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Η εντατικοποίηση της αρχαιολογικής έρευνας 
κυρίως λόγω των μεγάλων δημόσιων έργων 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών στην 
περιοχή της Μακεδονίας σταδιακά έχει μετα-
βάλλει την εικόνα που διαθέτουμε σήμερα για 
τη μεταχείριση των νεκρών στη Νεολιθική πε-
ρίοδο. Μια ταφική πρακτική που κάνει αισθητή 
την παρουσία της στη Δυτική Μακεδονία κατά 
τη Νεότερη Νεολιθική είναι η καύση του νε-
κρού σώματος.1 Νεκροταφεία καύσεων στη 
Μακεδονία, όπως αυτά αντιπροσωπεύονται α-
πό συστάδες τεφροδόχων αγγείων με τα κα-
τάλοιπα της καύσης του νεκρού σώματος το-
ποθετημένων σε ανοιχτούς χώρους ή σε λίγο 
πιο απομακρυσμένες περιοχές στα όρια των 
οικισμών έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα 
μόνο στη δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για τις 
συστάδες καύσεων στην Αυγή ΙΙ,2 στην Καστο-
ριά, στην Τούμπα Κρεμαστής Κοιλάδας3 και 
στον Κλείτο Ι και ΙΙ4 στην περιοχή της Κοζάνης.
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Ωστόσο, δεν λείπουν και οι μεμονωμένες περιπτώσεις τεφροδόχων αγγείων κάτω από δάπεδα 
οικιών στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, π.χ. Μακρύγιαλος ΙΙ,5 Δισπηλιό,6 Λογκάς Ελάτης7 κλπ., 
ενώ αξιοσημείωτη είναι η μοναδική περίπτωση καύσης στην Αρχαιότερη Νεολιθική στη θέση 
Βαρεμένοι Γουλών με τα κατάλοιπα της καύσης να τοποθετούνται απευθείας στο έδαφος και με 
πιθανή σύνδεση τους και με περιοχή αποτεφρωτηρίου, κάτι που αποτελεί εξαιρετικά σπάνιο εύρημα 
για τη Μακεδονία.8 Τα καμένα ανθρώπινα οστά αποτελούν σημαντικό αρχαιολογικό υλικό, καθώς σε 
αυτά αποτυπώνονται οι διαδικασίες από τα διαφορετικά στάδια της καύσης του νεκρού σώματος. Η 
σημασία της οστεολογικής ανάλυσης των καμένων οστών αρχίζει σταδιακά να αναδεικνύεται τα 
τελευταία χρόνια διεθνώς και η ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων για την πραγματοποίησής της 
αρχίζει ολοένα να γίνεται πιο επιτακτική. Η οστεολογική μελέτη από τις καύσεις των θέσεων 
Κλείτος και Τούμπα Κρεμαστής Κοιλάδας που ακολουθεί αποτελεί μία προσπάθεια σύγχρονης προ-
σέγγισης στο πεδίο αυτό.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1-14: Οικισμοί Κίτρινης Λίμνης εντοπισμένοι μέχρι το 1990 
(από Φωτιάδης 1991, 42, Kalogirou 1994, 265- 266)

1. Τούμπα Μαυροδενδρίου 
2. Τούμπα Ποντοκώμης 
3. Τούμπα Δρεπάνου 
4. Τούμπα Ακρινής 
5. Μικρό Νησί Ακρινής 
6. Χάμπουλα Τούμπα Ακρινής 
7. Κεραμίδια Ακρινής 

8. Μεγάλο Νησί Γαλάνης 
9. Μεγάλη Τούμπα Αγίου Δημητρίου 
10. Μικρή Τούμπα Αγίου Δημητρίου 
11. Τούμπα Ξεροπήγαδου Κοιλάδας 
12. Τούμπα Τετραλόφου 
13. Τούμπα Κρεμαστής Κοιλάδας 
14. Τούμπα Κλείτου 

15. Κρυόβρυση Κλείτου 
16. Κρυόβρυση 2 Κλείτου 
17. Καρδιά 
18. Αναβρυτό ΠΝΚ 
19. Σουλουκιά ΠΝΚ 
20. Φυλλοτσαΐρι ΜΡΠ 
21, 22. Μικρό Λιβάδι ΜΡΠ 

23. Στάση ΜΡΔ 
24. Βρύση ΠΝΚ 
25. Μουρτζουβάδες ΑΣΒ 
26, 27. Τετράλοφος 
28. Πολύμυλος 

1. Η περιοχή της Κίτρινης Λίμνης και οι οικισμοί που έχουν ανασκαφεί  
    (προσωπικό αρχείο Αρ. Χονδρογιάννη).

15- 28 Οικισμοί εντοπισμένοι κατά τα έτη 1993- 2017
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Β ορειοανατολικά της σύγχρονης πόλης 
της Κοζάνης και στα βόρεια του όρους 
Σκοπός βρίσκεται η πεδιάδα της Κίτρι-
νης Λίμνης (Σαριγκιόλ), η οποία ανα-

πτύσσεται σε έκταση 35 τετραγωνικών χιλιομέ-
τρων.9 Η περιοχή αυτή κατοικήθηκε καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Νεολιθικής και ιδιαιτέρως κατά την 
Νεώτερη και Τελική Νεολιθική, γεγονός που γίνε-
ται σαφές μέσα από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα 
που έχουν αποκαλυφθεί σε 19 οικισμούς, μεταξύ 
των οποίων συγκαταλέγονται και οι δύο υπό μελέ-
τη θέσεις: Κλείτος και Τούμπα Κρεμαστής Κοιλά-
δας10 (εικ. 1).

Κλείτος 
Στη θέση Κλείτος έχουν αποκαλυφθεί οικοδομικά 
λείψανα δύο φάσεων: της Νεώτερης Νεολιθικής 
και της Τελικής Νεολιθικής. Στο νοτιοδυτικό τμή-
μα του χώρου αποκαλύφθηκε ο οικισμός που ονο-
μάστηκε Κλείτος Ι και χρονολογείται σε πρώιμες 

φάσεις της ύστερης Νεολιθικής (τέλη 6ης με αρχές 
5ης χιλιετίας). Γύρω από τον οικιστικό πυρήνα 
υπάρχουν εκτεταμένοι αδόμητοι χώροι. Μέσα στο 
κτίσμα Γ, ανάμεσα στις κατοικίες και έξω από το 
χώρο που καταλαμβάνουν οι κατοικίες ήλθαν στο 
φως 16 νεολιθικές ταφές, ενταφιασμοί και μια καύ-
ση σε αγγείο. Ο οικισμός Κλείτος ΙΙ απέχει λιγότε-
ρο από 100 μ. από τον Κλείτο Ι και διαθέτει μία 
έως τρεις οικιστικές φάσεις. Κατοικήθηκε, κυρίως, 
στην ύστερη Νεώτερη και την Τελική Νεολιθική 
περίοδο. Παρουσιάζει πιο συμπαγή μορφή, με πε-
ριορισμένους ελεύθερους χώρους και κατοικίες 
που διαθέτουν 14 ταφές εντός και εκτός των ορίων 
του οικισμού. Οι οχτώ από τις δεκατέσσερις ταφές 
ανήκουν σε καύσεις.11

Τούμπα Κρεμαστής Κοιλάδας 
Η Τούμπα Κρεμαστής Κοιλάδας αποτελεί θέση, η 
οποία περιλαμβάνει τμήμα οικισμού σε χαμηλό γή-
λοφο, ενώ στο βόρειο τμήμα του γηλόφου αποκα-
λύφθηκαν αρχαιολογικά κατάλοιπα που δεν απο-
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2. Τούμπα Κρεμαστής Κοιλάδας. Καύση 3 (προσωπικό αρχείο Αρ. Χονδρογιάννη).
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δίδονται σε οικήματα. Στρωματογραφικά, διακρί-
θηκαν πέντε λεπτά ανθρωπογενή στρώματα, από 
τα οποία το επιφανειακό ανήκει στους νεώτερους 
χρόνους και τα υπόλοιπα σε φάσεις της Νεολιθικής 
περιόδου. Τα ευρήματα μαρτυρούν σειρά μη οικι-
στικών χρήσεων χώρου, που συμπεριλαμβάνουν ε-
ναπόθεση απορριμμάτων και καταλοίπων τελε-
τουργικής δραστηριότητας, ταφή των νεκρών και 
άλλες δραστηριότητες. Τα ταφικά κατάλοιπα της 
Τούμπας Κρεμαστής Κοιλάδας διακρίνονται σε λί-
γες μεμονωμένες ταφές, διάσπαρτα ανθρώπινα 
οστά και καύσεις. Οι τελευταίες ανέρχονται σε 23, 
από τις οποίες οι 22 ανάγονται στο νεότερο στρώ-
μα Α΄ και μία στο πρωιμότερο Γ΄. Πρόκειται για 
σειρά ταφών που βρέθηκε έξω από τα όρια του κα-

τοικημένου χώρου και συνεπώς συνιστούν χώρο 
νεκροταφείου. Οι ταφές εμφανίζονται μεμονωμένα 
αλλά και σε συστάδες. Διακρίνονται σε δύο κατη-
γορίες: επιμελημένες και μη. Οι πρώτες έχουν ένα ή 
δύο τεφροδόχα αγγεία και είναι καλυμμένες με 
όστρακα ενός ή περισσότερων άλλων αγγείων (εικ. 
2). Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι ταφές, 
όπου όστρακα αγγείων ή τμήματά τους σχηματί-
ζουν μικρό σωρό με τα καμένα οστά του νεκρού. Ο 
κυρίαρχος τύπος αγγείου είναι η φιάλη, ενώ επίσης 
εντοπίστηκε τριποδική τράπεζα (εικ. 3). Τα ίχνη 
καύσης των αγγείων ερμηνεύθηκαν ως ενδείξεις 
συμμετοχής τους στην πυρά.12 Όσον αφορά στα 
κτερίσματα, αξιοσημείωτη είναι η παρουσία κο-
σμημάτων, στοιχείο που διαφοροποιεί την Τούμπα 
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3. Τεφροδόχα αγγεία, καλυπτήρια και 
συνοδεύοντα αγγεία από την καύση αρ. 21  

(προσωπικό αρχείο Αρ. Χονδρογιάννη).
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Κρεμαστής Κοιλάδας σε σχέση με τις σύγχρονες 
θέσεις του ελλαδικού χώρου που διαθέτουν καύ-
σεις, όπου η τοποθέτηση κτερισμάτων μαζί με τα 
καμένα  υπολείμματα είναι σπάνια.

Μεθοδολογία μελέτης καύσεων 
Όσον αφορά στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 
κατά τη μελέτη των οστών των δύο θέσεων, αρχικό 
στάδιο αποτέλεσε η ζύγιση κάθε ταφής  και έπειτα 
ο διαχωρισμός των οστών βάσει του μεγέθους, με 
τη χρήση μεταλλικών κόσκινων δύο διαφορετικών 
μεγεθών: 5mm και 2mm. Στόχος αυτής της δια-
δικασίας ήταν αφενός ο καθαρισμός του υλικού 
και αφετέρου ο υπολογισμός του βαθμού θρυμμα-
τισμού των οστών. Έπειτα από το στεγνό καθαρι-
σμό ακολούθησε η μακροσκοπική μελέτη σε καθε-
μία από τις καύσεις ξεχωριστά. Τα οστά της κάθε 

καύσης διαχωρίστηκαν σε ανατομικές ομάδες με 
σκοπό να ελεγχθεί ποιες αντιπροσωπεύονται (εικ. 
4). Στη συνέχεια κάθε θραύσμα οστού από όλες τις 
ανατομικές ομάδες ελέγχθηκε ως προς συγκεκρι-
μένες παραμέτρους που περιγράφονται συνοπτικά 
παρακάτω.13

Η μακροσκοπική οστεολογική μελέτη έχει τη 
δυνατότητα να παρέχει στοιχεία που αφορούν 
στον Ελάχιστο Αριθμό Ατόμων (ΕΑΑ), την ηλικία 
θανάτου, το βιολογικό φύλο και τυχόν παθολογι-
κές αλλοιώσεις ενός συνόλου σκελετικών καταλοί-
πων.14 Στην περίπτωση των καμένων οστών, σειρά 
αλλοιώσεων στην εξωτερική επιφάνεια αλλά και 
στη δομή των οστών δίνουν στοιχεία για τις συνθή-
κες της καύσης. Πιο συγκεκριμένα, θερμικές αλ-
λοιώσεις, που συντελούνται στα οστά (αποχρωμα-
τισμός, ρωγμώσεις, στρέβλωση, συρρίκνωση), κα-
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4. Αρχικός διαχωρισμός των οστών κάθε καύσης σε ανατομικές ομάδες  
(προσωπικό αρχείο Α. Κατσαβέλη).
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θώς και ταφονομικές ενδείξεις (βαθμός θρυμμα-
τισμού, βάρος οστών, παρουσία ανατομικών 
ομάδων), συχνά μπορούν να παρέχουν πληροφο-
ρίες, όπως η θερμοκρασία καύσης, το στάδιο 
αποσύνθεσης του ανθρώπινου σώματος τη στιγμή 
της επίδρασης της πυράς, τη μετέπειτα μεταχείριση 
των ανθρώπινων οστών από την ολοκλήρωση της 
καύσης και εξής.15

Μακροσκοπική ανάλυση καταλοίπων  
από τις καύσεις στη θέση Κλείτος 
Η μελέτη των καύσεων από τις θέσεις Κλείτος Ι και 
Κλείτος ΙΙ απέδωσε εννέα άτομα, το καθένα εκ 

των οποίων προέρχεται από ένα τεφροδόχο αγγείο. 
Όλα τα άτομα ταξινομήθηκαν σε ηλικιακές κατη-
γορίες ως εξής: ένα νήπιο (2,5-4,5 ετών), δύο παι-
διά (7-8 ετών και παιδί <11 ετών), ένας ώριμος ενή-
λικας (41- 43 +/- 11 ετών) και πέντε ενήλικα άτομα, 
αδιάγνωστης ηλικίας (εικ. 5). Ο προσδιορισμός του 
φύλου παρουσίασε δυσκολίες, καθώς η έλλειψη ο-
στών με φυλετικά διμορφικά χαρακτηριστικά στις 
περισσότερες περιπτώσεις δεν επέτρεψε την εξαγω-
γή ασφαλών συμπερασμάτων. Μόνο στην περίπτω-
ση της καύσης 81 χαρακτηριστικά τμήματα του 
κρανίου αλλά και η συνολική δομή του σκελετού 
οδήγησαν στην ασφαλή κατηγοριοποίηση σε άτο-
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5. Οστά από την καύση 80 που αποδίδονται σε ανήλικο άτομο 7- 8 ετών +/- 12 μηνών. Από πάνω αριστερά: 
Κρανιακά (βρεγματικά ) οστά, λαγόνιο οστό πυέλου, αριστερός, πρώτος μόνιμος προγόμφιος της άνω γνάθου, 

αριστερή πύελος. Όλα τα οστά είναι σε φάση ανάπτυξης (προσωπικό αρχείο Α. Κατσαβέλη).
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μο αρσενικού φύλου (εικ. 6 και 7). Κάποιες οστικές 
αντιδράσεις σε παθολογίες, που ωστόσο είναι δύ-
σκολο να ταυτιστούν, εντοπίστηκαν σε τρεις ταφές 
ενήλικων ατόμων αδιάγνωστης ηλικίας και φύλου. 
Στην καύση 75 εντοπίστηκε ενεργός περιοστική 
αντίδραση, η οποία συχνότερα συνδέεται με κά-
ποια λοίμωξη ή τραύμα, και επιπλέον παρατη-
ρήθηκε πορώδης επιφάνεια σε θραύσματα του 
κρανίου, τα οποία πιθανότατα αναγνωρίζονται ως 
πορωτική υπερόστωση, αποτέλεσμα κάποιας μετα-
βολικής ασθένειας, όπως είναι η αναιμία (εικ. 8). Η 
καύση 76 παρουσίασε επίσης σχηματισμό νέου 
οστού (περιοστική αντίδραση) σε κάποια θραύ-
σματα, ωστόσο η κακή διατήρηση των θραυ-
σμάτων αποθάρρυνε την αξιολόγηση του σταδίου 

της περιοστικής αντίδρασης. Τέλος, στην καύση 8 
σε τμήμα θωρακικού σπονδύλου εντοπίστηκε όζος 
του Schmorl (βάθυνση στο σώμα του σπονδύλου) 
που σχετίζεται με την καταπόνηση της σπονδυλι-
κής στήλης. Οι αλλοιώσεις αυτές παρέχουν 
πληροφορίες που αφορούν σε μόνο μεμονωμένες 
περιπτώσεις, καθώς το πολύ μικρό δείγμα δεν 
επιτρέπει ερμηνείες για το σύνολο του πληθυ-
σμού.16

Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες καύσης, στον 
Κλείτο υπάρχει ομοιομορφία μεταξύ των καμένων 
καταλοίπων ως προς τις παραμέτρους του αποχρω-
ματισμού, τους τύπους ρωγμώσεων, τη στρέβλωση 
και τη συρρίκνωση. Η επικράτηση του λευκού 
χρώματος των οστών σε όλες τις ταφές προτείνει 
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6. Καύση 81. Αριστερό τμήμα του μετωπιαίου οστού. 
Διακρίνεται το έντονο υπερόφριο τόξο (προσωπικό 

αρχείο Α. Κατσαβέλη). 

7. Καύση 81. Τμήματα αμφότερων των βρεγματικών 
οστών και του μετωπιαίου οστού.  

Ο βαθμός συνοστέωσης των κρανιακών ραφών 
επέτρεψε την εξαγωγή ηλικίας  

(προσωπικό αρχείο Α. Κατσαβέλη).
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την έκθεση σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 
600° C έως 1000° C (εικ. 9). Οι επικρατέστεροι τύ-
ποι ρωγμώσεων είναι οι «ευθείες εγκάρσιες ρωγμώ-
σεις», «καμπύλες εγκάρσιες ρωγμώσεις» και η «πα-
τίνα», οι οποίες, σε συνδυασμό με την παρουσία 
στρέβλωσης και συρρίκνωσης, ενισχύουν την ιδέα 
που διατυπώθηκε για την καύση σαρκωμένων σω-
μάτων σε υψηλές θερμοκρασίες (Πίνακας 1).
Σχετικά με τη μεταχείριση των νεκρών, τα συ-

νολικά βάρη, ο βαθμός θρυμματισμού και η αντι-
προσώπευση των ανατομικών ομάδων μαρτυρούν 

συνεχή επιμέλεια των νεκρών σωμάτων πριν, κατά 
τη διάρκεια και μετά την καύση. Ο συνδυασμός 
των δεδομένων από τα βάρη και την αντιπροσώ-
πευση των ανατομικών ομάδων συνηγορούν στην 
πρόταση ότι κατά την τελική απόθεση των κατα-
λοίπων δεν υπάρχει σκόπιμη επιλογή συγκεκρι-
μένων μερών του σώματος του νεκρού ή οστών, 
αλλά γίνεται ενδεικτική —ίσως συμβολική— συλ-
λογή των καμένων ανθρώπινων οστών. Μεγαλύτε-
ρη επιμέλεια απαντάται στην καύση 81, όπου η 
συλλογή σχετικά μεγάλου αριθμού οστών για την 
τελική απόθεση (1010 γραμμάρια, > 5 χιλιοστά) 
συνδυάζεται με το μικρότερο βαθμό θρυμμα-
τισμού, σε σχέση με τις υπόλοιπες ταφές, αλλά και 
με την παρουσία ζωικών οστών μέσα στο τεφρο-
δόχο αγγείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα οστά ζώ-
ων τα οποία δεν φέρουν ίχνη καύσης θα μπορού-
σαν να προέρχονται από κάποιο γεύμα που περι-
λάμβανε την κατανάλωση κρέατος προς τιμήν του 
νεκρού. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η δια-
φοροποίηση ως προς την επιμέλεια της καύσης 81 
δεν μπορεί να είναι σαφής, με βάση τα αρχαιο-
λογικά δεδομένα.17
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8. Καύση 75. Θραύσματα μακρών οστών  
με περιοστική αντίδραση  

(προσωπικό αρχείο Α. Κατσαβέλη).

9. Καύση 73: ασβεστοποιημένο οστό, τομή: 
φωτογραφία με φορητό στερεοσκόπιο (wireless 

microscope), μεγέθυνση x500  
(προσωπικό αρχείο Α. Κατσαβέλη). 
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Πατίνα

Επιμήκης ρώγμωση

Εγκάρσια ρώγμωση

Θραύση και αποκόλληση

Καμπύλη εγκάρσια ρώγμωση

Οι εγκάρσιες ρωγμώσεις διαφέρουν από τις επιμήκεις στο γεγονός ότι οι πρώτες 
διατέμνουν τα χαρβεσιανά κανάλια. Επιπλέον, οι εγκάρσιες ρωγμώσεις είναι συχνές 
επειδή η φωτιά καταναλώνει τα περισσότερα μακρά οστά εγκάρσια, καθώς εξε-
λίσσεται προς τον άξονα. Η αυξανόμενη πυκνότητα του ιστού και η «πυγμαχική» στά-
ση μπορεί να παρεμποδίσει αυτή την εξέλιξη από τη μία πλευρά, καθώς η εκτε-
θειμένη πλευρά αναλώνεται από την πυρά με ταχύτερο ρυθμό.

Η επιμήκης ρώγμωση στα μακρά οστά είναι πιθανώς η πιο συχνή/κοινή από τις 
ρωγμώσεις που προκαλούνται από την καύση, που επέρχονται τακτικά και προ-
βλέψιμα/αναμενόμενα. Καθώς η διάφυση του οστού θερμαίνεται μέχρι το στάδιο 
της εξάτμισης και η πρωτεΐνη αποδιαρθρώνεται, η δομή του οστού συρρικνώνεται, 
διευκολύνοντας τη δομική βλάβη. Αυτές οι επιμήκεις βλάβες φαίνεται να προέρχο-
νται από παρόμοιες τοποθεσίες, ακολουθώντας συνήθως τον ιστό του οστού, πα-
ράλληλα με τα οστεώνια. Ωστόσο, οι επιμήκεις ρωγμώσεις μπορούν να σχηματίσουν 
μία ελικοειδή διαδρομή κάτω από το μακρύ άξονα του οστού.

Αυτές οι επιφανειακές ρωγμώσεις, που φαίνονται λιγότερο καταστρεπτικές από άλ-
λους τύπους ρωγμώσεων, εμφανίζονται ως ένα λεπτό πλέγμα από ομοιόμορφα δια-
μορφωμένες ρωγμές, όμοιες με εκείνες που μπορούν να γίνουν διακριτές σε μία πα-
λιά πορσελάνη ή σε έναν παλαιωμένο πίνακα ζωγραφικής (Krogman 1943). Αυτό το 
μοτίβο είναι συχνά δύσκολο να ερμηνευτεί, αλλά παρατηρείται συχνά σε επίπεδες 
επιφάνειας οστών του μετακρανιακού σκελετού και ίσως είναι αποτέλεσμα μίας 
ομοιόμορφης ποσότητας θερμότητας που δέχεται μία ευρεία περιοχή, αναγκάζοντας 
το φλοιώδες επιφανειακό οστό να συρρικνωθεί ομοιόμορφα πάνω στην επιφάνεια. 
Έχει επίσης προταθεί ότι το μοτίβο της πατίνα οφείλεται στην καύση των λεπτών 
προστατευτικών μαλακών ιστών. Ίσως μάλιστα  οι δύο παραπάνω υποθέσεις/ιδέες να 
σχετίζονται. Τέλος, η πατίνα συχνά εμφανίζεται στις επιφύσεις των μακρών οστών 
και σε κρανιακά οστά.

Οι ρωγμώσεις αυτές χαρακτηρίζονται από τη διάσπαση στρώσεων/επιπέδων του 
φλοιώδους οστού από το σπογγώδες οστό, από το διαχωρισμό της εσωτερικής από 
την εξωτερική πλάκα του κρανιακού οστού ή από την έκθεση του σπογγώδους οστού 
στις επιφύσεις.

Οι κλασικές καμπύλες εγκάρσιες ρωγμώσεις είναι αποτέλεσμα της θέρμανσης του 
οστού και έπειτα του ραγίσματός του, καθώς οι προστατευτικοί μαλακοί ιστοί και το 
περιόστεο συρρικνώνονται, «τραβώντας»/αποσπώντας την εύθραυστη επιφάνεια 
του θερμικά τροποποιημένου οστού (για το λόγο αυτό ονομάζονται επίσης και 
«γραμμές συρρίκνωσης των μυών»). Μια λιγότερο συχνή εκδήλωση των ρωγμώσεων 
αυτών μπορεί να γίνει με τη μορφή των «ομόκεντρων δακτυλίων». Οι ομόκεντροι 
δακτύλιοι τυπικά εμφανίζονται είτε σε βοθρία είτε σε περιοχές με συμπυκνωμένους 
ιστούς, όπως είναι η περιφερειακή περιοχή του μηρού. Αποτελούν επακόλουθο του 
πάχους του φλοιού του οστού, του σχήματος, της άρθρωσης, της απόφραξης των 
μαλακών ιστών, ωστόσο δεν αποτελεί απαραιτήτως το υποπροϊόν της συρρίκνωσης 
των ελαστικών μυϊκών ινών. Οι καμπύλες εγκάρσιες ρωγμώσεις καταλήγουν επίσης 
σε σχήμα κώνου, όπου η θραυσμένη διάφυση παρουσιάζεται τοξωτή/καμπυλωτή 
στο όριο του κατάγματος.

Πίνακας 1 
Τύποι και περιγραφές των ρωγμώσεων των οστών που προκαλούνται από τη θερμότητα  

(αναπροσαρμογή κειμένου του  Πίνακα 2.2. από Symes et al. 2008, 42- 43· Κατσαβέλη 2018)
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Μακροσκοπική ανάλυση 
καταλοίπων από τις καύσεις  
στη θέση Τούμπα Κρεμαστής 
Κοιλάδας 
Στην Τούμπα Κρεμαστής Κοιλάδας η 
μελέτη των 21 καύσεων απέδωσε 24 άτο-
μα, καθώς στο δείγμα υπήρχαν 3 περιπτώ-
σεις διπλών καύσεων (11, 12, 19). Από τα 
άτομα αυτά, τα 14 διαγνώστηκαν ως ενή-
λικα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επαρκή 
στοιχεία, ώστε να ενταχθούν σε κάποια 
συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία (π.χ. νε-
αρός ενήλικας). Από τα υπόλοιπα 9 ανή-
λικα άτομα, τα 2 εντάχθηκαν στην κατη-
γορία της περιγεννητικής ηλικίας (22η 
εβδομάδα κύησης-1η εβδομάδα μετά τη 
γέννηση), 2 άτομα στην ηλικιακή κατηγο-
ρία των νηπίων (1 έως 6 ετών) και 4 στην 
παιδική ηλικία (6 έως 12 ετών), ενώ ένα 
άτομο δεν έγινε δυνατό να διαγνωστεί ως 
προς την ηλικία καθώς η καύση ήταν εξαι-
ρετικά ελλιπής (καύση 15: συνολικό βάρος 
<1 γραμμάριο) (εικ. 10). Σε ό,τι αφορά τις 
διπλές καύσεις 11, 12 και 19, πρόκειται για 
σύγχρονη ταφή σε τεφροδόχο αγγείο ενός 
ενήλικου και ενός ανήλικου ατόμου (καύ-
ση 11: ενήλικας και παιδί <12 ετών· καύση 
12: ενήλικας και άτομο στις 22-28 εβδο-
μάδες ενδομήτριας ζωής· καύση 19: ενή-
λικας και άτομο στις 22-28 εβδομάδες 
ενδομήτριας ζωής) (εικ. 11). Παρόλο που 
δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, τα οποία 
να τεκμηριώνουν τους δεσμούς που συν-
δέουν τα άτομα που έχουν ταφεί μαζί, εί-
ναι πολύ πιθανό ότι πρόκειται για συγ-
γενείς. Ιδιαιτέρως στις καύσεις 12 και 19, η 
συνύπαρξη ενός ατόμου στον 6ο με 7ο μή-
να κύησης και ενός ενήλικου ατόμου καθι-
στά ελκυστική την υπόθεση της σύνδεσής 
τους με συγγενικούς δεσμούς μητέρας με 
παιδί.18 Η σύγχρονη απόθεση των δύο α-
τόμων θα μπορούσε ίσως να είναι αποτέ-
λεσμα αποτυχημένης κύησης ή πρόωρης 
γέννας. Σε ό,τι αφορά το φύλο των ατό-
μων, από τα 14 ενήλικα άτομα μόνο δύο 
διέθεταν χαρακτηριστικά τέτοια, ώστε να 
ενταχθούν στην κατηγορία πιθανά θηλυ-
κά (καύσεις 12Α και 14).19
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10. Οστά νηπίου (2 ετών +/- 8 μηνών) από την καύση 1     
      (προσωπικό αρχείο Α. Κατσαβέλη).

11. Οστά ατόμου στην περι-γεννητική ηλικία από την καύση 19  
      (προσωπικό αρχείο Α. Κατσαβέλη).
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Η μελέτη των θερμικών αλλοιώσεων στα σκε-
λετικά κατάλοιπα ανέδειξε πληροφορίες για τις 
συνθήκες καύσης τους. Η παράμετρος του απο-
χρωματισμού, έδειξε  την επικράτηση του λευκού 
χρώματος των οστών σε ολόκληρο το δείγμα από 
την Τούμπα Κρεμαστής Κοιλάδας γεγονός το οποίο 
μαρτυρά καύση σε υψηλές θερμοκρασίες που 
ξεπερνούν τους 600 °C και φθάνουν τους 1000°C. Η 
παρουσία πλήθους ασβεστοποιημένων οστών συ-
νηγορεί υπέρ της άποψης ότι υπήρξε έκθεση του 
σώματος σε πολύ υψηλούς βαθμούς (800-1000°C), 
έστω και για κάποιο μόνο χρονικό διάστημα κατά 
τη διάρκεια της καύσης (peak temperature). Υπέρ 
της έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες συνηγορούν 
και άλλες αλλοιώσεις που οφείλονται στην επίδρα-
ση της πυράς, όπως η στρέβλωση και η συρρίκνω-
ση. Παρόλο που ο έντονος βαθμός θρυμματισμού20 
κατέστησε δύσκολη την αξιολόγηση των ρωγμώ-
σεων, η συνολική υπεροχή των μοτίβων με «ευθείες 
εγκάρσιες ρωγμώσεις», «καμπύλες εγκάρσιες ρωγ-
μώσεις» και «πατίνα» επιβεβαιώνει την εκτίμηση 
για καύση των νεκρών, καθ’ όσο χρονικό διάστημα 
τα νεκρά σώματα διατηρούν ακόμη τους μαλακούς 
ιστούς τους. Στην περίπτωση της καύσης 6, η μόνη 
αλλοίωση που απαντάται είναι η «αποκόλληση του 

οστού» (14%), η οποία έχει συνδεθεί, βάσει κάποι-
ων πειραματικών μελετών, με το στάδιο της σκελε-
τοποίησης/αποσάρκωσης. Στην περίπτωση αυτή, το 
σώμα πιθανώς να είχε αφεθεί για μικρό χρονικό 
διάστημα σε κάποιον χώρο προστατευμένο από τα 
σαρκοβόρα ζώα, ώστε να αποσαρκωθεί μερικώς, 
και έπειτα να ακολούθησε η καύση του.
Ο έντονος βαθμός θρυμματισμού στα κατάλοι-

πα μαρτυρά συγκεκριμένες διαδικασίες, που συνε-
τέλεσαν στη θραύση τους, όπως η συνεχής ανα-
μόχλευσή τους, ο καθαρισμός και η συλλογή τους  
για την τελική απόθεσή τους σε τεφροδόχα αγγεία. 
Τα βάρη των ταφών συνολικά, σε συνδυασμό με 
την παρουσία όλων των ανατομικών ομάδων στο 
συνολικό δείγμα, υποδεικνύουν ότι στην Τούμπα 
Κρεμαστής Κοιλάδας η συλλογή των καταλοίπων 
των καύσεων δεν ήταν πλήρης. Αντίθετα, η μικρή 
ποσότητα των οστών που τοποθετήθηκε στα τε-
φροδόχα αγγεία υποδηλώνει μάλλον τη συμβολική 
απόθεση ελάχιστης ποσότητας οστών, χωρίς να ση-
μειώνεται επιλογή συγκεκριμένων ανατομικών 
ομάδων. Τέλος, η παρουσία ζωικών οστών στις 13 
από τις 21 καύσεις (62%), τα οποία σε κάποιες πε-
ριπτώσεις φέρουν έντονα ίχνη επίδρασης πυράς (σε 
έξι ταφές μάλιστα συνυπάρχουν καμένα και μη, 
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12. Καμένα, και μη, οστά ζώων από την καύση 4 (προσωπικό αρχείο Α. Κατσαβέλη).
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ζωικά οστά), αποτελεί πιθανώς απόρροια κατανά-
λωσης κρέατος ή προσφοράς προς το νεκρό πριν, 
κατά τη διάρκεια ή μετά από τη διαδικασία της 
καύσης21 (εικ. 12).

Επίλογος 
Η εφαρμογή της καύση των νεκρών ενέχει την 
πλήρη μεταμόρφωση και διάσπαση του ανθρώπι-
νου σώματος, χωρίς ωστόσο να συντελείται η ολική 
καταστροφή και «εξαφάνισή» του. Η έκθεση του 
σώματος στη φωτιά επιφέρει ποικίλες φυσικές και 
χημικές αλλοιώσεις στο σκελετό, όπως συρρίκνω-
ση, θρυμματισμό, στρέβλωση και πλήρη παραμόρ-
φωση των οστών, καθώς επίσης και απώλεια των 
οργανικών και μετασχηματισμό των ανόργανων 
κρυσταλλικών συστατικών τους.22 Στην αρχαία Ελ-
λάδα η υιοθέτηση της καύσης του νεκρού σώμα-
τος, αντί του ενταφιασμού του,23 έχει συνδεθεί πα-
ραδοσιακά με την εισβολή από τον Βορρά δωρι-
κών φύλων, αμέσως μετά την κατάρρευση του μυ-
κηναϊκού πολιτισμού.24 Ωστόσο, από τη δεκαετία 
του 1980, νέες έρευνες έχουν αμφισβητήσει την πα-
ραπάνω θεωρία, καθώς φαίνεται πιθανότερη η 
βαθμιαία εισαγωγή της καύσης του νεκρού σώ-
ματος ήδη από τη Νεολιθική εποχή στη Θεσσα-
λία,25 ενώ δεν λείπουν και σποραδικά παραδείγ-
ματα από τη Μεσολιθική περίοδο, όπως επί παρα-
δείγματι στο σπήλαιο Φράγχθι Αργολίδας.26

Η καύση ως συστηματική επιλογή για τη μετα-
χείριση του  νεκρού σώματος σηματοδοτεί την 
Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου στην Ελλάδα, κατά 
την οποία είτε επικρατεί είτε συνυπάρχει με τον 
ενταφιασμό σε ευρεία γεωγραφική κλίμακα.27 
Κατά την ίδια περίοδο στην Αθήνα, η καύση και ο 
ενταφιασμός, ως βασική επιλογή μεταχείρισης του 
νεκρού σώματος, εναλλάσσονται, με την ηλικία του 
νεκρού να αποτελεί σημαντικό κριτήριο για τον 
τρόπο μεταχείρισής του.28 Θα πρέπει να σημειωθεί 
επίσης η σημασία των Ομηρικών επών της Ιλιάδας 
και της Οδύσσειας ως πολύτιμης πηγής πληροφο-
ριών για τα ταφικά έθιμα της εποχής. Η συνύ-
παρξη διαφοροποιημένης μεταχείρισης των νε-
κρών σε ένα τόπο συνεπάγεται ενδεχομένως δια-
φορετικές έννοιες και νοήματα για την πρόσληψη 
του θανάτου από τις κοινωνίες των ζωντανών.
Η πρόσφατη έρευνα καταδεικνύει ότι η πρα-

κτική της καύσης των ανθρώπινων καταλοίπων 
έχει μακρά ιστορία στον ελλαδικό χώρο ήδη από 

την Προϊστορική εποχή. Η παρουσία καμένων 
ανθρώπινων καταλοίπων από τη Μεσολιθική πε-
ρίοδο, οι ολοένα και περισσότερες αρχαιολογικές 
μαρτυρίες για καμένα σκελετικά κατάλοιπα της 
Νεώτερης Νεολιθικής περιόδου στη δυτική Μακε-
δονία, ενισχύουν την άποψη ότι οι ενδείξεις για 
την επίδραση της φωτιάς σε ανθρώπινα κατάλοιπα 
πιθανώς να συνδέονται με μια παράδοση στον ελ-
λαδικό χώρο που ανάγεται στην Αρχαιότερη Νεο-
λιθική. Στο παρόν άρθρο προσπαθήσαμε να δώ-
σουμε μικρή εικόνα της δυναμικής που προσφέρει 
η μελέτη των καύσεων, τόσο σε ζητήματα τεχνο-
γνωσίας της διαμόρφωσης της πυράς και συλλογής 
των καμένων καταλοίπων, όσο και σε θέματα που 
αφορούν τη βιο-αρχαιολογική ιστορία των ανθρώ-
πων που υπέστησαν μετά τον θάνατό τους αυτή 
την πολύπλοκη διαδικασία, στο πλαίσιο αντιλή-
ψεων της εποχής τους.
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ABSTRACT

Speaking with the dead through their ashes 
Osteological analysis of Neolithic cremations from Kleitos and Toumba Kremastis Koiladas in Kozani 

Themes in Archaeology 2020, 4(2): 152 - 165 

The recent macroscopic analysis of the human burned bones combined with the excavation data provides significant 
information about the secondary depositions of cremation burials at Kleitos and Toumba Kremastis Koiladas sites. 
Parameters such as the biological sex and the age of death gives us insight to demography, while thermal alterations 
of burned bones provide information about the conditions of cremation. Moreover, observations on taphonomic 
changes of the bones increases our understanding concerning on the burial practice of cremation and the treatment 
of the dead in general during Neolithic period. The results of the osteological analysis and their inclusion in the 
spatial and temporal context constitute the content of this article.

Key words: cremations, burned bones, osteological analysis, Neolithic Period, LN, FN, Western Macedonia 
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