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Δύο θέσεις της αρχαιότερης και μέσης νεολιθικής 

στην Ποντοκώμη και Μαυροπηγή Εορδαίας

 Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Χαρίκλεια Λόκανα,  

Κατερίνα Αναγνωστοπούλου

Η επιλογή μας, από το μεγάλο ανασκαφικό έργο 

της Λʹ ΕΠΚΑ στους νομούς Κοζάνης και Γρεβε-

νών, να παρουσιάσουμε κάπως αναλυτικότερα τις δύο 

παρακάτω θέσεις εντάσσεται στο πλαίσιο προγράμμα-

τος που θέσαμε το 2005 (έκτοτε δυστυχώς συνεχίζεται 

με αργούς ρυθμούς) και αφορά στην έρευνα και μελέτη 

των εγκαταστάσεων της 7ης και του αʹ μισού της 6ης 

χιλιετίας π.Χ. με σκοπό την αναλυτική καταγραφή των 

πολιτιστικών στοιχείων1. Είναι η εποχή των πρώιμων 

εγκαταστάσεων των συλλεκτών που έχουν μετατραπεί 

ήδη σε γεωργούς στον χώρο της δυτικής Μακεδονίας, 

που γεωγραφικά αποτελεί σταυροδρόμι μετακινήσεων, 

επαφών και επικοινωνίας μεταξύ βορρά-νότου και 

ανατολής-δύσης. Τα συμπεράσματα που μπορούν να 

προκύψουν από μια τέτοια έρευνα έχουν σχέση με την 

κατανόηση της εξελικτικής πορείας των πρώιμων γε-

ωργοκτηνοτρόφων στο ίδιο οικολογικό περιβάλλον, 

τους παραλληλισμούς, ομοιότητες και διαφορές μετα-

ξύ τους, καθώς και συσχετίσεις, συγκρίσεις με άλλους 

πολιτιστικούς κύκλους. 

Ποντοκώμη, θέση Σουλουκιά 

Για τους αρχαιολογικούς χώρους της Ποντοκώμης, που 

πλήττονται από το Λιγνιτωρυχείο Νοτιοδυτικού Πεδί-

ου έχουμε ενημερώσει και συνεργαστεί με τη ΔΕΗ A.E. 

ήδη από το 2006-20072. Μετά από επιφανειακή έρευνα 

1. Η ανασκαφή που έδωσε το έναυσμα της κατάρτισης αυτού του 

προγράμματος ήταν στη θέση Φυλλοτσαΐρι Μαυροπηγής, βλ. σχετικά 

Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 19, 2005, 534-535, η ίδια ΑΕΜΘ 19, 

2005, 549, για την εγκατάσταση στη θέση Ματσούκα Ράχη της Κνίδης 

Γρεβενών με ένταξη επίσης στην αρχαιότερη και μέση νεολιθική εποχή, 

βλ. η ίδια, ΑΕΜΘ 19, 2005, 548-549. 

2. Για την Ποντοκώμη και τις αρχαιότητες από την ανασκαφική έρευ-

να, ιδιαίτερα στις θέσεις Βρύση και Αυλαγάδες από το 1999 ως το 2001 

λόγω της κατασκευής του οδικού άξονα Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, καθώς 

και για τις παραδόσεις-περισυλλογές, βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΔ 

σε έκταση 5.202 στρεμμάτων διαπιστώσαμε ότι θίγο-

νται έξι αρχαιολογικοί χώροι, στους οποίους τα επιφα-

νειακά ευρήματα καλύπτουν συνολική έκταση 

197.718 τ.μ. (Χάρτης 1). 

 Πρόκειται για τις παρακάτω θέσεις.

1. ΚΥΔΕΠ. Απόσπασμα χάρτη της ΓΥΣ αρ. 1, με ενδει-

κτικές συντεταγμένες (σύστημα HATT) στο αγροτε-

μάχιο αρ. κτηματολογίου 2367: Χ=–16562, Ψ=17363.

 Η επιφανειακή έρευνα συνίσταται σε χειροποίητη 

κεραμική (νεολιθική και εποχής χαλκού) και τροχήλα-

τη ελληνιστικών χρόνων στα παραπάνω αγροτεμάχια, 

καθώς και στα αρ. 2361, 2366, 2368, 2369 συνολικής 

έκτασης 9.400 τ.μ.

2. Αναβρυτό. Απόσπασμα χάρτη της ΓΥΣ αρ. 2, με εν-

δεικτικές συντεταγμένες (σύστημα HATT) στο αγροτε-

μάχιο αρ. κτηματολογίου 1658: Χ=–15988, Ψ=18510, 

αρ. 1569: Χ=–16360, Ψ=18887 και στο 1643: Χ=–16271, 

Ψ=18819.

 Από την επιφανειακή έρευνα διαπιστώσαμε ότι στα 

παραπάνω αγροτεμάχια, καθώς και στα αρ. κτηματολογί-

ου 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, συνολικής έκτασης 

53.312 τ.μ., τα ευρήματα ήταν χειροποίητη κεραμική, εν-

δεικτική κατοίκησης στη νεολιθική και εποχή χαλκού. 

3. Σουλουκιά. Απόσπασμα χάρτη της ΓΥΣ αρ. 3, με εν-

δεικτικές συντεταγμένες (σύστημα HATT) στο αγρο-

τεμάχιο αρ. κτηματολογίου 962: Χ=–16808, Ψ=20112.

 Σε μεγάλη έκταση, στην οποία συμπεριλαμβάνονται 

και τα αγροτεμάχια με αρ. 943, 963, 714 έως και 716, 

συνολικής έκτασης 66.125 τ.μ. τα ευρήματα από την επι-

φανειακή έρευνα ήταν χειροποίητη κεραμική με ένταξη 

στη νεολιθική εποχή και μάλιστα από την αρχαιότερη 

37, 1982, Χρον. Βʹ2, 298, η ίδια, ΑΔ 38, 1983, Χρον. Βʹ2, 308, 310, η ίδια, 

ΑΔ 39, 1984, Χρον. Βʹ2, 257, 266, η ίδια, ΑΔ 47, 1992, Χρον. Βʹ2, 458, η 

ίδια, ΑΕΜΘ 13, 1999, 347-353, η ίδια, ΑΕΜΘ 14, 2000, 615-630, η ίδια, 

ΑΔ 56, 2001, Χρον. Βʹ2 και ΑΔ 60, 2005, Χρον. Βʹ2 (τυπώνονται), Χ. Ζιώ-

τα, Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 2, 1988, 28-29. 
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και μέση, λίθινα εργαλεία, αλλά και τροχήλατη ελληνι-

στικών χρόνων (ιδιαίτερα στο αγροτεμάχιο αρ. 714).

4. Δάσος. Απόσπασμα χάρτη της ΓΥΣ αρ. 4, με ενδει-

κτικές συντεταγμένες (σύστημα HATT) στο αγροτε-

μάχιο αρ. κτηματολογίου 514: Χ=–17816, Ψ=19275. 

 Από την επιφανειακή έρευνα διαπιστώσαμε ότι στα 

παραπάνω αγροτεμάχια, καθώς και στα αρ. 502, 504, 

505, συνολικής έκτασης 25.437 τ.μ., τα ευρήματα ήταν 

χειροποίητη κεραμική προϊστορικών χρόνων (νεολιθι-

κή και εποχή χαλκού) και τροχήλατη κεραμική ελληνι-

στικών χρόνων.

5. Αμυγδαλώνες Α (χώρος οικισμού ελληνιστικών χρό-

νων). Απόσπασμα χάρτη της ΓΥΣ αρ. 5Α, με ενδεικτι-

κές συντεταγμένες (σύστημα HATT) στο αγροτεμάχιο 

αρ. κτηματολογίου 351: Χ=23617, Ψ=19832.

 Επιφανειακή έρευνα διενεργήσαμε στο παραπάνω 

αγροτεμάχιο, καθώς και στα αρ. 327-330, 349, 350, 352, 

358, 361, 371-372, 386-390, συνολικής έκτασης 42.319, 

και διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για ενιαίο χώρο με οι-

κιστικά κατάλοιπα ελληνιστικής εποχής, ενώ στα αρ. 

327-330 και 361 εντοπίστηκε και χειροποίητη κεραμική 

ύστερης εποχής χαλκού. 

6. Αμυγδαλώνες Β (χώρος νεκροταφείου). Απόσπα-

σμα χάρτη της ΓΥΣ αρ. 5Β, με συντεταγμένες (σύστη-

μα HATT) στο αγροτεμάχιο αρ. κτηματολογίου 100: 

Χ=–18516, Ψ=20780. 

 Στο παραπάνω αγροτεμάχιο, έκτασης 1.125 τ.μ. 

έχουμε την άποψη ότι κατέχει τη θέση του οικισμού 

της ελληνιστικής εποχής. Διακρίνονται πλάκες που 

ανήκουν σε κιβωτιόσχημους τάφους, ενώ οι διαφορο-

ποιήσεις στο χώμα παραπέμπουν και σε λακκοειδείς. 

Στη θέση Σουλουκιά Ποντοκώμης και σε χώρο ανατο-

λικά του αγροτεμαχίου 943, προέκυψε σωστική ανα-

σκαφή, όπου κατά τη διάρκεια εργασιών για την κατα-

σκευή ταινιοδρόμου από τη ΔΕΗ ΑΕ, εντοπίστηκαν 

διαφοροποιήσεις σκούρου καστανού χρώματος και κε-

ραμική3 (Εικ. 1). Η σωστική ανασκαφή είχε διάρκεια 

ενάμισι μήνα και επικεντρώθηκε σε χώρο ανατολικά 

της σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία κατά την κατα-

σκευή της, εδώ και δεκαετίες, έχει καταστρέψει το δυτι-

3. Δυστυχώς από αμέλεια των ιθυνόντων της ΔΕΗ Α.Ε. είχαν αρχί-

σει τις εργασίες αιφνίδια και χωρίς προειδοποίηση, αλλά ευτυχώς είχαν 

αφαιρέσει μόνο λίγο επιφανειακό χώμα. Επικεφαλής της ανασκαφής 

ήταν η αρχαιολόγος Κ. Αναγνωστοπούλου και συμμετείχαν οι αρχαιο-

λόγοι Ι. Θέος, Μ. Κωτσόπουλος, Δ. Παπουτσής, Θ. Σημαιοφορίδου και 

Ε. Σιακάτη. Τα σχέδια της ανασκαφής έγιναν από τις σχεδιάστριες Ζ. 

Βουζιανά και Κ. Δάλλη. 

Σιάτιστα-Κοζάνη
Γ.Υ.Σ. - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1984
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Εικ. 1. 
Ποντοκώμη, θέση Σουλουκιά. 
Άποψη της ανασκαφής  
από τα βορειοδυτικά.

κό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου. Πρόκειται για ένα 

χαμηλό γήλοφο με κλίση από τα δυτικά προς τα ανατο-

λικά, όπου δεν βρέθηκε ενιαίο αρχαιολογικό στρώμα. 

Ερευνήθηκε έκταση 2.150 τ.μ. με τα αρχαιολογικά ευ-

ρήματα να περιορίζονται στο βορειοδυτικό και στο νό-

τιο τμήμα του ανασκαφικού χώρου, όπου σποραδικά 

διακρίνονταν διαφοροποιήσεις στο χώμα και σε κάποιες 

περιπτώσεις συνοδεύονταν από συγκεντρώσεις κεραμι-

κής, διαλυμένες μάζες, μικρούς αργούς λίθους και ίχνη 

καύσης, καλύπτοντας έκταση 600 τ.μ. Οι διαφοροποιή-

σεις αυτές κατά την έρευνά τους αποκάλυψαν την 

ύπαρξη λάκκων, καθώς και μίας τάφρου (Σχ. 1).

Τάφρος

Η τάφρος, με μορφή επιμήκους ορύγματος και με κα-

τεύθυνση από δυτικά προς τα ανατολικά-νοτιοανατο-

λικά, καμπυλώνει στο άκρο της. Το μέγιστο σωζόμενο 

μήκος της είναι 14,60 με μέγιστο σωζόμενο πλάτος 

2,40 στα δυτικά και 0,70 μ. στα νοτιοανατολικά4. Τα 

τοιχώματά της είναι επικλινή και συγκλίνουν προς τον 

πυθμένα σε πλάτος 0,40 μ. Το βάθος της κυμαίνεται 

από 1,40 στα δυτικά έως 0,30 μ. στα νοτιοανατολικά5. 

Το γέμισμα της τάφρου ήταν ενιαίο και είναι σκαμμένη 

μέχρι το φυσικό (Εικ. 2). 

 Κατά την αφαίρεση της εσωτερικής επίχωσης στο 

ανατολικό–νοτιοανατολικό τμήμα της τάφρου εντοπί-

στηκε ο πυθμένας του κυκλικού λάκκου 11, μέσα στα 

όρια της πορείας της τάφρου. Αμέσως νότια και δίπλα 

4. Η τάφρος συνεχίζει δυτικότερα, εκεί όπου διέρχεται η σιδηρο-

δρομική γραμμή, γεγονός που ενισχύει την άποψή μας ότι ο οικισμός 

επεκτεινόταν προς τα δυτικά και έχει «κοπεί» από την κατασκευή της 

γραμμής του ΟΣΕ.

5. Για τις τάφρους, τη χρήση τους και την ερμηνεία τους τόσο στον 

ελλαδικό όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο, βλ. Α. Χονδρογιάννη-Μετόκη, 

Μη οικιστικές χρήσεις χώρου στους νεολιθικούς οικισμούς. Το παρά-

δειγμα της τούμπας Κρεμαστής Κοιλάδας (αδημ. διδ. διατριβή, 2009) 

511-538. 

Εικ. 2. Ποντοκώμη, θέση 
Σουλουκιά. Τάφρος, άποψη 
από τα νοτιοανατολικά.
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Σχ. 1.  Η ανασκαφή στη θέση Σουλουκιά Ποντοκώμης.



43ΔΥΟ  ΘΕΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗΣ  ΚΑΙ  ΜΕΣΗΣ  ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ  ΣΤΗΝ  ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ  ΚΑΙ  ΜΑΥΡΟΠΗΓΗ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ

αυτού εντοπίστηκε ο λάκκος 12, ο οποίος και εφάπτε-

ται του νότιου τοιχώματος της τάφρου (Εικ. 3). 

 Από το εσωτερικό της τάφρου, που περιείχε υπο-

λείμματα καύσης και μάζες πηλού, περισυλλέξαμε με-

γάλη ποσότητα κεραμικής, μονόχρωμη και διακοσμη-

μένη, οστέινα, πελεκητά και τριπτά εργαλεία, ειδώλια, 

οστά ζώων, μικρή ποσότητα οικοδομικού υλικού, κα-

θώς και λίγα αποστρογγυλεμένα όστρακα σε δεύτερη 

χρήση ως σφονδύλια.

 Νοτιότερα της τάφρου και σε απόσταση περίπου 

2 μ. εντοπίστηκε μία κατασκευή από πηλό, αποσπα-

σματικά σωζόμενη, με ίχνη καύσης, προφανώς χώρος 

εστίας, έχοντας γύρω της ένα γκριζωπό χώμα, περιορι-

σμένης έκτασης. Η κατασκευή έχει μέγιστο σωζόμενο 

Εικ. 3. Ποντοκώμη, θέση Σουλουκιά. Λάκκοι 11, 12 και το νοτιοανατο-
λικό πέρας της τάφρου.

μήκος 0,80 μ. και πλάτος 0,15 μ. (εσωτ.) - 0,30μ. (εξωτ.). 

Από την κατασκευή αυτή σώζεται το νότιο τμήμα της, 

ενώ δεν βρέθηκε το βόρειο όριό της. 

Λάκκοι

Στον χώρο της ανασκαφής εντοπίστηκαν 21 λάκκοι 

(Εικ. 4). Από τη διάταξή τους στο χώρο φαίνεται να 

σχηματίζονται τρεις συστάδες. Μία στα βορειοδυτικά 

που περιλαμβάνει οχτώ λάκκους (1-8). Μία δεύτερη συ-

στάδα με έξι λάκκους στην περιοχή γύρω από την τάφρο 

(9-14). Μία ακόμη συστάδα εντοπίζεται στο νοτιοανα-

τολικό τμήμα με επτά λάκκους (15-21)6 (βλ. Σχ. 1). 

 Το μέγεθος των λάκκων ποικίλει7. Με βάση την κά-

τοψή τους δώδεκα είναι κυκλικοί με ελάχιστη διάμετρο 

0,75 και μέγιστη 1,55 μ., πέντε είναι ακανόνιστοι κυκλι-

κοί με ελάχιστες διαστάσεις 0,80 × 0,50 και μέγιστες 

1,25 × 1,10 μ. και τέσσερις είναι ελλειψοειδείς. Το βάθος 

των λάκκων ποικίλει από 0,60 έως 2,18 μ. Σε όλους τους 

λάκκους ως δάπεδο χρησιμοποιείται το φυσικό στρώμα. 

Τα τοιχώματα των περισσοτέρων λάκκων είναι ομαλά 

και ελαφρώς συγκλίνοντα, εκτός από τέσσερις (5, 10, 12 

6. Για τη διάταξη των λάκκων σε συστάδες η μέχρι τώρα περιορισμέ-

νη μελέτη του εσωτερικού τους δεν οδήγησε σε κάποια σχέση μεταξύ 

τους, υποδηλώνοντας πιθανόν ανεξάρτητη χρήση, με περισσότερο πιθα-

νή αυτή της απόρριψης απορριμμάτων για την πλειοψηφία των λάκκων.

7. Για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των λάκκων αλλά και για τις 

διάφορες χρήσεις αυτών, βλ. Α. Χονδρογιάννη-Μετόκη, ό.π. (σημ. 5), 

476-483 και 497-510.

Εικ. 4. Ποντοκώμη, 
θέση Σουλουκιά. 
Λάκκοι.
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άταξης, καθώς και εγχάρακτη. Η εμπίεστη διακόσμηση 

καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της διακοσμημένης 

κεραμικής στη Σουλουκιά (Εικ. 6). Έχουν παρατηρηθεί 

και ελάχιστα μελανοστεφή όστρακα (black topped), 

όπου το εσωτερικό των αγγείων είναι μαύρο, όπως και 

το εξωτερικό μέρος του χείλους, ενώ το υπόλοιπο τμή-

μα του αγγείου αφήνεται στο χρώμα του πηλού10. Πα-

ράλληλα, πρέπει να αναφερθεί και η παρουσία πλαστι-

κής διακόσμησης, σε μικρό ποσοστό.

 Στο σχηματολόγιο ανήκουν ανοιχτά και κλειστά αγ-

γεία, φιάλες και σφαιρικά ή ημισφαιρικά αγγεία. Τα χεί-

λη στα ανοιχτά αγγεία είναι κάθετα, ελαφρώς εξωστρε-

φή ή εσωστρεφή. Αντίθετα, στα κλειστά το χείλος είναι 

απλό ή τονισμένο προς τα έξω. Οι βάσεις είναι ελλειψο-

ειδείς, χαμηλές δακτυλιόσχημες και κάποιες δισκόσχη-

μες, ενώ σε μικρότερο ποσοστό απαντώνται και επίπε-

δες. Λαβές έχουν βρεθεί ελάχιστες, κυρίως κάθετες ται-

νιωτές, ενώ επικρατούν οι διάτρητες αποφύσεις, οριζό-

ντιες ή κάθετες, σε ποικιλία μεγεθών (Εικ. 7).

Κινητά ευρήματα

Στα μικροαντικείμενα –περίπου 190– συγκαταλέγο-

νται είκοσι δύο πήλινα ειδώλια, στην πλειοψηφία τους 

ανθρωπόμορφα, λίγα πτηνόμορφα, καθώς και ένα ζω-

όμορφο (Εικ. 8). Οι τύποι των ειδωλίων είναι χαρακτη-

ριστικοί για την εποχή. Τα κεφάλια αποδίδονται σχη-

ματοποιημένα, ενώ ο κορμός και τα άκρα, αν και είναι 

10. Η κεραμική παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με αυτή που βρέθηκε 

στη θέση Φυλλοτσαΐρι Μαυροπηγής στη θέση Βρύση Ποντοκώμης, βλ. Γ. 

Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 19, 2005, 531-532, η ίδια, ΑΕΜΘ 14, 

2000, 628 αντίστοιχα, στη θέση Παλιάμπελα Ροδίτη, βλ. Α. Χονδρογιάννη-

Μετόκη, ΑΕΜΘ 16, 2002, 557-570, αλλά και στις θέσεις Κρεμαστός και 

Ματσούκα Ράχη Κνίδης Γρεβενών, βλ. Γ. Τουφεξής, ΑΕΜΘ 8, 1998, 17-26 

και Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 19, 2005, 546-547, αντίστοιχα.

και 17), που είναι διαβρωμένα. Οι πυθμένες των λάκκων 

στην πλειοψηφία τους είναι επίπεδοι, εκτός από τέσσε-

ρις (5, 12, 13 και 18) που εμφανίζουν μικρές εσωτερικές 

βαθύνσεις και τον λάκκο 19 που έχει δύο επίπεδα8.

 Στο εσωτερικό των περισσοτέρων εντοπίστηκαν 

όστρακα κεραμικής, λίγα εργαλεία, κυρίως πελεκητά, 

ζωοαρχαιολογικό υλικό, τμήματα πηλού, μικροί λίθοι 

αλλά και ειδώλια.

Κεραμική

Η κεραμική, παρά τη διάλυση των ανθρωπογενών επι-

χώσεων, είναι πολλή σε ποσότητα και ποικιλία κατηγο-

ριών. Μονόχρωμη με χοντρά και μεσαία τοιχώματα 

αλλά και λεπτή με καστανή, μαύρη και ερυθρή στιλβω-

μένη επιφάνεια, με την τελευταία να επικρατεί έχοντας 

συχνά έντονη στίλβωση, ενώ αρκετά όστρακα φέρουν 

λείανση. 

 Όσον αφορά στους τύπους διακόσμησης9 διακρίνε-

ται η γραπτή με ερυθρό σε υπόλευκο ή πορτοκαλόχρω-

μο έδαφος (red on white), καθώς και λευκό σε ερυθρό. 

Ένα όστρακο φέρει καστανές κυκλικές ταινίες, λεπτού 

μεγέθους πάνω σε ωχροκίτρινη επιφάνεια (brown on 

buff). Τα όστρακα κοσμούνται με τριγωνικά μοτίβα, 

καθώς και με ευθείες και καμπύλες γραμμές και ταινίες 

(Εικ. 5). Σε μεγάλη ποσότητα περισυλλέξαμε εμπίεστη 

κεραμική με διακόσμηση τσιμπιτή-barbotine και ονυ-

χωτή (nail pattern) σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και δι-

8. Για ανάλογες περιπτώσεις έχει προταθεί η σκέψη η εσωτερική βά-

θυνση να λειτουργούσε ως πιθανή πασσαλότρυπα, βλ. Α. Χονδρογιάν-

νη-Μετόκη, ό.π. (σημ. 5), 178.

9. Η μελέτη της κεραμικής είναι μία από τις προτεραιότητες που 

έχουμε θέσει, λόγω της ποικιλίας που παρουσιάζει. Στην παρούσα φάση 

οι παρατηρήσεις μας περιορίζονται σε ένα ενδεικτικό δείγμα της.

Εικ. 5. Ποντοκώμη, θέση Σουλουκιά. Γραπτή κεραμική.

Εικ. 6. Ποντοκώμη, θέση Σουλουκιά. Κεραμική με εμπίεστη διακόσμηση.
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Χρονολόγηση – Συμπεράσματα

Τα ευρήματα της ανασκαφής, και προπάντων η κερα-

μική, χρονολογούν τη θέση κατά κύριο λόγο στην αρ-

χαιότερη αλλά και στη μέση νεολιθική εποχή. 

 Οι ανασκαφές των τελευταίων ετών έχουν εμπλου-

τίσει τις γνώσεις μας σχετικά με την ύπαρξη των τά-

φρων, αλλά και των λάκκων μέσα στο πλαίσιο της ορ-

γάνωσης των νεολιθικών οικισμών. Η τάφρος της Σου-

λουκιάς, με βάση τα ευρήματα που περισυλλέξαμε από 

το εσωτερικό της, και ελλείψει άλλων στοιχείων, θεω-

ρούμε ότι ήταν απορριμματική και δεν σχετίζεται με 

έργα ύδρευσης-άρδευσης ούτε και με οχύρωση14. Η ερ-

μηνεία των λάκκων στην παρούσα φάση περιορίζεται 

στο ότι αρχικά θα ήταν βοηθητικοί και στη συνέχεια 

απορριμματικοί (στην τελική φάση χρήσης αυτών). Το 

γεγονός ότι στην περιοχή δεν εντοπίστηκαν οικοδομι-

κά κατάλοιπα σε συνδυασμό με την ανεύρεση μόνο 

λάκκων και της τάφρου μάς προσανατολίζει στην άπο-

ψη ότι βρισκόμαστε στις παρυφές του νεολιθικού οικι-

σμού και φαίνεται και εδώ να επιβεβαιώνεται η άποψη 

ότι οι νεολιθικοί κάτοικοι εναπόθεταν τα απορρίμματά 

τους στις παρυφές του οικισμού τους.

 Η μελλοντική έρευνα προς τα δυτικά που περιλαμ-

βάνει σε πρώτη φάση την ανασκαφή του αγροτεμαχίου 

σκαφές στο νεολιθικό οικισμό Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, Μέρος ΙΙ 

(1998-2003), 2004, 541, σχ. 14.

14. Για την παρουσία τάφρων στον χώρο της Μακεδονίας και της 

Θεσσαλίας, βλ. Α. Χονδρογιάννη-Μετόκη, ό.π. (σημ. 5), 511-518.

ελάχιστα τα αντιπροσωπευτικά δείγματα, αποδίδονται 

με φυσιοκρατικό τρόπο. Τα μάτια των ειδωλίων αποδί-

δονται είτε με εγχαράξεις είτε συχνότερα με οφθαλ-

μούς σε σχήμα κόκκου σταριού (coffee-bean eyes)11. 

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και τρία πόδια φυσιοκρατι-

κών γυναικείων ειδωλίων, σε διάφορα μεγέθη, τα οποία 

ομοιάζουν με αυτά που είχαν βρεθεί στην Ποντοκώμη 

στη θέση Βρύση το 200012. 

 Ακόμη εντοπίστηκαν έξι πήλινα σφονδύλια, όλα 

αποστρογγυλεμένα όστρακα σε δεύτερη χρήση, ένα 

πήλινο δισκοειδές αντικείμενο με τρεις οπές στο κέ-

ντρο και δύο οπές ανάρτησης στην περιφέρειά του, 

πιθανά περίαπτο, τριάντα έξι οστέινα επεξεργασμένα 

αντικείμενα-εργαλεία, ανάμεσά τους αρκετοί οπείς 

(Εικ. 9), καθώς και μία οστέινη βελόνη.

 Τα περισσότερα εργαλεία που βρέθηκαν στο χώρο 

είναι πελεκητά, ογδόντα έξι, από πυριτόλιθο και χαλα-

ζία, λεπίδες και παράγωγα της επεξεργασίας τους, ενώ 

τα τριπτά είναι λιγότερα, είκοσι επτά (Εικ. 9). Εντοπί-

στηκαν και λίγα όστρεα13.

11. Τα ειδώλια, ακόμη και το ζωόμορφο, παρουσιάζουν ομοιότητες 

με αυτά της θέσης Βρύση Ποντοκώμης και το ζωόμορφο με της θέσης 

Φυλλοτσαΐρι Μαυροπηγής. Για τα ειδώλια της Ποντοκώμης, βλ. Γ. Κα-

ραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 14, 2000, 628-629, πρβλ. και η ίδια, 

ΑΕΜΘ 19, 2005, 532, σημ. 35 με αναφορά σε παρόμοια. 

12. Για αναλυτική βιβλιογραφία, βλ. Γ. Καραμήτρου Μεντεσίδη, 

ΑΕΜΘ 14, 2000, 628, σημ. 38.

13. Τα περισσότερα φαίνεται ότι ανήκουν στον τύπο Mytilus gallo-

provincialis (Lamarck), βλ. Δ.Β. Γραμμένος, Σ. Κώτσος, Σωστικές ανα-
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Εικ. 7. Ποντοκώμη, θέση Σουλουκιά, κεραμική.

Εικ. 8. Ποντοκώμη, θέση Σουλουκιά, ειδώλια. Εικ. 9. Ποντοκώμη, θέση Σουλουκιά. Οστέινα και πελεκητά εργαλεία, 
πήλινα αντικείμενα.
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943, που βρίσκεται δυτικότερα, από την άλλη πλευρά 

της σιδηροδρομικής γραμμής, θα φωτίσει τα ερωτήμα-

τά μας για το αν ο οικισμός εκτείνεται εκεί, αλλά και 

για το πώς είναι οργανωμένος και χωροθετημένος, 

φωτίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη περισσότερο τη 

ζωή στη Μακεδονία τη συγκεκριμένη περίοδο. 

Μαυροπηγή, θέση Ίσιωμα,  
αγροτεμάχιο με αρ. κτημ. 161

Ο αρχαιολογικός χώρος με αρχαιότητες προϊστορικών 

και ιστορικών χρόνων στη θέση Ίσιωμα Μαυροπηγής 

εκτείνεται στα αγροτεμάχια 161 και 158, στα οποία αρ-

χίσαμε την έρευνα από το 2008, λόγω της επέκτασης 

των λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ Α.Ε., και ήδη έχουμε δια-

πιστώσει ότι αποτελεί ενιαίο χώρο με τη θέση Μικρό 

Λιβάδι15. 

 Το αγροτεμάχιο αρ. 161, συνολικής έκτασης 35.130 τ.μ., 

κατέχει τον πυρήνα της νεολιθικής εγκατάστασης με 

ένταξη στη μέση νεολιθική εποχή, ενώ ο πυρήνας του ελ-

ληνιστικού οικισμού εντοπίζεται στον Δυτικό Τομέα16. 

 Μετά από πυκνό δίκτυο ερευνητικών τομών περιορί-

στηκε η έκταση των ανθρωπογενών επιχώσεων σε 

3.800 τ.μ. (Σχ. 2). Οι επιχώσεις αυτές αποτελούν δύο 

ενότητες, που εντοπίστηκαν στο νοτιοανατολικό και 

15. Για την έρευνα στη θέση, βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη στον 

παρόντα τόμο, με βιβλιογραφία στη σημ. 18. 

16. Επικεφαλής της έρευνας ήταν η Χ. Λόκανα και την ομάδα απο-

τελούσαν οι αρχαιολόγοι Η. Ελευθεριάδου, Μ. Καλύβα, Ι. Μπαζούκη, 

Ε. Μηχαηλίδου, Α. Φασουλή, οι εξειδικευμένοι εργατοτεχνίτες Γ. Νά-

τας, Ι. Νένος. 

κυρίως στο βορειοδυτικό τμήμα του χώρου, που κατέχει 

και τον πυρήνα της εγκατάστασης και αντιπροσωπεύο-

νται συνολικά από ένα κεντρικό όρυγμα-κατοικία, άλλα 

πέντε μικρότερα ορύγματα-κατοικίες, από βοηθητικούς 

χώρους, όπως λάκκοι, διάφορες τροφοπαρασκευαστικές 

κατασκευές, καθώς και πέντε ταφές. 

Κεντρικό όρυγμα – Κατοικία αρ. 1

Πρόκειται για ακανόνιστης μορφής ημιυπόγεια κατοι-

κία, διαστάσεων 15 × 13,50, μέγιστου βάθους 1,45 μ. 

και εμβαδού 202 τ.μ. (Τομές 203 τετρ. I-IV, 232 τετρ. I, 

III, 202 τετρ. IV, 204 τετρ. I, ΙΙΙ, 232 τετρ. I, III)17.

 Η επίχωση του ορύγματος σε όλο το βάθος του, 

1,45 μ., είναι ενιαία και χαρακτηρίζεται από χώμα μαύ-

ρο, καμένο, πλούσιο σε διαλυμένο πορτοκαλόχρωμο 

και ερυθρόχρωμο πηλό (Munsell 10 YR, 2/1 black). Πε-

ριμετρικά των τοιχωμάτων που έχουν ελαφρά κλίση δεν 

διαπιστώθηκε ύπαρξη πασσαλότρυπων (Εικ. 10). Στο 

εσωτερικό της μεγάλης κάτοψης του ορύγματος-

κατοικίας και στο κέντρο αυτής διακρίνεται έκταση πε-

ρίπου 42 τ.μ. βαθύτερη, εντός της οποίας παρατηρείται 

17. Για τα ορύγματα-κατοικίες, βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Χ. Λό-

κανα, ΑΕΑΜ 1, 2009, 301-327, σημ. 7, με παραπομπή σε: Γ. Καραμήτρου-

Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 19, 2005, 524-526, Α. Χονδρογιάννη-Μετόκη, ό.π. 

(σημ. 5), 466-467. Βλ. επίσης Ε. Γιαννούλη, «Σκέψεις για τις οικίες-

ορύγματα υπό το φως των δεδομένων της Θεσσαλίας», Αρχαιολογικό 

Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 1, 2003, 29-43 και ενδεικτικά πρβλ. 

νεολιθικές κατοικίες σε λάκκους στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, στον 

Μακρύγαλο Πιερίας και στο Ζαγκλιβέρι Ν. Θεσσαλονίκης, Δ. Γραμμένος, 

Σ. Κώτσος, Α. Χατζούδη, ΑΕΜΘ 11, 1997, 305-315, Μ. Μπέσιος, Μ. Παπ-

πά, ΑΑΑ 23-28, 1990-1995, 13-30, Δ. Γραμμένος, Σ. Κώτσος, Μακεδονικά 

33, 2001-2002, 51-53.

Εικ. 10. Μαυροπηγή, θέση 
Ίσιωμα, αγρ. 161. 

Κεντρικό όρυγμα.
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μικρότερη έκταση, περίπου κυκλική, 13 τ.μ. με μέγιστο 

βάθος 0,50 μ. από το επίπεδο εντοπισμού της. Εδώ δια-

σώθηκε μέρος του δαπέδου από βότσαλα και ποταμί-

σιες κροκάλες, ενώ η επίχωση έδειχνε έντονη καύση, 

προφανώς από πυρκαγιά, για την οποία ήταν χαρακτη-

ριστικές οι καμένες μάζες πηλού. Παραμένει άγνωστη η 

χρήση συμπαγούς κυλινδρικής κατασκευής από πηλό-

χωμα, με διάμετρο 1 μ. περίπου, που εδραζόταν στο επί-

πεδο του δαπέδου και είχε ύψος 0,35 μ.

 Προς τα βορειοδυτικά (πάντα εντός του εσωτερικού 

του ευρύτερου ορύγματος-κατοικίας) αποκαλύφθηκαν 

τρεις λάκκοι με αρ. 18, 23, 24, 27 και στα νοτιοανατολι-

κά άλλος ένας, ο αρ. 18. Στα ανατολικά του λάκκου 27 

εντοπίσαμε τροφοπαρασκευαστική κατασκευή από 

κόκκινο πηλόχωμα και χαλίκι, διαστάσεων 0,90 × 1 μ. 

Με το όρυγμα-κατοικία 1 μπορούμε να συνδέσουμε 

τους λάκκους με αρ. 3, 20, οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ 

μικρή απόσταση και χρησίμευαν ως βοηθητικοί χώροι.

 Από το εσωτερικό περισυλλέξαμε πάρα πολύ μεγά-

λη ποσότητα καμένης κεραμικής, η οποία προέρχεται 

από μαγειρικά σκεύη, κύπελλα, φιάλες, λεκανίδες (Εικ. 

11). Χαρακτηρίζεται από όστρακα με μαύρη ή ερυθρό-

χρωμη στίλβωση, με γραπτή διακόσμηση, αλλά και με 

πλαστική ή ονυχωτή διακόσμηση. Μεγάλος ήταν και ο 

αριθμός των μικροαντικειμένων (Εικ. 12) που αποτε-

λούνταν από λίθινα εργαλεία και παράγωγα της επε-

Σχ. 2.  
Μαυροπηγή, 
θέση Ίσιωμα.
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ξεργασίας τους, συνολικά 106, ένα ειδώλιο ζωόμορφο 

και 15 πήλινα σφονδύλια. 

 Σύμφωνα με ραδιοχρονολόγηση δείγματος άνθρακα 

(αρ. δείγματος DEM 2167) από το εσωτερικό του ορύγ-

ματος, η βαθμονομημένη ηλικία προσδιορίζεται στο 

5476-5341 π.Χ.

Όρυγμα – κατοικία αρ. 2

Βορειοανατολικά του κεντρικού ορύγματος και σε 

απόσταση 7 μ. αποκαλύφθηκε διαφοροποίηση σχεδόν 

μαύρου χώματος, με έντονη καύση, διαστάσεων 4 × 2 

και μέγιστου βάθους 0,45 μ. (Τομές 230 τετρ. ΙΙΙ, IV, 

231 τετρ. Ι, 201 τετρ. IV). Πρόκειται για μικρή ημιυπό-

γεια κατοικία, η οποία στο επίπεδο του δαπέδου περι-

είχε διάσπαρτους αργούς λίθους, μικρού και μεσαίου 

μεγέθους. Από το εσωτερικό της συλλέξαμε μεγάλη 

ποσότητα καμένης χειροποίητης κεραμικής, τριβείο 

και αγγείο. Με το όρυγμα-κατοικία αρ. 2 συνδέεται μά-

ζα πηλού, διαστάσεων 0,55 × 0,70 μ., που αποκαλύφθη-

κε σε απόσταση 0,60 μ. βορειοδυτικά με πασσαλότρυ-

πα διαμέτρου 0,10 μ. και βάθους 0,10 μ. Στα δυτικά της 

και σε απόσταση 6 μ. περίπου αποκαλύφθηκε κυκλική 

θερμική κατασκευή με διάμετρο 0,80 μ., στην οποία δι-

ακρίνονται όγκοι πηλόμαζων με καύση, καθώς και 

τμήμα από το περιχείλωμα στο επίπεδο της έδρασής 

της (Εικ. 13).

 Στο νοτιοανατολικό όριό της εισχωρεί ο λάκκος με 

αρ. 17. Οι λάκκοι με αρ. 11, 16 μπορούν να συνδεθούν 

με το όρυγμα-κατοικία 2, ενώ ο λάκκος αρ. 19 βρίσκε-

ται σε μεγαλύτερη απόσταση, περίπου ίση και από το 

κεντρικό όρυγμα-κατοικία 1.

Όρυγμα – κατοικία αρ. 3  
(Τετρ. 204/ II, IV και 233/ Ι, ΙΙΙ)

Νότια-νοτιοανατολικά από το κεντρικό όρυγμα-Κατοι-

κία 1 και σε απόσταση μόλις 2,80 μ. εντοπίσαμε το 

όρυγμα-κατοικία 3 με μορφή ακανόνιστου παραλλη-

λόγραμμου και μέγιστων διαστάσεων 4 × 8,30 μ. (εμβα-

δού 33,20 τ.μ.). Η ημιυπόγεια κατοικία εδράζεται σε 

βάθος 0,95 μ. και στην επίχωσή της εντοπίσαμε διά-

σπαρτα κατάλοιπα ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως 

αργούς μικρούς λίθους, όγκους καμένων πηλόμαζων 

και οστών. Στο κέντρο περίπου αργοί λίθοι, σε σχεδόν 

κυκλική διάταξη, ανήκαν σε τροφοπαρασκευαστική 

κατασκευή με έντονη καύση στο εσωτερικό της, ενώ 

τρεις δουλεμένοι λίθοι μεγάλων διαστάσεων τοποθε-

τημένοι στο νοτιοανατολικό όριο δημιουργούσαν ενι-

αία επίπεδη επιφάνεια.

 Εντός του ορύγματος-κατοικίας 3 υπήρχαν δύο λάκ-

κοι, ο αρ. 13 στα δυτικά και ο αρ. 8 ανατολικά. Ενδιά-

μεσα και εφαπτόμενη στο νότιο όριο η νεολιθική ταφή 

με αρ. 6 εντοπίστηκε στο επίπεδο του δαπέδου με βά-

θος 0,95 μ. 

Όρυγμα – Κατοικία αρ. 4 

Σε απόσταση 2,80 μ. Ν-ΝΑ από το όρυγμα-κατοικία 3 

εντοπίσαμε το όρυγμα-κατοικία 4, διαστάσεων 

3,10 × 2,50 μ. και βάθους 0,60 μ. (τομή 234 τετρ. Ι). Η 

Εικ. 11. Μαυροπηγή, θέση Ίσιωμα, αγρ. 161. Κεραμική κεντρικού ορύγ-
ματος - Κατοικίας.

Εικ. 12. Μαυροπηγή, θέση Ίσιωμα, αγρ. 161.  Λίθινα τριπτά και πελεκητά 
εργαλεία κεντρικού ορύγματος - Κατοικίας.

Εικ. 13. Μαυροπηγή, θέση Ίσιωμα, αγρ. 161. Όρυγμα – Κατοικία 2, θερ-
μική κατασκευή.
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επίχωση περιείχε διάσπαρτους αργούς λίθους, βότσα-

λα και καρβουνάκια. Στο νότιο τμήμα και σε έκταση 

2,65 × 1,55 μ. υπήρχε έντονη καύση με κομμάτια από 

μάζες πηλού με επίπεδες επιφάνειες, πιθανόν κατάλοι-

πα θερμικής κατασκευής. Σε απόσταση 0,50 μ. από τις 

μάζες πηλού και στα ανατολικά όρια της κατοικίας 

αποκαλύφθηκαν τρεις πασσαλότρυπες (με α.α. α, β, γ) 

σε τριγωνική διάταξη, διαμέτρου 0,10 και βάθους έως 

0,15 μ. Οι πασσαλότρυπες α και γ είναι κάθετες, ενώ η 

β, πλαγιαστή, λειτουργούσε ως σφήνα-αντηρίδα. Από 

το εσωτερικό του ορύγματος-κατοικίας αρ. 3 περισυλ-

λέξαμε κεραμική, καμένη στο μεγαλύτερο ποσοστό 

της, οστά και τριπτήρα. 

 Στο βόρειο άκρο ανασκάφηκε ο λάκκος αρ. 1. 

 Με τα παραπάνω ορύγματα-κατοικίες 1, 3 και 4 συν-

δέονται οι λάκκοι με αρ. 2, 10, 21, 26, 15, 7 και 28, οι 

οποίοι εντοπίστηκαν σε απόσταση από 1 έως 13 μ.

Όρυγμα - Κατοικία αρ. 5 

Σε αρκετά μεγάλη απόσταση, 44 μ. από τη συστάδα των 

παραπάνω ορυγμάτων κατοικιών και προς τα νοτιοανα-

τολικά (Τομή 306 τετρ. ΙΙΙ) αποκαλύφθηκε το όρυγμα-

κατοικία 5, αποτελούμενο από δύο σχεδόν κυκλικά τμή-

ματα, διαστάσεων 2,20 × 2,50 και 2,30 × 2,30 μ., που συν-

δέονται με στενό «διάδρομο», διαστάσεων 0,30 × 0,50 μ. 

Παρά το μεγάλο βάθος των 1,60 μ., η ερμηνεία ως χώρου 

κατοικίας στηρίζεται στον εντοπισμό θερμικής κατα-

σκευής μεγάλων διαστάσεων (2,30 × 1,20 μ.) με έντονη 

καύση και μεγάλα τμήματα καμένων πηλόμαζων στα νο-

τιοανατολικά του δυτικού χώρου. Από την επίχωση περι-

συλλέξαμε πολύ μεγάλη ποσότητα κεραμικής, ένα σφον-

δύλι, δύο τριπτήρες και μία αξίνη.

 Περιμετρικά της παραπάνω ημιυπόγειας κατοικίας 

βρέθηκαν σε απόσταση από 1 έως 15 μ., τέσσερις λάκ-

κοι, με αρ. 14, 22, 25, και 29.

 Ανατολικά και σε απόσταση 3 μ. από το όρυγμα-

κατοικία αρ. 5 και σε επιμήκη διάταξη αποκαλύφθηκαν 

αργοί λίθοι διαφόρων μεγεθών, μήκους 27 μ., με κατεύ-

θυνση από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά. Σε πολ-

λά τμήματα υπήρχαν δύο στρώσεις λίθων και η άποψή 

μας ότι ανήκαν σε κατασκευή οριοθέτησης και προστα-

σίας της εγκατάστασης, φαίνεται πιθανή. Τέλος, αρκετά 

βορειότερα και σε απόσταση 35 μ. ανατολικά από το 

κεντρικό όρυγμα-κατοικία 1 εντοπίστηκε επιφάνεια 

από βότσαλα με ίχνη καύσης, μέγιστων διαστάσεων 

4 × 2 μ., για την οποία υποθέτουμε ότι ανήκε σε διαμορ-

φωμένο δάπεδο κατοικίας των νεολιθικών χρόνων.

Λάκκοι

Συνολικά εντοπίστηκαν και ανασκάφηκαν είκοσι επτά 

(27) λάκκοι κυκλικοί, ημικυκλικοί και ακανόνιστοι, πε-

ρίπου ελλειψοειδείς. Οι περισσότεροι συνδέονται με 

τις κατοικίες-ορύγματα, όπως αναφέραμε, αφού πέντε 

ανοίχτηκαν στο εσωτερικό τους, ένας εφάπτεται και οι 

άλλοι απέχουν ελάχιστα μέτρα (Εικ. 14). 

 Ο μικρότερος λάκκος είναι κυκλικός με διάμετρο 

μόλις 0,80 μ και ο μεγαλύτερος ελλειψοειδής με μέγι-

στες διαστάσεις 2,20 × 1,80 μ. και βάθος 0,70 μ. Το βά-

θος τους γενικώς κυμαίνεται από 0,20 έως 1 μ. Τα τοι-

χώματά τους είναι κάθετα ή περίπου κάθετα. 

 Από το εσωτερικό τους περισυλλέξαμε κεραμική, μι-

κρή ποσότητα οστών, μικροαντικείμενα, όπως αιχμή βέ-

λους, λεπίδα και πυρήνα από πυριτόλιθο, λεπίδα, από-

κρουσμα και πυρήνα χαλαζία, οστέινο οπέα, τριβείο. 

Εικ. 14. Μαυροπηγή, θέση Ίσιωμα, 
αγρ. 161. Λάκκοι.
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Ταφές

Από τις δέκα ταφές του αγρ. 161 οι πέντε, τφ 2, 5, 6, 

8, και 9, ανήκουν στη νεολιθική εποχή. Ήταν ασύλη-

τες με οστά διαβρωμένα, ιδιαίτερα στις τφ 2 και 5. Οι 

σκελετοί των ταφών 6 και 9, τοποθετημένοι σε κυκλι-

κούς λάκκους, ήταν σε συνεσταλμένη στάση (Εικ. 

15). Η τφ 8 είχε παράξενη στάση με τον σκελετό σε 

ύπτια θέση, τα χέρια κεκαμμένα στους αγκώνες και 

τις παλάμες ανοιχτές προς τον ουρανό, ενώ τα πόδια 

κάμπτονταν στα γόνατα. Η τφ 9 ήταν διπλή και η το-

ποθέτηση του μεταγενέστερου νεκρού είχε διαλύσει 

τον πρώτο, τόσο που στάθηκε αδύνατο να διακρίνου-

με τη στάση του.

 Στην τφ 2, από την οποία διατηρήθηκαν μόνο τμή-

ματα κρανίου και λεκάνης, βρέθηκαν δύο ευμεγέθη 

όστρακα με γραπτή διακόσμηση ερυθρού σε υπόλευ-

κου. Στην τφ 5, που έσωζε επίσης ελάχιστα και διά-

σπαρτα οστά, υπήρχαν τμήματα ανοικτού άβαφου χει-

ροποίητου αγγείου. Οι δύο αυτές ταφές εντοπίστηκαν 

σε πολύ μικρό βάθος και είναι πιθανόν η διάλυσή τους 

να οφείλεται στις συνεχείς αρόσεις.

Κινητά ευρήματα

Κεραμική

Η κεραμική ανήκει σε αγγεία λεπτού και μεσαίου κυρίως 

τοιχώματος, ενώ δεν λείπουν όστρακα από χοντροειδή 

αγγεία. Διακρίνονται οι κατηγορίες της μονόχρωμης και 

της διακοσμημένης κεραμικής, ενώ αντιπροσωπεύεται 

σε μικρό ποσοστό και η αβαφής. Συστηματική συντήρη-

ση δεν έχει γίνει, ωστόσο σημειώνουμε ότι ήδη συγκολ-

λήθηκαν δώδεκα αγγεία, ακέραια και τμήματά τους, από 

τα οποία τα τρία είναι μικύλλα και τα υπόλοιπα κυπελ-

λόσχημα και ανοικτού τύπου, ενώ υπάρχουν και δύο με 

ταινιωτές κάθετες λαβές (Εικ. 16).

 Η μονόχρωμη και στιλβωμένη κεραμική σε ερυθρό, 

καστανέρυθρο και μελανό χρώμα είναι η πολυαριθμό-

τερη. Η διακοσμημένη κεραμική σε αγγεία με μεσαία 

και λεπτά τοιχώματα διακρίνεται σε γραπτή, εμπίεστη 

και εγχάρακτη. Στη γραπτή υπερισχύει η διακόσμηση 

με ερυθρό σε υπόλευκο βάθος (red on cream), με χα-

ρακτηριστικά τα φλογόσχημα μοτίβα, ενώ σε μικρή 

ποσότητα δεν λείπει και η διακόσμηση της καστανό-

χρωμης σε υπόλευκο βάθος. Χαρακτηριστικά είναι με-

ρικά όστρακα, του επονομαζόμενου τύπου Σερβίων, με 

τη διακόσμηση ερυθρού σε υπόλευκο σε σχέδια με 

ασαφές περίγραμμα18. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γε-

γονός του εντοπισμού αρκετής ποσότητας κεραμικής 

με γραπτή διακόσμηση από «πίσσα» σε στιλβωμένη 

ερυθρή ή καστανέρυθρη επιφάνεια, της κατηγορίας 

bittunen ή bitum, η οποία έχει εντοπιστεί στο Μικρό 

Νησί Γαλάνης, στην Άψαλο Αριδαίας κ.ά.19 (Εικ. 16). 

Μεγάλη ήταν και η ποσότητα της κεραμικής με εμπίε-

18. Βλ. για την κατηγορία, C. Ridley, K. Wardle, BSA 74, 1979, εικ. 8 

αρ. 14, 18, 20 και 21, εικ. 9 αρ. 23 και 25-30, εικ. 10 αρ. 33 και 35. Όμοια 

κεραμική έχει εντοπιστεί και στην Αιανή και στη θέση Ματσούκα Ράχη 

Κνίδης Γρεβενών, βλ. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Κ. Παπαγιαννάκης, 

ΑΕΜΘ 11, 1997, 70, Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΔ 51, 1996, Χρον. 

Βʹ2, 531 και Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, ΑΕΜΘ 19, 2005, 546.

19. Για την κατηγορία, πρβλ. Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Κεραμική, 

στο Μακεδονία-Θράκη, Νεολιθικός Πολιτισμός στην Ελλάδα (1996) 

114, Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Ι. Ασλάνης, Φ. Κωνσταντοπούλου, Μ. 

Βαλλά, ΑΕΜΘ 11, 1997, 553, Α. Χρυσοστόμου, Α. Γεωργιάδου, Χ. Πο-

λουκίδου, Α. Προκοπίου, ΑΕΜΘ 14, 2000, 496-497.

Εικ. 15. Μαυροπηγή, θέση Ίσιωμα, αγρ. 
161. Ταφές νεολιθικής εποχής.
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στη και εγχάρακτη διακόσμηση σε ποικιλία σχεδίων 

και τρόπων (Εικ. 17).

 Όστρακο με γραπτή διακόσμηση από λευκές ταινίες 

σε στιλβωμένη ερυθρόχρωμη επιφάνεια, καθώς και 

ορισμένες βάσεις και εξωστρεφή χείλη μας παραπέ-

μπουν στην αρχαιότερη νεολιθική. Από τον χώρο δεν 

λείπει και η κεραμική με ένταξη στη νεότερη νεολιθική, 

όπως η μαύρη στιλπνή (black burnished) και η διακο-

σμημένη με χαράξεις που φέρουν λευκή πάστα.

Μικροαντικείμενα

Ο κατάλογος των μικροευρημάτων –πλην του oρύγμα-

τος-κατοικίας 1– περιλαμβάνει πάνω από 200 αντικεί-

μενα που κατανέμονται σε λίθινα τριπτά και πελεκητά 

εργαλεία, τα οποία είναι και η πολυπληθέστερη ομάδα, 

σε πήλινα σφονδύλια (10) και σε αποστρογγυλεμένα 

όστρακα με οπή σε δεύτερη χρήση (10), σε μικρό αριθ-

μό οστών με ίχνη επεξεργασίας και σε δύο ακέραια ζω-

όμορφα ειδώλια (Εικ. 18).

Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα

Σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα πρόκειται για 

εγκατάσταση, έκτασης 3.800 τ.μ., όπως αναφέραμε, με 

ένταξη στη μέση νεολιθική, χωρίς να λείπουν οι ενδεί-

ξεις της χρήσης στην αρχαιότερη αλλά και στη νεότερη 

νεολιθική εποχή.

 Η κατοίκηση φαίνεται ότι οργανώνεται με κυρίαρχο 

ένα βαθύ κεντρικό όρυγμα, γύρω από το οποίο οι κα-

τοικίες αναπτύσσονται σε ρηχά ελλειψοειδή ή κυκλικά 

ορύγματα στο σταθερό έδαφος. Η μεγάλη έκταση και 

ο πλούτος των ευρημάτων της κεντρικής κατοικίας δη-

λώνουν αναμφίβολα κοινωνική διαφοροποίηση, με ερ-

μηνεία που οδηγεί σε χαρακτηρισμό της ως χώρου κα-

τοικίας γενάρχη.

 Το εύρος των αρχαιολογικών ερευνών στην περιοχή 

της Ποντοκώμης και της Μαυροπηγής θα είναι μεγάλο 

τα επόμενα χρόνια, ενόψει της επέκτασης των λιγνιτω-

ρυχείων της ΔΕΗ Α.Ε. και μάλιστα με μετακίνηση και 

των ίδιων των χωριών. Μένει να δούμε τί θα μας απο-

καλύψει η δυτικομακεδονική γη, πριν παραδοθεί στην 

κυριαρχία του λιγνίτη.

Αιανή, 

Λʹ Εφορεία Προϊστορικών  

και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΔΥΟ  ΘΕΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗΣ  ΚΑΙ  ΜΕΣΗΣ  ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ  ΣΤΗΝ  ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ  ΚΑΙ  ΜΑΥΡΟΠΗΓΗ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Εικ. 16. Μαυροπηγή, θέση Ίσιωμα, αγρ. 161. Γραπτή κεραμική. 

Εικ. 17. Μαυροπηγή, θέση Ίσιωμα, αγρ. 161. Εμπίεστη και 
στικτή κεραμική.

Εικ. 18. Μαυροπηγή, θέση Ίσιωμα, αγρ. 161. Ζωόμορφα ει-
δώλια.
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The 30th Ephorate of Prehistoric and Classical An-

tiquities raised from 2005 a project aiming to re-

search and study the settlements of the seventh and the 

first half of the 6th millennium BC, as well as the de-

tailed recording of cultural elements. It's the time of the 

early settlements of the collectors who have already 

turned into farmers in the area of Western Macedonia, 

which geographically is a crossroad for movements, 

contacts and communication between north-south and 

east-west. The conclusions that can be derived from 

such a research are related to the understanding of the 

evolutionary course of the early farmers to the same 

ecological environment, the parallels, the similarities 

and the differences between them as well as the corre-

lations and the comparisons with other cultural cir-

cles.

 In this framework is related the small salvage exca-

vation, which was carried out in Souloukia near Pon-

tokomi, within the limits expansion’s of the Southwest 

Field, where during works by the Public Power Corpo-

ration (DEI) dark brown soil variations and pottery 

came to light. The excavation that lasted one and a half 

month revealed one ditch and twenty-one pits. From 

the interior of the ditch and the pits, containing re-

mains of combustion and masses of clay, we've col-

lected a large quantity of pottery, monochrome and 

decorated bone chipped and ground stone tools, figu-

rines, animal bones, a small amount of building mate-

rial and a few rounded sherds in second use as spindle 

whorls.

 The findings of the excavation, and especially the 

pottery, date this site mainly in the Early and Middle 

Neolithic Period. The fact that at this area no building 

remains were discovered in addition to the fact that 

only pits and a ditch were found, leads us to the view 

that we are on the edge of a Neolithic settlement, which 

we hope to identify in the future.

 At the site Isioma, in parcel No. 161 of Mavropigi a 

small settlement came to light, which, according to the 

pottery, is dating to the Middle Neolithic Period. The 

residential remains are represented by a central and 

four (4) smaller trenches, which are subterranean 

houses, twenty-seven circular, semi-circular and irreg-

ular rectangle pits, which are linked to the trenches-

houses and can be interpreted as auxiliary rooms and 

work rooms. Also ten burials were found, of which five 

are dated to the Neolithic Period, as well as shallow, 

small soil variations with remains.

 The pottery consists of vessels with thin and mainly 

middle walls, while there are sherds of coarse pottery. 

One can distinguish categories of monochrome, deco-

rated and unpainted pottery.
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