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 Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Δήμητρα Θεοδώρου

Από την έρευνα στο Φράγμα Ιλαρίωνα 
(Αλιάκμων): η ανασκαφή στον Λογκά Ελάτης

O Αλιάκμων, ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός 
εντός ελληνικών συνόρων (297 χλμ. έως τις εκ-

βολές του στον Θερμαϊκό κόλπο) έχει αλλοιωθεί από 
τα φράγματα στον βωμό της αντιμετώπισης του ενερ-
γειακού προβλήματος της χώρας1. Τα νερά του που 
συγκεντρώνονται από παραπόταμους από τα όρη Βέρ-
νο, Βαρνούντα και από τον Γράμμο, διασχίζουν την 
Καστοριά, τα Γρεβενά και την Κοζάνη, πριν φτάσουν 
στον κάμπο της Κάτω Μακεδονίας, ενώ ενδιάμεσοι 
παραπόταμοι, ως τη συμβολή τους νοτιοδυτικά από 
την Καστοριά, εγγίζουν τις πηγές του Δέβολη στην αρ-
χαία δυτική Ορεστίδα2. Στις κοιλάδες και τις πεδινές 
ζώνες του Αλιάκμονα, ιδιαίτερα σε αυτή του μέσου 
ρου, αναπτύχθηκαν ήδη από τα προϊστορικά χρόνια 
σημαντικές εγκαταστάσεις, οι οποίες εξελίχθηκαν σε 
σημαντικές πόλεις στα πρώτα ιστορικά χρόνια. Στα 
φαράγγια και τις στενωπούς του αναπτύχθηκαν από 
τα βυζαντινά χρόνια τα κάστρα-φρούρια, οι πόλεις κο-
ντά σε αυτά και οι μοναστηριακές εγκαταστάσεις στα 
πιο δυσπρόσιτα σημεία. Το πρόγραμμα διάσωσης, 
έρευνας και μελέτης που αρχίσαμε από το 1985 αφορά 
στις δεκάδες θέσεις (οι περισσότερες προϊστορικές) 
κατά μήκος του μέσου ρου του Αλιάκμονα από την Αι-
ανή έως το Βελβεντό, που καλύπτονται από το 1974 
για πολλούς μήνες με τα νερά της τεχνητής λίμνης του 

1. Για το χρονικό της καταστροφής των αρχαιοτήτων από τη δρα-
στηριότητα της ΔΕΗ Α.Ε., όπως την αντιμετωπίσαμε από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1989, βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 18, 2004, 
610-614, 618-619, και ενδεικτικά βλ. η ίδια, ΑΕΜΘ 2, 1988, 21, όπου: 
«εκτάσεις με εντοπισμένες αρχαιότητες που πλήττονται συνεχώς από 
τις αυξομειώσεις του υδάτινου όγκου του τεχνητού φράγματος Πολυ-
φύτου στον Αλιάκμονα, εξακολουθούν να μην ελέγχονται ικανοποιητι-
κά από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, παρά τις προσπάθειές μας για συ-
νεννόηση και συνεργασία, με στόχο την εφαρμογή παράλληλης συστη-
ματικής έρευνας και όχι την κρίση του ενεργειακού προγράμματος χώ-
ρας, όπως οι ιθύνοντες διατείνονται».

2. Βλ. σχετικά Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Βόιον-Νότια Ορεστίς, 
Αρχαιολογική Έρευνα και Ιστορική Τοπογραφία (1999), 49-51.

φράγματος Πολυφύτου και αποτελούσαν την αγροτική 
περιοχή των Δήμων Αιανής, Ελίμειας, Σερβίων, Βελβε-
ντού, και τα χωράφια των χωριών Ρυμνίου, Γουλών, 
Αυλών και Κρανιδίων, Καισάρειας, Σπάρτου, Λευκά-
ρων και Νεράιδας, σε απόσταση μήκους 30 χλμ. και 
πλάτους 2 με 3 χλμ.
 Από το 2004 αρχίσαμε τη συστηματική επιφανειακή 
έρευνα στο υπό κατασκευή, συνεχόμενο με το φράγμα 
Πολυφύτου, φράγμα Ιλαρίωνα που εκτείνεται προς τα 
ΝΔ και προς τον νομό Γρεβενών, το 2006 αρχίσαμε τις 
σωστικές ανασκαφές και τότε διενεργήσαμε και τις πρώ-
τες δοκιμαστικές τομές σε δύο τομείς στον παραποτάμιο 
αρχαιολογικό χώρο της θέσης Λογκάς Ελάτης3 (Εικ. 1, 
Σχέδ. 1). Η θέση βρίσκεται δεξιά ρου του Αλιάκμονα με 
ευρήματα που δηλώνουν οικισμό ελληνιστικής εποχής, 
ο οποίος εκτείνεται τόσο στους αγρούς προς την ακρο-
ποταμιά και στις ήπιες αναβαθμίδες στο επικλινές των 
παρακείμενων λόφων (Τομέας Α), όσο και σε χώρο πίσω 
από τους λόφους αυτούς, όπως γνωρίζαμε από τα επι-
φανειακά ευρήματα και απέδειξαν οι δοκιμαστικές τομές 
(Τομέας Β). Έχουμε αναφέρει, επίσης, και την ύπαρξη 
οικιστικού στρώματος στην παραποτάμια έκταση με 
ένταξη (κρίνοντας από την κεραμεική) στην πρώιμη, μέ-
ση και ύστερη εποχή χαλκού και την εποχή σιδήρου, κα-
θώς και την πιθανή ύπαρξη λίγο μακρύτερα τάφων αντί-
στοιχων εποχών.
 Στον τομέα Α και στο επικλινές λόφου με εμφανή 
επιφανειακή διασπορά σε έκταση 45 τουλάχιστον 
στρεμμάτων, μετά την τοπογράφηση όλης της λεκάνης 

3. Για την έρευνα αυτή, βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 18, 
2004, 615-616, η ίδια, ΑΕΜΘ 20, 2006, 878-880, ενώ για την παλαιότε-
ρη των ετών 1994 ως 1996 με σωστική ανασκαφή σε χώρους εργοταξίου 
και εξόρυξης αδρανών υλικών αγροτικής περιοχής Φρουρίου, βλ. Α. 
Χονδρογιάννη-Μετόκη, ΑΕΜΘ 8, 1994, 27 (απλή μνεία), η ίδια, ΑΕΜΘ 
11, 1997, 37-41, η ίδια, Αρχαία Μακεδονία VI, 1 (1999) 252, η ίδια, στο 
Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Κ. Τσακάλου-Τζαναβάρη (επιμ.), Μνείας Χά-
ριν, Τόμος στη Μνήμη Μαίρης Σιγανίδου (1998) 297-299.
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Σχ. 1. Ελάτη, θέση Λογκάς. Ο χώρος της ανασκαφής.

των 455 στρεμμάτων, χαράξαμε ανασκαφικό κάνναβο 
με τομές 20 × 20 μ.4. Μετά από δύο μήνες εντατικής 
ανασκαφής σε μεγάλη έκταση διαπιστώσαμε ότι τα 
ανώτερα στρώματα σε βάθος έως και 3 μ. δημιουργή-
θηκαν από φερτές επιχώσεις λόγω κατολισθήσεων από 
τους υπερκείμενους λόφους. Αξίζει επίσης να σημειω-
θεί ότι στην έκταση αυτή σημαντική αλλοίωση έχει 
επέλθει από τη διάνοιξη τριών παράλληλων μεταξύ 
τους χωματόδρομων, στον άξονα Βορρά-Νότου και σε 
διαφορετικά επίπεδα, οι οποίοι εκτείνονται σε όλο το 
μήκος της ανασκαφής, όπως επίσης και από τις ισοπε-
δωτικές προσπάθειες για τη διαμόρφωση των παρακεί-
μενων αγρών και προς τα ανατολικά και προς δυτικά, 
γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση απο-
θέσεων-χωμάτων (συνεπώς και αρχαιολογικού υλικού) 
προς τα πρανή του λόφου.
 Από τις φερτές και κάθε είδους επιχώσεις περισυλ-
λέξαμε μεγάλη ποσότητα κινητών ευρημάτων (κερα-
μεική, ειδώλια, εργαλεία, οστέινα και μεταλλικά αντι-
κείμενα) που υποδηλώνουν τη μακρά χρήση του χώ-
ρου, ήδη από τη νεολιθική εποχή έως και τους ελληνι-
στικούς χρόνους. Η συνεχής παρουσία του ανθρώπου 
στον χώρο διαφαίνεται και από το γεγονός ότι το φυ-
σικό χώμα εμφανίστηκε σε βάθος 5,50 μ. από την επι-
φάνεια του εδάφους, κάτω από παχιές ανθρωπογενείς 
επιχώσεις, οι οποίες περιέχουν χαρακτηριστική κεραμι-
κή διαφόρων ιστορικών περιόδων.
 Σταδιακά και μετά την αφαίρεση των διαταραγμένων 
επιχώσεων, στις οποίες μάλιστα βρήκαμε έως και νομί-
σματα του 19ου αιώνα, αποκαλύφθηκε αδιατάρακτο 
τμήμα προϊστορικού οικισμού της εποχής χαλκού (σε 
βάθος 364,40 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας), ενώ 
χαμηλότερα, λόγω της φυσικής κλίσης, και στο νότιο 
μέρος της ανασκαφής εντοπίστηκαν κατάλοιπα νεολιθι-
κού οικισμού (βάθος 360 μ.). Τα προϊστορικά κατάλοιπα 
εντοπίζονται σε όλο τον επιμήκη χώρο (κατά τον άξονα 
Βορρά-Νότου) της ανεσκαμμένης έκτασης και θεωρού-
με βέβαιο ότι υπάρχει συνέχειά τους ευρύτερα.
 Όσον αφορά στα οικιστικά κατάλοιπα ελληνιστι-
κών χρόνων δεν έχουν αποκαλυφθεί in situ, μολονότι, 

4. Εφαρμόσαμε το σύστημα του ανασκαφικού καννάβου με τομές 
πλευράς 20 × 20 μ. που φέρουν γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου 
(από Α έως Ι) στον άξονα Ανατολής-Δύσης και αραβικούς αριθμούς 
στον άξονα Βορρά-Νότου, ενώ η κάθε τομή διαιρείται σε 16 τετράγωνα 
πλευράς 4 μ. με μάρτυρα 1 μ. νότια και δυτικά με λατινική αρίθμηση από 
Ι έως XVI. Η ανασκαφική περίοδος του 2009 διήρκησε 5,5 μήνες, από 
τις 17-06-09 έως τις 30-11-09 με προσωπικό 80 εργατών, ενός σχεδια-
στή, του Θ. Κουτσογεωργόπουλου και 7 αρχαιολόγων, που ήταν η Α. 
Κοκκινίδου, η Γ. Κοντού, η Σ. Λεμάνη, η Ι. Μπαζούκη, η Κ. Μπάλλα, η 
Σ. Μπρόζου και η Ν. Νταμπούδη. Ανασκάφηκε έκταση 3.225 τ.μ. και 
συγκεκριμένα ανασκάφηκαν οι τομές από Ζ8 έως και Ζ14, Στ8 (το νότιο 
μισό) έως και Στ14 και η Η11.
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όπως αναφέραμε, ήταν πλούσια η συγκομιδή κινητών 
ευρημάτων και κεραμικής αυτής της περιόδου. Θεω-
ρούμε ότι το διαλυμένο αυτό στρώμα προήλθε από 
όλη τη ζώνη ανατολικής αναβαθμίδας, όπου και ο τρί-
τος υπερκείμενος χωματόδρομος, στην οποία δεν 
έχουμε ανασκάψει.
 Από την πλούσια κεραμική που περισυλλέξαμε, δια-
κρίναμε ένα ποσοστό οστράκων με ανάγλυφη διακό-
σμηση και διακόσμηση τύπου «δυτικής κλιτύος», ενώ 
μόλις τρία αγγεία συγκολλήθηκαν (μυροδοχείο, οινο-
χόη, σκύφος). Η συλλογή τμημάτων πήλινων ειδωλίων 
είναι μικρή αλλά ενδιαφέρουσα, όπως το τμήμα με την 
άκρη δακτύλου (δείκτη μήκους 0,02 μ.) που ανήκε σε 
υπερμεγέθες ειδώλιο και διάφορα ανάγλυφα πλακίδια 
(Εικ. 2). Από τον κατάλογο των μικροευρημάτων ανα-
φέρουμε λίθινο φαλλό, μεγάλο αριθμό αγνύθων, δύο 
σιδερένια κλειδιά λακωνικού τύπου, χάλκινο πτερνι-

στήρα5, μάζες σιδήρου που μαρτυρούν εργαστηριακή 
επεξεργασία, καθώς και κοσμήματα κλασικών-αρχαϊ-
κών χρόνων, που μαρτυρούν πρωιμότερη χρήση του 
χώρου, όπως πόρπες, περόνες, ενώτια, ανάμεσά τους 
ένα χάλκινο σε σχήμα ωμέγα6 (Εικ. 3).

5. Εκτός από τον Λογκά Ελάτης όμοιοι πτερνιστήρες έχουν εντοπι-
στεί στην Αιανή (αδημοσίευτοι), δύο στον μακεδονικό τάφο των Πύργων 
Εορδαίας (βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 9, 1995, 33 σημ. 30) 
στην Ξηρολίμνη (Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 14, 2000, 610). Για 
παρόμοια ευρήματα του βορειοελλαδικού χώρου βλ. Π. Φάκλαρης, ΑΔ 41, 
1986, Αʹ Μελ., 2-3, 26, 49-51 και Δ. Παπακωνσταντίνου-Διαμα ντούρου, 
στο Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Κ. Τσακάλου-Τζαναβάρη (επιμ.), Μνείας Χά-
ριν, Τόμος στη Μνήμη Μαίρης Σιγανίδου (1998) 192-194, με προγενέστε-
ρη βιβλιογραφία, Μ. Τσιμπίδου, ΑΕΜΘ 8, 1994, 131-132, πίν. 76.

6. Για τα πρόσφατα δείγματα του είδους από νομούς Κοζάνης και Γρε-
βενών, βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, στον παρόντα τόμο, σημ. 17, 18 με 
παραπομπές σε Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 20, 2006, 888, εικ. 17, η 
ίδια, ΑΕΜΘ 21, 2007, τυπώνεται, σημ. 22-23, η ίδια, ΑΕΜΘ 21, 2007, 23-
36, εικ. 2 και 11. 

Εικ. 2. 
Ευρήματα ελληνιστικών χρόνων: 
Eιδώλια, λίθινος φαλλός και αγνύθες.

Εικ. 1. 
Ο χώρος της ανασκαφής.



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

4 × 4,70 μ. περίπου, κατασκευασμένο από αργούς μι-
κρού και μεσαίου μεγέθους λίθους και λάσπη (Εικ. 4). 
Στο μέσο περίπου της δυτικής πλευράς και σε μήκος 
1,25 μ. υπάρχει κενό και πιθανότατα ήταν είσοδος. 
Στρώμα αποτελούμενο από μάζες πηλού εντοπίστηκε 
εσωτερικά και εξωτερικά του κτηρίου, προφανώς από 
υλικά ανωδομής, ενώ η κεραμική του χώρου είναι αδρή 
και στιλβωμένη.

Κτήριο Γ

Στις τομές Ζ9 (τετ. XIII) ΣΤ9 (XVI) αποκαλύφθηκε 
τοίχος (Τ14) με καμπύλη προς τα βόρεια, ως τμήμα 
αψιδωτού χώρου, κατασκευασμένος από μεσαίου 
 (κυρίως) και μικρού μεγέθους αργούς λίθους, τοποθε-
τημένους σε δύο παράλληλες σειρές, μεταξύ των 
 οποίων εντοπίζεται γέμισμα από χώμα και μικρούς αρ-
γούς λίθους (Εικ. 5). Στο νοτιοανατολικό πέρας έχει 
τοποθετηθεί σχιστολιθικός μονόλιθος, διαστάσεων 
1,30 × 0,35 × 0,40 μ. και πάχους μόλις 0,05 μ.
 Το άνοιγμα του καθαυτό τόξου στο μήκος των 
2,20 μ. είναι 5,40 μ. Εσωτερικά και περίπου στο κέντρο 
σώζεται τμήμα δαπέδου (0,85 × 0,41 μ.) από στιλβωμέ-
να όστρακα πακτωμένα στο χώμα, ενώ αρκετά παρό-
μοια όστρακα που βρέθηκαν κυρίως σε επαφή με την 
εσωτερική παρειά του τοίχου δείχνουν πιθανόν ότι το 
δάπεδο αυτό κάλυπτε ολόκληρη την επιφάνεια του χώ-
ρου. Από το εσωτερικό περισυλλέξαμε μεγάλη ποσό-
τητα οστράκων από μεγάλα αποθηκευτικά αγγεία, κα-
θώς και τρία μικρά κανθαρόσχημα-κυπελλόσχημα 
αγγεία, ενώ εντοπίσαμε και μάζες πηλού από επάλειψη 
τοίχων ή ανωδομής.

Κτήριο Δ

Στις τομές ΣΤ9 (τετ. VIII, XII) και Ζ9 (τετ. IX) αποκα-
λύψαμε τμήμα μακρόστενου χώρου, διαστάσεων 
2,80 × 6 μ., που ονομάσαμε συμβατικά κτήριο Δ (Εικ. 6). 

Οικοδομήματα προϊστορικών χρόνων

Κτήρια ονομάσαμε κλειστούς χώρους που αποκαλύ-
φθηκαν στις κατά μήκος (από Βορρά προς Νότο) δυτι-
κότερες τομές με ένταξη στην πρώιμη εποχή χαλκού, 
γύρω από τα οποία βέβαια αποκαλύπτονται και άλλοι 
τοίχοι και κατασκευές, των οποίων η ανασκαφή δεν 
έχει πλήρως ολοκληρωθεί.

Κτήριο Α

Πρόκειται για μονόχωρο ορθογώνιο οίκημα, διαστάσε-
ων 8,80 (Β-Ν) και 5,50 μ. (Α-Δ), προς το νοτιοδυτικό 
τμήμα και στα χαμηλά του πρανούς (σε βάθος 362,59 μ. 
από την επιφάνεια της θαλάσσης) (Εικ. 4). Οι τοίχοι, 
το πλάτος των οποίων είναι 0,55 και, σε τμήμα ενός, 
μέγιστο 0,70 μ., σώζουν μία σειρά μονών κυρίως, μεγά-
λων και μεσαίων λίθων που φέρουν παρειά από επεξερ-
γασία στην εξωτερική πλευρά. Στη βόρεια πλευρά και 
σύρριζα σχεδόν με τους τοίχους αποκαλύφθηκαν δύο 
κατασκευές από παρόμοιους λίθους με προορισμό τρο-
φοπαρασκευαστικές διαδικασίες. Η προς τα δυτικά εί-
ναι κανονική κυκλική κατασκευή (διαμέτρου 2,20 μ.), 
που φέρει στο κέντρο μικρή επίπεδη πλάκα (διαστάσε-
ων 0,30 μ. × 0,20 μ.), ενώ στην προς τα ανατολικά και 
μετά τη διαχωριστική σειρά λίθων παρατηρούμε πε-
πλατυσμένους λίθους σε ημικυκλική διάταξη στη γω-
νία των τοίχων, ένας με χρήση τριβείου. Παρόμοια 
χρήση εικάζουμε και για τον ογκώδη λίθο με πεπλατυ-
σμένη την πάνω επιφάνεια προς τη νοτιοανατολική 
γωνία. Στη βόρεια πλευρά είναι έντονα τα υπολείμμα-
τα καύσης, ενώ σε τρία σημεία του δαπέδου διατηρή-
θηκαν μικρές επιφάνειες από καθαρό πηλό. Εκτός της 
χειροποίητης κεραμικής περισυλλέξαμε και αρκετή 
τροχήλατη.

Κτήριο Β

Αποκαλύφθηκε στην τομή Ζ11 (τετ. XIII και XIV) και 
Ζ12 (τετ. I και II), μονόχωρο, επίσης, διαστάσεων 

Εικ. 3. 
Χάλκινα κοσμήματα, τριχολαβίδα, 

εφηλίδα και πτερνιστήρας.
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Κτήριο Ε

Στις τομές Ζ8 (τετ. XI, XV, XVI) και Ζ9 (τετ. IV) ανα-
σκάφηκε ορθογώνιος επιμήκης χώρος, διαστάσεων 
11,75 × 2,35 μ. με κατεύθυνση βορειοδυτική-νοτιοανα-
τολική, οριζόμενος από τους τοίχους 10, 12 και 32 (Εικ. 
6). Το βόρειο πέρας του τοίχου 10 δεν έχει αποκαλυ-
φθεί και παρά την κακή διατήρηση είναι προφανής η 
επιμελημένη κατασκευή του ως τοίχου που όριζε με 
ασφάλεια χώρους κατοικιών.

Οριοθετείται από τους τοίχους 30, 24 και 18, ο τελευταί-
ος εφάπτεται σε μακρύ ελαφρά καμπύλο τοίχο με συνέ-
χεια προς τα βόρεια. Δημιουργείται ελλειψοειδής χώρος, 
χωρίς τοίχο στα βόρεια, όπου εντοπίζεται και τμήμα ξε-
κομμένου βράχου. Εκατέρωθεν του τοίχου 18 περισυλ-
λέξαμε εννέα αγγεία με ένταξη στην πρώιμη εποχή χαλ-
κού. Από αυτά τα τέσσερα, που εντοπίστηκαν προς το 
βορειοδυτικό εσωτερικό ήμισυ, ήταν πιθοειδή και περι-
είχαν ταφές-εγχυτρισμούς (τφ 11, 12, 13, 16).

Εικ. 4. 
Τα μονόχωρα κτήρια Α 
και Β.

Εικ. 5. 
Ο αψιδωτός χώρος του 
κτηρίου Γ.

Εικ. 6. 
Τα κτήρια Δ και Ε.
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Σχετικά με τους 12 τοίχους, μεμονωμένους και μη, 
αναφέρουμε ότι κατασκευαστικά δεν διαφέρουν από 
τους παραπάνω των οικημάτων και αποτελούν λίθι-
νες κρηπίδες παρόμοιων χώρων κατοίκησης. Για τον 
τοίχο 8 (τομή Ζ10) μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 
ανήκε σε αψιδωτό οίκημα λόγω της καμπύλης στο 
βόρειο πέρας του προς τα ανατολικά, όπως και για 
τον τοίχο 22 (τομή Ζ14) που καμπυλώνει στο νότιο 
πέρας προς τα δυτικά, ενώ οι τοίχοι 20 και 25 (στην 
τομή Ζ14), συνδέονται και αποτελούν τη βορειοανα-
τολική και νοτιοδυτική πλευρά οικήματος. Μάλιστα 
οι τοίχοι αυτοί βρίσκονται χαμηλότερα και παράλλη-
λα ως προς τον τοίχο 22 και υποθέτουμε ότι ανήκουν 
σε πρωιμότερη φάση.
 Διάφοροι πεσμένοι λίθοι και σωροί λίθων στον περί-
γυρό τους προέρχονται από διαλυμένες κρηπίδες. Δεν 
λείπουν τα τμήματα διαμορφωμένων δαπέδων, οι πίθοι 
(πλησίον των τοίχων 11 και 23), αλλά και δύο μεγάλοι 
κυκλικοί λάκκοι-σηροί, ο ένας διαμέτρου 2,30 μ. στην 
τομή ΣΤ8, τετ. XIV και XV δυτικά του τοίχου 11 και ο 
δεύτερος διαμέτρου 3,60 μ. στην τομή Ζ14, τετ. V, VΙ και 
ΙΧ, που περιβάλλονται από λίθους εξωτερικά και φέρουν 
επίστρωση από πέτρες και στον πυθμένα (Εικ. 7). Ανατο-
λικά (και σχεδόν όμορα) αποκαλύφθηκε σειρά οστράκων 
μεγάλων χειροποίητων αγγείων, τα οποία ήταν κάθετα 
τοποθετημένα στο χώμα και με κατεύθυνση από Βορρά 
προς Νότο. Η σειρά αυτή των οστράκων που προφανώς 
κάτι οριοθετεί, βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο του κο-
ντινού πίθου 1 και είναι σύγχρονη του σηρού.
 Στις θερμικές κατασκευές της κοινότητας ανήκουν 
αρκετές εστίες, όπως στην τομή Ζ10, τετ. 1, κοντά στον 
τοίχο 9, σε άλλα τέσσερα σημεία στις τομές Ζ11, τετ. X 

Μεμονωμένοι τοίχοι - περίβολοι

Κατά μήκος όλης της ανασκαμμένης έκτασης, ανατολικά 
και προς τα ριζά της πλαγιάς αποκαλύφθηκαν καμπύλος 
και ευθύς τοίχος που ονομάσαμε περιβόλους, λόγω του 
μεγάλου μήκους, καθώς και πολλοί τοίχοι οικημάτων. 
Τόσο τα κτήρια παραπάνω όσο και τα περισσότερα αρχι-
τεκτονικά κατάλοιπα ήταν καλυμμένα με στρώμα κατα-
στροφής, πάχους περίπου 0,30 μ., από αργούς λίθους, 
μάζες πηλού και μεγάλη ποσότητα χειροποίητης κεραμι-
κής.

Τοίχος 1 (περίβολος Α)

Στις τομές Ζ13 (τετ. XIII), Ζ14 (τετ. II, VI) αποκαλύ-
φθηκε τοίχος (Τχ 1) ή «περίβολος» Α καμπύλος, μή-
κους 16 και πλάτους 0,40 μ., κατασκευασμένος από 
αργούς λίθους και αργιλόχωμα. Έξω από το νοτιοδυτι-
κό πέρας, δηλαδή προς το εσωτερικό και σε απόσταση 
2,30 μ. αποκαλύφθηκε κυκλική κατασκευή αποθηκευ-
τικού χαρακτήρα (λάκκος-σηρός), οριοθετημένη από 
πέτρες. Η κεραμική είναι χειροποίητη, αδρή, χονδρή 
και μεσαία και εντάσσεται στην πρώιμη (πιθανότατα 
και προς τη μέση) εποχή χαλκού.

Τοίχος 2 (περίβολος Β)

Στις τομές Ζ11 (τετ. VIII, XII, XVI), Η11 (τετ. XIII), 
Η12 (τετ. I) αποκαλύφθηκε τοίχος (Τχ 2), πλάτους 
0,80 μ., με κατεύθυνση σχεδόν βορρά-νότου, σε μήκος 
15,5 μ., που ονομάσαμε μεν «περίβολο» Β, μπορούμε 
ωστόσο να υποθέσουμε ότι λειτουργούσε και ως ισχυ-
ρή κατασκευή προστατεύοντας τις κατοικίες από την 
κατολίσθηση των βράχων.

Εικ. 7. 
Σηροί και θερμικές κατασκευές.
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είχαν οστά δύο τουλάχιστον ενηλίκων δευτερογενούς 
ταφής μετά από καύση και κάποια ζωικά οστά.
 Γενικώς στην τομή Ζ14 έχουν εντοπιστεί οκτώ του-
λάχιστον ελλειψοειδείς οικίες-χώροι, σε επάλληλες φά-
σεις, των οποίων η θεμελίωση είχε γίνει μέσα σε αυλά-
κια-κοίτες, όπου τοποθετούσαν κλαδιά και καλάμια που 
επιχρίονταν με πηλό και στερεώνονταν είτε με μεγάλους 
πασσάλους που μπήγονταν κατά μήκος είτε από μι-
κρούς7. Σε ορισμένες περιπτώσεις η θεμελίωση των τοί-
χων αυτών είχε οριοθετηθεί-ενισχυθεί από λίθους εξω-
τερικά των αυλακιών. Σε δύο τουλάχιστον οικήματα, 
εσωτερικά κι εξωτερικά των κοιτών εντοπίστηκαν και 
πασσαλότρυπες, ενώ επιπλέον πασσαλότρυπες εντοπί-
στηκαν και στο κέντρο ενός εσωτερικού χώρου σε ψη-
λότερο επίπεδο. Σε εσωτερικούς χώρους εντοπίσαμε 
κατασκευές από πηλό, δάπεδα από πατημένο πηλόχωμα 
με έντονα ίχνη καύσης. Η κεραμική είναι πολλή, όπως 
και η ποσότητα ζωικών οστών, πολλά καμένα.

Ταφές - Εγχυτρισμοί

Στις τομές Ζ και ΣΤ ανασκάφηκαν συνολικά 19 ταφές, 
οι οποίες περιείχαν τα οστά βρεφών, μικρών παιδιών 
και πιθανόν ενός εφήβου (τφ 8), καθώς πρόκειται για 
ταφές εντός του οικισμού, εκτός από την τφ 3, η οποία 
περιείχε τα οστά δύο τουλάχιστον ενήλικων ατόμων. 
Από τις ταφές αυτές οι 11 είναι εγχυτρισμοί εντός των 
προϊστορικών καταλοίπων, καθώς και η τφ 1, στην 

7. Για τον τρόπο αυτό της θεμελίωσης πρβλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντε-
σίδη, ΑΕΜΘ 19, 2005, 527 κ.ε., τα οικήματα της θέσης Φυλλοτσαΐρι 
Μαυροπηγής με ένταξη στην αρχαιότερη νεολιθική.

με τομή Ζ12, τετ. II, VI και άλλες έξι διαμορφωμένες 
εστίες στην τομή Ζ14, τετ. ΧΙΙΙ (Εικ. 7). Έξω από τη γω-
νία των τοίχων 20 και 25 (στην τομή Ζ14, τετ. XVI) απο-
καλύφθηκε μικρού μεγέθους κλίβανος (1,10 × 1 μ.) κα-
τασκευασμένος από πηλό, στο εσωτερικό του οποίου 
βρέθηκαν μάζες πηλού από τη θολωτή οροφή. Παρατη-
ρήσαμε, τέλος, ότι τα κτήρια, πλην του Α, οι περίβολοι 
και διάφοροι τοίχοι έχουν την ίδια κατεύθυνση από βο-
ρειοδυτικά-νοτιοανατολικά, ίσως επειδή αποτελούν 
σύγχρονα κτίσματα ενός οργανωμένου συνόλου.

Οικιστικά κατάλοιπα παλαιότερων φάσεων σε 
βαθιά στρώματα (οικήματα-κατασκευές)

Μετά το βάθος των 2,50 μ. από το επιφανειακό και έως 
περίπου τα 5 μ. τα οικιστικά κατάλοιπα ανήκουν με βε-
βαιότητα σε πρωϊμότερες χρονολογικά φάσεις της νε-
ότερης νεολιθικής εποχής.
 Στην τομή Ζ13, σε βάθος 359,94 (από την επιφάνεια 
της θάλασσας) και κάτω από βαθιά επίχωση περίπου 
4,50 μ., η οποία περιείχε αλλεπάλληλες φάσεις χρήσης 
του χώρου (ίχνη καύσης-πηλού-κεραμική), αποκαλύ-
φθηκαν επιφάνειες με μάζες πηλού που φέρουν αποτυ-
πώματα κλαδιών, τμήμα δαπέδου από πατημένο ωχρο-
κίτρινο πηλό και δύο κοίτες θεμελίωσης οικιών, χωρίς 
σχέση μεταξύ τους, βάθους 0,30 και πλάτους 0,60 μ. 
(Εικ. 8). Η μία στα βορειοδυτικά έχει κατεύθυνση ανα-
τολική-δυτική περίπου και η δεύτερη σε μήκος 3 μ. στα 
νοτιοανατολικά με αντίθετη κατεύθυνση.
 Παράλληλα εντοπίστηκαν τρεις λάκκοι (Λ 1-3) νό-
τια της πρώτης κοίτης και δυτικά της δεύτερης, εκ των 
οποίων ανασκάφηκε ο ένας. Μέσα σε δύο αγγεία (κύ-
πελλο και ανοιχτό αγγείο) υπήρχε εγχυτρισμός. Περι-

Εικ. 8. 
Οικιστικά κατάλοιπα 
της νεολιθικής εποχής και αγγεία 
της ταφής 3.
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λέχτηκε στη διάρκεια της έρευνας, τα οποία δεν έχουν 
συντηρηθεί, πολλά δεν έχουν καν ανοιχτεί-καθαριστεί 
επαρκώς, όπως π.χ. είναι τα αγγεία σε νάρθηκες και 
γάζες, και συνεπώς καθίσταται δύσκολη η αναφορά 
μας σε αυτά με βεβαιότητα.
 Ο κατάλογος των προϊστορικών χρόνων περιλαμ-
βάνει 78 πήλινα αγγεία (εμπεριέχονται και τα αγγεία 
των εγχυτρισμών), από τα οποία τα 13 είναι πιθοει-
δή-αποθηκευτικά, τα 6 είναι χυτροειδή και άλλα 6 
μικρογραφικά, τα 12 είναι κλειστά φιαλόσχημα και 
τα 9 ανοιχτά, τα 22 είναι κύαθοι-κύπελλα με μία λα-
βή, από ένα δείγμα αντιπροσωπεύονται το σχήμα του 
σκύφου, του κανθάρου, του κυάθου και της πρόχου, 
ενώ για 6 αγγεία το σχήμα θα φανεί αφού συντηρη-
θούν.
 Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός της περισυλλογής 
οστράκων της κατηγορίας της μακεδονικής-δωρικής 
κεραμικής με αμαυρόχρωμη διακόσμηση της ύστερης 
εποχής χαλκού, που δεν είχαμε εντοπίσει τα προηγού-
μενα χρόνια στον χώρο αυτό8.

8. Βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Βόιον-Νότια Ορεστίς, Αρχαιολο-
γική Έρευνα και Ιστορική Τοπογραφία (1999) 120-126, η ίδια, Η Περιφέ-
ρεια του Μυκηναϊκού Κόσμου, Βʹ Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο, 
Λαμία 1999 (2003) 171-172 με την υπόλοιπη βιβλιογραφία στις αναφερό-
μενες εκεί 55 και 43 θέσεις (Δυτικής Μακεδονίας και Νομού Κοζάνης 
αντίστοιχα) προσθέτουμε άλλες 4 θέσεις στον νομό Γρεβενών και άλλες 
3 στον νομό Κοζάνης, βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 20, 2006, 
866, 868, 880 (θέσεις Κρυπήγαδου Αλιάκμονα και Γέφυρα Παναγιάς), η 
ίδια, ΑΔ 59, 2004, Βʹ2 Χρον., (θέσεις Βογγόπετρα Τρανοβάλτου και Ισιω-
μάτων Μηλιάς). Με τον εντοπισμό τέτοιας κεραμικής στον Λογκά Ελά-
της συνολικά οι θέσεις ανέρχονται σε 47 στον νομό Κοζάνης. Για την 
αύξηση των θέσεων από την πρόσφατη έρευνα, βλ. Γ. Καραμήτρου-
Μεντεσίδη, «Αιανή 2008-2009: η νεότερη έρευνα στη βασιλική νεκρόπο-
λη», στον παρόντα τόμο, σημ. 16.

οποία ο νεκρός είχε τοποθετηθεί σε έντονα συνεσταλ-
μένη στάση με την κεφαλή στραμμένη προς Βορρά. Οι 
υπόλοιπες, λακκοειδείς και μία κεραμοσκεπής είναι 
ακτέριστες ύστερων χρόνων (Εικ. 9).
 Οι 11 ταφές σε πιθοειδή αγγεία ήταν με εξαίρεση 
δύο (τφ 11 και 14) αδιατάρακτες. Χωρίς συνοδευτικά 
αγγεία ή άλλα κτερίσματα, μόνο το άτομο της τφ 5 
έφερε δύο όστρεα με οπή ως χάντρες περιδεραίου και 
ένα χωρίς οπή. Εκτός από την τφ 3 που αναφέραμε πιο 
πάνω (τομή Ζ13, τετ. Ι) με οστά ενηλίκων σε δευτερο-
γενή ταφή μετά από καύση, όλοι οι υπόλοιποι εγχυτρι-
σμοί περιείχαν βρέφη σε μεγάλα πιθοειδή αγγεία, πλην 
της τφ 17 που έγινε σε μικρότερο αγγείο. Στον εγχυτρι-
σμό της ταφής 3, που αποκαλύφθηκε στο αδιατάρακτο 
στρώμα της νεότερης νεολιθικής, διαπιστώσαμε ότι 
χρησιμοποιήθηκε μία ευρύστομη φιάλη, ένα μόνωτο 
φιαλόσχημο αγγείο και όστρακα ενός τρίτου αγγείου 
(Εικ. 8). Στη στιλβωμένη επιφάνεια της φιάλης διακρί-
νεται γραπτή διακόσμηση ομόκεντρων κύκλων από 
φαρδιές καστανόμαυρες ταινίες. Το μόνωτο φιαλόσχη-
μο αγγείο έχει γωνιώδες σώμα και στη στιλβωμένη επι-
φάνεια, εσωτερικά και εξωτερικά, η διακόσμηση είναι 
καστανόμαυρη και καστανοκόκκινη, ενώ στη βάση δι-
ακρίνονται επίσης καμπύλες ταινίες-κύκλοι, διακόσμη-
ση που οδηγεί στην πρώιμη νεότερη νεολιθική εποχή.

Κεραμική - κινητά ευρήματα

Περισυλλέχτηκε το σύνολο της κεραμικής όλων των 
στρωμάτων από τον ανασκαμμένο χώρο, ακόμη και 
αυτή του διαταραγμένου επιφανειακού (Εικ. 10). Ένας 
μεγάλος, επίσης, αριθμός κινητών ευρημάτων περισυλ-

Εικ. 9. 
Ταφές - εγχυτρισμοί 

στον χώρο του οικισμού.
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ποικίλει από 0,30-2,50 μ. Η διαπίστωση ότι οι αρχαιό-
τητες, που καλύπτουν και εποχές που συναντήσαμε και 
στα πρανή, εκτείνονται σε 455 στρέμματα αποτέλεσε 
σοκ και για μας, διότι παρά την εμπειρία και τις γνώ-
σεις μας δεν είχαμε εκτιμήσει όσο θα ’πρεπε αφενός τις 
γεωλογικές ιδιαιτερότητες της περιοχής δίπλα στο πο-
τάμι και αφετέρου το γεγονός ότι ο χώρος που ήταν 
ιδανικός για να προσελκύει το ενδιαφέρον των ανθρώ-
πων για μόνιμη εγκατάσταση ήταν περιζήτητος για τη 
διαβίωσή τους διαχρονικά και δεν θα τον εγκατέλει-
παν εύκολα. Πιο συγκεκριμένα διαπιστώσαμε ότι και 
στους αγρούς δίπλα στο ποτάμι, όπου δεν υπήρχαν 
επιφανειακές ενδείξεις και το χώμα ήταν λίγο, τις αρ-
χαιότητες κάλυπτε ένα παχύ στρώμα λάσπης με πολλή 
άμμο, της «λούνης» κατά τη ντοπιολαλιά.
 Στις περισσότερες δοκιμαστικές τομές εντοπίστηκε 
κεραμική ως ένδειξη χρήσης του χώρου, ενώ στις 60 
εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και κατασκευές, 
ταφές και ταφικοί περίβολοι. Σε ορισμένες ανασκάψαμε 
και με συνεργεία ώστε να έχουμε σαφέστερη εικόνα. 
Έτσι στην τομή 10 εντοπίστηκε ορθογώνιας κάτοψης 
χώρος που οριοθετείται περιμετρικά από σειρά μεγάλων 
λίθων, διαστάσεων 4,20 × 2,50 μ. (Εικ. 13). Στην τομή 11 

 Ο κατάλογος των μικροευρημάτων περιλαμβάνει 
μεγάλο αριθμό αντικειμένων που κατανέμονται σε 
πολλά είδη. Τα 24 πήλινα ειδώλια αποτελούν ένα 
σπουδαίο σύνολο και από αυτά τα 8 είναι ανθρωπόμορ-
φα, τα 14 ζωόμορφα, ένα αγκυρόσχημο και ένα αδιά-
γνωστο9 (Εικ. 11). Στα λίθινα εργαλεία περιλαμβάνο-
νται 218 τριπτά (μαζί με ακέραια και θραύσματα), 115 
πελεκητά από πυριτόλιθο (περιλαμβάνονται φολίδες 
και απολεπίσματα) και 5 από οψιανό, υλικό σπάνιο 
στην περιοχή μας (Εικ. 12). Η υφαντική δραστηριότη-
τα δηλώνεται από τα υφαντικά βάρη, δηλαδή τις αγνύ-
θες αλλά και τα 117 αποστρογγυλεμένα όστρακα με 
οπή, τα 23 σφονδύλια και τα 8 πηνία, καθώς και τις 5 
οστέινες βελόνες, και ο καλλωπισμός από τις 4 οστέι-
νες χάντρες, 4 περόνες και πολλά όστρεα με οπή, 4 λί-
θινα περίαπτα (απλές πέτρες με οπή). Τα 9 οστέινα 
εργαλεία είναι κυρίως οπείς (Εικ. 12).

Δοκιμαστικές τομές

Στην προσπάθειά μας να οριοθετήσουμε τα οικιστικά 
κατάλοιπα όλης της λεκάνης στη θέση Λογκάς Ελάτης 
(μπροστά και στην απελπισία για το πότε και με ποια 
κόστη θα μπορούσε να ολοκληρωθεί τόση έρευνα) δι-
ενεργήσαμε κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 
με μηχάνημα και στη συνέχεια με συνεργεία ερευνητι-
κές τομές σ’ όλη σχεδόν την έκταση των 500 περίπου 
στρεμμάτων, μετά από λεπτομερή τοπογράφηση του 
χώρου.
 Ανοίχθηκαν περί τις 800 δοκιμαστικές τομές, μήκους 
3-4 μ. περίπου και πλάτους 0,80-2,20 μ., με βάθος που 

9. Για τα αγκυρόσμημα ειδώλια της μέσης και ύστερης εποχής χαλ-
κού που εντοπίσαμε και σε άλλες θέσεις τα τελευταία χρόνια βλ. Γ. Κα-
ραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 21, 2007, 35 σημ. 27, τυπώνεται και της 
ίδιας και Χ. Λόκανα, «Η ανασκαφή στη θέση Κρυοπήγαδο Αλιάκμονα 
Βοΐου», στον παρόντα τόμο, σημ. 13.

Εικ. 10. Κεραμική και αγγεία νεολιθικής και πρώϊμης εποχής χαλκού. Εικ. 11. Πήλινα ειδώλια.

Εικ. 12. Λίθινα, οστέινα εργαλεία και πήλινα σφονδύλια.
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πίθο και συνανήκοντα όστρακα μεγάλου χειροποίητου 
αποθηκευτικού αγγείου), ενώ δεν αποσπάσαμε τα αγ-
γεία που εντοπίστηκαν στις τομές 21, 50 και 53.
 Συμπερασματικά αναφέρουμε ότι κατά τα προϊστορικά 
χρόνια στην ευρεία αυτή κοιλάδα μεταξύ των λόφων και 
του Αλιάκμονα οι κάτοικοί της πέτυχαν να επιβιώσουν 
για χιλιετίες με καλή οργάνωση του χώρου σε συνδυασμό 
και με τα φυσικά πλεονεκτήματα. Η γη ήταν ιδιαίτερα εύ-
φορη στα παραποτάμια ανοίγματα, το νερό του ποταμού 
έρεε ολοχρονίς, η ιχθυοπανίδα ήταν πάντα πλούσια, ενώ 
παράλληλα ο ποταμός πρόσφερε επικοινωνία από ρηχά 
περάσματα, η χλωρίδα και πανίδα των διπλανών δασών 
ήταν άφθονη και επέτρεπε την ανάπτυξη της κτηνοτροφί-
ας και το κυνήγι και τέλος η υλοτομία συνέβαλε τόσο στις 
κατασκευές όσο και ως θερμαντική ύλη.

Αιανή,
Λʹ Εφορεία Προϊστορικών

και Κλασικών Αρχαιοτήτων

εντοπίστηκε τμήμα τοίχου σε μήκος 4 μ., καθώς και γω-
νιασμένους λίθους (πιθανόν στυλοβάτη). Στην τομή 3 
αποκαλύφθηκε ταφή ενήλικα σε έντονα συνεσταλμένη 
στάση μέσα σε πίθο (τφ 1) και συνοδευτικό αγγείο ένα 
πήλινο κάνθαρο, σχήμα με ένταξη στη μέση και πρώιμη 
εποχή χαλκού (Εικ. 13). Σε εννέα τομές εντοπίστηκαν 
ίχνη έντονης καύσης ή και στρώμα συμπαγούς πηλού, 
σε άλλες (τομές 15, 16, 33, 34, 35 και 36) εντοπίστηκε 
συμπαγές στρώμα λίθων μικρού μεγέθους, πακτωμένων 
σε χώμα, που δηλώνουν ταφικό τύμβο.
 Στις υπόλοιπες τομές εντοπίστηκαν λίθινες κυκλικές 
κατασκευές, προφανώς ταφικοί περίβολοι (Εικ. 14). 
Από τις δοκιμαστικές τομές περισυλλέξαμε χειροποίη-
τη και λίγη τροχήλατη κεραμική και από τις τομές 1 και 
3 τέσσερα αγγεία (δύο χειροποίητους κανθάρους, έναν 

Εικ. 13. Ευρήματα από τις δοκιμαστικές τομές στη λεκάνη του Λογκά Ελάτης.

Εικ. 14. Ταφικοί περίβολοι από τις δοκιμαστικές τομές στη λεκάνη του Λογκά Ελάτης.




