1, 

2009, 109-111, ενώ εδώ θα παρουσιάσουμε περιληπτικά την έρευνα 

των ετών 2008, 2009, 2010 στον Άγιο Κωνσταντίνο και ιδιαίτερα την 

ανασκαφή της αγροικίας των ελληνιστικών χρόνων. Για τον βυζαντινό 

ναό και τους τάφους, βλ. Μ. Τσάπαλη, Δ. Θεοδώρου, ΑΕΑΜ 1, 2009, 

133-145.

51. Για την ταφή βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Δ. Θεοδώρου, 

 ΑΕΑΜ 1, 2009, 114 σημ. 10 με παραπομπή για τον τύπο, που ονομάζε-

ται και «ποτήρι του Νέστορα», Δ. Θεοχάρης, ΑΑΑ 1, 1968, 289-295, εικ. 

1, Γ. Χουρμουζιάδης, ΑΔ 23, Χρον. Βʹ2, 263-264, πίν. 201γ-δ, με ένταξη 

στα μέσα του 12ου αι. π.Χ. (τύμβος Εξαλόφου) και Κ. Ζάχος (επιμ.), Το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, (2009) 137 κύλικα Δωδώνης (Ε. 

Βασιλείου). 
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μέλη, ενώ το προς τα νότια απομακρυσμένο (κτήριο Γ) 

ερμηνεύσαμε ως συγκρότημα υπαίθριων και ημιυπαίθρι-

ων χώρων, που εξυπηρετούσαν τροφοπαρασκευαστικές 

διαδικασίες ή άλλες ανάγκες σταυλισμού και άσκησης 

γεωργίας και κτηνοτροφίας. Πρόκειται για δύο τοίχους 

μεγάλου μήκους, που γωνιάζουν σε Γ και δημιουργούν 

εσωτερικό χώρο μεγάλης αυλής και λίγους κλειστούς 

χώρους με πολλές εστίες, που φέρουν μάλιστα δάπεδα 

από λιθόστρωτο και σπασμένα κεραμίδια.

 Στην προς τα βόρεια οικιστική νησίδα, ακριβώς στο 

πλάτωμα πάνω από τον Αλιάκμονα που ρέει με χαρά-

δρα, είχε χτιστεί σε 750 τ.μ. οικία κατά την ελληνιστική 

εποχή (Εικ. 14). Πρόκειται για οργανωμένο συγκρότη-

μα, που προοριζόταν ως μόνιμη εγκατάσταση και πρό-

σφερε άνετη διαβίωση, όπως συμπεραίνουμε τόσο από 

το μέγεθός του όσο και από την πολυτέλεια της κατα-

σκευή του. Η αγροικία, λοιπόν, έχει χτιστεί περίπου 

στον άξονα Β-Ν με ελάχιστη απόκλιση προς τα ΒΑ και 

σε επτά δωμάτια υπήρχε στρώμα καταστροφής αποτε-

λούμενο από κεραμίδες στέγης κορινθιακού τύπου και 

κονιάματα. Οι τοίχοι εδράζονται όλοι στο φυσικό χαλι-

κώδες έδαφος και είναι επιμελημένα κατασκευασμένοι 

με γωνιασμένες συνήθως πέτρες στις παρειές και μι-

κρότερες στο γέμισμα, ενώ η ανωδομή συνεχιζόταν 

πλίνθινη.

 Η αγροικία αναπτύσσεται σε τέσσερις κάθετους άξο-

νες (τοίχοι 1, 2, 3 και 4) με τους εξωτερικούς τοίχους πιο 

ενισχυμένους, όπως και αυτοί περιμετρικά του αιθρίου 

και της εσωτερικής αυλής. Κατασκευαστικά οι τοίχοι 

δεν διαφέρουν, είναι από λασπόχτιστη αγρολιθοδομή 

με λαμπρά κονιάματα, που διασώθηκαν κατά τόπους. Η 

είσοδος τοποθετείται στον νότο και οδηγεί μέσω δια-

δρόμου στην εσωτερική αυλή. Παράλληλα υπήρχαν και 

δύο είσοδοι εκατέρωθεν, δυτικά και ανατολικά σε αντί-

Εικ. 14. 
Δήμητρα, 

θέση Άγιος 
Κωνσταντίνος. 

Η αγροικία 
με τα κονιάματα.
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στοιχα δωμάτια (Α και Ια, β). Με αυτόν τον τρόπο 

υπάρχει απόλυτη συμμετρία και αρμονία στον αρχιτε-

κτονικό σχεδιασμό του σπιτιού. Η αγροικία αποτελείται 

από 11 δωμάτια-χώρους που αναπτύσσονται γύρω από 

κεντρική αυλή, εσωτερικών διαστάσεων 12,50 × 12,50 μ. 

(156,25 τ.μ.). Στο κέντρο του τετράγωνου αυτού χώρου 

αποκαλύφθηκε έκταση σχεδόν τετράγωνη, διαστάσεων 

5,60 × 5,80 μ. (44,64 τ.μ.), στρωμένη με πήλινες τετρά-

γωνες πλάκες. Με το αίθριο και την τετράγωνη πλακό-

στρωτη αυλή επικοινωνούσαν άμεσα οι γύρω χώροι, 

τρεις είσοδοι έχουν εντοπιστεί με ακρίβεια, πλην των 

νότιων δωματίων Α και Κ, που έφεραν ανοίγματα μόνο 

στον διάδρομο της κύριας εισόδου. 

 Είναι προφανής η προσεγμένη κατασκευή της αγροι-

κίας, βάσει αρχιτεκτονικού σχεδίου που διακρίνεται από 

συμμετρία όγκων, όπως δείχνει η αντιστοιχία στην κά-

τοψη, αλλά με διαφοροποίηση στην κατανομή χώρων 

μεταξύ ανατολικής και δυτικής πλευράς, που υπαγο-

ρευόταν από διαφορετικές ανάγκες χρήσης και λει-

τουργίας των χώρων. Στο δωμάτιο Α υπήρχε πίθος, στο 

Β πήλινο κυκλικό τραπέζι, ενώ τόσο σ’ αυτό όσο και 

στο δωμάτιο Γ, στα οποία πρέπει να αναζητήσουμε λει-

τουργία ανδρώνα, τα διασωθέντα κονιάματα είναι εξαι-

ρετικά. Το δωμάτιο Δ, του οποίου τη δυτική και βόρεια 

πλευρά έχει παρασύρει η κατεβασιά του ποταμού, όπως 

άλλωστε και όλη τη βορειοανατολική πλευρά της 

αγροικίας, αποτελεί πιθεώνα με οκτώ μεγάλους πίθους 

χωμένους κάτω από το δάπεδο. Η μεγάλη διάμετρος 

των πίθων προϋποθέτει την εγκατάσταση των πίθων 

πριν το κτίσιμο των τοίχων, μολονότι δεν μπορούμε να 

αποκλείσουμε άνοιγμα εξωτερικό προς το δωμάτιο αυ-

τό, το οποίο θα εξυπηρετούσε και στην αποθήκευση 

των γεννημάτων και επικοινωνούσε μόνο με το δωμά-

τιο Ε. Στο Ε εντοπίσαμε δύο όμοια χάλκινα νομίσματα 

Κοινού Θεσσαλών (196 π.Χ. κ.ε.), που φέρουν στον 

εμπροσθότυπο κεφαλή Απόλλωνα προς τα δεξιά και 

στον οπισθότυπο Αθηνά Ιτωνία με την επιγραφή κατα-

κόρυφα δεξιά και αριστερά [Θ]ΕΣΣΑ-ΛΩΝ 52. 

 Σημαντικότατο εύρημα που αφορά στην ενασχόλη-

ση, οικιακή οικονομία και διατροφή των ενοίκων, είναι 

η ανεύρεση στο δωμάτιο ΣΤ των 46 μολύβδινων ελα-

σμάτων από παχύ φύλλο αναδιπλούμενο, τα οποία από 

παράλληλα που έχουν εντοπιστεί στα Στάγειρα και δύο 

στην ακρόπολη των Αιγών (Βεργίνα) ερμηνεύονται ως 

ελάσματα που συγκρατούσαν τα δίχτυα ψαρέματος. 

Στο δωμάτιο Ζ διασώθηκε δάπεδο από ποταμίσια βό-

τσαλα κολυμβητά σε κονίαμα με ισχυρό υπόστρωμα, 

52. Πρβλ. SNG, GRÈCE 3, Collection Antoine Christomanos, Pre-

mière partie, Italie-Eubée, Academie d’Athènes (Μ. Oeconomidès) (2004) 

πίν. 24, αρ. 458.

παρόμοιο διασώθηκε και στο Κ, ενώ στο Ια τμήμα δα-

πέδου ήταν στρωμένο με κομματάκια κεραμιδιών, ως 

πήλινες ψηφίδες, στερεωμένα σε παχύ κονίαμα οριζό-

ντια. Ο διπλός μακρόστενος χώρος Ια, β της νοτιοανα-

τολικής γωνίας της αγροικίας, πέρα από την είσοδο στη 

νοτιοδυτική γωνία (αντίστοιχη με την είσοδο στη νοτι-

οανατολική γωνία του δωματίου Α) επικοινωνούσε μό-

νο με το δωμάτιο Κ στα βορειοδυτικά από άνοιγμα με 

δύο σκαλοπάτια. Είναι σαφές ότι οι διπλοί αυτοί χώροι, 

που ήταν και σε λίγο χαμηλότερο επίπεδο και όπου 

εντοπίστηκε και πίθος, εξυπηρετούσαν ανάγκες που εί-

χαν σχέση με λειτουργίες του δωματίου Κ, στο οποίο η 

ύπαρξη εστίας δεν αφήνει αμφιβολία ότι πρόκειται για 

χώρο μαγειρείου. Ενδεικτική της χρήσης είναι και τα 

είδη των αγγείων που προκύπτουν από την κεραμική 

του δωματίου, όπως πινάκια, σκύφοι με ανάγλυφη δια-

κόσμηση μυθολογικής παράστασης αρμάτων που σύ-

ρουν κύκνοι και συνδέονται με τον Απόλλωνα κ.λπ. 

 Μεταγενέστερη προσθήκη αποτελεί ο κλίβανος 1 

στην ανατολική πλευρά του δωματίου-χώρου Ι. Πρό-

κειται για ορθογώνιο κλίβανο που καταστρέφει τον 

εξωτερικό τοίχο και εδράζεται στο χαλικώδες έδαφος, 

διαστάσεων 3 × 3,50 μ. Σώζει τον θάλαμο θέρμανσης με 

τρεις πεσσούς-τοιχία, αντίστοιχα στη βόρεια και νότια 

πλευρά και είσοδο στα ανατολικά, επιμελώς διαμορ-

φωμένη με δύο λίθινες παραστάδες. Στον περιβάλλο-

ντα χώρο του βρέθηκαν εννέα πήλινες σφήνες-

στηρίγματα για την όπτηση των αγγείων. 

 Για την ένταξη στην ελληνιστική εποχή (3ος-2ος αι. 

π.Χ.) βοηθούν τόσο η κεραμική όσο και τα δύο νομί-

σματα, ενώ πλήρης εικόνα της αγροικίας, και ακριβέ-

στερη ίσως χρονολογική ένταξη, θα δοθεί μετά την 

αφαίρεση και αποκατάσταση των κονιαμάτων, καθώς 

και όλων των στρωμάτων καταστροφής.

9.  Μοναχίτι, ανασκαφή στη θέση Μεγάλη Πέτρα

Η Μεγάλη Πέτρα (ή Πέτρα Ζιάνη) είναι ο πιο γνωστός 

αρχαιολογικός χώρος στα διοικητικά όρια του χωριού 

Μοναχίτι και τούτο δεν άφησε αδιάφορους και ασυγκί-

νητους τους θησαυροθήρες της περιοχής, από τους 

οποίους τρεις πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω και στην κατοχή 

τους βρέθηκαν δύο πήλινα αγγεία, αλλά και σιδερένια 

αιχμή δόρατος και διάφορα χάλκινα αντικείμενα (ψέλιο, 

περόνη, τρεις τοξωτές πόρπες, αμφικωνική χάντρα)53. 

53. Για την έρευνα πρέπει να επανέλθουμε με ιδιαίτερη ανακοίνωση. 

Για τον αρχαιολογικό χώρο της θέσης Μεγάλη Πέτρα Μοναχιτίου, βλ. 

Α. Βαβρίτσας, στο Αʹ Συμπόσιο Ιστορίας – Λαογραφίας – Γλωσσολογί-

ας Δυτικομακεδονικού χώρου, Βοϊακή Εστία 1976, 22, όπου ο χώρος 

προσγράφεται στο χωριό Σπήλαιο, Γ. Πίκουλας, ΑΕΜΘ 17, 2003, 614-

615. Σημειώνουμε ότι θεωρούμε ατυχή τη σύνδεση από τον Α. Βαβρίτσα 

του τοπωνυμίου Ζιάνη με την Αιανή. 
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 Όπως διαπιστώσαμε είχαν αποσπάσει τα δύο πήλινα 

αγγεία (οινοχόη και βολβόσχημο μυροδοχείο) από 

λακκοειδή ταφή, στην οποία εντοπίσαμε συνολικά στη 

θέση τους και από τα χώματα πέντε πήλινα αγγεία, ένα 

γυάλινο και ένα χάλκινο βρέθηκαν στον σκελετό, κα-

θώς και μία χάλκινη πόρπη και κομβίο, ένα σιδερένιο 

καρφί και τμήματα μάλλον από μαχαίρι (Εικ. 15). Πρό-

κειται για πλούσια κτερισμένη ταφή, στην οποία ανήκε 

και χάλκινη αρύταινα, αφού χάλκινο έλασμα από την 

ταφή κολλούσε στο αγγείο που είχε πεταχτεί σε θάμνο 

εκεί κοντά (Εικ. 15). Συλημένη από την αρχαιότητα 

ήταν η ταφή 2, στην οποία οδηγηθήκαμε πάλι από λα-

θρανασκαφή και περιείχε μόνο ένα φυσικό αστράγαλο 

και τμήματα γυάλινου αγγείου. Στην ίδια πλαγιά, που 

ονομάσαμε πλάτωμα 1, εντοπίσαμε και τρίτη ταφή 

ακτέριστη σε βαθύ κυκλικό λάκκο. Στη συνέχεια εστι-

άσαμε σε άλλη πλαγιά, το πλάτωμα 2, όπου πολλά 

ήταν επίσης τα σκάμματα των λαθρανασκαφέων και 

έξω από αυτά και ευρύτερα υπήρχαν διασκορπισμένα 

διάφορα αντικείμενα, όπως δύο χάλκινα αγγεία, τμή-

ματα γυάλινων και πήλινων. Οι δύο ταφές που ερευνή-

σαμε ήταν ασύλητες και έφεραν από ένα χάλκινο νόμι-

σμα. Η ταφή 4, την οποία οι λαθρανασκαφείς προσπά-

θησαν να «ανοίξουν» και στην επίχωση του λάκκου 

εντοπίσαμε κομμάτια γυάλινων και πήλινων αγγείων, 

μάλλον από άλλη ταφή, περιείχε μόνο ένα νόμισμα, 

λίγο πιο κάτω από τη δεξιά παλάμη, ρωμαϊκό των αρ-

χών του 3ου αι. μ.Χ. Η ταφή 5 ήταν γυναίκας, που έφερε 

χάλκινο δακτυλίδι και 23 γυάλινες χάντρες, που ανή-

καν σε περιδέραιο, περιείχε τρία πήλινα αγγεία (Εικ. 

15). Το χάλκινο νόμισμα, στο ύψος του δεξιού βραχίο-

να, είναι Αντωνίνου Πίου (155 μ.Χ.)54. 

 Αποφασίσαμε και προβήκαμε ήδη στην τοπογρά-

φηση του αρχαιολογικού χώρου και προσπαθούμε 

έκτοτε να αποτρέψουμε παράνομες επεμβάσεις. Πρό-

54. Πρβλ. D. Sear, Roman Coins (1988) 159, πίν. 6, 1301. 

κειται για σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, για οικισμό 

σε λόφο με υψόμετρο 1.100 μ., παρόμοιο με δεκάδες 

άλλους στους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών που 

έχουμε εντοπίσει διαπιστώνοντας ότι σε ορεινές και 

ημιορεινές περιοχές κυριαρχεί το μοντέλο του τειχι-

σμένου συνήθως οικισμού πάνω σε κορυφές και πλα-

τώματα55. Εκτείνεται σε δύο τραπεζοειδείς ράχες με 

κατεύθυνση Β-Ν και Α-Δ, που ενώνονται στο βόρειο 

και δυτικό τους άκρο. Εκεί υψώνεται η Μεγάλη Πέ-

τρα, επιβλητικός και απόκρημνος βράχος, ιδιαίτερα 

βόρεια και βορειοδυτικά. Ο Βενέτικος ποταμός δημι-

ουργεί γύρω από το ύψωμα ένα μεγάλο υδάτινο τόξο, 

προσφέροντας το ζωτικό στοιχείο του νερού και ενι-

σχύοντας την οχυρότητά του. Για την πρόσβαση χρη-

σιμοποιήσαμε μονοπάτι από νότια και τον ασφαλτο-

στρωμένο δρόμο, ενώ καθώς πλησιάζαμε από την 

πλευρά αυτή συναντήσαμε δύο περιβόλους πλάτους 

0,80 μ. από αργές πέτρες σε μορφή ξερολιθιάς και σε 

απόσταση 30 μ. περίπου μεταξύ τους. Ψηλότερα δια-

γράφονται κατόψεις οικημάτων με χώρους δωματίων, 

ιδιαίτερα σε πλάτωμα προς τα νοτιοδυτικά. Όλα αυτά 

καθιστούν πιστευτές τις περιγραφές παλαιότερων επι-

σκεπτών περί ύπαρξης κτηρίων, ενώ ο εντοπισμός χει-

ροποίητης κεραμικής ύστερης εποχής χαλκού και τρο-

χήλατης διαφόρων εποχών δεν αποκλείει τα γραφέντα 

περί υπομυκηναϊκών οστράκων και αδιάλειπτης συνέ-

χειας έως τα ρωμαϊκά χρόνια. 

 Η μικρή έρευνα στη Μεγάλη Πέτρα Μοναχιτίου έδω-

σε την απάντηση στο ερώτημα, που μας απασχολούσε 

χρόνια, και αφορούσε στην αναζήτηση του ή των χώρων 

ταφής στους ορεινούς οικισμούς. Αποδείχτηκε ότι ως 

χώροι νεκροταφείων χρησιμοποιούνταν ευρέα πλατώμα-

τα του ίδιου λόφου και τούτο άλλωστε φαίνεται φυσικό 

ιδιαίτερα για τους οικισμούς που αναπτύσσονταν σε λό-

φους με πολλές πλευρές απότομες και απόκρημνες. 

 Από παραπάνω προέκυψε ότι τα νεκροταφεία των 

δύο πλατωμάτων της Μεγάλης Πέτρας Μοναχιτίου 

εντάσσονται στη Ρωμαϊκή Εποχή. Ωστόσο επειδή ο οικι-

σμός είναι και παλαιότερος, ίσως πρέπει να εμπιστευτού-

με τη μαρτυρία των λαθρανασκαφέων για την προέλευ-

ση από τον ίδιο λόφο και των «μακεδονικών χαλκών», 

που κατασχέθηκαν στα χέρια τους, και να αναζητήσουμε 

με τη συνέχιση της έρευνας προγενέστερο νεκροταφείο.

Αιανή, 

Λʹ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

55. Βλ. σχετικά Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, στο Γρεβενά, Ιστορία – 

Τέχνη – Πολιτισμός, Πρακτικά Συνεδρίου 2002, Μ. Παπανικολάου 

επιμ., 2004, 57-69, η ίδια, Βόιον – Νότια Ορεστίς, Αρχαιολογική Έρευνα 

και Ιστορική Τοπογραφία, 1999, 253-258 και η ίδια, ΑΕΜΘ 15, 2001, 

615-618, για τειχισμένους οικισμούς στις δυτικές πλαγιές του Βερμίου.

Εικ. 15. Μοναχίτι Γρεβενών, κτερίσματα ταφών. 
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The rescue excavations conducted in 2010 in the 

prefectures of Kozani and Grevena were also nu-

merous, populous and widespread. The staff reached 

749 people while the sites of the excavations were 14, 

excavations which were imposed mainly by the PPC. 

Our intention is to present briefly a large part of the 

excavation’s work instead of being analytical for fewer 

sites.

PREFECTURE OF KOZANI

1a.  Aiani excavation in the Necropolis  

at the site Leivadia

As we have mentioned last year, since 2008 we restarted 

the survey in the Necropolis in order to complete the 

excavation so that the antiquities to be rescued and the 

works for the management of the rainwater and the 

groundwater to start. The presence of architectural 

members is important as it confirms the existence of 

monumental funerary buildings also in this area of Ne-

cropolis, where pit graves dominate. Unfortunately our 

effort proved vain because the water gushed at a mini-

mum depth, even on the head of a dead buried in a 

Hellenistic pit-grave.

1b.  Excavation at the Building with the Stoa and the 

North Leading (Top) Plateau of ancient Aiani

After a short survey in the Necropolis, because of the 

flood, the working team was transferred on the hill of 

ancient Aiani, where we came back also in 2011. Spe-

cifically on the plateau of the Building with the Stoa, 

where lays the agora of the ancient city, we investigated 

two walls connected at an angle, belonging to the clas-

sical phase of the place, in order to complete the picture 

of the public buildings of the city, which prove both an 

early residential organization and a development in 

Upper Macedonia as well as a political one. In the 

North Leading (Top) Plateau we tried to excavate in an 

elongated plan, carved in the rock. We found in several 

parts processed horizontal and vertical surfaces on the 

rocks, apparently to establish dwellings. We also real-

ized from the movable finds the continuous use of the 

site.

2.  Ptolemaida, excavation at the site Kouri  

(Municipal Cemeteries)

Kouri near Ptolemaida is an extended area to the north 

of the city with small hills and findings from Neolithic 

and Hellenistic/Roman period. In a small area a layer 

of the Late Neolithic period was found containing pot-

tery, tools and figurines.

3.  Mavropigi excavation at the sites Isioma  

and Mikro Leivadi

These two neighbouring sites form a united archaeo-

logical site, which was inhabited from the Neolithic 

period, even from the Middle, until the Bronze Age 

and the Iron Age, as well as in historical times, since in 

the Hellenistic period a settlement had developed. Si-

multaneously in the same area the four clusters of 

graves indicate the existence of cemeteries of Classical 

and Hellenistic period in the Neolithic and the Iron 

Age. The fragmentation of the findings is because of 

the dissolution of the anthropogenic layers through 

time due to the intense relief and the human interven-

tion. According to the latest recording the number of 

the Neolithic sites in the basin of the Kitrini Limni, 

south of Ptolemaida, and more widely, has raised from 

31 to 47, while the sites of the Early Neolithic period in 

the prefecture of Kozani increased from 15 to 23.

4. Elati, excavation at the site Loggas

In this wide riverside archaeological site we excavated 

in the eastern elevated plateau and we found out that 

there aren’t any undisturbed layers of the historical 

times. Building E is a large building with an arched 

edge which can be dated to the Middle Bronze Age. 

The remains of the Late Neolithic Period are spread 

over 3,000 m2 and are distinguished by the richly deco-

rated pottery and the number of tools and figurines. 

The cemetery of the Early-Middle Bronze Age is lo-

cated in a distance towards the river and consists of 

clusters of graves in tumulus-shaped constructions.

Abstract

The work of the 30th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities  
during 2010

Georgia Karamitrou-Mentessidi
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PREFECTURE OF GREVENA

5. Diporo, excavation at the site Ktio

The sites Ktio and Panagia near Diporo are probably 

parts of an administrative center-city. In the Eastern 

Sector the main features are the antiquities from the 

Hellenistic period, while in the Western Sector are 

those from the Late Neolithic period and Early Bronze 

Age, as well as the burials from Archaic, Classical, Hel-

lenistic and Byzantine period. Furthermore, the use of 

the site during the Late Bronze Age and the Iron Age 

has been strengthened by scattered findings and the 

handmade matt-painted Macedonian or Doric ware. 

From a total of 44 burials, most of them pit-graves, 

about 18 are dated to the Archaic-Classical period (late 

6th until the first half of the 5th century BC) and a 

number in the 4th century BC and in the Hellenistic 

period. Imported vases are rare while those of local 

workshops dominate.

6. Diporo excavation in Panagia

At the site Panagia the main building remains of the 

Hellenistic period are limited to a house, four pottery 

kilns and nine pithoi. The six child burials were can be 

dated to the Archaic and Classical period. There are 

also Byzantine remains, while from the prehistoric pe-

riod is attested a use in the Late Neolithic period and 

the Late Bronze Age.

7. Neohori excavation at the site Vlachos

At this site, with signs of use from the Prehistoric, Neo-

lithic period and the Bronze Age, we have uncovered 

areas which belong to laboratory wine-making activi-

ties and farmhouses of the Hellenistic and Roman pe-

riods.

8. Dimitra, excavation at the site Agios Konstantinos

At this site we have uncovered three dwellings and 

many Byzantine burials. A building was soon identified 

as a Byzantine church and specifically as a basilica with 

different phases and rescued many marble architec-

tural members, while the building lying to the south 

and farthest formed a complex of outdoor and semi-

outdoor areas that were used for food preparation or 

other needs concerning stabling the animals as well as 

agricultural and farming activities. The farmhouse cov-

ering an area of 750 m2 and dating to the Hellenistic 

period is an organized complex that was designed to be 

a permanent settlement and provided a comfortable 

standard of living, judging both by its size and its luxu-

rious construction.

9. Monachiti, excavation at the site Megali Petra

Megali Petra is a known archaeological site, and that 

didn’t’ leave indifferent and 'untouched' the so called 

“hunters of treasure” of the region, of whom three were 

caught out. In two plateaus we have found graves with 

rich grave goods which date them to the Roman peri-

od. However, because the settlement is older, we should 

trust the testimony of the illegal excavators about the 

origin of the several bronze jewellery that were found 

at the same hill and which belong to the category of 

"the Macedonian Bronzes", which were confiscated in 

their hands and to look for an earlier cemetery.




