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Ευγενία Αδάμ

Στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ένας αριθμός λίθινων τεχνέργων συγκεντρώ

θηκαν από έρευνες πεδίου σε διάφορα σημεία του νομού Ιωαννίνων1.

Η πλουσιότερη σε ευρήματα θέση είναι αυτή στην κοινότητα Ραψαίων (Δήμος 

Δωδώνης), όπου συγκεντρώθηκαν 3325 λίθινα τέχνεργα από τέσσερα αγροτεμάχια 

συνολικής έκτασης 41.000 τ.μ. Τα ευρήματα συνιστούν τεκμήρια χρήσης της περι

οχής κατά τη διάρκεια της Μέσης Παλαιολιθικής, και σε μικρότερο βαθμό κατά τη 

Νεολιθική και την Εποχή του Χαλκού2.

Τα ευρήματα από τις υπόλοιπες θέσεις είναι συγκριτικά λίγα και αντιπροσωπεύο

νται από ισχνές συγκεντρώσεις, εντοπισμένες σε περιοχές ποικίλων υψομέτρων και 

τοπογραφίας. Παρά τον μικρό τους αριθμό, τα ευρήματα παραπέμπουν σε ενδια

φέρουσες παραμέτρους της δραστηριοποίησης των κυνηγών-τροφοσυλλεκτών και 

των πρώτων γεωργο-κτηνοτρόφων στα τοπία του Νομού Ιωαννίνων.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ (εικ. ι)

• Κοινότητα Αρτοπούλας Δήμου Δωδώνης. Σε διάφορα σημεία της περιοχής (υψό

μετρο 500μ.), η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη τοπογραφία και πυκνή βλάστηση, 

εντοπίστηκαν 4 τέχνεργα.

• Κοινότητα Νεγράδων Δήμου Πωγωνίου. Στη θέση «Μαυρονέρι», στον κάμπο 

που εκτείνεται περίπου 1 χιλιόμετρο δυτικά της Ι. Μ. Βελλάς (υψόμετρο 400μ.), 

εντοπίστηκαν 10 τέχνεργα.

• Κοινότητα Πρωτόππαπα Δήμου Ζίτσας. Στην κορυφή του λόφου «Κολοβού- 

τσελο» (υψόμετρο 780μ.) και σε απόσταση π. 2 χιλιομέτρων νότια της κοινότητας 

εντοπίστηκαν 16 τέχνεργα. Από την παρακολούθηση αρδευτικών έργων στον κάμπο 

που εκτείνεται ανάμεσα στην Ασφάκα και τον Πρωτόπαππα δεν προέκυψαν άλλα 

παρόμοια ευρήματα.

• Κοινότητα Αναργύρων Δήμου Ζίτσας (Γραμμενοχώρια). Σε αγροτεμάχια κοντά

1. Αδάμ 2018.

2. Αδάμ 2017.
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στη λατομική περιοχή Ιωαννίνων (υψόμετρο 670μ.), στα οποία διατηρούνται μικρής 

έκτασης συγκεντρώσεις ερυθρογής, εντοπίστηκαν 73 τέχνεργα.

• Κοινότητα Πετραλώνων Δήμου Ζίτσας (Γραμμενοχώρια). Εκατόν εβδομήντα τέ

χνεργα συγκεντρώθηκαν από τα σημεία λειτουργίας λατομείων μαρμάρων, τα οποία 

είναι πολυπληθή στην περιοχή. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν στις 

θέσεις με τα τοπωνύμια «Κοτσόνι» και «Κληματιές» (υψόμετρο 750μ.). Τα τέχνεργα 

συγκεντρώθηκαν από τον λεπτό εδαφικό μανδύα, ο οποίος καλύπτει την επιφάνεια 

των κρατήρων των λατομείων εξόρυξης μαρμάρων, τα οποία δραστηριοποιούνταν 

έντονα στην περιοχή μέχρι πρότινος. Είναι σίγουρο ότι η λατομική δραστηριότητα 

έχει εξαφανίσει έναν ικανό αριθμό αρχαιολογικών δεδομένων. Η περιοχή αποτελεί εγ

γυημένο τόπο προμήθειας πρώτης ύλης για εργαλειακό εξοπλισμό, μιας και είναι πολύ 

πλούσια σε φλέβες πυριτόλιθου, που διακρίνονται εύκολα μέσα στον ασβεστόλιθο.

• Κάμπος Ξηρόβαλτου Δήμου Δελβινακίου (υψόμετρο 730-850μ.) (στο εξής η θέση 

θα αναγράφεται ως ΠΟΞ). Από την παρακολούθηση εργασιών αναδασμού (2004

2005), συνολικής έκτασης π. 2000 στρεμμάτων, προέκυψαν 801 λίθινα τέχνεργα.

Ο κάμπος Ξηρόβαλτου, στο λεκανοπέδιο των κοινοτήτων Ορεινού-Ξηρόβαλ- 

του-Ποντικάτων, εκτείνεται στο ΒΔ τμήμα του Ν. Ιωαννίνων κοντά στα ελληνοαλ- 

βανκά σύνορα. Πρόκειται για ενεργή δολίνα που ορίζεται από τους ορεινούς όγκους 

της οροσειράς Μέρτσικα (εικ. 2). Στο ΒΔ άκρο του κάμπου βρίσκεται το στενό πέρα

σμα Σκίπι, το οποίο οδηγεί στην Αλβανία.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναδασμού εντοπίστηκαν κινητά ευρήματα δια

φόρων περιόδων, αλλά όχι αρχιτεκτονικά λείψανα ή κατασκευές. Τα ευρήματα πε

ριλαμβάνουν όστρακα χειροποίητων και τροχήλατων αγγείων που χρονολογούνται 

από την πρώιμη Εποχή Σιδήρου έως και τους Μεταβυζαντινούς χρόνους, και λίθινα 

τέχνεργα που αντιπροσωπεύουν ένα βάθος χρόνου ανθρώπινης δραστηριότητας 

από την Παλαιολιθική Εποχή έως και την Εποχή του Χαλκού3.

Τα κεραμικά ευρήματα προέρχονται κυρίως από το βόρειο και βορειοανατολικό 

τμήμα του αναδασμού, το οποίο βρίσκεται κοντά στα λείψανα του παλαιού οικισμού 

Ξηρόβαλτου. Σημαντικός στον τομέα αυτό ήταν ο εντοπισμός αποθηκευτικών αγ

γείων ελληνιστικών χρόνων4. Από το βόρειο τομέα του έργου, αλλά μακριά από τα 

ελληνιστικά ευρήματα, συγκεντρώθηκαν και λίθινα τέχνεργα διαφόρων περιόδων.

Στο νότιο τμήμα του αναδασμού, τα κεραμικά ευρήματα είναι από αραιά έως 

σπάνια, ενώ κυριαρχούν τα λίθινα τέχνεργα. Δοκιμαστικές τομές στις περιοχές αυτές 

δεν απέδωσαν κατασκευές παρά μόνο κινητά ευρήματα. Από το νότιο τμήμα προέρ

χονται και τέχνεργα της Νεολιθικής και της Εποχής του Χαλκού.

3. Γιούνη κ.ά. υπό έκδοση.

4. Γιούνη κ.ά. 2007.
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Τα Παλαιολιθικά τέχνεργα -κυρίως Μέσης Παλαιολιθικής περιόδου- πρέπει να 

αντιπροσωπεύουν έναν ορίζοντα χρήσης της περιοχής, ο οποίος έχει διαβρωθεί και 

διασπαρεί σε μεγάλη έκταση. Τα ευρήματα της περιόδου του Ολόκαινου (Νεολιθική / 

Εποχή του Χαλκού) πρέπει να αντιπροσωπεύουν υπολείμματα κατοίκησης στην περι

φέρεια της δολίνας, όπου και όταν το επέτρεπε η διακύμανση του υδροφόρου ορίζοντα 

κατά τις περιόδους αυτές. Επιφανειακή έρευνα στα γύρω του αναδασμού πρανή δεν 

ήταν εφικτή λόγω της ύπαρξης ναρκοπεδίων του Β' Παγκόσμιου Πολέμου.

ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 

Η ποσοτική ανάλυση ανά θέση εντοπισμού παρουσιάζεται στον Πίνακα 15.

• Αρτοπούλα. Το πολύ μικρό αυτό σύνολο των 4 τεχνέργων περιλαμβάνει 1 Με- 

σοπαλαιολιθικό πλευρικό ξέστρο, 1 λειάνιστρο/πυρήνα μεγάλων διαστάσεων6 και 

1 μικρολεπίδα με πλευρική επεξεργασία και ελαφρά στίλβη, που παραπέμπει στη 

Νεολιθική περίοδο ή την Εποχή του Χαλκού (εικ. 3)._

• Νεγράδες. Το επίσης μικρό αυτό σύνολο περιλαμβάνει πυρήνες φολίδων, φολί

δες και εργαλεία (πλευρικά ξέστρα, εγκοπές/οδοντωτά) πρώιμων7 παλαιολιθικών 

χρόνων. Τα τέχνεργα φέρουν έντονη εξαλλοίωση και κάποια έχουν ίχνη δεύτερης 

χρήσης (εικ. 4).

• Πρωτόππαπας. Στο μικρό αριθμητικά σύνολο περιλαμβάνονται άμορφοι πυρή

νες φολίδων, τέχνεργα με δευτερογενή επεξεργασία, υψηλά τερματικά ξέστρα πρώι

μου Ανώτερου Παλαιολιθικού τύπου, οδοντωτά και οπέας (εικ. 5).

• Ανάργυροι. Στο σύνολο, το οποίο απαρτίζεται από 73 τέχνεργα, περιλαμβάνο

νται λεπτοί δισκοειδείς πυρήνες και πυρήνες Λεβαλουά (εικ. 6), φολίδες από δισκο- 

ειδείς πυρήνες, πυρήνες και αποκρούσματα Ανώτερου Παλαιολιθικού τύπου, από τα 

οποία 2 πυρήνες λεπιδών (εικ. 7), επιμήκεις φολίδες και εργαλεία. Τα εργαλεία είναι 

Μεσοπαλαιολιθικού τύπου, και σε αυτά συγκαταλέγονται πλευρικά και εγκάρσια ξέ

στρα (από τα οποία ένα τύπου Quina (εικ. 8), εγκοπές και οδοντωτά, κολοβώσεις και

5. Ο όρος «πυρήνες» περιλαμβάνει και θραύσματα πυρήνων. Στον όρο «αποκρούσματα» περιλαμ
βάνονται και οι λεπίδες και μικρολεπίδες. Ειδική αναφορά σε αυτές γίνεται στο κείμενο κάθε θέσης 
όπου απαντώνται.

6. 67,0 x 82,5 x 35,5μ., αγγλικός όρος “core-chopper”.

7. Κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά των τεχνέργων παραπέμπουν σε παλαιότερες φάσεις της Μέ
σης Παλαιολιθικής ή ακόμα και στην Κατώτερη Παλαιολιθική περίοδο, αλλά λόγω του μικρού 
αριθμού των τεχνέργων και της ελλιπούς τεκμηρίωσης των φάσεων αυτών στον Ελλαδικό χώρο 
(βλ. Runnels και van Andel 2003 για μια πρώτη εκτίμηση και Tourloukis και Harvati 2017 για νέα 
στοιχεία), χρησιμοποιώ τον όρο «πρώιμο».
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τέχνεργα με μερική δευτερογενή επεξεργασία8. Πολλά τέχνεργα φέρουν επιφανεια

κή εξαλλοίωση (patina). Η πρώτη ύλη κατασκευής τους -με βάση την κατάσταση 

του εξωτερικού φλοιού- είναι βότσαλα πυριτόλιθου.

• Πετράλωνα. Τα τέχνεργα είναι κατασκευασμένα κυρίως σε πλακέτες πυριτόλι

θου πολύ καλής ποιότητας και διαφόρων χρωμάτων (10R3/3-4/3 weak red-dusky 

red, 5YR3/3 ή 2.5YR3/4 dark reddish brown και 7.5YR3/0 very dark grey/black της 

κλίμακας Munsell). Στο σύνολο περιλαμβάνονται και εξαλλοιωμένα τέχνεργα.

Τα ευρήματα από τις θέσεις των Πετραλώνων που μπορούν να αποδοθούν στη 

Μέση Παλαιολιθική περίοδο περιλαμβάνουν φολίδες από δισκοειδείς πυρήνες (εικ. 

9), πλευρικά Μεσοπαλαιολιθικά ξέστρα (εικ. 10) -αρκετά κατασκευασμένα σε υπό

βαθρα Λεβαλουά- εγκοπές, κολοβώσεις σε φολίδες και οπείς (εικ. 11). Τα Ανώτερα 

Παλαιολιθικά τέχνεργα (εικ. 12) περιλαμβάνουν πυρήνες λεπίδων/μικρολεπίδων, 

λεπίδες, τερματικά ξέστρα, κολοβώσεις σε λεπίδες και 1 σύνθετο εργαλείο9.

• Αναδασμός ΠΟΞ. Μεγάλος αριθμός των τεχνέργων είναι φολίδες αδιάγνωστης 

ηλικίας. Έντονη, επίσης, είναι και η παρουσία διαβρωμένων και φθαρμένων τεχνέργων, 

καθώς και τεχνέργων σε δεύτερη χρήση, όπως συμβαίνει και στα σύνολα από τους 

Ραψαίους10 και Γραμμενίτσα11. Στα διαγνωστικά μεσοπαλαιολιθικά τέχνεργα περιλαμ

βάνονται πυρήνες φολίδων, 1 ψευδοαιχμή-ψευδολεβαλουά (εικ. 13), αποκρούσματα 

και εργαλεία. Στην Ανώτερη Παλαιολιθική περίοδο μπορούν να αποδοθούν τερματικά 

ξέστρα, γλυφίδες, μικρολεπίδες και μια μικρολεπίδα με τεχνητή ράχη (εικ. 14). Η Νε

ολιθική/Εποχή Χαλκού αντιπροσωπεύονται από στελέχη δρεπανιών και εργαλεία με 

αμφίπλευρη επεξεργασία (εικ. 15), καθώς και από αιχμή με κοίλη βάση (εικ.16).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η παρουσίαση αυτών των επιφανειακών ευρημάτων είναι προκαταρκτική και γενι

κή. Δεν είναι πρόθεσή μου, ούτε είναι εφικτό σε αυτό το άρθρο, να γίνει εξαντλητική 

συζήτηση για την ερμηνεία επιφανειακών συγκεντρώσεων λίθινων τεχνέργων, όπως

8. Ο όρος «δευτερογενής επεξεργασία» αναφέρεται στην επέμβαση που υφίστανται επιλεγμένα προϊό
ντα σκόπιμης κατάτμησης μετά την αφαίρεση τους από τον αρχικό πυρήνα («υπόβαθρα»), με σκοπό να 
αποκτήσουν συγκεκριμένο σχήμα και επιφάνειες, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες δραστη
ριότητες (κόψιμο, διάτρηση, ξύσιμο, πριόνισμα, κ.λπ). Ο όρος δηλώνει σκοπιμότητα και προσχεδιασμό.

9. Ο όρος «σύνθετο εργαλείο» (composite tool στα αγγλικά) περιγράφει ένα υπόβαθρο (λεπίδα 
ή μικρολεπίδα) στο οποίο έχουν διαμορφωθεί δύο τύποι εργαλείων, για παράδειγμα τερματικό 
ξέστρο/γλυφίδα) (de Soneville-Bordes και Perrot 1955). Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται 
για τερματικό ξέστρο-οπέα.

10. Αδάμ 2017.

11. Αδάμ 2001.
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διατυπώνεται από πολυάριθμους άλλους ερευνητές12. Οι σκέψεις, οι ερμηνείες και τα 

σχόλια που ακολουθούν αποτελούν απλά τροφή για σκέψη.

Τα ευρήματα από την Αρτοπούλα και τους Νεγράδες, αν και αριθμητικά πολύ λίγα, 

υπαινίσσονται παλαιότητα, η οποία δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί με βεβαιότητα στην 

Ήπειρο. Τέχνεργα όπως οι πυρήνες/λειάνιστρα ανήκουν σε πρώιμες φάσεις της Πα

λαιολιθικής ή έστω της Μέσης Παλαιολιθικής, και μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί 

στις ελάχιστες ανασκαμμένες θέσεις της Ηπείρου. Μέχρι στιγμής, οι μελετητές δεν 

εισηγούνται ξεκάθαρα την ύπαρξη Κατώτερης Παλαιολιθικής στην Ήπειρο, αλλά ανα

γνωρίζουν κάποια χαρακτηριστικά παλαιότητας σε ορισμένα επιφανειακά σύνολα13.

Τα ευρήματα από τον Αναδασμό-ΠΟΞ, τους Ανάργυρους και τα Πετράλωνα ενισχύ

ουν τις ενδείξεις για δραστηριότητα κατά τη Μέση Παλαιολιθική στο Νομό Ιωαννίνων. 

Ειδικά τα τέχνεργα από τον Αναδασμό-ΠΟΞ παραπέμπουν στο σύνολο των Ραψαίων.

Τα ευρήματα από τα Γραμμενοχώρια (Ανάργυροι και Πετράλωνα) τεκμηριώνουν 

την παρουσία Μεσοπαλαιολιθικών λιθοτεχνιών (και έμμεσα του Homo Neander- 

thalensis) στην περιοχή του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, συμπληρώνοντας, έτσι, ένα 

κενό στη δραστηριότητα ανθρώπινων ομάδων στην περιοχή κατά τη Μέση Παλαι- 

ολιθική14. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι τα τέχνεργα τεχνικής Λεβαλουά είναι 

συχνότερα στην περιοχή του λεκανοπεδίου από ό,τι στις άλλες περιοχές εντοπι

σμού (για παράδειγμα στον Αναδασμό-ΠΟΞ, στους Ραψαίους και τη Γραμμενίτσα). 

Στα σύνολα των Ραψαίων και -σε μικρότερο βαθμό- της Γραμμενίτσας, επικρατεί 

η Μουστέρια τεχνολογία με δισκοειδείς και πολυεδρικούς πυρήνες φολίδων. Στους 

εργαλειακούς τύπους περιλαμβάνονται οδοντωτά, εγκοπές, κολοβώσεις και πλευρι

κά ξέστρα. Προϊόντα τεχνικής Λεβαλλουά είναι παρόντα, αλλά όχι κοινά. Αυτό θα 

μπορούσε να ερμηνευθεί ως χρονική διαφοροποίηση στη χρήση της περιοχής των 

Γραμμενοχωρίων κατά τη Μέση Παλαιολιθική. Τα Μεσοπαλαιολιθικά ευρήματα από 

τα Γραμμενοχώρια είναι επίσης συγκρίσιμα και με αυτά από την περιοχή Γρεβενών15.

Η περιοχή των Γραμμενοχωρίων, επίσης, απέδωσε και έναν αριθμό τεχνέργων 

Ανώτερου Παλαιολιθικού τύπου, συγκρίσιμων με τις λιθοτεχνίες της βραχοσκεπής 

Καστρίτσα16, η οποία βρίσκεται σε απόσταση π. 20 χιλιομέτρων προς τα ανατολικά. 

Πολλές από τις πρώτες ύλες στο σύνολο των Πετραλώνων συναντώνται και στις Ανώ

τερες Παλαιολιθικές λιθοτεχνίες της Καστρίτσας. Δεν είναι απίθανο η περιοχή των 

Γραμμενοχωρίων, με την ήπια τοπογραφία και την αφθονία καλής ποιότητας πυριτό

λιθου, να αποτελούσε προνομιακό χώρο εφοδιασμού σε θηράματα και πετρώματα για

12. Galanidou κ.ά. 2016. Ligkovanlis 2011.

13. Runnels και van Andel 2003. Tourloukis και Karkanas 2012. Tourloukis και Harvati 2018.

14. Bailey 1992.

15. Efstratiou κ.ά. 2014.

16. Adam 1989. Adam 2016.
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τους κυνηγούς-συλλέκτες της θέσης. Επιπλέον, η τοπογραφία των Γραμμενοχωρίων, 

η οποία χαρακτηρίζεται από μικρά υψίπεδα και χαμηλούς λόφους με ασβεστολιθικό 

υπόβαθρο, διευκολύνει την επικοινωνία με το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, τη Ζίτσα, 

τα Κούρεντα και τη Δωδώνη, ενώ συνδέεται και με τη λεκάνη απορροής του Καλαμά17.

Η περιοχή, λοιπόν, των Πετραλώνων και Αναργύρων θα μπορούσε να εντάσσεται 

στην περιφέρεια εκμετάλλευσης της Καστρίτσας κατά την τελική Παλαιολιθική18, 

αλλά και στη ζώνη μετακίνησης των Νεάντερταλ κατά την προηγούμενη περίοδο.

Η Ανώτερη Παλαιολιθική αντιπροσωπεύεται σε μικρότερο βαθμό από ό,τι η 

Μέση. Αν τα σύνολα από τα Γραμμενοχώρια και τον Αναδασμό-ΠΟΞ παραπέμπουν 

στις τελικές της φάσεις, το σύνολο του Πρωτόπαππα παραπέμπει σε πρώιμη φάση 

της περιόδου αυτής, πιθανόν την Ωρινάκεια. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά μικρό για να 

είναι διαγνωστικό, και θεωρείται απλά ενδεικτικό.

Πρέπει, επίσης, να αναφερθεί ότι στην εξέλιξη της τεχνολογίας του λίθου δεν 

υπάρχουν στεγανά, και ότι συχνά οι υστερότερες τεχνικές περιλαμβάνουν και εξελίσ

σουν στοιχεία των προηγούμενων19. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι πρισματικοί 

πυρήνες λεπίδων της τεχνικής Λεβαλουά, οι οποίοι μπορεί να χαρακτηριστούν και 

ανώτερης παλαιολιθικής τεχνολογίας20 όταν εντοπίζονται μεμονωμένοι και αποκομ

μένοι από το λιθοτεχνικό σύνολο στο οποίο ανήκουν, όπως ισχύει στις περιπτώσεις 

επιφανειακών ευρημάτων.

Οι επιφανειακές θέσεις του Νομού Ιωαννίνων που προαναφέρθηκαν προσφέ

ρουν ευπρόσδεκτες πληροφορίες και για την αρχαιολογία του Πρώιμου Ολόκαινου 

στο νομό, η οποία παραμένει ελλιπής. Τόσο η Νεολιθική όσο και η Εποχή Χαλκού 

δεν αντιπροσωπεύονται από ικανοποιητικό αριθμό ανασκαμμένων θέσεων, και αυτό 

ισχύει πολλαπλάσια για τα λίθινα τέχνεργα. Έρευνες πεδίου έχουν καταδείξει πως η 

ορατότητα των θέσεων λόγω βλάστησης και έντονης ιζηματογένεσης είναι περιορι- 

σμένη21. Ωστόσο, διαγνωστικά τέχνεργα των περιόδων αυτών περιλαμβάνονται σε 

όλα σχεδόν τα προαναφερθέντα σύνολα και είναι συγκρίσιμα με πρόσφατα ανασκα- 

φικά ευρήματα22. Χαρακτηριστικά είναι τα τέχνεργα με στίλβη και η αιχμή με κοίλη 

βάση από την Αρτοπούλα και τον Αναδασμό-ΠΟΞ, τα οποία έχουν παράλληλα στο 

νεολιθικό οικιστικό σύνολο από την Επισκοπή Σερβιανών και στη μεσοελλαδική 

εγκατάσταση στο Παλαμπούτι Νεοχωρόπουλου23.

17. Νιτσιάκος 1998, 255-257.

18. Bailey κ.ά. 1983. Bailey κ.ά. 1993.

19. Chabai 2003.

20. Bar-Yosef κ.ά. 2006. Meignen 2012.

21. Bailey κ.ά. 1997. Ντίνου κ.ά. 2017. Adam κ.ά. 2011.

22. Βασιλείου και Τζοβάρας υπό έκδοση. Βασιλείου κ.ά. υπό έκδοση.

23. Σουέρεφ 2016.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα επιφανειακά λίθινα τέχνεργα από διάφορες θέσεις του νομού Ιωαννίνων, τα 

οποία παρουσιάστηκαν ανωτέρω, είναι ποσοτικά λίγα, αλλά ποιοτικά προκλητικά. 

Συστηματικές έρευνες πεδίου θα ισχυροποιούσαν τις ενδείξεις και πιθανόν να κατέ

ληγαν σε εντοπισμό θέσεων, κυρίως στο ομώνυμο λεκανοπέδιο ή σε γειτονικές προς 

αυτό περιοχές.

Η καταγραφή και ανάλυση των ευρημάτων, αν και σε προκαταρκτικό ακόμα στά

διο, προσφέρει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη δραστηριότητα στην περιοχή του 

Νομού Ιωαννίνων κατά την Εποχή του Λίθου.

1. Μαρτυρείται η παρουσία δύο ανθρώπινων τύπων στο χώρο του Νομού Ιωαννί

νων, του Homo Neanderthalensis και του Homo Sapiens.

2. Τεκμηριώνεται δραστηριότητα κατά το Πλειστόκαινο κατά δύο τουλάχιστον πε

ριόδους της Παλαιολιθικής: τη Μέση και την Ανώτερη.

3. Η μαρτυρία επεκτείνεται και στο Ολόκαινο (Νεολιθική/Εποχή Χαλκού) σε περι

οχές, μάλιστα, όπου η αρχαιολογική μαρτυρία είναι περιορισμένη.

4. Τα ευρήματα εντάσσονται σε φάσεις της Παλαιολιθικής που αντιπροσωπεύονται 

και από ανασκαμμένες θέσεις (Ασπροχάλικο, Καστρίτσα, Κλειδί, Μποίλα,) και προ- 

σφέρονται για συνεκτίμηση των επιφανειακών ευρημάτων με αυτά από τις προστα- 

τευμένες θέσεις, και τις υπαίθριες θέσεις από γειτονικές περιοχές (για παράδειγμα 

Νομός Πρέβεζας και Νομός Θεσπρωτίας).

5. Η αξιολόγηση των ευρημάτων -παρά το μικρό αριθμό τους και τον επιφανει

ακό τους χαρακτήρα- οδηγεί αναπόφευκτα σε σκέψεις γύρω από τις μαρτυρού- 

μενες τεχνολογικές και πολιτισμικές φάσεις, και σε προβληματισμό σχετικά με το 

υποδηλούμενο συμπέρασμα: τα στοιχεία από τα επιφανειακά ευρήματα και τα ανα- 

σκαφικά δεδομένα δείχνουν ότι κατά την Παλαιολιθική Εποχή, το λεκανοπέδιο 

των Ιωαννίνων υποστήριζε πληθυσμούς κυνηγών-τροφοσυλλεκτών γιατί πρόσφε- 

ρε φυσικούς πόρους (νερό, βλάστηση, θηράματα) και καλές πρώτες ύλες για εργα- 

λειακό εξοπλισμό. Πρόκειται για περιοχή η οποία αξίζει να ερευνηθεί συστηματικά 

και εντατικά.
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STONE AGE LANDSCAPE EXPLOITATION IN THE DISTRICT OF 
IOANNINA: THE EVIDENCE FROM SURFACE FINDS

ABSTRACT

A number of recently located findspots in the district of Ioannina have enriched the 

information on the exploitation of its landscapes during the Stone Age.

Stone artefacts collected from surface locations in the vicinity of the Ioannina 

basin confirm hunter-gatherer activity during both the Middle and the Upper Pa

laeolithic; the area was attractive because of its affluence in natural resources (water, 

prey, raw materials) and the access of passage to and from the Ioannina lake.

Moreover, multi-period stone artefacts (Palaeolithic to Bronze Age) were located 

in the northwestern part of the Ioannina district, by the Greco-Albanian border.

The surface finds compliment the archaeological record provided by excavated 

sites and are comparable to archaeological evidence from neighboring areas.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΘΕΣΗ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ % ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΡΤΟΠΟΥΛΑ

πυρήνες 1

ΠΛ, ΝΛ/ΕΧ
αποκρούσματα -

εργαλεία 3

ΣΥΝΟΛΟ 4

ΝΕΓΡΑΔΕΣ

πυρήνες 2

ΠΡΩΙΜΗ ΠΛ
αποκρούσματα 5

εργαλεία 3

ΣΥΝΟΛΟ 10

ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ

πυρήνες 4

ΠΡΩΙΜΗ ΑΠΛ
αποκρούσματα -

εργαλεία 12

ΣΥΝΟΛΟ 16

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

πυρήνες 14 16,4

ΜΠΛ
αποκρούσματα 39 57,4

εργαλεία 20 26,2

ΣΥΝΟΛΟ 73 100,0

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

πυρήνες 24 14,1

ΜΠΛ, ΑΠΛ, ΝΛ/ 
ΕΧ

αποκρούσματα 76 44,7

εργαλεία 70 41,2

ΣΥΝΟΛΟ 170 100,0

ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ
ΠΟΞ

πυρήνες 68 8.5

ΜΠΛ, ΑΠΛ, ΜΛ, 
ΝΛ/ΕΧ

αποκρούσματα 416 51.9

εργαλεία 317 39.6

ΣΥΝΟΛΟ 801 100.00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1074

Πίνακας 1. Λίθινα επιφανειακά ευρήματα. Ποσοτική ανάλυση ανά θέση.
Κωδικοί: ΠΛ = Παλαιολιθική, ΜΠΛ = Μέση Παλαιολιθική, ΑΠΛ = Ανώτερη Παλαιολιθική, 
ΝΛ = Νεολιθική, ΕΧ = Εποχή Χαλκού.



26 ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΔΑΜ

Εικ 1. Νομός Ιωαννίνων: θέσεις εντοπισμού λίθινων τεχνέργων. Σχεδίαση χάρτη Δ. Καλπάκης.



ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΛΙΘΙΝΩΝ ΤΕΧΝΕΡΓΩΝ 27

Εικ. 2. Γενική άποψη περιοχής αναδασμού Ορεινού - Ξηρόβαλτου - Ποντικάτων 
(φωτο Π. Τσιγκούλης, αρχείο ΕΦΑ Ιωαννίνων).

Εικ. 3. Αρτοπούλα. Επάνω: πυρήνας/λειάνι- 
στρο, κάτω: μικρολεπίδα με ελαφρά στίλβη 

(φωτο Ε. Αδάμ).

Εικ. 4: Νεγράδες. Αριστερά: φολίδα από δι- 
σκοειδή πυρήνα. Δεξιά: δισκοειδής πυρήνας, 
πιθανόν σε δεύτερη χρήση. Κάτω: ανάστρο

φο πλευρικό ξέστρο (φωτο Ε. Αδάμ).

Εικ. 5. Πρωτόπαππας. Αριστερά: οπέας. Δεξιά: 
υψηλό τερματικό ξέστρο (φωτο Ε. Αδάμ).

Εικ. 6 . Ανάργυροι. Πυρήνες Μέσου Πα
λαιολιθικού τύπου. Μουστέριοι δισκοειδείς 

πυρήνες, πυρήνες Λεβαλουά και (κάτω) 
πυρήνες/λειάνιστρα (φωτο Ε. Αδάμ).
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Εικ. 7. Ανάργυροι. Τέχνεργα Ανώτερου Παλαιο
λιθικού τύπου. Επάνω και δεξιά: Πυρήνες. Αρι
στερά: τεχνικό απόκρουσμα (φωτο Ε. Αδάμ).

Εικ. 8. Ανάργυροι. Εργαλεία Μέσου 
Παλαιολιθικού τύπου. Επάνω: εγκάρσια 
ξέστρα. Κέντρο αριστερά: πλάγιο ξέστρο 
σε υπόβαθρο Λεβαλουά. Κάτω: πλευρικό 

ξέστρο τύπου Quina (φωτο Ε. Αδάμ).

Εικ. 9. Πετράλωνα Ιωαννίνων. Τέχνεργα Εικ. 10. Πετράλωνα Ιωαννίνων. Τέχνεργα
Μέσου Παλαιολιθικού τύπου. Φολίδες από Μέσου Παλαιολιθικού τύπου. Πλευρικά

δισκοειδείς πυρήνες (φωτο Ε. Αδάμ). ξέστρα κατασκευασμένα σε υπόβαθρα
Λεβαλουά (φωτο Ε. Αδάμ).
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Εικ. 11. Πετράλωνα Ιωαννίνων. Τέχνεργα Μέ
σου Παλαιολιθικού τύπου. Εγκοπή, πλευρικά 

ξέστρα και οπείς (φωτο Ε. Αδάμ).

Εικ. 12. Πετράλωνα. Τέχνεργα Ανώτερου 
Παλαιολιθικού τύπου. Επάνω και κέντρο: πυ
ρήνες λεπίδων / μικρολεπίδων. Κάτω: γλυφίδα, 

σύνθετο εργαλείο, λεπίδες (φωτο Ε. Αδάμ).

Εικ. 13. Αναδασμός ΠΟΞ. Τέχνεργα Μέσου Παλαιολιθικού τύπου. Κάτω: πυρήνας Λεβα
λουά και πυρήνας δισκοειδής, επάνω: ψευδοαιχμή ψευδολεβαλουά (φωτο Ε. Αδάμ).



30

Εικ. 14. Αναδασμός ΠΟΞ. Τέχνεργα Ανώ
τερου Παλαιολιθικού τύπου. Επάνω σειρά: 
τερματικά ξέστρα, κέντρο: θραύσμα μικρο- 
λεπίδας με ράχη και τερματικού ξέστρου. 

Τρίτη σειρά αριστερά: γλυφίδα. Τα υπόλοιπα 
έως το τέλος: μικρολεπίδες (φωτο Ε. Αδάμ).
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ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΔΑΜ

Εικ. 15. Αναδασμός ΠΟΞ. Τέχνεργα Νεολιθι
κής / Εποχής Χαλκού. Εξαρτήματα δρεπανιών 

και ημίεργο αμφίπλευρο τέχνεργο 
(φωτο Ε. Αδάμ).

Εικ. 16. Αναδασμός ΠΟΞ. Αιχμή βέλους 
Εποχής Χαλκού (φωτο. Π. Τσιγκούλης).


