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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Είναι κοινή η διαπίστωση ότι ο τρόπος που τα αρχαιολογικά αντικείμενα κα-

τανέμονται στο χώρο, καθώς και ο τόπος στον οποίο κατανέμονται, μπορεί να απο-

τελέσει σημαντική πηγή πληροφοριών για την ανθρώπινη δραστηριότητα1. Το γεγο-

νός αυτό μπορεί να δικαιολογήσει το χαρακτηρισμό της αρχαιολογίας, ως μελέτη 

των γεωγραφικών σχέσεων των αρχαίων αντικειμένων. 

Είναι όμως απαραίτητο να κατανοήσει κανείς το συγκεκριμένο τρόπο με τον 

οποίο η ανθρώπινη συμπεριφορά αποτυπώνεται στο χώρο και φτάνει μέχρι εμάς 

προκειμένου να προχωρήσει σε μια ανασύνθεση της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Και η σύγχρονη αρχαιολογία μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιλαμβάνεται τη μελέτη του 

χώρου όχι μόνο ως πεδίο μέσα στο οποίο μπορεί να παρακολουθηθεί η ανάπτυξη 

μιας σχετικά μονογραμμικής ανθρώπινης δραστηριότητας. Συγχρόνως διαμορφώνει 

μια μεθοδολογία, που έχει για στόχο την καλύτερη κατανόηση αυτής της ένταξης 

της ανθρώπινης δραστηριότητας στο χώρο. Μέσα σ’ αυτό το θεωρητικό πλαίσιο ε-

ντάσσεται και η μελέτη της διάταξης των οικισμών και των νεκροταφείων, μια προ-

σπάθεια βαθύτερης κατανόησης του γεωγραφικού στοιχείου της ανθρώπινης δρα-

στηριότητας με τη μεγιστοποίηση των πληροφοριών που σχετίζονται με την οικο-

νομική, την κοινωνική ή την πολιτιστική του συμπεριφορά. 

Πριν όμως, είναι ανάγκη να οριστεί γενικότερα η έννοια του χώρου στην 

Κεντρική Μακεδονία, δηλαδή να καθοριστούν οι διαστάσεις του χώρου πάνω στις 

οποίες θα επιχειρηθούν κάποιες παρατηρήσεις. Η διάκριση γίνεται ανάμεσα σε εν-

δοκοινοτικό και διακοινοτικό επίπεδο. Με το πρώτο επίπεδο ανάλυσης εννοούμε 

την οργάνωση ή χρήση του χώρου μέσα σε κάθε οικισμό, ενώ με το δεύτερο την 

οργάνωση και τη χρήση του χώρου ανάμεσα στους οικισμούς, δηλαδή τον τρόπο με 

τον οποίο οι θέσεις κατανέμονται, αλλά και το είδος των θέσεων αυτών2. 

                                                 
1 Η τυπολογική – συγκριτική μέθοδος όμοιων αντικειμένων με διαφορετική γεωγραφική κατανομή, 
οδηγεί στη δημιουργία «πολιτιστικών ομάδων», όπου «πολιτιστική ομάδα» είναι η σταθερή επανάλη-
ψη στο χώρο ανάλογων ή και όμοιων – με τη γενικότερη έννοια του όρου – αντικειμένων, στην οποία 
σταθερή επανάληψη οφείλει το αναλυτικό και ερμηνευτικό της περιεχόμενο (βλ. Ανδρέου Στ. – Κω-
τσάκης Κ., «Διαστάσεις του χώρου στην Κεντρική Μακεδονία: Αποτύπωση της ενδοκοινοτικής και 
διακοινοτικής χωροοργάνωσης», Αμητός, 1987, σ. 87) 
2 Εξαιτίας των περιορισμένων σε αριθμό και μέγεθος ανασκαφών στην Κεντρική Μακεδονία είμαστε, 
αναγκασμένοι να περιοριστούμε στις όποιες ανασκαφικές αναφορές έχουν δημοσιευθεί, καθώς και στις 
αναφορές από επιφανειακές έρευνες, περιοριζόμενοι έτσι στον τόπο, το μέγεθος, το υψόμετρο και τα 
χρονολογικά δεδομένα των θέσεων (οικισμών και νεκροταφείων). 
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Το διακοινοτικό επίπεδο ανάλυσης συνήθως αντιμετωπίζεται με γεωγραφικά 

και οικονομικά πρότυπα. 

Ταυτόχρονα μέσα από ένα τοπογραφικό χάρτη δίνεται μια καθαρή εικόνα 

των φυσικών και ανθρωπογενών χαρακτηριστικών ενός τόπου, γίνονται αντιληπτά 

τα φυσικά και τεχνητά δημιουργήματα. 

Παράλληλα μπορεί να διαπιστωθεί γιατί κάποια οικιστικά κατάλοιπα βρί-

σκονται στη θέση που βρίσκονται. Να διαπιστωθεί γιατί και πως ο άνθρωπος προ-

σαρμόστηκε και συμβιώνει με τα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου που ζει. Να 

συνειδητοποιηθεί πως η τοπογραφία ενός τόπου επηρεάζει τις συγκοινωνίες ή επι-

κοινωνίες μέσα σ’ αυτόν τον τόπο και πως με τον υπόλοιπο κόσμο.  

Σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας δεν είναι η χρήση ενός τέτοιου τοπο-

γραφικού χάρτη, αλλά η δημιουργία του, που θα συντελέσει στην εκ των υστέρων 

κατανόηση των δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Σημείο αναφοράς της 

τοπογραφικής προσέγγισης αποτελούν οι οικισμοί και τα νεκροταφεία της Εποχής 

του Χαλκού στην Κεντρική Μακεδονία, και η οποιαδήποτε αναφορά γίνεται σε άλ-

λες θέσεις της ηπειρωτικής Ελλάδας ή του ευρύτερου Αιγαιακού χώρου, σκοπό έχει 

την καλύτερη κατανόηση των θέσεων της Μακεδονίας και την εύρεση ή όχι κοινών 

χαρακτηριστικών.  

Η εστία, ο οίκος, αποτελεί τον πυρήνα της οργάνωσης τόσο της οικογένειας 

όσο και της ευρύτερης κοινωνίας. Ο κάθε οικισμός αποτέλεσε το χώρο μέσα στον 

οποίο αναπτύχθηκε η ατομική πρωτοβουλία και η συλλογικότητα σε οικονομικό, 

πολιτικό, κοινωνικό ή πολιτισμικό επίπεδο. Αναπτύχθηκαν σχέσεις και θεσμοί, αξί-

ες που διαμόρφωσαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός τόπου, μιας ευρύτερης πε-

ριοχής.  

Η διάρκεια ζωής ενός οικισμού μαρτυρά ένα μέρος του παρελθόντος χρόνου 

εκείνου του τόπου. Η μετακίνηση, η συρρίκνωση, η μεγέθυνση ή η διακοπή της συ-

νέχειας αποτελούν βασικά στοιχεία στην έρευνα των αρχαιολόγων για την εξαγωγή 

χρήσιμων συμπερασμάτων.  

Από την άλλη, το σφράγισμα της ζωής, ο θάνατος, είναι ένα φαινόμενο που 

από τα αρχαιότερα χρόνια κίνησε το ενδιαφέρον του ανθρώπου. Το θάνατο συνο-

δεύουν διάφορα έθιμα, αλλά και αντικείμενα (κτερίσματα), χαρακτηριστικά της κά-

θε εποχής, μαρτυρώντας τη δομή και την οικονομία της κοινωνίας καθώς συχνά και 

την κοινωνική θέση του νεκρού. 
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Για την μελέτη των ταφικών εθίμων, που κίνησε από παλιά την περιέργεια 

των μελετητών στην έρευνά τους για την ανακάλυψη πολιτισμών του παρελθόντος, 

την αναπαράσταση του κοινωνικού και πολιτιστικού πλαισίου και την εξέταση της 

σχέσης των εθίμων και των κοινωνικών δομών, λίγες μόνο αρχαιολογικές μαρτυρίες 

διαθέτουμε, ειδικά μάλιστα για την Εποχή του Χαλκού στην Κεντρική Μακεδονία. 

Προσθέτοντας όμως σ’ όλα τα παραπάνω στοιχεία και την ανάγκη αναζήτη-

σης του φυσικού τόπου ύπαρξης των οικισμών και των νεκροταφείων, προχωρούμε 

στην καταγραφή αυτών, με σκοπό να γίνει εύκολα αντιληπτός ο αριθμός τους, η 

φυσική τους θέση, ο διασπορά τους και η παρουσία τους στη διάρκεια του χρόνου, 

πάντοτε με βάση τα μέχρι σήμερα αρχαιολογικά δεδομένα. 

Έτσι η ανάλυση που ακολουθεί διατηρεί τη σημασία της, ως μια πρόταση, 

που ενδεχόμενα θα ήταν χρήσιμη για τον προσανατολισμό μελλοντικής έρευνας3. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Η εύρεση των υψομέτρων, της τοπογραφίας της θέσης καθώς και άλλων επιμέρους στοιχείων αποδεί-
χθηκε εξαιρετικά δύσκολη, καθώς λείπουν οι δημοσιεύσεις των θέσεων. Η αναζήτηση έγινε με χάρτες 
της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και τα υψόμετρα είναι κατά προσέγγιση. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΙΓΑΙΑΚΟ ΧΩΡΟ 

Η ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 

Δημογραφία 

Τα στοιχεία από τις ανασκαφές περιορισμένης κλίμακας τόσο σε οικισμούς 

όσο και σε νεκροταφεία της Πρώιμης Χαλκοκρατίας4 στον αιγαιακό χώρο και ιδιαί-

τερα στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς και οι παρατηρήσεις από επιφανειακές επι-

σκοπήσεις, επιτρέπουν μια πρώτη ενδεικτική, αλλά όχι σφαιρική, προσέγγιση των 

δημογραφικών δεδομένων της περιόδου. Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από 

τη μελέτη των οικισμών, διαπιστώνεται ότι οι πρωτοελλαδικές κοινότητες είναι ορ-

γανωμένες σε μικρούς (0,64 εκτάρια-Αίγινα) και μεγαλύτερους οικισμούς (45 εκτά-

ρια-Μάνικα, 3,5-Λιθαρές, 2,5-Λέρνα), οι οποίοι αριθμούν κατά μέσον όρο από 300 

έως 1000 άτομα.  

H πυκνότητα των οικισμών διαφέρει κατά περιοχές και χρονικές περιόδους 

και εξαρτάται από τη γεωμορφολογία της περιοχής και τις κλιματολογικές συνθήκες 

που επικρατούν.  

Σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Μακεδονίας, 

η πληθυσμιακή αύξηση, που σημειώθηκε κατά την Πρώιμη εποχή του Χαλκού, είχε 

ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των οικισμών, σε σύγκριση με τη Χαλκο-

λιθική περίοδο (4500-3200 π.X.). Οι οικισμοί κτίζονται πλέον σε ψηλούς (30 μέτρα) 

ή χαμηλούς λόφους, οι οποίοι βρίσκονται κυρίως σε παράκτιες ζώνες. Οι επίπεδες 

εύφορες πεδιάδες, παραθαλάσσιες και μη, ευνοούν επίσης την ανάπτυξη πολυάν-

θρωπων οικισμών. Οι περισσότεροι από τους γνωστούς οικισμούς κατά τη περίοδο 

αυτή έχουν επιφάνεια από ένα μέχρι 3 εκτάρια, ενώ ελάχιστοι ξεπερνούν τα 8.  

Aπό τα τέλη της ΠΕΛ ΙΙ παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού και της έκτασης 

των οικισμών με συνακόλουθη συρρίκνωση του πληθυσμού. Η μείωση οικισμών 

και πληθυσμού, που παρατηρείται κατά την ΠΕΛ ΙΙΙ στη νότια Ελλάδα γενικότερα, 

έρχεται σε αντίθεση τόσο με τις θεωρίες περί διεισδύσεως νέων πληθυσμών, όσο 

                                                 
4 Ασλάνης Ι., «Οι σχέσεις της Κεντρικής Μακεδονίας και του Βαλκανικού χώρου κατά την Πρώιμη 
Εποχή του Χαλκού», Αμητός, 1987, σ 101-107. 
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και με τα ταφικά δεδομένα. H συγκριτική μελέτη κρανίων από τάφους της Πρωτο-

ελλαδικής ΙΙ (Άγιος Kοσμάς) και της Μεσοελλαδικής περιόδου (Λέρνα και Μυκή-

νες) πιστοποιούν την ομοιογένεια των πληθυσμών Aττικής και Αργολίδας κατά τις 

περιόδους αυτές και θέτουν κάποιους περιορισμούς στις συζητήσεις περί διεισδύ-

σεως νέων πληθυσμών. Εκτός αυτού, σε κανένα από τα μέχρι στιγμής ανασκαμμένα 

νεκροταφεία δε σημειώθηκε αιφνίδια αύξηση νεκρών. Επιπλέον, η εξέταση του πα-

λαιοανθρωπολογικού υλικού δεν κατέγραψε πιθανές επιδημίες, οι οποίες θα μπο-

ρούσαν να προκαλέσουν αιφνίδιους και μαζικούς θανάτους κατά τα τέλη της Πρω-

τοελλαδικής ΙI.  

Στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο η αρχιτεκτονική μορφή των οικισμών ποικίλ-

λει και επιτρέπει την αναγνώριση κάποιων πρώιμων πολεοδομικών συστημάτων. 

Πολλοί παρουσιάζουν πυκνή δόμηση κτισμάτων σε συστάδες, οι οποίες διαχωρίζο-

νται μεταξύ τους με δρόμους και στενά μονοπάτια με ακανόνιστο ή προσθετικό σύ-

στημα, (π.χ. Ζυγουριές, Aσκηταριό). Aκανόνιστη διάταξη έχουν οικισμοί, των ο-

ποίων τη βασική οικοδομική μονάδα συνιστούν κτήρια με καμπυλόγραμμους τοί-

χους (Oρχομενός, Λέρνα IV). Σπανιότερα, τα κτήρια παρατάσσονται στις πλευρές 

ενός κεντρικού δρόμου, που διασχίζει τον οικισμό σε όλο σχεδόν το μήκος του 

(γραμμικό, Λιθαρές). Mοναδική, τέλος, είναι η ακτινωτή διάταξη οικοδομικών τε-

τραγώνων, αποτελούμενων από πανομοιότυπα κτήρια, που χωρίζονται μεταξύ τους 

από παράλληλους δρόμους (περικεντρικό, Aίγινα V). 

Αρκετοί οικισμοί της Πρωτοελλαδικής περιόδου διασώζουν τμήματα προ-

στατευτικών-οχυρωματικών περιβόλων με απλή ή σύνθετη μορφή5. Tα κτήρια στη 

                                                 
5 Αρκετοί από τους μέχρι στιγμής ανασκαμμένους οικισμούς της Πρωτοελλαδικής περιόδου διασώζουν 
τμήματα προστατευτικών-οχυρωματικών περιβόλων. Πρόκειται για παραθαλάσσιους οικισμούς, οι 
περισσότεροι από τους οποίους ανήκουν στη φάση οικονομικής ακμής της περιόδου, στην Πρωτοελ-
λαδική ΙΙ. Μόνο ένας (Aίγινα V) χρονολογείται στην Πρωτοελλαδική III. Tο παλαιότερο όμως δείγμα 
τείχους καταγράφηκε στο λόφο Ζάγανι, στην περιοχή του νέου αεροδρομίου των Σπάτων, και χρονο-
λογείται στην Πρωτοελλαδική Ι. Η βιαστική ισοπέδωση του λόφου, δεν επέτρεψε δυστυχώς τη λεπτο-
μερή διερεύνησή του.  
Η μορφή των ανασκαμμένων περιβόλων ποικίλλει. Oι απλούστεροι είναι απλοί, λίθινοι περίβολοι, με 
πάχος έως 1 μέτρο και ανωδομή από ωμόπλινθους. Κτίζονται είτε ελεύθερα, δηλαδή σε κάποια από-
σταση από τα σπίτια (π.χ. Θήβα, Aσκηταριό, Μάνικα) είτε σε επαφή με αυτά, συνιστώντας συγχρόνως 
τη μια πλευρά των κτηρίων του οικισμού (π.χ. Pαφήνα).  
Στη Λέρνα IIIC και την Aίγινα V εφαρμόστηκαν πιο σύνθετα συστήματα οχύρωσης. Το τείχος της 
Λέρνας περιλαμβάνει διπλή σειρά τοίχων, με δωμάτια ανάμεσά τους (casemate walls), και ενισχύεται 
με πεταλόσχημους πύργους. Ο οικισμός της Aίγινας V προστατεύεται από έναν περίβολο με εναλλασ-
σόμενους πύργους και πύλες, και ένα προτείχισμα, κτισμένο σε απόσταση 3 μέτρων από τον περίβολο.  
Σε πολλούς ακμάζοντες οικισμούς της περιόδου, όπως στην Τίρυνθα, τη Λέρνα IV, τις Ζυγουριές, την 
Εύτρηση, τον Ορχομενό, τις Λιθαρές κ.α., δε βρέθηκαν ίχνη οχυρώσεων. H παρατήρηση αυτή δεν 
πρέπει να οδηγήσει στο βεβιασμένο συμπέρασμα ότι πράγματι δεν προέκυψαν λόγοι ιδιαίτερης προ-
στασίας τους, μια και κανένας από αυτούς δεν έχει ανασκαφεί σε όλη του την έκταση. 
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νότια Eλλάδα αποτελούνται από λίθινα θεμέλια και τοίχους από ωμές πλίνθους. 

Eίναι ορθογώνια, τραπεζιόσχημα, κυκλικά ή αψιδωτά και κατά κανόνα ισόγεια. H 

συνολική τους επιφάνεια κυμαίνεται από 30 έως 50 τετραγωνικά. Το εσωτερικό 

τους περιλαμβάνει εστίες και φούρνους για το μαγείρεμα και λιθόκτιστα θρανία για 

τον ύπνο, την προετοιμασία τροφής ή την απόθεση αγαθών. Η αποθήκευση γίνεται 

σε πιθάρια ή αμφορείς, σε δοχεία από ξύλο, δέρμα ή καλάμια, αλλά και σε λάκκους 

("βόθρους") που ανοίγονται στο δάπεδο. Εξέχουσα θέση στην αρχιτεκτονική της 

Πρωτοελλαδικής II περιόδου κατέχουν οικοδομήματα ειδικού τύπου, όπως τα ορθο-

γώνια "Kτήρια με διάδρομο" (300 τετραγωνικά) και το "Kυκλικό κτήριο" της 

Tίρυνθας. Aυτά συνδέονται από τους ερευνητές με τις οικονομικές και κοινωνικές 

ανακατατάξεις της Πρωτοελλαδικής ΙΙ περιόδου, και ερμηνεύονται ως πολιτικά-

διοικητικά και οικονομικά κέντρα των πρωτοελλαδικών κοινοτήτων.  

H έκταση και η πολεοδομική οργάνωση πολλών οικισμών, η διευθέτηση 

πλακοστρωμένων δρόμων και πλατειών για κοινή χρήση, η ύπαρξη οχύρωσης και 

κτηρίων με ειδικές λειτουργίες, η εξειδίκευση παραγωγής και η λειτουργία εργα-

στηρίων, η άσκηση εμπορίου κ.ά, αποτελούν στοιχεία, τα οποία επιτρέπουν την α-

ναγνώριση πρωτοαστικών κέντρων σε αρκετούς από τους οικισμούς της Πρωτοελ-

λαδικής ΙΙ και ΙΙΙ.  

Αντιθέτως οι οικισμοί της Πρώιμης Χαλκοκρατίας στη Mακεδονία (όπως 

και τη Θράκη) αποτελούνται από ορθογώνια και αψιδωτά, πασσαλόπηκτα (Μάνδα-

λο, Σιταγροί, Ντικιλί Τας) και σπανιότερα λιθόκτιστα κτήρια (Καστανάς, Άγιος 

Μάμας, Τούμπα Θεσσαλονίκης) και δεν εμφανίζουν πρωτοαστικό χαρακτήρα6. 

 

                                                                                                                                            
 
6 Bασικές προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό ενός αιγαιακού οικισμού ως πρωτοαστικού είναι η έκτα-
ση, η πολεοδομική διάταξη, οι δρόμοι, η ύπαρξη οχύρωσης και κτηρίων με ειδική λειτουργία ("Κτήρια 
με διάδρομο", "Κυκλικό κτήριο" Τίρυνθας), τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά (τύποι σπιτιών) και τεχνολογι-
κά (χρήση ψημένων κεραμιδιών) χαρακτηριστικά και η ύπαρξη πλακόστρωτων δρόμων και ακάλυ-
πτων χώρων για την εξυπηρέτηση κοινόχρηστων λειτουργιών. Eκτός από τα παραπάνω, απαραίτητα 
είναι και στοιχεία της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του οικισμού, όπως η εξειδίκευση εργασίας, η 
ύπαρξη εργαστηρίων (π.χ. κεραμικής, μεταλλοτεχνίας), ο έλεγχος παραγωγής, η άσκηση εμπορίου, η 
χρήση σφραγίδων, η συσσώρευση πλούτου (κοσμήματα, χρυσά αγγεία) και η ύπαρξη οργανωμένων 
νεκροταφείων (Άγιος Kοσμάς, Mάνικα).  
Oι οικισμοί που διαθέτουν τα περισσότερα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι η Mάνικα (45 ε-
κτάρια), η Θήβα (20), η Εύτρηση (8), η Τίρυνθα (5,9), οι Λιθαρές (3,5), η Λέρνα (2,5) και η Aίγινα 
(0,64 εκτάρια) (βλ Treuil R., Darque P., Poursat L-C., Touchais G., Οι πολιτισμοί του Αιγαίου, Αθήνα 
1996.). 
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Αρχιτεκτονική 

Η οργάνωση και η αρχιτεκτονική μορφή των σπιτιών διαφέρει κατά περιοχές 

και ανα περιόδους και αντανακλά τις περιβαλλοντικές, οικονομικές, πληθυσμιακές 

και κοινωνικές μεταβολές που σημειώνονται στην ηπειρωτική Ελλάδα κατά την 

Πρώιμη Χαλκοκρατία. 

Η αρχιτεκτονική της περιόδου καλείται να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες 

του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού. Στη νότια Eλλάδα κτίζονται οικοδομήματα 

με λίθινα θεμέλια και τοίχους από ωμές πλίνθους, ενώ στη βόρεια Eλλάδα κατα-

σκευάζονται τα γνωστά από τη Nεολιθική πασσαλόπηκτα κτίσματα με πηλόκτι-

στους τοίχους. Κτήρια ορθογώνια, τραπεζιόσχημα και αψιδωτά, κατά κανόνα ισό-

γεια, κτίζονται είτε σε επαφή μεταξύ τους είτε ανεξάρτητα στο χώρο. Aποτελούνται 

από ένα μεγάλο, κύριο χώρο με ανοιχτό ή κλειστό προθάλαμο, ενώ συχνή είναι η 

ύπαρξη και τρίτου δωματίου μικρών διαστάσεων πίσω από τον κύριο χώρο. H συ-

νολική τους επιφάνεια κυμαίνεται από 30 έως 50 τ.μ.. H είσοδος βρίσκεται στη στε-

νή, και σπανιότερα στη μακριά πλευρά του σπιτιού και διευθετείται συνήθως ψηλό-

τερα από το επίπεδο του δαπέδου του κτίσματος.  

Tο μεγαλύτερο δωμάτιο αποτελεί το ζωτικό χώρο κάθε νοικοκυριού, μια και 

σ' αυτό εκτελούνται τόσο οι βασικές λειτουργίες, π.χ. τροφοπαρασκευή και ύπνος, 

όσο και άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, όπως υφαντουργία, λιθοτεχνία κ.λπ. 

Tα μικρότερα δωμάτια, που βρίσκονται μπροστά ή πίσω από το βασικό, εξυπηρε-

τούν την αποθήκευση τροφής ή πρώτων υλών, αλλά και ποικίλες βιοτεχνικές δρα-

στηριότητες, όπως μεταλλοτεχνία, οστεουργία κ.λπ. Tο εσωτερικό των σπιτιών πε-

ριλαμβάνει σταθερές κατασκευές, όπως εστίες και φούρνους για το μαγείρεμα και 

λιθόκτιστα θρανία για τον ύπνο, την προετοιμασία τροφής ή την απόθεση αγαθών. 

Η αποθήκευση των αγαθών γίνεται σε πιθάρια ή αμφορείς, σε δοχεία από ξύλο, 

δέρμα ή καλάμια, σε ράφια εντοιχισμένα ή κρεμαστά, αλλά και σε λάκκους ("βό-

θρους") που ανοίγονται στο δάπεδο των σπιτιών.  

Ταφικά έθιμα 

 Τα ταφικά έθιμα της Πρώιμης Χαλκοκρατίας δε διαφέρουν ουσιαστικά από 

εκείνα των τελευταίων φάσεων της Νεολιθικής (4800-3200 π.Χ.). Περιλαμβάνουν 

μεμονωμένες ταφές βρεφών και παιδιών μέσα στα όρια του οικισμού, και σε νεκρο-

ταφεία, με ταφές κυρίως ενηλίκων, πέρα από τον οικισμό.  
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Οι ταφές βρεφών και παιδιών γίνονται μέσα στα ίδια τα σπίτια, σε αγγεία ή 

σε απλούς λάκκους, που σκάβονται για το σκοπό αυτό κάτω από τα δάπεδα (π.χ. 

Ασίνη, Λέρνα). Τα νεκροταφεία, γνωστά κυρίως από την Πρωτοελλαδική ΙΙ περίο-

δο7, βρίσκονται σε απόσταση από τον οικισμό και περιλαμβάνουν απλούς ή κτι-

στούς λάκκους, κιβωτιόσχημους τάφους (π.χ. Άγιος Κοσμάς) ή θαλαμοειδείς, λα-

ξευμένους στο βράχο (π.χ. Μάνικα). Οι τάφοι προορίζονται για έναν ή περισσότε-

ρους νεκρούς, άντρες και γυναίκες (οικογενειακοί). Μερικοί χρησιμοποιούνται ως 

οστεοθήκες, δέχονται δηλαδή οστά -κυρίως τα κρανία και τα μακρά οστά- από άλ-

λους τάφους, οι οποίοι εκκενώνονται, προκειμένου να δεχτούν νέες ταφές.  

Οι νεκροί τοποθετούνται απευθείας στο δάπεδο ή μέσα σε πιθάρια, σε ισχυ-

ρά συνεσταλμένη στάση. Για την επίτευξη της στάσης αυτής, οι άκαμπτοι μύες των 

νεκρών κόβονταν πιθανότατα με μαχαίρια από οψιανό, ίχνη των οποίων παρατηρή-

θηκαν επανειλημμένα σε συγκεκριμένα οστά νεκρών του νεκροταφείου της Μάνι-

κας Ευβοίας. Οι νεκροί ενταφιάζονται με τα ενδύματά τους ή τυλίγονται σε ύφα-

σμα, όπως δείχνουν ίχνη υφάσματος σε οστό νεκρού από τη Μάνικα. Τέλος, ενδεί-

ξεις για μερικές καύσεις νεκρών προέρχονται από τους τύμβους στο Νυδρί και την 

Ολυμπία, καθώς και από πιθοταφές, που βρέθηκαν στη Μακεδονία, στις εκβολές 

του Στρυμόνα. Κανονικές ταφές σε πιθάρια είναι γνωστές και από το νεκροταφείο 

της Πρώιμης Χαλκοκρατίας στον Άγιο Μάμα/Νέα Όλυνθο Χαλκιδικής. Τα κτερί-

σματα των νεκρών εξαρτώνται από το φύλο και την κοινωνική τους θέση και περι-

λαμβάνουν κεραμική, μαρμάρινα ειδώλια, εργαλεία από οψιανό ή χαλκό, αντικείμε-

να καλλωπισμού και κοσμήματα από πηλό, λίθο, οστό, χαλκό και πολύτιμα μέταλ-

λα.  

Λιγοστές και επισφαλείς είναι οι αρχαιολογικές μαρτυρίες που υποδηλώνουν 

τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και την άσκηση κάποιου είδους λατρείας των κατοί-

κων του ελλαδικού χώρου κατά την Πρώιμη Χαλκοκρατία. Αυτές περιορίζονται σε 

αρχιτεκτονικές κατασκευές (εστίες, θρανία, λάκκοι), σε ανθρωπόμορφα ή ζωόμορ-

φα ειδώλια και ρυτά και στα ταφικά έθιμα.  

Τελετουργική χρήση αποδίδεται σε χώρο με επιφάνεια 17 τ.μ., που είναι 

προσιτός από την κεντρική οδική αρτηρία του οικισμού των Λιθαρών Βοιωτίας. Γύ-

ρω από ένα σωρό καμένης γης, που πιθανότατα ήταν εστία, βρέθηκαν 17 μικρά ει-

                                                 
7 Κατά την Πρωτοελλαδική ΙΙΙ περίοδο στη δυτική Ελλάδα γίνονται ενταφιασμοί σε τύμβους (π.χ. Νυ-
δρί Λευκάδας, Ολυμπία/Πελόπειο). 
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δώλια ταύρων. Η μαζική παρουσία των ειδωλίων αυτών οδήγησε στο χαρακτηρισμό 

του χώρου ως "Ιερού των Ταύρων". Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η παρουσία 

ζωόμορφων ειδωλίων σε μια γεωργοκτηνοτροφική κοινότητα είναι εύλογη και για 

τούτο θα πρέπει εδώ να προστεθεί και η άποψη που θεωρεί το χώρο αυτό εργαστή-

ριο του δημιουργού των ειδωλίων.  

Στην οικία L της Εύτρησης (δωμάτιο ΙΙΙ), που χρονολογείται στην Πρωτοελ-

λαδική ΙΙ περίοδο, βρέθηκαν κοντά σε εστία, ένα λιθόκτιστο θρανίο, δύο βόθροι, 

ένα ζωόμορφο ρυτό, ένα ειδώλιο και ένα διάτρητο αγγείο. Η συνεύρεση των στοι-

χείων αυτών, σε συνδυασμό με την άσκηση, στην περιοχή αυτή του οικισμού (Χά-

σμα) κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο κάποιας χθόνιας λατρείας, οδήγησε τους ανα-

σκαφείς στην αναγωγή της λατρείας στην Πρωτοελλαδική περίοδο8.  

Μια πήλινη εστία με ενσφράγιστο περιχείλωμα και κοιλότητα σε σχήμα δι-

πλού πελέκεως στο κέντρο της, που βρέθηκε στο "Κτήριο BG" της Λέρνας ΙΙΙ, συν-

δέθηκε με κάποιες πιθανές τελετουργίες στο κτήριο αυτό. Η ύπαρξη στα αντίστοιχα 

"Κτήρια με διάδρομο" κεντρικών πήλινων εστιών με ανάλογη διακόσμηση σφραγι-

δοκύλινδρου οδήγησε στην απόδοση μιας ακόμη λειτουργίας στα κτήρια αυτά, της 

θρησκευτικής.  

Η ιδιαίτερη σημασία των "Κτηρίων με διάδρομο" γίνεται εμφανέστατη στον 

οικισμό της Λέρνας IV, όταν, μετά την καταστροφή από πυρκαγιά της "Οικίας των 

Κεράμων", ο σωρός των ερειπίων της διατηρείται και ορίζεται από πέτρες σε κυκλι-

κή διάταξη, συνιστώντας έναν επιβλητικό τύμβο (διάμετρος 21 μέτρα) με συμβολι-

κή-τελετουργική σημασία. Όμοιο χαρακτήρα φαίνεται πως είχε και ο τύμβος στην 

Άλτι της Ολυμπίας.  

Σαφείς ενδείξεις για τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των κατοίκων της νότιας, 

κατά κύριο λόγο, Ελλάδας κατά την Πρωτοελλαδική περίοδο παρέχουν και τα ταφι-

κά έθιμα. Ο ενταφιασμός μέσα στα σπίτια, η ύπαρξη οικογενειακών τάφων, η ανα-

κομιδή κρανίων και μακρών οστών σε οστεοφυλάκια, η προσφορά κτερισμάτων, οι 

πυρές στους τύμβους της Λευκάδας, πιστοποιούν το σεβασμό στην αξία και το θαύ-

μα της ανθρώπινης ζωής, και την πίστη στη μεταθανάτια πορεία του ανθρώπου9. 

 

                                                 
8 Treuil R., Darque P., Poursat L-C., Touchais G., Οι πολιτισμοί του Αιγαίου, Αθήνα 1996, σ.122-125, 

297. 
9 Ο.π., σ. 191-192. 
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Η ΜΕΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 

 

Η αρχή της Μεσοελλαδικής εποχής10 είχε αρχικά συνδεθεί με την κατα-

στροφή ή την εγκατάλειψη πρωτοελλαδικών οικισμών, γεγονός που είχε εκτιμηθεί 

ως μια σημαντική πολιτισμική τομή. Οι καταστροφές αυτές όμως, όπως αποδείχθη-

κε από νεότερες έρευνες, είχαν λάβει χώρα ήδη κατά την Πρωτοελλαδική εποχή, 

ειδικά κατά το τέλος της Πρωτοελλαδικής ΙΙ περιόδου (2300 π.Χ.). Στους οικισμούς 

που εξακολούθησαν να κατοικούνται μέχρι και το τέλος της Πρωτοελλαδικής επο-

χής η κατοίκηση συνεχίστηκε ομαλά, ενώ κατά τη Μεσοελλαδική εποχή ιδρύθηκαν 

και πολλοί νέοι οικισμοί, σε τοποθεσίες ανάλογες με εκείνες που προτιμούνταν και 

κατά την Πρώιμη Χαλκοκρατία.  

Η πολεοδομική διάταξη φαίνεται ότι εξελίχθηκε και εκείνη ομαλά από την 

Πρωτοελλαδική εποχή. Στους οικισμούς της Μεσοελλαδικής εποχής διακρίνονται 

συχνά τουλάχιστον τρεις οικοδομικές περίοδοι, όπως και συντομότερες περίοδοι 

επεκτάσεων και επισκευών των κτηρίων. Ο τύπος των λεγόμενων αψιδωτών κτηρί-

ων της Πρωτοελλαδικής ΙΙΙ περιόδου συνεχίστηκε, αλλά δημιουργήθηκαν και νέα 

οικοδομικά σχήματα που είχαν ως βασική οικοδομική μονάδα τα ορθογώνια δωμά-

τια με εσωτερικά χωρίσματα. Μερικές φορές παρατηρούνται και μεγαλύτερα από το 

μέσο μέγεθος κτίσματα, δεν έχουν όμως επισημανθεί κτήρια με ιδιαίτερα χαρακτη-

ριστικά που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν διοικητικά κέντρα, όπως τα λεγόμε-

να "κτήρια με τους διαδρόμους" της Πρωτοελλαδικής ΙΙ περιόδου. Οι οικισμοί της 

μεσοελλαδικής ήταν συνήθως ατείχιστοι και μόνο σε λίγες περιπτώσεις παρατηρού-

νται οχυρωματικά έργα. Κατά το τέλος της Μεσοελλαδικής εποχής πολλοί οικισμοί 

εγκαταλείφθηκαν και στη θέση τους ιδρύθηκαν νεκροπόλεις. Το φαινόμενο αυτό 

εμφανίζεται σε τέτοια έκταση, ώστε οι γνώσεις μας για την επόμενη περίοδο, τη λε-

γόμενη "περίοδο των λακκοειδών τάφων", να προέρχονται αποκλειστικά και μόνο 

από νεκροταφεία και όχι από οικισμούς. Είναι εντελώς άγνωστο πού βρίσκονταν 

και τι μορφή είχαν οι οικιστικές εγκαταστάσεις αυτής της εποχής. Οι αιτίες που 

προκάλεσαν ένα τόσο εκτεταμένο φαινόμενο παραμένουν και αυτές άγνωστες, αλλά 

αναζητούνται στις γενικότερες κοινωνικής και οικονομικής φύσεως αλλαγές, οι ο-

ποίες έλαβαν χώρα κατά την πρώιμη Μυκηναϊκή εποχή. 

                                                 
10 Ο.π., σ.269,277. 
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Δημογραφία 

Τα δημογραφικά και ανθρωπολογικά στοιχεία για τη Μεσοελλαδική εποχή 

προκύπτουν από το πλούσιο υλικό των νεκροταφείων και από τα ενδεικτικά στοι-

χεία των επιφανειακών ερευνών. Ο πληθυσμός των μεσοελλαδικών οικισμών σπά-

νια ξεπερνούσε τους 500 κατοίκους. Η πυκνότητα του πληθυσμού της Μεσσηνίας 

υπολογίζεται ότι έφτανε τους 130 ανθρώπους περίπου ανά εκτάριο.  

Τα περισσότερα δημογραφικά στοιχεία προέρχονται από τα νεκροταφεία δύο 

μεσοελλαδικών θέσεων της Αργολίδας, της Λέρνας και της Ασίνης. Από τις στατι-

στικές μελέτες του οστεολογικού υλικού της Λέρνας προκύπτει ότι η παιδική θνη-

σιμότητα έφτανε σε πολύ υψηλά σημεία. Οι περισσότεροι από τους μισούς κατοί-

κους της Λέρνας πέθαιναν σε ηλικία μικρότερη των 15 χρόνων. Το 36% των παι-

διών πέθαινε σε βρεφική ηλικία, ενώ το 21% σε ηλικία μικρότερη των πέντε ετών. 

Ο μέσος όρος ζωής έφτανε για τις γυναίκες τα 30 και για τους άντρες τα 35 χρόνια. 

Οι γυναίκες αποκτούσαν συνήθως τρία παιδιά, το πρώτο στα δεκαεννιά τους περί-

που χρόνια και πέθαιναν συνήθως στα τριάντα τους. Τα ανθρωπολογικά στοιχεία 

από το νεκροταφείο της Ασίνης δείχνουν ότι οι περισσότεροι άντρες πέθαιναν γύρω 

στα τριάντα με σαράντα τους χρόνια. Παρόλη την εικόνα όμως της υψηλής θνησι-

μότητας που προκύπτει από τις ανθρωπολογικές μελέτες, ο μέσος όρος ζωής κατά 

τη Μέση εποχή του Χαλκού φαίνεται υψηλότερος σε σχέση με εκείνον της Πρώιμης 

Χαλκοκρατίας.  

Οι οστεολογικές μελέτες από τα νεκροταφεία αυτών των θέσεων προδίδουν 

τα είδη των ασθενειών από τις οποίες έπασχαν συνήθως οι κάτοικοι. Έτσι γνωρί-

ζουμε ότι οι κάτοικοι της Ασίνης έπασχαν κατά την παιδική τους ηλικία από ελα-

φρή θερμιδική έλλειψη και από έλλειψη πρωτεϊνών κρέατος. Στους ενήλικες παρα-

τηρήθηκαν συχνά παθολογικές παραμορφώσεις στους ώμους και τα χέρια, οι οποίες 

παραπέμπουν σε μια μορφή οστεοαρθρίτιδας που προκαλείται από τη βαριά εργασί-

α. Οι κάτοικοι έπασχαν επίσης συχνά και από διάφορες ασθένειες επιδημικού χαρα-

κτήρα. Πολύ συχνή ήταν η εμφάνιση της αναιμίας, της δυσεντερίας, της βρεφικής 

διάρροιας και των παιδικών ασθενειών, ενώ και τα δύο φύλα έπασχαν από οδοντι-

κές παθήσεις. Οι κάτοικοι της Λέρνας υπέφεραν συχνά από μεσογειακή αναιμία και 

από ελονοσία, την οποία προκαλούσαν οι κλιματικές συνθήκες στην ελώδη αυτή 

περιοχή της κοιλάδας του Άργους.  
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Εκτός από τα ίχνη χρόνιων ασθενειών, παρατηρήθηκαν στους σκελετούς και 

τραυματισμοί που μπορεί να είχαν προκληθεί σε ατυχήματα κατά τη διάρκεια της 

εργασίας και άλλα που μπορεί να επήλθαν κατά τη διάρκεια βίαιων συγκρούσεων. 

Ο τρυπανισμός κρανίων που παρατηρήθηκε σε σκελετούς της Λέρνας δείχνει ότι οι 

κάτοικοι είχαν τεχνικές γνώσεις χειρουργικών επεμβάσεων. 

Αρχιτεκτονική11 

Με εξαίρεση ορισμένους οικισμούς που εγκαταλείφθηκαν κατά το τελευταίο 

διάστημα της Πρώιμης Χαλκοκρατίας, η κατοίκηση στη Μεσοελλαδική εποχή μοιά-

ζει να εξελίσσεται ομαλά από την πρωτοελλαδική. Οι μεσοελλαδικοί οικισμοί χτί-

ζονταν συχνά επάνω από τα ερείπια των πρωτοελλαδικών, σε βραχώδεις ακροπόλεις 

ή κορυφές χαμηλών λόφων. Σε μερικές θέσεις, όπως η Ασίνη, η κατοίκηση επεκτά-

θηκε κατά τη Μεσοελλαδική εποχή και στους πρόποδες των ακροπόλεων.  

Εκτός από τις κορυφές λόφων μεσοελλαδικοί οικισμοί χτίζονταν και σε βου-

νοπλαγιές ή σε πεδινές τοποθεσίες. Οι θέσεις αυτές προσέφεραν εκτεταμένη καλ-

λιεργήσιμη γη, ενώ φαίνεται ότι προτιμούνταν ιδιαίτερα τοποθεσίες που βρίσκονταν 

κοντά σε πηγές ή ποτάμια. Oι περιπτώσεις όπου επιλέγονταν θέσεις εγκατάστασης 

σε ορεινές και απρόσιτες τοποθεσίες, οι οποίες προσέφεραν φυσική οχύρωση όπως 

η Μάλθη, είναι λιγοστές και αποτελούν μάλλον εξαιρέσεις στον κανόνα.  

Μεγάλη σημασία στην επιλογή θέσεων κατοίκησης είχαν και οι περιοχές κο-

ντά σε προστατευμένους από τον άνεμο κόλπους και τα ασφαλή λιμάνια όπως η 

Κίρρα στη Φωκίδα, τα Πευκάκια στη Θεσσαλία και το Λευκαντί στην Εύβοια. 

Στους οικισμούς αυτούς, που θα ήταν συνδεδεμένοι σε ένα ευρύτερο θαλάσσιο ε-

μπορικό δίκτυο, εμφανίζονται πολύ περισσότερα εισηγμένα προϊόντα, σε σύγκριση 

με τους γειτονικούς τους οικισμούς της ενδοχώρας. 

Τα μεσοελλαδικά οικιστικά κατάλοιπα έχουν σε μεγάλο βαθμό διαταραχθεί 

από τις ταφές εντός των ορίων των οικισμών ή έχουν καταστραφεί από την τεχνητή 

ισοπέδωση και τις εντατικές οικοδομικές δραστηριότητες της Μυκηναϊκής εποχής, 

καθώς οι σημαντικότερες θέσεις της μεσοελλαδικής επανακατοικήθηκαν κατά τις 

ώριμες περιόδους της Ύστερης Χαλκοκρατίας. Παρά την αποσπασματική αυτή ει-

κόνα που προσφέρουν οι μεσοελλαδικοί οικισμοί, είναι δυνατόν να διαγραφούν τα 

γενικά χαρακτηριστικά της πολεοδομικής τους οργάνωσης.  

                                                 
11 Ο.π., σ.285. 
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Οι οικισμοί της Μέσης Χαλκοκρατίας παρουσιάζουν ένα απλό στο σχεδια-

σμό του αλλά καλά οργανωμένο πολεοδομικό σύστημα. Τα κτήρια χτίζονταν σε νη-

σίδες, ανάμεσα στις οποίες είχε προβλεφθεί χώρος για στενά δρομάκια και μικρές 

πλατείες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί κτίσματα που να παρέχουν δείγματα κοι-

νωνικής ιεράρχησης, έτσι ώστε να σχηματίζεται η γενική εντύπωση μιας κοινωνικής 

ισοτιμίας, τουλάχιστον όσον αφορά τον οικοδομικό σχεδιασμό.  

Στους οικισμούς που βρίσκονταν σε κορυφές και πλαγιές λόφων τα οικοδο-

μικά συγκροτήματα εκτείνονταν από το κέντρο προς τα διάφορα επίπεδα των λό-

φων, σχηματίζοντας ανισόπεδες οικοδομικές ζώνες με ακτινωτή διάταξη. Ένα πολύ 

χαρακτηριστικό και καλά διατηρημένο παράδειγμα αυτού του οικοδομικού σχεδια-

σμού είναι γνωστό από το μεσοελλαδικό οικισμό στο λόφο Ασπίδα, κοντά στο Άρ-

γος.  

Παράλληλα με αυτό το βασικό οικοδομικό σύστημα, κατά τη Μέση Χαλκο-

κρατία παρατηρείται και ένας δεύτερος τύπος πολεοδομικής διάταξης, ο οποίος α-

παντά συνήθως σε οχυρωμένους οικισμούς όπως η Αίγινα και η Μάλθη. Τα κτήρια 

αυτού του συστήματος εκτείνονταν σε παρατακτική διάταξη, εφαπτόμενα στην ε-

σωτερική περιφέρεια του οχυρωματικού τείχους. 

Με εξαίρεση μόνο τρεις οικισμούς, της Μάλθης στη Μεσσηνία, της Κολώ-

νας στην Αίγινα και του Κιάφα-Θίτη στην Αττική, οι περισσότεροι γνωστοί μεσο-

ελλαδικοί οικισμοί δε διαθέτουν οχυρωματικά έργα. Ορισμένα παραδείγματα ισχυ-

ρών τοίχων που παρατηρούνται σε πλαγιές οικισμών ανήκαν μάλλον σε αναλημμα-

τικούς τοίχους.  

Ο μεσοελλαδικός οικισμός της Αίγινας περιβαλλόταν από ένα επιβλητικό 

τείχος, συνεχίζοντας έτσι την οικιστική παράδοση του οικισμού από την Πρωτοελ-

λαδική εποχή. Κατά τη Μέση εποχή του Χαλκού ο σχεδιασμός των οχυρωματικών 

τειχών, που ξαναχτίστηκαν πιο ισχυρά, προσέφερε μια καλά οργανωμένη άμυνα. Το 

παλιό τείχος παρείχε μια πρόσθετη ασφάλεια για τον οικισμό και στα νέα τείχη 

προστέθηκαν φυλάκια και κρυφές έξοδοι. Στο επάνω μέρος των τειχών είχε δια-

μορφωθεί ένας στενός δρόμος για να διευκολύνει την εσωτερική επικοινωνία σε πε-

ρίπτωση πολιορκίας.  

Ο οικισμός της Μάλθης είναι μοναδικός όσον αφορά τον τρόπο οχύρωσης 

και το είδος της πολεοδομικής διάταξης που φαίνεται ότι σχεδιάστηκε μαζί με το 

οχυρωματικό τείχος. Τα κτήρια του οικισμού εφάπτονταν στην εσωτερική περιφέ-

ρεια του τείχους και ήταν χτισμένα σε παρατακτική διάταξη. Στο κεντρικό τμήμα 
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του οικισμού βρίσκονταν μερικά ανεξάρτητα και απομονωμένα κτήρια. Από τα τρία 

αυτά παραδείγματα οχυρωμένων οικισμών μόνο η οχύρωση της Μάλθης υπολογίζε-

ται ως ένα καθαρό παράδειγμα ηπειρωτικής οχύρωσης, ενώ οι οχυρώσεις της Αίγι-

νας και του Κιάφα-Θίτη θεωρούνται επιρροές του κυκλαδικού οικιστικού προτύπου. 

Η παρουσία οχυρώσεων σε μεσοελλαδικούς οικισμούς ερμηνεύθηκε ως απο-

τέλεσμα των γενικότερων κοινωνικών αναταραχών, που κατά την άποψη πολλών 

ερευνητών χαρακτήριζαν αυτή την εποχή ή και ως αντίδραση των ντόπιων στη βί-

αιη είσοδο νέων πληθυσμών. Σήμερα όμως εκτιμάται ότι οι ερμηνείες αυτές οφεί-

λονται σε υπερεκτίμηση των λιγοστών δειγμάτων οχύρωσης, εφόσον μερικοί από 

τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους μεσοελλαδικούς οικισμούς της Στερεάς 

Ελλάδας, όπως η Λέρνα, η Θήβα και ο Ορχομενός, δεν έχουν δώσει δείγματα οχυ-

ρωματικών έργων. 

Η οικιστική αρχιτεκτονική της Μεσοελλαδικής εποχής δίνει μια ομοιόμορφη 

εικόνα από κτήρια με ιδιαίτερο σχήμα και χαρακτηριστικά. Τα μεσοελλαδικά σπίτια 

ήταν τυπικά αγροτικά σπίτια με εμβαδόν περίπου 100 τ.μ. Το σχήμα τους ήταν επί-

μηκες, ορθογώνιο και το εσωτερικό τους ήταν χωρισμένο με μεσότοιχους που δη-

μιουργούσαν μάλλον χώρους ειδικών χρήσεων. Συχνά το σχήμα των σπιτιών δεν 

ήταν ορθογώνιο παραλληλόγραμμο αλλά τραπέζιο. Σε μερικούς οικισμούς εμφανί-

ζεται παράλληλα με τον ορθογώνιο αρχιτεκτονικό τύπο και ο αψιδωτός τύπος, ο 

οποίος είχε κάνει την εμφάνισή του στον ελλαδικό χώρο ήδη από το τέλος της Πρώ-

ιμης Χαλκοκρατίας. Αν και έχουν συχνά εντοπιστεί μεμονωμένα, ανεξάρτητα κτή-

ρια σε πολλούς οικισμούς της Μέσης Χαλκοκρατίας, όπως η Ασίνη στην Αργολίδα, 

η Καλογερόβρυση στην Εύβοια, τα κτήρια ήταν διατεταγμένα σε μεγάλα οικοδομι-

κά τετράγωνα, αποτελούμενα από μικρότερες κτηριακές μονάδες. 

Τα θεμέλια των κτηρίων ήταν λιθόκτιστα, ενώ η ανωδομή ήταν κατασκευα-

σμένη από ωμές πλίνθους. Μερικές φορές στην τοιχοδομία των θεμελίων εναλλάσ-

σονταν λίθοι και πλίνθοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λόγω της κακής διατήρησης των 

πλίνθων τα θεμέλια δε διατηρούνται σε όλο τους το μήκος, με αποτέλεσμα να δη-

μιουργείται σύγχυση σχετικά με τη φορά και τη σύνδεση των τοίχων. Η εξωτερική 

επιφάνεια των τοίχων καλυπτόταν συχνά με ένα στρώμα ασβεστοκονιάματος, ενώ 

τα δάπεδα είχαν σχηματιστεί από ένα σκληρό στρώμα πατημένου πηλού. Στην πε-

ριφέρεια των σπιτιών χτίζονταν συχνά αυλές με λίθινο περίβολο ή αργότερα προσ-

θέτονταν προσκτίσματα.  
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Κανένα από τα κτήρια της Μεσοελλαδικής εποχής δεν έχει σωθεί μέχρι το 

ύψος της στέγης, έτσι ώστε το ζήτημα της στέγασής τους να παραμένει ανοιχτό. Οι 

στέγες των κτηρίων θα μπορούσαν να είναι επίπεδες κατά το μινωικό σχήμα ή αμ-

φικλινείς κατά μια παλαιότερη αρχιτεκτονική παράδοση της ηπειρωτικής Ελλάδας, 

η οποία είναι γνωστή από τα πήλινα ομοιώματα σπιτιών της Νεολιθικής εποχής. Η 

έλλειψη κεράμων στα οικοδομικά κατάλοιπα αποκλείει πάντως το ενδεχόμενο να 

υπήρχαν κεραμοσκεπείς στέγες. Έτσι, θεωρείται βέβαιο ότι οι στέγες ήταν κατα-

σκευασμένες από εύθαρτα υλικά, πιθανότατα από καλάμια συνδεδεμένα με πηλό. 

Το επίμηκες σχήμα των κτηρίων, οι εσωτερικοί πάσσαλοι για τη στήριξη της ορο-

φής και η ταυτόχρονη ύπαρξη αψιδωτών κτηρίων, για τα οποία ενδείκνυται ο τύπος 

της σαμαρωτής στέγης, τείνουν στην εκδοχή της δίριχτης στέγης. Αυτή η αποκατά-

σταση όμως δεν είναι απόλυτα σίγουρη ή δεσμευτική για όλες τις περιοχές. Διαφο-

ρετικό είδος στέγης, πιθανότατα επίπεδo, είχαν ίσως τα κτήρια που ήταν διατεταγ-

μένα σε μεγάλες οικοδομικές μονάδες κατά μήκος της οχύρωσης, όπως στη Μάλθη 

και την Κολώνα της Αίγινας.  

Στο εσωτερικό των σπιτιών υπήρχαν χτιστές κατασκευές που εξυπηρετού-

σαν ειδικές λειτουργίες. Αυτές οι σταθερές εγκαταστάσεις μαζί με το σύνολο των 

κινητών ευρημάτων από το εσωτερικό των κτηρίων γίνονται μάρτυρες των δραστη-

ριοτήτων που λάμβαναν χώρα στον οικιακό χώρο. Έτσι, στο εσωτερικό των σπιτιών 

υπήρχαν εστίες και σχάρες για τη θέρμανση και το μαγείρεμα, θρανία και λάκκοι 

απορριμμάτων, οι οποίοι ονομάζονται συνήθως αποθέτες ή βόθροι. Κοντά στους 

εσωτερικούς τοίχους ήταν τοποθετημένα μερικές φορές μεγάλα αποθηκευτικά πιθά-

ρια, τα οποία ήταν μάλλον στερεωμένα μόνιμα στο δάπεδο. Οι σειρές υφαντικών 

βαρών που βρίσκονται σε εσωτερικούς χώρους δείχνουν ότι μέσα στα σπίτια ήταν 

εγκατεστημένοι αργαλειοί. 

Οι περισσότερες πληροφορίες που διαθέτουμε για τους οικισμούς και τα νε-

κροταφεία της Μεσοελλαδικής εποχής προέρχονται από την Αργολίδα, που είναι η 

περιοχή στην οποία έχουν διεξαχθεί οι περισσότερες έρευνες. Δεδομένου ότι η ίδια 

περιοχή έγινε κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία ένα από τα σημαντικότερα κέντρα 

του μυκηναϊκού πολιτισμού, στην εξέλιξη των οικισμών της φαίνεται καθαρά η 

σταδιακή και ομαλή μετάβαση από το μεσοελλαδικό στο μυκηναϊκό πολιτισμό. Η 

θέση της Αργολίδας στα ανατολικά παράλια της Πελοποννήσου ήταν μάλλον η αι-

τία των γόνιμων επιδράσεων που δέχθηκε ο μυκηναϊκός κόσμος από τις Κυκλάδες 

και την Κρήτη. Οι μινωικές επιρροές γίνονται περισσότερο αισθητές στη νότια Πε-



Ντόβας Αθ. Παναγιώτης  

 22

λοπόννησο και ειδικότερα στη Μεσσηνία. Εκεί διαπιστώνονται συχνότερα εισαγω-

γές και τοπικές μιμήσεις των κρητικών βιοτεχνικών εργαστηρίων.  

Η Αίγινα εμφανίζει τις ιδιοτυπίες μιας νησιωτικής κοινωνίας, αλλά παρόλα 

αυτά παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο εμπόριο των μεσοελλαδικών κέντρων, γι' 

αυτό και εξετάζεται στο πλαίσιο του μεσοελλαδικού πολιτισμού. Τα προϊόντα των 

κεραμικών εργαστηρίων της ήταν περιζήτητα και διαδίδονταν μέσω ενός καλά ορ-

γανωμένου εμπορικού δικτύου. Ο οικισμός της Αίγινας, που εμφανίζεται συντηρη-

τικός στον τομέα της οικιστικής παράδοσης, παρουσιάζει έντονες κυκλαδικές αλλά 

και μινωικές επιδράσεις, ενώ έχει δώσει δείγματα μιας πολύ προηγμένης κοινωνικής 

εξέλιξης. Η Βοιωτία και η Φωκίδα θεωρούνται επίσης από τα σημαντικότερα κέ-

ντρα του μεσοελλαδικού πολιτισμού που διατήρησαν κατά το μεγαλύτερο μέρος της 

Μέσης Χαλκοκρατίας τις τοπικές τους ιδιομορφίες, ιδιαίτερα στην παραγωγή της 

κεραμικής. Οι διαφορές αυτές σε σχέση με τα κέντρα της Πελοποννήσου ελαττώθη-

καν κατά το τέλος της Μεσοελλαδικής εποχής, για να καταλήξουν σε ένα κοινό με 

την Αργολίδα πολιτιστικό υπόβαθρο κατά την αρχή της Μυκηναϊκής εποχής. Η Ατ-

τική παρουσιάζει πολλά κοινά στοιχεία με τη Βοιωτία, αλλά εμφανίζει εντονότερες 

επιδράσεις από την Πελοπόννησο και την Αίγινα 

Οι μεσοελλαδικοί οικισμοί της θεσσαλικής ενδοχώρας, όπως η Άργισσα, 

εμφανίζουν έντονα τοπικά χαρακτηριστικά και μια αυτόνομη εξέλιξη, ανεξάρτητη 

από εκείνη της νότιας Ελλάδας. Οικισμοί όμως στα παράλια του Παγασητικού, ό-

πως τα Πευκάκια, παρουσιάζουν μια παράλληλη εξέλιξη και συχνές επαφές με τις 

νοτιότερες περιοχές, ενώ διατηρούν ταυτόχρονα τα τοπικά τους χαρακτηριστικά στη 

βιοτεχνική παραγωγή.  

Το μεγαλύτερο τμήμα της Μακεδονίας βρίσκεται σχεδόν εκτός των ορίων 

του μεσοελλαδικού πολιτισμού. Τα ευρήματα της Μέσης Χαλκοκρατίας από τη 

Μακεδονία διαφέρουν κατά πολύ από αυτά της νότιας Ελλάδας, ώστε να κατατα-

χθούν στο μεσοελλαδικό πολιτισμό. Θέσεις όμως που βρίσκονταν στα παράλια της 

Χαλκιδικής, όπως ο Άγιος Μάμας και ο Μολυβόπυργος, διατηρούσαν μάλλον εντα-

τικές επαφές με τις περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, όπως δείχνουν τα εκεί εισηγ-

μένα από το νότο προϊόντα της κεραμικής. 
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Ταφικά έθιμα12 

Σε αντίθεση με άλλες περιόδους της Προϊστορίας, από τις οποίες δεν υπάρ-

χουν αρκετά στοιχεία για τα ταφικά έθιμα, η Μεσοελλαδική εποχή παρουσιάζει μια 

πληθώρα ταφικών μνημείων, τα οποία γίνονται οι καλύτεροι μάρτυρες τόσο των 

εθίμων ταφής όσο και των κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων της εποχής. Τα 

μεσοελλαδικά ταφικά έθιμα αντικατοπτρίζουν με το γλαφυρότερο τρόπο την εικόνα 

των κοινωνικών ανακατατάξεων και της οικονομικής συρρίκνωσης της Μεσοελλα-

δικής εποχής αλλά και τη σταδιακή συγκέντρωση του πλούτου και το σχηματισμό 

προνομιούχων τάξεων κατά τη μετάβαση από τη Μέση στην Ύστερη Χαλκοκρατία. 

Ο μεγάλος αριθμός των μεσοελλαδικών τάφων καθιστά εύκολη τη διάκριση 

σε δύο βασικές ταφικές πρακτικές που ασκούνταν μάλλον παράλληλα: τις ταφές 

εντός των τειχών και τις ταφές σε νεκροταφεία. Μία ειδική κατηγορία νεκροταφεί-

ων αποτελούν οι τύμβοι που ήταν ευρύτατα διαδεδομένοι από τη νότια Πελοπόννη-

σο μέχρι την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Οι συνηθέστεροι τρόποι ταφής ήταν οι ταφές 

σε απλούς λάκκους, σε κιβωτιόσχημους τάφους και οι πιθοταφές, όπου οι νεκροί 

τοποθετούνταν πάντοτε σε πλάγια συνεσταλμένη στάση. Οι τάφοι των ενηλίκων 

εμφανίζονται γενικά περισσότερο φροντισμένοι και έχουν συχνότερα νεκρικές προ-

σφορές απ' ό,τι οι παιδικοί τάφοι. Στη Μακεδονία οι τύμβοι δεν είναι ακόμη διαδε-

δομένο τρόπο ταφής. Οι ταφές στο σύνολό τους γίνονται σε απλούς λάκκους καθώς 

και σε κιβωτιόσχημους τάφους. 

Η συχνή έλλειψη κτερισμάτων ή τα πενιχρά ευρήματα των μεσοελλαδικών 

τάφων δυσκολεύουν κατά πολύ τη διαδικασία της χρονολογικής κατάταξης των τα-

φών και τη μελέτη της εξέλιξης των ταφικών εθίμων. Οι πρωιμότερες ταφές της ε-

ποχής δείχνουν πάντως ότι τα μεσοελλαδικά έθιμα ταφής ήταν πλήρως διαμορφω-

μένα ήδη από την αρχή της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Μερικές φορές παρατηρούνται 

κατά περιοχές διαφορετικές τάσεις και προτιμήσεις στους τύπους τάφων και στα 

έθιμα ταφής. Η ποικιλία όμως αυτή φαίνεται ότι εξαρτάται μάλλον από τυχαίες συ-

γκυρίες, εφόσον τα ταφικά έθιμα μερικές φορές διαφέρουν στις λεπτομέρειές τους 

και μεταξύ γειτονικών οικισμών.  

Κατά την προσπάθεια σύγκρισης των μεσοελλαδικών ταφικών εθίμων με τα 

δεδομένα άλλων πολιτισμών, παρατηρούνται εντελώς διαφορετικές επιδράσεις που 

προέρχονται κυρίως από τις Κυκλάδες, τη Μικρά Ασία ή και τη νότια Ευρώπη. Οι 
                                                 
12 Ο.π., σ. 287. 
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ομοιότητες όμως με τα ταφικά έθιμα αυτών των περιοχών φαίνονται έμμεσες, έχο-

ντας το χαρακτήρα των μακρινών επιρροών. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι κατά τη Μέ-

ση Χαλκοκρατία οι προηγούμενες ταφικές παραδόσεις επηρεάστηκαν από τα ταφι-

κά έθιμα διάφορων πολιτισμών, η οριστική τους όμως μορφή αποκρυσταλλώθηκε 

στην ηπειρωτική Ελλάδα. Κατά το τέλος της Μεσοελλαδικής εποχής υιοθετήθηκε 

και η χρήση των θολωτών τάφων, μιας πρακτικής που εισήχθη από την Κρήτη, συ-

μπληρώνοντας έτσι την εικόνα των ταφικών εθίμων που επικράτησαν στον ελλαδι-

κό χώρο κατά τη Μυκηναϊκή εποχή. 

Οι νεκροί κατά τη Μεσοελλαδική περίοδο τοποθετούνταν πάντα σε πλάγια, 

συνεσταλμένη στάση μέσα στους τάφους. Το σώμα του νεκρού ακουμπούσε στο 

ένα πλευρό, τα πόδια ήταν λυγισμένα και τα χέρια του φερμένα μπροστά στο πρό-

σωπο. Η θέση των ποδιών εμφανίζεται άλλοτε χαλαρή και άλλοτε έντονα λυγισμέ-

νη, με τα γόνατα κοντά στο σαγόνι, πράγμα που προϋποθέτει ίσως την τοποθέτηση 

του νεκρού σώματος σε έναν υφασμάτινο σάκο ή το δέσιμό του με σχοινί πριν από 

τον ενταφιασμό. Όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπήρχε η τάση να 

τοποθετείται το κεφάλι του νεκρού με συγκεκριμένο προσανατολισμό.  

Γι' αυτό το συγκεκριμένο τρόπο απόθεσης των νεκρών έχουν διατυπωθεί κα-

τά καιρούς διάφορες ερμηνείες και μερικές από αυτές τον συνδέουν με κοινωνικές ή 

θρησκευτικές δοξασίες και πρακτικές για τους νεκρούς. Κατά μια άποψη η εμφανής 

ομοιότητα που παρουσιάζει η στάση των νεκρών με τη στάση των εμβρύων εμπε-

ριέχει το συμβολισμό της επαναφοράς του νεκρού στη μητέρα γη. Κατά μια άλλη, 

πιο πρακτική άποψη, η συνεσταλμένη στάση δείχνει απλώς την προσπάθεια να χω-

ρέσουν οι νεκροί σε όσο το δυνατό μικρότερους τάφους και ότι με αυτό τον τρόπο 

γινόταν προσπάθεια εξοικονόμησης χώρου και χρόνου κατά τη διάνοιξη των λάκ-

κων. Η προχειρότητα αυτή στην απόθεση των νεκρών μαζί με τη συχνή έλλειψη 

κτερισμάτων θεωρείται ότι ταιριάζει στη γενικότερη εικόνα στέρησης των απαραί-

τητων μέσων που χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο μέρος της Μεσοελλαδικής εποχής. 

Κατά μια ενδιάμεση εκδοχή της συνεσταλμένης και της ύπτιας στάσης, ο νε-

κρός τοποθετούνταν ύπτια, με τα πόδια όμως μαζεμένα πλάγια και τα χέρια σταυ-

ρωμένα στην κοιλιά. Η εξήγηση της στάσης αυτής είναι ότι ο νεκρός είχε τοποθετη-

θεί αρχικά ανάσκελα με τα πόδια μαζεμένα, αλλά τα πόδια του έπεσαν στο πλάι κα-

τά το διάστημα της αποσύνθεσης. Ο ίδιος αυτός ο τρόπος απόθεσης αναγνωρίζεται 

και στους σκελετούς που βρέθηκαν με τα οστά των ποδιών λυγισμένα και ανοικτά. 

Από τα χρονολογημένα κτερίσματα που συνόδευαν ταφές αυτού του τύπου φαίνεται 
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ότι το έθιμο του ύπτιου ενταφιασμού άρχισε να γενικεύεται κατά την πρώιμη Μυ-

κηναϊκή εποχή και γι' αυτό το λόγο ο τύπος αυτής της απόθεσης αποτελεί πλέον ένα 

κριτήριο χρονολογικής κατάταξης των ταφών. 

Οι περισσότεροι από τους μεσοελλαδικούς τάφους ήταν ακτέριστοι ή είχαν 

ελάχιστα κτερίσματα. Οι συνηθέστερες προσφορές στους νεκρούς ήταν κεραμικά 

αγγεία και λιγότερο συχνά απλά οστέινα κοσμήματα και εργαλεία. Τα κεραμικά 

κτερίσματα ήταν συνήθως επιτραπέζια αγγεία πόσης, όπως οι φιάλες και οι κάνθα-

ροι, και αγγεία χοών, όπως οι πρόχοι και οι αμφορείς. Η συχνή επανάληψη του συν-

δυασμού προχυτικών αγγείων και αγγείων πόσης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ίσως 

γίνονταν τελετουργικά δείπνα κατά τη διαδικασία της ταφής. Ορισμένοι τύποι αγ-

γείων, όπως οι αμφορίσκοι, που βρίσκονται σχεδόν αποκλειστικά σε τάφους ίσως να 

κατασκευάζονταν ειδικά για ταφική χρήση.  

Τα ευρήματα που βρίσκονται γύρω από τους τάφους και που είναι συνήθως 

όστρακα, οστά ζώων και σπασμένα αγγεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στην πε-

ριοχή γύρω από τους τάφους τελούνταν κατά διαστήματα χοές και θυσίες προς τι-

μήν των νεκρών. Η εύρεση ολόκληρων σκελετών ζώων σε ορισμένα νεκροταφεία 

δείχνουν ότι μερικές φορές ζώα που μάλλον ανήκαν στο νεκρό, άλογα, αίγες και 

σκυλιά, ενταφιάζονταν κοντά του. 

Ο αριθμός των ταφικών κτερισμάτων και η ποιότητά τους αυξάνεται θεαμα-

τικά κατά το τέλος της Μεσοελλαδικής εποχής. Παράλληλα αυξάνεται και ο αριθ-

μός των μεταλλικών κτερισμάτων, στα οποία τώρα περιλαμβάνονται μερικές φορές 

κοσμήματα και αγγεία από χρυσό, όπως και τα αντικείμενα από εισηγμένες πολύτι-

μες ύλες. Σε αυτή την περίοδο ανήκουν και οι τάφοι των πολεμιστών που ήταν θαμ-

μένοι με ολόκληρο τον οπλισμό τους και οι λεγόμενοι λακκοειδείς τάφοι, οι πλου-

σιότεροι από τους οποίους βρέθηκαν στους δύο ταφικούς περιβόλους των Μυκη-

νών. 
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Η ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΧΑΛΚΟΥ13 

 

Η διασπορά των μυκηναϊκών οικιστικών εγκαταστάσεων φανερώνει τον 

τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η πολιτική γεωγραφία στο εσωτερικό της μυκη-

ναϊκής επικράτειας. Τα μυκηναϊκά κράτη ήταν οργανωμένα σε μικρά ανεξάρτητα 

βασίλεια, τα οποία διοικούνταν από μια ισχυρή διοικητική έδρα. Δεν γνωρίζουμε αν 

τα γεωγραφικά σύνορα έπαιζαν πάντα σημαντικό ρόλο στην άσκηση της πολιτικής 

εξουσίας. Η Πύλος ήταν το σημαντικότερο κέντρο και η πρωτεύουσα του βασιλείου 

της Μεσσηνίας, ενώ αντίθετα στην Αργολίδα σε μία σχετικά μικρή περιοχή υπήρ-

χαν συγχρόνως δύο ισχυρές ακροπόλεις, των Μυκηνών και της Τίρυνθας, οι οποίες 

-τουλάχιστον κατά το μεγαλύτερο διάστημα της Ύστερης Χαλκοκρατίας- υπήρξαν 

ανεξάρτητα διοικητικά κέντρα. Ανάμεσα στα μεγάλα και σημαντικά μυκηναϊκά κέ-

ντρα υπήρχαν μικρότερες εγκαταστάσεις, η έκταση των οποίων δεν ξεπερνούσε με-

ρικά εκτάρια.  

Μέσα από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα διαγράφονται καθαρά οι περιοχές της 

μυκηναϊκής επικράτειας. Το κέντρο του μυκηναϊκού πολιτισμού ήταν σαφέστατα η 

Πελοπόννησος, όπου εντοπίστηκαν τα σημαντικότερα μυκηναϊκά κέντρα- οι Μυκή-

νες, η Τίρυνθα και η Πύλος. Πολύ σημαντικά κέντρα βρίσκονταν επίσης στη Βοιω-

τία, στη Θήβα, στο Γλα και στον Ορχομενό, όπου συναντώται όλα τα χαρακτηρι-

στικά κατάλοιπα του μυκηναϊκού πολιτισμού: τα ανάκτορα, τα μεγάλα τεχνικά έρ-

γα, οι οχυρώσεις και οι βασιλικοί τάφοι. Στην Αττική θα πρέπει επίσης να υπήρχαν 

αρκετές μυκηναϊκές θέσεις, όπως φαίνεται από τα λείψανα της μυκηναϊκής οχύρω-

σης στην Ακρόπολη των Αθηνών από τους θολωτούς τάφους στο Λαύριο και στο 

Μενίδι και από το σημαντικό ύστερο μυκηναϊκό νεκροταφείο της Περατής.  

Τα βορειότερα σύνορα της μυκηναϊκής επικράτειας φτάνουν μέχρι τη Θεσ-

σαλία, όπου ξεχωρίζει το σημαντικό κέντρο της Ιωλκού. Η μυκηναϊκή επιρροή ό-

μως εκεί περιορίζεται στις παράλιες περιοχές, ενώ η ενδοχώρα μένει μακριά από τις 

μυκηναϊκές εξελίξεις. Η περιοχή της Μακεδονίας φαίνεται ότι ήταν έξω από την 

τροχιά του μυκηναϊκού κόσμου και δεμένη περισσότερο με το χώρο της Βαλκανι-

κής. Τα μυκηναϊκά προϊόντα που έφταναν στα λιμάνια της Χαλκιδικής και της Θά-

σου φανερώνουν μόνο σποραδικές εμπορικές επαφές με τα κέντρα του νότου.  

                                                 
13 Ο.π., σ. 345-372. 
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Οι επαφές των Μυκηναίων με τις Κυκλάδες είχαν αρχίσει από την πρώιμη 

Μυκηναϊκή εποχή, αλλά κατά την εποχή της ακμής μερικά κυκλαδικά νησιά, όπως 

η Αγία Ειρήνη στην Κέα και η Φυλακωπή στη Μήλο, δίνουν την εντύπωση γνήσιων 

μυκηναϊκών οικισμών. Το ίδιο διάστημα η μυκηναϊκή επιρροή εξαπλώθηκε και στα 

νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, τα οποία διατήρησαν στην τέχνη τους τις στε-

ρεοελλαδικές τάσεις ακόμη και κατά τη διάρκεια της μυκηναϊκής παρακμής και ε-

ντάχθηκαν στη Μυκηναϊκή Κοινή.  

 

Αρχιτεκτονική 

Η εξάπλωση του μυκηναϊκού πολιτισμού στις άλλες χώρες της Ευρώπης και 

της Ανατολής παρουσιάζει ένα αρκετά διαφορετικό χαρακτήρα. Εκεί οι Μυκηναίοι 

συμμετείχαν ενεργά στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και μερικές φορές οδηγή-

θηκαν στην ίδρυση εμπορικών σταθμών ή ακόμη και παροικιών, κυρίως στο χώρο 

της Ανατολικής Μεσογείου. Η φύση, η μορφή και η πυκνότητα των απόμακρων αυ-

τών εγκαταστάσεων αποτελούν ακόμη ανοιχτά ερωτήματα για την έρευνα. Η μορφή 

και οι λειτουργίες των απλών κατοικιών της Μυκηναϊκής εποχής δεν έχουν μελετη-

θεί επαρκώς, καθώς το ενδιαφέρον των μελετητών έχει επικεντρωθεί κυρίως στα 

μνημειώδη έργα της μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής, τις ακροπόλεις και τα ανακτορικά 

συγκροτήματα. Έτσι, για τις απλές κατοικίες και τη χωροταξική διάταξη των οικι-

σμών μπορούν να διατυπωθούν ακόμη μόνο υποθέσεις. Τα σημαντικότερα στοιχεία 

για την οικιστική διάρθρωση της Ύστερης Χαλκοκρατίας παρέχουν τα κτηριακά 

συγκροτήματα της πόλης των Μυκηνών.  

Μια γενική διαπίστωση είναι ότι η μυκηναϊκή αστική αρχιτεκτονική ακο-

λούθησε την οικιστική εξέλιξη της ηπειρωτικής Ελλάδας, διατηρώντας ορισμένα 

αρχιτεκτονικά στοιχεία που ήταν γνωστά ήδη από τη Νεολιθική εποχή. Έτσι, τα 

πρωιμότερα μυκηναϊκά κτήρια δεν ξεχωρίζουν από τα κτήρια της Μεσοελλαδικής 

εποχής παρά μόνο από τα κινητά τους ευρήματα. Οι ιδιωτικές κατοικίες παρουσιά-

ζουν πολλές ομοιότητες με την ανακτορική αρχιτεκτονική, η οργάνωση του χώρου 

όμως ήταν προσαρμοσμένη στη ζωή της πόλης. Στην οργάνωση των εσωτερικών 

χώρων είχαν προβλέψει πολλές δυνατές χρήσεις. 

Τα μυκηναϊκά ιερά δεν αποτελούν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό τύπο και δεν ξε-

χωρίζουν από τα κοινά σπίτια παρά μόνο από τα ιδιαίτερα ευρήματα που βρέθηκαν 

σε αυτά, αν και εκεί παρατηρείται συχνότερα η ύπαρξη χτιστών πάγκων και θρανί-
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ων. Εντελώς ανεξάρτητους τύπους με τα ιδιωτικά και τα δημόσια κτήρια εμφανίζει 

η ταφική αρχιτεκτονική. Εκεί απουσιάζει εντελώς η τάση μίμησης του σχήματος 

των σπιτιών που παρατηρείται μερικές φορές στα ταφικά κτήρια της μινωικής Κρή-

της.  

Τα μυκηναϊκά κτήρια ήταν πάντοτε ορθογώνια. Το ελαφρά παράγωνο σχήμα 

μερικών κτισμάτων οφείλεται μάλλον στις δυσκολίες οικοδόμησης επάνω σε ανώ-

μαλο έδαφος. Οι καμπυλόγραμμοι τοίχοι ήταν σπάνιοι και όταν υπήρχαν δεν έπαι-

ζαν κάποιο σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και τη λειτουργία των κτηρίων. Τα με-

γαρόσχημα κτήρια, εκείνα δηλαδή που είχαν κύριο στοιχείο τους το μέγαρο, είναι 

το κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο της μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής. Διακρίνονται 

δύο διαφορετικοί οικοδομικοί τύποι. Τα μεγαρόσχημα κτήρια με ανοιχτό προθάλα-

μο και εκείνα που είχαν κλειστό προθάλαμο και έμοιαζαν περισσότερο με τα ανα-

κτορικά μέγαρα. Τα κτήρια και των δύο αυτών τύπων ήταν ελεύθερα στο χώρο. Μια 

διαφορετική, πιο πολύπλοκη δομή, είχαν τα "πολυαξονικά" κτήρια, τα οποία είχαν 

δύο ή περισσότερες σειρές δωματίων και περισσότερες δυνατότητες επεκτάσεων. 

Στο κέντρο των δωματίων βρίσκονταν συνήθως απλές εστίες που χρησίμευ-

αν στη θέρμανση και την προετοιμασία του φαγητού. Σε αντίθεση με τα σπίτια της 

Πρώιμης και της Μέσης Χαλκοκρατίας, στα μυκηναϊκά κτήρια δεν έχουν επιση-

μανθεί αποθηκευτικοί λάκκοι. Τα αγαθά αποθηκεύονταν σε κιβωτιόσχημες λιθόκτι-

στες κατασκευές. Κατά μήκος των τοίχων των δωματίων υπήρχαν συχνά χτιστοί 

πάγκοι που χρησίμευαν ως καθίσματα ή ως χώροι απόθεσης αντικειμένων. Στους 

ιερούς χώρους ανάλογες δομές χρησίμευαν για την απόθεση των αφιερωμάτων.  

Το σχήμα της στέγης των ιδιωτικών κατοικιών δεν είναι με βεβαιότητα γνω-

στό. Για την αποκατάσταση του σχήματος της στέγης χρησιμοποιούνται οι απεικο-

νίσεις κτηρίων σε τοιχογραφίες και άλλες μορφές τέχνης, τα πήλινα ομοιώματα 

κτηρίων και οι ταφικές λάρνακες, το σχήμα των οποίων θεωρείται ότι μιμείται το 

σχήμα των σύγχρονών τους σπιτιών. Οι δύο πιο πιθανές εκδοχές αποκατάστασης 

του σχήματος της στέγης είναι η επίπεδη και η δίρριχτη ή σαμαρωτή στέγη. Και οι 

δύο εκδοχές όμως συγκεντρώνουν κατά περιπτώσεις αδυναμίες αποκατάστασης.  

Η μετάβαση στην Ύστερη Χαλκοκρατία συνδέεται με μια ριζική αλλαγή των 

κοινωνικών δεδομένων. Στους ταφικούς περιβόλους των Μυκηνών διακρίνεται κα-

θαρά η μετάβαση από την ισότιμη κοινωνία της Μεσοελλαδικής εποχής στην αυ-

στηρά ιεραρχημένη υστεροελλαδική κοινωνία. Η ποικιλία και η πολυτέλεια των τα-

φικών κτερισμάτων αυτής της περιόδου δείχνoυν την ύπαρξη σαφώς διαχωρισμένων 
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κοινωνικών στρωμάτων, ανάμεσα στα οποία είχε αρχίσει ήδη να ξεχωρίζει μια ι-

σχυρή ηγετική τάξη. Τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν ότι ο θεσμός της βασιλείας, η 

οριστική μορφή του οποίου είναι γνωστή από τα μυκηναϊκά κείμενα, είχε μάλλον 

διαμορφωθεί ήδη από την αρχή της Ύστερης Χαλκοκρατίας. Ο σχηματισμός της 

πολιτικής ηγεσίας φαίνεται ότι είχε και ένα ιδεολογικό υπόβαθρο· το κύρος και η 

ισχύς των βασιλέων απέρρεε από τη συγγένειά τους με μια παλαιότερη ηγετική κά-

στα, η οποία είχε στο μεταξύ ηρωοποιηθεί. Κατά τη διάρκεια του 15ου αιώνα π.Χ. 

οι μυκηναίοι ηγεμόνες υιοθέτησαν τα πρότυπα κοινωνικής οργάνωσης της Μινωι-

κής Κρήτης και της Εγγύς Ανατολής και τα εφάρμοσαν δημιουργώντας "ανακτορι-

κά κράτη". Στην κορυφή της ιεραρχίας βρισκόταν ο wanax, ο οποίος ασκούσε συγ-

χρόνως πολιτική και θρησκευτική εξουσία. Τα κατώτερα διοικητικά καθήκοντα και 

οι εξουσίες μοιράζονταν σε τοπικούς άρχοντες και ελεγκτές, ενώ για την ασφάλεια 

του κράτους φρόντιζε ο lawagetas, ο αρχηγός του στρατού. Το πολιτικό σύστημα 

ήταν απόλυτα συγκεντρωτικό και στηριζόταν στη γαιοκτησία.  

Χάρη στη γραφειοκρατική οργάνωση και στην επιτυχή οικονομική διαχεί-

ρηση οι αγροτικοί οικισμοί της Μέσης Χαλκοκρατίας μετατράπηκαν σε πόλεις-

κράτη με αποτελεσματική διοίκηση και διεθνή ακτινοβολία. Μια σειρά από αρχαιο-

λογικά κατάλοιπα, όπως η παρουσία ισχυρών οχυρώσεων, ο μεγάλος αριθμός ό-

πλων που βρίσκονται στους τάφους, αλλά και ένα πλήθος παραστάσεων με πολεμι-

κά θέματα, οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι η μυκηναϊκή κοινωνία είχε στρατιωτικό 

χαρακτήρα. Μια από τις ερμηνείες μάλιστα της αιφνίδιας οικονομικής ανόδου της 

ηγετικής τάξης είναι, ότι ο πλούτος της συγκεντρώθηκε από τα πολεμικά λάφυρα 

και τις ανταμοιβές που έλαβε με τη συμμετοχή της σε στρατιωτικές επιχειρήσεις 

άλλων χωρών.  

Το κοινωνικό αυτό πρότυπο διατηρήθηκε επί πέντε περίπου αιώνες μέχρι την 

κατάρρευση των μυκηναϊκών ανακτόρων γύρω στο 1200 π.Χ., αμέσως μετά την ο-

ποία άρχισε η περίοδος της παρακμής. Η κατάλυση της κεντρικής εξουσίας είχε α-

ντίκτυπο σε όλους τους τομείς του πολιτισμού, ιδιαίτερα στην οικονομία και στις 

τέχνες. Ο πληθυσμός της ηπειρωτικής Ελλάδας υπολογίζεται ότι μειώθηκε στο ένα 

δέκατο περίπου του πληθυσμού του 13ου αιώνα π.Χ. και οργανώθηκε σε μικρότερες 

κοινότητες. Οι ενισχύσεις των αμυντικών έργων μαρτυρούν μια έντονη αίσθηση 

ανασφάλειας. Παράλληλα όμως ιδρύθηκαν ορισμένοι νέοι παράκτιοι οικισμοί, οι 

οποίοι γνώρισαν μεγάλη άνθηση χάρη στις επαφές τους με την Ανατολή.  
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Μετά την οριστική καταστροφή των ακροπόλεων γύρω στο 1100 π.Χ. οι αλ-

λαγές στα κοινωνικά δεδομένα έγιναν εμφανέστερες. Κατά τον 11ο αιώνα πολλοί 

οικισμοί καταστράφηκαν ή εγκαταλείφτηκαν, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού 

αποτραβήχτηκε σε ορεινές αγροτικές εγκαταστάσεις, ενώ τα κέντρα της ευρύτερης 

επικράτειας και οι αποικίες ανεξαρτητοποιήθηκαν. Μεγάλα τμήματα του πληθυ-

σμού, αναζητώντας μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερες οικονομικές προοπτικές, 

εγκαταστάθηκαν στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, στη μικρασιατική ακτή, 

στην Κύπρο και στην Παλαιστίνη, όπου μετέφεραν πολλά από τα στοιχεία του μυ-

κηναϊκού πολιτισμού.  

Η αλυσίδα των καταστροφών, τα νέα ταφικά έθιμα που επικράτησαν από τον 

11ο αιώνα π.Χ. και η εισαγωγή ορισμένων νέων στοιχείων του υλικού πολιτισμού, 

το κυριότερο από τα οποία είναι η χρήση του σιδήρου, αποδίδονται στην εισχώρηση 

νέων πληθυσμών από το Βορρά, οι οποίοι έχουν ταυτιστεί με τα πρώτα δωρικά φύ-

λα που, όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης, εισέβαλαν στην Πελοπόννησο δύο γενιές με-

τά τα Τρωικά.  

 

Ταφικά έθιμα 

Τα μυκηναϊκά έθιμα ταφής είναι αρκετά γνωστά από ένα σχετικά μεγάλο α-

ριθμό νεκροταφείων ή και μεμονωμένων τάφων που έχουν ερευνηθεί αρχαιολογικά. 

Τα νεκροταφεία βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από τους οικισμούς και σε αρκετές 

περιπτώσεις αυτά είναι γνωστά αλλά όχι και οι οικισμοί στους οποίους ανήκαν. Η 

γενική εικόνα των νεκροταφείων δείχνει μια ομαλή εξέλιξη από τα ταφικά έθιμα της 

Μεσοελλαδικής εποχής.  

Για ένα μικρό διάστημα συνεχίζεται η κατασκευή κιβωτιόσχημων τάφων, 

του κύριου ταφικού τύπου της Μέσης Χαλκοκρατίας, αλλά σύντομα επικρατούν 

τρεις νέοι και εντελώς διαφορετικοί τύποι τάφων, οι λακκοειδείς, οι θολωτοί και οι 

θαλαμοειδείς, οι οποίοι προορίζονται για περισσότερες από μια ταφές. Ο πρωιμότε-

ρος τύπος των λακκοειδών τάφων είναι γνωστός από τους βασιλικούς περιβόλους 

των Μυκηνών και έχει δώσει το όνομά του στη μεταβατική περίοδο από τη Μέση 

στην Ύστερη Χαλκοκρατία. Οι λακκοειδείς και οι θαλαμοειδείς είναι ορύγματα στο 

βράχο, ενώ οι θολωτοί, πιθανότατα μια μετέλιξη των θολωτών τάφων της Κρήτης, 

είναι ταφικά κτήρια από τα πιο αξιοθαύμαστα δείγματα της μυκηναϊκής αρχιτεκτο-

νικής.  
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Οι Μυκηναίοι τοποθετούσαν μέσα στους τάφους πλούσια κτερίσματα, συνή-

θως κοσμήματα, όπλα και χρηστικά σκεύη που ήταν πάντα ανάλογα με την κοινω-

νική θέση του νεκρού, αλλά, όταν επερχόταν η αποσύνθεση, δε γινόταν καμία προ-

σπάθεια διατήρησης της ενότητας του σκελετού. Τα οστά των προηγούμενων ταφών 

παραμερίζονταν, για να εξοικονομηθεί χώρος για τις νεότερες ταφές, και τα παλαιό-

τερα κτερίσματα μετακινούνταν. Έτσι, άθικτη βρίσκεται συνήθως μόνο η τελευταία 

ταφή. Παρόλο που οι επιδράσεις της Κρήτης στο μυκηναϊκό κόσμο είναι γενικά έ-

ντονες, ωστόσο η τόσο πλούσια κτέριση δεν ήταν γνώρισμα των μινωικών ταφικών 

εθίμων. Αυτό δείχνει ότι οι Μυκηναίοι υιοθέτησαν το έθιμο των πολυτελών κτερι-

σμάτων μάλλον από την Αίγυπτο. Το γεγονός όμως ότι δε φρόντιζαν τη διατήρηση 

του σώματος ή την ενότητα του σκελετού μετά τον ενταφιασμό δείχνει ότι δεν πί-

στευαν στη μεταθανάτια ζωή όπως οι Αιγύπτιοι.  

Χάρη κυρίως στις εικονιστικές παραστάσεις των λαρνάκων της Τανάγρας 

γνωρίζουμε μερικές από τις μυκηναϊκές νεκρικές τελετές. Στις παραστάσεις αυτές 

απεικονίζονται η πρόθεση και η εκφορά των νεκρών, τελετουργικοί χοροί και πο-

μπές θρηνωδών. Τα ίδια ευρήματα μαρτυρούν ότι κατά τη διάρκεια των νεκρικών 

τελετών γίνονταν και αθλητικοί αγώνες προς τιμήν των νεκρών, αμαξοδρομίες, α-

κόμη και τα γνωστά από την Κρήτη ταυροκαθάψια. Η οργάνωση των αθλητικών 

εκδηλώσεων προς τιμήν των νεκρών συνδέει τα μυκηναϊκά ταφικά έθιμα με τις σχε-

τικές μαρτυρίες του Ομήρου, στις οποίες περιγράφονται οι αθλητικοί αγώνες που 

οργάνωσε ο Αχιλλέας για το νεκρό Πάτροκλο. 
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Η  ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Η Εποχή του Χαλκού, η οποία έχει χωριστεί από τον W. A. Heurtley14 κατά 

το γνωστό τριμερές σχήμα σε πρώιμη, μέση και ύστερη εποχή του Χαλκού, διαρκεί 

στη Μακεδονία δύο περίπου χιλιετίες15. Η μεγάλη πολιτιστική αλλαγή από το 3000 

π.Χ., με το χαλκό να αποτελεί μια νέα παραγωγική δύναμη, οδήγησε σταδιακά, ι-

διαίτερα τη νότια Ελλάδα, στη δημιουργία ιεραρχημένων κοινωνιών και στην ανά-

δειξη μιας κεντρικής εξουσίας. Η Μακεδονία16 την ίδια περίοδο διαγράφει μια αυ-

τόνομη πορεία. Στέκεται στο περιθώριο των εξελίξεων της νοτίου Ελλάδος και η 

τελική της φάση σφραγίζεται από τη μυκηναϊκή διείσδυση και την αρχή μιας άλλης 

εποχής, της Εποχής του Σιδήρου. Η Εποχή του Χαλκού διαρκεί από το 3000 – 1000 

π.Χ., με ελάχιστα γνωστή τη μεταβατική φάση από τη Νεολιθική Εποχή17 στην 

Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. 

 

ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3000 – 2200 π.Χ.) 

Οι αλλαγές που χαρακτηρίζουν την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού18, διαφορο-

ποιώντας την από Νεολιθική Εποχή, δεν είναι καλά προσδιορισμένες για τη Μακε-

δονία. Οι τυχόν αλλαγές, τόσο στο οικοσύστημα όσο και στη διάρθρωση της οικι-

στικής, στην οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας και στην τεχνολογία των 

οικισμών, δεν έχουν ακόμα μελετηθεί διεξοδικά. Η ανάπτυξη κεντρικών οικισμών 

με πρωτοαστικό χαρακτήρα, που χαρακτηρίζει την ΠΕΧ στη Νότια Ελλάδα και στα 

νησιά του Αιγαίου, δεν εμφανίζεται στη Μακεδονία. Στην ΠΕΧ ο Νεολιθικός τρό-

πος ζωής παραμένει σχεδόν αναλλοίωτος και η αυτάρκεια της γεωργοκτηνοτροφι-

                                                 
14.Heurtley W. A., Prehistoric Macedonia, Cambridge 1939 σ. 10. 
15 Παπαευθυμίου – Παπανθίμου Α., Οδοιπορικό στην Προϊστορική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1997 και 
Κουκούλη – Χρυσανθάκη Χ., «Η Μακεδονία την Εποχή του Χαλκού», Ελληνικός πολιτισμός, Μακεδο-
νία, Marché Bousecours, Montreal, 7 Μαΐου – 19 Σεπτεμβρίου 1993, σ.105-110. 
16 Andreou S., Fotiadis M., Kotsakis K., «Review of Aegean Prehistory V: The Neolithic and Bronze 
Age of Nothern Greece», AJA 100, 1996, σ. 537 κ.ε.και Heurtley W. A., Prehistoric Macedonia. 
17 Ασλάνης Ι., Η προϊστορία της Μακεδονίας Ι. Η Νεολιθική Εποχή. Αθήνα 1992. 
18 Treuil R.et al., Οι πολιτισμοί του Αιγαίου, Αθήνα 1996, σ 187-191. 
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κής οικονομίας των οικισμών δεν ευνοεί την ανάπτυξη οικονομικού κέντρου στο 

σύστημα των οικισμών.  

Οι οικισμοί της ΠΕΧ στη Μακεδονία στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, εμφα-

νίζονται σε θέσεις Νεολιθικών οικισμών του τύπου της τούμπας (χάρτης Ι). Οικι-

σμοί19 μάλιστα της φάσης αυτής εντοπίστηκαν σε όλη τη Μακεδονία με τα λίγα οι-

κιστικά λείψανα να δείχνουν ότι επικρατεί ο τύπος του πασσαλόπηκτου σπιτιού. Σε 

σύγκριση όμως ακόμα και με τη Νεολιθική Εποχή είναι λιγότεροι σε αριθμό και μι-

κρότεροι σε έκταση, φαινόμενο που ερμηνεύτηκε ως μια γενική πληθυσμιακή συρ-

ρίκνωση. Το μεγαλύτερο μέρος τους μάλιστα εντοπίζεται στις ίδιες θέσεις, όπου 

προϋπήρχαν οι νεολιθικές εγκαταστάσεις. Δεν είναι ωστόσο δυνατόν να αποκλει-

στούν και άλλες ερμηνείες που έχουν σχέση με το πρότυπο της οικιστικής οργάνω-

σης των οικισμών της ΠΕΧ στη Μακεδονία.  

Ειδικότερα, κατά την Πρωτοχαλκή Ι φάση, αν και η οικιστική αλλάζει χαρα-

κτήρα στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου20, στη Μακεδονία όπως και στη 

Θράκη η κατάσταση παραμένει διαφορετική. Οι θέσεις της Νεολιθικής εξακολου-

θούν να κατοικούνται και στην Πρωτοχαλκή Ι  φάση και οι οικισμοί σχεδόν παντού 

τείνουν να υιοθετούν την πυκνή διάταξη και να περιβάλλονται από οχυρώσεις. Οι 

τεχνικές δόμησης και σ’ αυτή την περίοδο παραμένουν αναλλοίωτες. Οι τοίχοι δια-

θέτουν συχνά λιθόκτιστα θεμέλια. Το κρηπίδωμα έχει ύψος 40-60 εκατοστά μπορεί 

όμως και να φτάσει το ένα μέτρο αν το κτήριο βρίσκεται σε πλαγιά ή διαθέτει όρο-

φο ή ακόμη και τα 2 ή 3 μέτρα αν πρόκειται για κυκλική κατασκευή. Η τεχνική αυ-

τή παρατηρείται και στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία συμπεριλαμβανομένης 

και της Πελαγονίας καθώς και στη Χαλκιδική. Οι τοίχοι από αχυροπηλό δεν διαφέ-

ρουν από αυτούς της Νεολιθικής περιόδου τώρα όμως η χρήση της τεχνικής αυτής 

περιορίζεται στις περιοχές που βρίσκονται ανατολικά του Αξιού ποταμού. Οι στέγες 

είναι επίπεδες ή και δίρριχτες ενώ τα δάπεδα είναι όλο και πιο συχνά λιθόστρωτα, 

πλακόστρωτα ή επιχρισμένα. 

Η επιλογή των θέσεων και στην Πρωτοχαλκή ΙΙ αντανακλά τις ίδιες τάσεις 

με τους οικισμούς στις παράκτιες ζώνες να συνεχίσουν να κτίζονται κοντά στη θά-

                                                 
19 Ασλάνης Ι., «Οι σχέσεις της Κεντρικής Μακεδονίας και του Βαλκανικού χώρου κατά την Πρώιμη 
Εποχή του Χαλκού», Αμητός, 1987, σ., 101-117 και Παπαευθυμίου – Παπανθίμου Α., Οδοιπορικό στην 
Προϊστορική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1997, σ., 35-38. 
20 Συχνά επιλέγονται βράχοι κοντά στη θάλασσα ή ακρωτήρια που επιτρέπουν τον έλεγχο ενός φυσι-
κού λιμανιού. Στην ενδοχώρα προτιμούνται οι πεδινές εκτάσεις και οι χαμηλοί λόφοι(Heurtley W. A., 
Prehistoric Macedonia, Cambridge 1939 σ. 47.).  
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λασσα, συνήθως πάνω σε ένα απλό βράχο ή σε ένα χαμηλό ύψωμα. Σε λόφους ε-

γκαθίστανται και στο εσωτερικό σχηματίζοντας κατά πάσα πιθανότητα χωριά με 

πυκνή διάταξη. Ωστόσο το σχήμα του οικισμού ποικίλει από περιοχή σε περιοχή με 

πιο κοινότυπο αυτό που στα κύρια χαρακτηριστικά του περιλαμβάνει δρόμους με 

ακανόνιστη πορεία και άνισο πλάτος. Παράλληλα παρουσιάζονται πυκνοκατοικη-

μένα οικοδομικά τετράγωνα με σπίτια σχεδόν ισομεγέθη, συχνά κτισμένα σε σειρές 

και μερικές φορές σε ευθεία γραμμή. Όπου υπάρχει οχύρωση21 συνήθως περιβάλλει 

το σύνολο των σπιτιών. 

Ωστόσο η  αντικατάσταση των πιο απλών τύπων σπιτιών από πιο σύνθετους 

τύπους που λαμβάνει χώρα στην Πελοπόννησο καθώς στο νότιο και ανατολικό Αι-

γαίο με προτίμηση στα ακανόνιστα σχήματα, τα περίπλοκα οικήματα και τα πολλά 

επίπεδα φαίνεται πως δεν επηρεάζει σχεδόν καθόλου τις βόρειες περιοχές. Μόνο 

οικήματα με ημικυκλική αψίδα εμφανίζονται κατά την Πρωτοχαλκή ΙΙ στη Μακε-

δονία (Σιταγροί) όπως άλλωστε και στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την ηπειρωτι-

κή Ελλάδα. 

Αν και οι πληροφορίες για τα ταφικά έθιμα της ΠΕΧ στη Μακεδονία είναι 

ελάχιστες, διαπιστώνεται ότι οι τάφοι βρίσκονται στο έξης έξω από τους οικισμούς, 

συγκεντρωμένοι σε νεκροταφεία. Επικρατεί ο ενταφιασμός σε απλούς λάκκους, κα-

θώς και σε κτιστούς ή κιβωτιόσχημους τάφους. 

 

Μέση Εποχή του Χαλκού (2200 – 1600 π.Χ.) 

Η φάση που στη νότια Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως Μέση Εποχή του Χαλ-

κού22, στη Μακεδονία είναι ελάχιστα γνωστή και όχι καλά προσδιορισμένη. Αντι-

προσωπεύεται δε με ελάχιστους οικισμούς της εποχής αυτής και σχεδόν κανένα νε-

                                                 
21 Πολλές φορές σε οικισμούς που κτίστηκαν χωρίς φυσική οχύρωση στο τέλος της Πρωτοχαλκής Ι και 
στις αρχές της Πρωτοχαλκής ΙΙ φάσης παρατηρείται μια ανάγκη για προστασία με οχύρωση με απλό 
τοίχο καθώς και με διπλό ή τριπλό τοίχο ενισχυμένο με πύργους. 
22 Η εμφάνιση των πρώτων τροχήλατων αγγείων, των μινύειων, γνωστών από τη Θεσσαλία και το νο-
τιοελλαδικό χώρο, αλλά και από τα παράλια της Βορειοδυτικής Μικράς Ασίας (Τροία, φάση V), που 
θεωρήθηκε από τον W. A. Heurtley η αρχή μιας νέας εποχής για τη Μακεδονία, δεν είναι προς το πα-
ρόν αρκετή για να ξεχωρίσει μια ιδιαίτερη πολιτιστική φάση ανάμεσα στην ΠΕΧ και την ΥΕΧ. Καθώς 
όμως η μετάβαση στη νεότερη φάση της ΠΕΧ, η οποία θεωρείται και η αρχή της ΜΕΧ, φαίνεται να 
πραγματοποιείται στη Μακεδονία ομαλά, χωρίς διακοπή στην πολιτιστική εξέλιξη και χωρίς την εμφά-
νιση στρωμάτων καταστροφής, έχει προταθεί η άποψη ότι οι φορείς του μεσοελλαδικού πολιτισμού 
της Νότιας Ελλάδας προέρχονται από το μακεδονικό-θεσσαλικό χώρο (Jung Reinhard, «Η μυκηναϊκή 
κεραμική της Μακεδονίας και η σημασία της», Πρακτικά Συνεδρίου “Η περιφέρεια του μυκηναϊκού 
κόσμου”, Λαμία, 1994, σ. 211-220). 
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κροταφείο, οργανωμένο ή μη23. Η μικρή αυτή αντιπροσώπευση δεν οφείλεται, ούτε 

στην εντατικοποιημένη αγροτική καλλιέργεια που εξαφάνισε το μεγαλύτερο μέρος 

των καταλοίπων της Εποχής του Χαλκού, ούτε στην έλλειψη συστηματικών ανα-

σκαφών, αλλά στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη περίοδος είναι πολύ λιγότερο εξα-

τομικευμένη και επομένως δυσδιάκριτη από αρχαιολογική άποψη. 

Στη Μακεδονία η μετάβαση από την Πρώιμη στη Μέση Χαλκοκρατία πραγ-

ματοποιήθηκε ομαλά και αρκετά αργότερα από ό,τι στις κεντρικές και νότιες περιο-

χές του ελλαδικού χώρου24. 

Ωστόσο, ακόμη και από τις λίγες αντιπροσωπευτικές θέσεις της περιόδου 

αυτής, γίνεται αντιληπτό πως η εξωτερική εμφάνιση μιας κατοικημένης Μεσοελλα-

δικής πόλης δεν αποτελεί κάτι νέο. Οι θέσεις είναι συνήθως οι ίδιες μ’ αυτές που 

είχαν ήδη κατοικηθεί στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, με μόνη διαφορά ότι ο λό-

φος πάνω στον οποίο βρίσκονται είναι λίγο ψηλότερος. Απ’ όσο μάλιστα μπορούμε 

να κρίνουμε η μέση έκταση των οικισμών εμφανίζεται γενικά μάλλον αυξημένη. 

Συνήθως ένας δρόμος οδηγεί στον οικισμό από το πλησιέστερο πέρασμα. Στην κο-

ρυφή η διάταξη των σπιτιών παραμένει χαώδης. Πλέον δεν υπάρχουν οικοδομικά 

τετράγωνα καθώς οι οικίες κτίζονται όπου επιθυμεί ο ιδιοκτήτης και μόνο κάποιοι 

αναλημματικοί τοίχοι μαρτυρούν κάποια απόπειρα οργάνωσης του χώρου. Ο τύπος 

του αψιδωτού οικήματος συνυπάρχει πλέον με τον ορθογώνιο καθ’ όλη τη διάρκεια 

της περιόδου. Οι οικοδομικές τεχνικές25 όπως και τα υλικά δόμησης παραμένουν τα 

ίδια τόσο για τα θεμέλια και την ανωδομή όσο και για τη στέγη26. Η μόνη διαφορά 

είναι ότι η χρήση των ωμοπλίνθων γενικεύεται και στη Μακεδονία σε βάρος του 

αχυροπηλού. 

                                                 
23 Παπαευθυμίου – Παπανθίμου Α., Οδοιπορικό στην Προϊστορική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1997, 
σ.38-39. 
24 Η άποψη πως οι μέχρι σήμερα ανασκαμμένες θέσεις της Μακεδονίας δεν παρουσιάζουν στρώματα 
Μεσοχαλκής περιόδου κάτι που δείχνει πως ο βόρειος ελλαδικός χώρος ήδη από την εποχή αυτή ξε-
φεύγει εντελώς από τη σφαίρα επιρροής του κυρίως ελλαδικού κορμού, δεν με βρίσκει σύμφωνο, κα-
θώς στην επόμενη περίοδο, την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για εμπορικές 
και άλλες σχέσεις μεταξύ βορρά και νότου. 
25 Τα δάπεδα και οι τοίχοι των σπιτιών δεν καλύπτονται σχεδόν ποτέ από κονίαμα. Τα πρώτα δείγματα 
ασβεστοκονιάματος σε τοίχους χρονολογούνται στον ελλαδικό χώρο στα τέλη της ΜΕ περιόδου. 
26 Οι δύο γνωστοί τύποι στέγης, ο επίπεδος και ο αμφικλινής συνεχίζουν να συνυπάρχουν. Η χρήση 
κεραμιδιών δεν έχει εξακριβωθεί. 



Ντόβας Αθ. Παναγιώτης  

 36

Ύστερη Εποχή του Χαλκού (1600 – 1100 π.Χ.) 

Η Ύστερη Εποχή του Χαλκού27 στην αρχαιότερη φάση της δεν φαίνεται να 

διαφοροποιείται ουσιαστικά από τη Μέση Εποχή του Χαλκού. Παράλληλα όμως με 

τα χαρακτηριστικά που δεν διαφέρουν από όσα είναι γνωστά για την αρχή της Επο-

χής του Χαλκού, εμφανίζονται σιγά σιγά και άλλα που φαίνονται εντελώς καινού-

ρια. 

Αντίθετα απ’ ότι παρατηρείται στο υπόλοιπο Αιγαίο, στη Μακεδονία (όπως 

και τη Θράκη) η ανθρώπινη κατοίκηση φαίνεται αραιότερη κατά την Ύστερη Χαλ-

κοκρατία απ’ ότι στις προηγούμενες περιόδους, όπως επίσης φαίνεται να μειώνεται 

όχι μόνο ο αριθμός των οικισμών, αλλά και το μέσο εμβαδόν τους.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις προτιμώνται όπως και στο παρελθόν οι πα-

ρυφές των πεδιάδων ενώ συχνά οι παλιές τούμπες εξακολουθούν να κατοικούνται, 

όπως η Άσσηρος, ή επανακατοικούνται μετά από μια περίοδο εγκατάλειψης, όπως ο 

Καστανάς, η Αγγίστα και το Ντικιλί-Τας. Μερικές φορές μάλιστα, κυρίως στην Κε-

ντρική Μακεδονία και πιθανώς στην Αγγίστα, κτίζουν άνδηρα με αναλημματικούς 

τοίχους στις πλαγιές τους ή περιβόλους που κάνουν πιο έντονη την κλίση του εδά-

φους, όπως συμβαίνει στην Άσσηρο28. 

Οι οικισμοί της Κεντρικής Μακεδονίας, στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού29, 

εμφανίζονται με μεγάλη πυκνότητα σε τούμπες και είτε είναι συνέχεια οικισμών 

προηγούμενων φάσεων είτε πρόκειται για νέους οικισμούς30.  

Στα υλικά δόμησης κυριαρχεί η χρήση της ωμοπλίνθου ενώ παράλληλα οι 

τοίχοι στην Αγγίστα31 και το Ντικιλί-Τας έχουν λίθινη κρηπίδα. Συνηθέστερα όμως 

οι τοίχοι κτίζονται εξ ολοκλήρου από ωμοπλίνθους32. Σ’ αυτή την εποχή πλέον η 

τεχνική της αχυρολάσπης χρησιμοποιείται λιγότερο καθώς μαρτυρείται μόνο στον 

Καστανά στο στρώμα 13. 

                                                 
27 Παπαευθυμίου – Παπανθίμου Α., Οδοιπορικό στην Προϊστορική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 
39-46. 
28 Treuil R.et al., Οι πολιτισμοί του Αιγαίου, Αθήνα 1996, σ 585-586. 
29 Γραμμένος Δ., «Η Ύστερη Εποχή του Χαλκού στη Μακεδονία με βάση τις νεώτερες επιφανειακές 
έρευνες», Πρακτικά Συνεδρίου “Η περιφέρεια του μυκηναϊκού κόσμου” 1994, σ. 99-102. 
30 Στην Ανατολική και Δυτική Μακεδονία παρατηρήθηκε σ’ ένα μεγάλο αριθμό οικισμών της Ύστερης 
Εποχής του Χαλκού προτίμηση στις ημιορεινές θέσεις. 
31 Στην Αγγίστα, την Άσσηρο και το Ντικιλί-Τας εμφανίστηκε μια ιδιαίτερη τεχνική: ανάμεσα στις 
σειρές ωμοπλίνθων τοποθετούσαν ένα στρώμα πηλοκονιάματος, ίδιου ή σχεδόν ίδιου πάχους μ’ αυτό 
των πλίνθων και συνήθως διαφορετικού χρώματος ή και ίδιου σε μερικές περιπτώσεις. Πουθενά αλλού 
στο Αιγαίο δεν υπάρχει αναφορά για ανάλογη τεχνική.  
32 Οι πλίνθοι δεν έχουν πάντοτε το ίδιο σχήμα, γενικά είναι ορθογώνιες υπάρχουν όμως και τετράγω-
νες. 
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Στον τύπο κατοικίας κυριαρχεί το ορθογώνιο μονόχωρο οίκημα, που συνεχί-

ζει να συνυπάρχει με τον τύπο του αψιδωτού οικήματος. Πολλές φορές η μία πλευ-

ρά μπορεί να παρουσιάζει ελαφρώς καμπύλο σχήμα, ενώ συναντώνται (Καστανάς) 

ακόμη και ελλειπτικά οικήματα. Η ύπαρξη πάντως οικημάτων με σύνθετο σχήμα 

δεν φαίνεται πιθανή33. 

Για την οργάνωση της κοινωνίας οι πληροφορίες είναι ακόμη πολύ αποσπα-

σματικές. Η ιεραρχική οργάνωση και η ανάδειξη κάποιας κεντρικής εξουσίας φαί-

νεται να προκύπτουν από τη διαμόρφωση των οικισμών της ΥΕΧ. Η ανεύρεση τα-

φικών τύμβων στη Μακεδονία και οικογενειακών κτιστών ταφικών συγκροτημάτων 

στη Θάσο προϋποθέτει μια κοινωνική διάρθρωση κατά γένη. Τα ταφικά έθιμα περι-

λαμβάνουν και τους δύο τρόπους ταφής, ενταφιασμό και καύση. Η εμφάνιση μάλι-

στα των ταφών-καύσεων στην Ανατολική κυρίως Μακεδονία πρέπει να θεωρηθεί 

επίδραση της Κεντρικής Ευρώπης, ενώ η εμφάνιση των τάφων με τους πολλαπλούς 

ενταφιασμούς στη Θάσο εντάσσεται στα ταφικά έθιμα που επικρατούν στον αιγαια-

κό χώρο στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού34.  

Η μετάβαση από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην επόμενη περίοδο, που 

είναι γνωστή στο βορειοελλαδικό χώρο ως Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, δεν είναι 

ακόμα καλά προσδιορισμένη. Πολλοί οικισμοί εμφανίζουν ένα στρώμα καταστρο-

φής και αρκετοί στην Ανατολική Μακεδονία εγκαταλείπονται. Δεν είναι ωστόσο 

βέβαιο αν τα στρώματα καταστροφής που σημειώνονται σε πολλούς οικισμούς της 

Μακεδονίας στα τέλη της ΥΕΧ αποτελούν κοινό φαινόμενο στο βορειοελλαδικό 

χώρο, το οποίο θα μπορούσε να αναχθεί σε έναν ενιαίο χρονολογικό ορίζοντα, αφού 

παρόμοιες καταστροφές σημειώνονται και σε ενδιάμεσες φάσεις οικισμών της επο-

χής του Χαλκού στη Μακεδονία. 

 

ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 

Σημαντική καινοτομία κατά την ΠΕΧ αποτελεί η εμφάνιση κτιστών τάφων. 

Οι ίδιες οι ταφικές συνήθειες ωστόσο δεν αλλάζουν σχεδόν καθόλου και ερμηνεύο-

                                                 
33 Treuil R.et al., Οι πολιτισμοί του Αιγαίου, Αθήνα 1996, σ 586-587. 
34 Οι τύμβοι της Πιερίας με τις ταφές-ενταφιασμούς σε κιβωτιόσχημους τάφους για πολλούς εντάσσο-
νται στα ταφικά μνημεία της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, στα οποία επιζεί η παράδοση των τύμβων 
της ΥΕΧ. 
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νται όπως και αυτές της Νεολιθικής35 περιόδου. Πολλές μαρτυρίες αποδεικνύουν 

ότι υπάρχει πάντα η συνήθεια να παραμερίζουν τα οστά των παλαιότερων ταφών 

για να δημιουργήσουν χώρο όταν γίνεται ένας νέος ενταφιασμός. 

Κατά την ΠΕ Ι μερικοί τάφοι παιδιών βρίσκονται ακόμη μέσα στις κατοικη-

μένες ζώνες η πλειονότητα όμως των τάφων και ειδικά των μεγαλυτέρων βρίσκεται 

έξω από τους οικισμούς. Οι τάφοι είναι κατά κανόνα συγκεντρωμένοι σε νεκροτα-

φεία και ο ενταφιασμός που αποτελεί τη συνήθη ταφική πρακτική. Η ταφή είναι α-

τομική και ο νεκρός τοποθετείται συνήθως στο ένα πλευρό, με διπλωμένα τα σκέλη. 

Στην ΠΕ ΙΙ τα ταφικά έθιμα δεν αλλάζουν, με τους τάφους να βρίσκονται 

πλέον εκτός οικισμού, σε οργανωμένα νεκροταφεία. Την περίοδο αυτή αρχίζουν να 

εμφανίζονται και οι τύμβοι. Ο συνηθισμένος τρόπος ταφής παραμένει ο ενταφια-

σμός με τον τύπο του απλού λάκκου να είναι ο πιο κοινός, ακολουθώντας πάντα τις 

ίδιες ταφικές πρακτικές. 

Η δυσδιάκριτη Μέση Εποχή του Χαλκού36 στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της μι-

κρότερης εξατομίκευσης που παρουσιάζει, δεν προσφέρει και τα ανάλογα αρχαιο-

λογικά ευρήματα που θα οδηγήσουν στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για 

την εποχή αυτή και τα ταφικά έθιμα που ακολουθούνται37. 

                                                 
35 Κατά τη Νεολιθική περίοδο είναι πιθανό μερικοί από τους νεκρούς να εγκαταλείπονται απλώς ή να 
τοποθετούνται σε τάφους κατασκευασμένους από φθαρτά υλικά. Οι μόνοι όμως που συναντούμε είναι 
αυτοί που είναι τοποθετημένοι σε λαξευτούς ή κτιστούς τάφους.  
Στην Αρχαιότερη Νεολιθική οι περισσότερες ταφές τοποθετούνται στο εσωτερικό των κατοικημένων 
χώρων. Οι τάφοι δεν σχηματίζουν συστάδες, ούτε έχουν κανονικό προσανατολισμό, με πιο κοινό τρό-
πο ταφής τον ενταφιασμό. Οι νεκροί τοποθετούνται σε απλούς λάκκους, ακανόνιστου συνήθως σχήμα-
τος και μήκους μόλις ενός μέτρου. Η ταφή είναι συνήθως ατομική, υπάρχουν όμως και πολλαπλές τα-
φές (Νέα Νικομήδεια). Εκτός από τα νεογέννητα και τα πολύ μικρά παιδιά που τοποθετούνται σε πι-
θάρια ή σε μεγάλα αγγεία, οι νεκροί τοποθετούνται κατάχαμα, ανάσκελα ή μπρούμυτα, αλλά πιο συχνά 
γυρισμένοι στο ένα πλευρό, με διπλωμένα τα σκέλη ή σε ισχυρά συνεσταλμένη στάση. Ο λάκκος κα-
λύπτεται με χώμα, ενώ το έθιμο της ανακομιδής ή της καύσης δεν έχουν επιβεβαιωθεί.  
Στη διάρκεια της Μέσης Νεολιθικής (σ’ αυτή την περίοδο έχουμε ύπαρξη τύμβου στη Χαιρώνεια) οι 
λίγοι τάφοι που γνωρίζουμε φαίνεται ότι βρίσκονται μέσα στις κατοικημένες ζώνες. Και σ’ αυτή την 
περίοδο οι ταφές είναι ατομικές, χωρίς κοινό προσανατολισμό, με τον ενταφιασμό που επικρατεί να 
εξακολουθεί να γίνεται σε απλούς λάκκους. 
Κατά τη Νεώτερη Νεολιθική μερικοί τάφοι βρίσκονται ακόμα μέσα στις κατοικημένες ζώνες, αρχίζουν 
όμως από αυτή την περίοδο να απομακρύνονται από τον οικισμό και να οργανώνονται σε νεκροταφεία, 
ακόμη και τα παιδιά σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι τάφοι δεν έχουν κοινό προσανατολισμό και ο εντα-
φιασμός εξακολουθεί να επικρατεί. Ο νεκρός τοποθετείται σε απλούς ή κτιστούς τάφους σε συνεσταλ-
μένη θέση. Σε όλες τις περιόδους τα κτερίσματα είναι φτωχά. Καύση νεκρών δεν μαρτυρείται σαφώς 
(Treuil R.et al., Οι πολιτισμοί του Αιγαίου, Αθήνα 1996, σ 275-277.). 
36 Πολυχρονοπούλου Όλγα, «Ταφικά έθιμα στη Μέση Εποχή του Χαλκού στην Ηπειρωτική Ελλάδα», 
Αρχαιολογία τ.11, 1984, σ. 6-11. 
37 Στην ηπειρωτική Ελλάδα ενώ ο ενταφιασμός στο εσωτερικό ενός οικισμού είχε ατονίσει στην ΠΕ ΙΙ, 
εμφανίζεται και πάλι στην ΠΕ ΙΙΙ και καθιερώνεται στη διάρκεια της ΜΕΧ, χωρίς όμως να αποτελεί 
και τη συνήθη ταφική πρακτική. Ανεξάρτητα πάντως από τον τύπο ή τη θέση των τάφων, ο μοναδικός 
βεβαιωμένος τρόπος ταφής καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου είναι ο ενταφιασμός. Οι ταφές συνήθως 
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Όπως όμως σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, έτσι και στη Μακεδονία συνα-

ντάται μια τεράστια ποικιλία τάφων, που οφείλεται στις τοπικές διαφοροποιήσεις 

και στη συνύπαρξη παλαιών και νέων τύπων. Οι λακκοειδείς και οι κιβωτιόσχημοι 

τάφοι καθώς και οι τύμβοι είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της εποχής. Τα ταφικά 

έθιμα και οι συνήθεις ταφικές πρακτικές παραμένουν ίδιες (εκτός οικισμών πλέον) 

με μόνη διαφοροποίηση τον πλούτο των κτερισμάτων, κυρίως σε ότι αφορά στον 

αριθμό. 

Κεντρική Μακεδονία 

Οι ταφικές συνήθειες στην Κεντρική Μακεδονία38 δεν είναι πολύ γνωστές 

αν και πρόκειται για την περιοχή στην οποία βρίσκονται οι περισσότεροι οικισμοί. 

Γενικά στοιχεία – τα πρώτα νεκροταφεία 

Την Εποχή του Χαλκού στην Κεντρική Μακεδονία διαφαίνεται μια τάση 

απομάκρυνσης των τάφων από τους οικισμούς και η συγκέντρωσή τους σε ομάδες, 

μέσα σε νεκροταφεία.  

Όσο αναφορά τους τρόπους ταφής, ο ενταφιασμός ήταν πιο απλός από την 

καύση και προτιμάται. Το νεκρό συνόδευαν στον τάφο του διάφορα κτερίσματα, 

ενδεικτικά του τρόπου ζωής των ανθρώπων και της κοινωνικής τους δομής: πήλινα 

και άλλα αγγεία, εργαλεία, όπλα, κοσμήματα κ.α. 

Από τη Νεολιθική εποχή εμφανίζεται η τάση της απομάκρυνσης των ταφών 

από τους οικισμούς. Τα νεκροταφεία συναντιόνται γενικά σε επίπεδο έδαφος ή ελα-

φρά επικλινές, περιβάλλονται συνήθως από ένα περίβολο και δεν έχουν ορισμένες 

διαστάσεις. Συχνά μέσα στο νεκροταφείο, οι τάφοι είναι συγκεντρωμένοι σε ομά-

δες, χωρίς όμως να έχουν σαφή προσανατολισμό. 

                                                                                                                                            
είναι ατομικές, με το νεκρό να τοποθετείται στο πλάι, με τα χέρια διπλωμένα στο στήθος και τα γόνατα 
λυγισμένα.   
38 Andreou S., Fotiadis M., Kotsakis K., «Review of Aegean Prehistory V: The Neolithic and Bronze 
Age of Nothern Greece», AJA 100, 1996, σ.537 κ.ε. και Ανδρέου Στ. – Κωτσάκης Κ., «Διαστάσεις του 
χώρου στην Κεντρική Μακεδονία: Αποτύπωση της ενδοκοινοτικής και διακοινοτικής χωροοργάνω-
σης», Αμητός, 1987, σ. 57-88 και Κουκούλη – Χρυσανθάκη, Πρωτοϊστορική Θάσος, Τα νεκροταφεία 
του οικισμού Καστρί,1992, σ. 627-634. 
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Τρόποι ταφής – ταφικά έθιμα 

Τον απλούστερο τρόπο ταφής αποτελεί ο ενταφιασμός. Ο νεκρός τοποθετεί-

ται σε πλάγια θέση (συνήθως στο δεξί πλευρό) με τα μέλη συνεσταλμένα και με ι-

σχυρή κάμψη των γονάτων προς το στήθος39. Σπανιότερα συναντάται και σε ύπτια 

θέση. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος προσανατολισμός ούτε ως προς τη θέση του νε-

κρού μέσα στον τάφο ούτε σε σχέση του τάφου με τον οικισμό. Οι ταφές είναι κατά 

κανόνα ατομικές, οι τάφοι όμως με περισσότερους από έναν νεκρό δεν είναι άγνω-

στοι (Νέα Νικομήδεια), όπως άγνωστη δεν είναι και η πρακτική της ανακομιδής.  

Ως προς τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα δύο φύλα, η εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων δεν είναι εφικτή, αφού συνήθως ο αριθμός των νεκρών στους ο-

ποίους μπορεί να προσδιοριστεί το φύλο είναι σχετικά μικρός. 

Επίσης δεδομένου ότι τα νεκροταφεία σε ορισμένες θέσεις βρίσκονται απο-

μακρυσμένα από τον οικισμό, μπορούμε να υποθέσουμε ότι γινόταν εκφορά του νε-

κρού από τον οικισμό στο νεκροταφείο και ότι ο νεκρός μεταφερόταν στα χέρια ή 

ακόμη και με κάποιο είδος άμαξας όπου αυτό ήταν εφικτό. 

Κατόπιν ο τοποθετείται μέσα στον τάφο είτε από πάνω, είτε από την πλάγια 

είσοδο από άτομα που εισέρχονταν στον τάφο σχεδόν γονατιστοί, αφού το ύψος των 

τάφων δεν ξεπερνούσε τα 1,20 μέτρα.  

Ο νεκρός τοποθετείται στο δάπεδο του τάφου, συνήθως πάνω στο φυσικό 

έδαφος σε στάση ύπτια με τεντωμένα τα σκέλη. Το κρανίο εμφανίζεται συχνά στο 

πλάι, αλλά είναι και πολύ πιθανό να έχει μετακινηθεί από την αρχική του θέση. Τα 

χέρια είτε είναι τεντωμένα κατά μήκος των μηρών, είτε λυγισμένα στο στήθος, είτε 

πάλι κάτω από το κρανίο.  

Στις περιπτώσεις των καύσεων τα οστά περισυλλέγονταν και τοποθετούνταν 

στο τεφροδόχο αγγείο μαζί με τα κοσμήματα και τα όπλα που συνόδευαν το νεκρό 

στην πυρά40.  

Φαίνεται μάλιστα ότι οι νεκροί θάπτονταν ή καίγονταν ντυμένοι φορώντας 

κοσμήματα ή εγχειρίδια, τα οποία (εγχειρίδια) βρίσκονται συχνά κατά μήκος του 

μηριαίου οστού ή δίπλα στους νεκρούς. Η απουσία όπλων, δεν σημαίνει απαραίτητα 

                                                 
39 Η συνεσταλμένη θέση υπήρξε κανόνας όχι μόνο για την Βόρεια Ελλάδα αλλά γενικότερα για τα 
Βαλκάνια. 
40 Εκτός από τα οστά του νεκρού και τα κτερίσματα, στο τεφροδόχο αγγείο τοποθετούνταν πολλές φο-
ρές και κομμάτια από οστά ζώων, που πρέπει να ρίχνονταν στην πυρά μαζί με τις άλλες προσφορές, 
ακολουθώντας ίσως κάποια τελετουργία.  
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την έλλειψη οπλισμού, καθώς τα όπλα μπορεί να μεταφέρονταν κληρονομικά στους 

απογόνους από γενιά σε γενιά. 

Αγγεία τοποθετούνται γύρω από το νεκρό σε διάφορες θέσεις, στα πόδια, 

στο πλάι ή γύρω από το κεφάλι. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα πρόκειται στο σύ-

νολό τους για αγγεία τροφής με ίχνη χρήσης δείχνοντας ότι πρόκειται για αγγεία 

που χρησιμοποιούνταν και εν ζωή (ίσως να αποτελούσαν προσωπικά αντικείμενα 

του νεκρού) χωρίς να αποτελούν ειδικά ταφικά αγγεία. 

Άνδρες και γυναίκες, γέροι, νέοι και παιδιά θάπτονταν μαζί στους ίδιους τά-

φους και με τον ίδιο τρόπο. Μια μικρή διαφορο-

ποίηση ίσως υπάρχει στις παιδικές ταφές, για τις 

οποίες συχνά, αλλά όχι πάντα, προτιμούνταν εγ-

χυτρισμοί (εικ. 1) μέσα σε ταφικές θήκες ή μι-

κροί κιβωτιόσχημοι τάφοι. Η έλλειψη αυτή δια-

κρίσεων ανάμεσα στις ηλικίες και στα φύλα πι-

στοποιείται και στα κτερίσματα. Οι διαφορές που 

πιστοποιούνται στα κτερίσματα φαίνεται ότι α-

φορούν τα χαρακτηριστικά εργαλεία της εργασί-

ας των δύο φύλων. Μαχαίρια και ακονόπετρες 

συναντώνται για τις αντρικές ταφές και σφονδύ-

λια για τις γυναικείες. Ο μεγάλος αριθμός από 

μικροσκοπικά αγγεία αντιπροσωπεύει το μεγάλο 

ποσοστό των παιδικών ταφών. Αλλά και εκεί υ-

πάρχει η ίδια διάκριση στα κτερίσματα, με μαχαίρια για τα αγόρια και σφονδύλια 

για τα κορίτσια. Η ομοιομορφία αυτή στην ποιότητα και στην ποσότητα των κτερι-

σμάτων δηλώνει πιθανώς ένα ομοιόμορφο βιοτικό επίπεδο, χωρίς έντονες διαφορο-

ποιήσεις και ποικιλομορφία στον πλούτο. Η μοναδική διαφορά βρίσκεται στις δια-

στάσεις των τάφων41.  

 

                                                 
41 Κουτσουδάκη Α., «Νεκροταφεία της Εποχης του Χαλκού στη Μακεδονία», Corpus, Αυγουστος – 
Σεπτέμβριος 2001, σ. 36-47. 
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Τάφοι: τύποι και παραλλαγές 

Υπάρχουν ποικίλα είδη τάφων της Εποχής του Χαλκού. Ο πιο κοινός τύπος 

είναι ο λάκκος. Απλή στρογγυλή ή ορθογώνια τρύπα που καλύπτεται με χώμα ή με 

πλάκες, μετά την τοποθέτηση του νεκρού. Το μήκος ή η διάμετρός του κυμαίνεται 

συνήθως από 50-90 εκ. Το πλάτος του αρχίζει από 20 εκ. και μπορεί να φτάνει και 

το 1 μ., ενώ το βάθος του φτάνει από 20 εκ. έως 1,50 μ. 

Άλλος τύπος τάφου είναι ο κιβωτιόσχημος. Πρόκειται για λάκκο, οι πλευρές 

του οποίου είναι επενδυμένες με μικρές πλάκες χωρίς κονίαμα. Παρόμοιος τύπος 

τάφου είναι και η λεγόμενη θήκη. Ορθογώνια ή τραπεζοειδής αποτελείται από όρ-

θιες πλάκες ή ωμούς πλίνθους και καλύπτεται από πλάκα. Συχνά μάλιστα η διάκρι-

ση μεταξύ κιβωτιόσχημου και θήκης δεν είναι σαφής. Τέλος υπάρχει και ο λαξευτός 

τύπος τάφου σε στέρεο έδαφος – βράχο. 

Ταφικά κτίσματα για ενταφιασμούς 

Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ο κτιστός υπέργειος θάλαμος για πολλα-

πλές ταφές. Μορφολογικά παρατηρούνται πολλές παραλλαγές του τύπου (εικ. 2). 

Πολλές φορές διαδοχικά ταφικά συγκροτήματα κτίζονταν γύρω από τον αρχικό τά-

φο και σε ελάχιστες περιπτώσεις διαπιστώθηκε εξαρχής κατασκευή διπλών τάφων. 

Εξελικτικά διαπιστώνεται αλλαγή στη μορφολογία τους, από μονόχωρα ευρύχωρα 

κτίσματα με τις πολλαπλές ταφές σε στενά δίχωρα ταφικά κτίσματα με μικρότερο 

αριθμό ταφών, καθώς και η σταδιακή υπερύψωση των αρχικά χαμηλών ταφικών 

τοιχωμάτων. Αλλαγή διαπιστώνεται και στη στέγασή τους. Παράλληλα με την εμ-

φάνιση οροφής στους τάφους, έχουμε και την ύπαρξη στομίου που σχετίζεται άμεσα 

με την κάλυψη του τάφου. Το στόμιο, είτε ήταν ένα άνοιγμα χωρίς ιδιαίτερη δια-

μόρφωση, είτε ήταν πολύ πιο επιμελημένης κατασκευής, με χρήση όρθιων πλακών 

που έδιναν πολλές φορές την εικόνα στηλών. Επειδή το ύψος του στομίου δεν υπε-

ρέβαινε κατά κανόνα το ύψος των τοιχωμάτων (π.χ. πάντα ήταν χαμηλότερο των 

1,20 μ.), θα έπρεπε να έρπει όποιος τελούσε την ταφή. ταφή από την οροφή δεν 

φαίνεται πιθανή καθώς οι καλυπτήριες πλάκες ήταν πολύ βαριές και οποιαδήποτε 

μετακίνησή τους θα έθετε σε κίνδυνο το ταφικό κτίσμα. Εξάλλου, η κάλυψη των 

στομίων γινόταν κατά κανόνα με επιπόλαιο τρόπο. Σε περιπτώσεις με προθαλάμους 

επιβεβαιώνεται η πλάγια πρόσβαση στους ταφικούς θαλάμους. Δεν τελούνταν πολ-

λές ταφές μέσα στους προθαλάμους. Παρατηρούμε τρεις παραλλαγές στην κάλυψη 
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των τάφων: 1) τάφοι με 

χαμηλά τοιχώματα κα-

λύπτονταν με στρώμα 

λίθων και με αραιό χώ-

μα και έδιναν την εντύ-

πωση χαμηλών τύμβων, 

2) τάφοι ή συστάδες με 

ψηλά τοιχώματα έδιναν 

την εικόνα ελεύθερων 

υπέργειων κτισμάτων 

χωρίς σαφή ίχνη τύμ-

βων, 3) ταφικά μνημεία 

μέσα σε λιθοσωρούς 

τύμβων, όπου τα όρια 

του τάφου δύσκολα ξε-

χωρίζουν. Παρατηρείται 

δηλαδή ταύτιση τάφου 

και τύμβων. Τα κτερί-

σματα των τάφων ήταν 

αγγεία, όπλά (ελάχιστα 

παραδείγματα), εργαλεία 

και κοσμήματα. 
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Ταφικά κτίσματα για καύσεις 

Χαρακτηρίζονται από μια εξέδρα με λιθορριπή στο εσωτερικό. Τα οστά του 

νεκρού τοποθετούνται σε πίθο στο κέντρο περίπου της εξέδρας και κάτω από μια 

στρώση λίθων. Πολλές φορές αντί λιθορριπής υπήρχε μια μικρή κόγχη στο κέντρο 

της εξέδρας με δάπεδο το φυσικό έδαφος. Εκεί τοποθετούντο στην περίπτωση αυτή 

τα καμένα οστά, τα κτερίσματα ή τα τεφροδόχα αγγεία. 

Οι ταφικοί τύμβοι 

Ο τύμβος42 αποτελεί μια ταφική κατασκευή με σαφώς καθορισμένα χαρα-

κτηριστικά και κατασκευάζεται κυρίως για να επισημάνει τη θέση είτε ενός σημα-

ντικού τάφου, είτε πιο συχνά, ενός συνόλου τάφων που έχουν μεταξύ τους σχέσεις 

οικογενειακού ή κοινωνικού χαρακτήρα43. 

Τα ίχνη των τύμβων σήμερα είναι αποσπασματικά λόγω της διάβρωσης ή 

της καταστροφής τους ήδη στην αρχαιότητα. Αποτελούνται από έναν περίβολο από 

πλάκες ή πέτρες και στο κέντρο τοποθετούνται οι ταφές. Η όλη αυτή κατασκευή 

σκεπάζεται από ένα λόφο με χαλίκια και χώμα. 

Οι διαστάσεις των τύμβων ποικίλουν. Διακρίνουμε όμως δύο μεγάλες κατη-

γορίες, αυτή των μικρών τύμβων με διάμετρο μικρότερη από 7 μ. και αυτή των με-

γάλων τύμβων με διάμετρο 10-20 μ. Οι τάφοι που περιέχονται σε τύμβους ανήκουν 

σε διάφορους τύπους. 

                                                 
42 «Γης χŵμα περιωκοδομημένον λίθοις»(Παυσανίας VI, 21.9)  
43 Ο τύμβος μπορεί να θεωρηθεί ένα αντίστοιχο των νεκροταφείων λόγω των κοινών χαρακτηριστικών, 
όπως η ύπαρξη πολλών τάφων στο εσωτερικό ή η παρουσία περιβόλου. Ορισμένοι μάλιστα θεωρούν 
ότι ο τύμβος είναι ο τάφος ενός ήρωα ή ενός τοπικού ηγέτη, δεν υπάρχει όμως καμιά απόδειξη που να 
ενισχύει την άποψη αυτή (Κουτσουδάκη Α., «Νεκροταφεία της Εποχης του Χαλκού στη Μακεδονία», 
Corpus, Αυγουστος – Σεπτέμβριος 2001, σ. 36-47.). 
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Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 

Η Μακεδονία ανήκει στην αιγαιακή κλιτύ του συνόλου των Δειναριδών, που 

αποκαλούνται και Ελληνίδες με διάταξη σε παράλληλες σειρές με κατεύθυνση από 

τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά44. 

Μεταξύ της Πίνδου και της Ροδόπης η Μακεδονία συνιστά ζώνη σύνθετη 

όπου οι μορφές του σημερινού αναγλύφου προήλθαν κυρίως από τεκτονικές κινή-

σεις της τριτογενούς ή τεταρτογενούς περιόδου. Οι οροσειρές αποτελούν ζώνες α-

νυψώσεως του γήινου φλοιού, οι λεκάνες αντιστοιχούν σε ζώνες ταπεινώσεως, ενώ 

οι πλαγίες που τις οριοθετούν βρίσκονται ακριβώς στα όρια των δύο προηγουμένων. 

Αποτέλεσμα της διαμόρφωσης του αναγλύφου, αλλά και των κλιματικών 

συνθηκών αποτελεί ο χαρακτήρας των ποταμιών. Στη διαμόρφωση του αναγλύφου 

οφείλεται η κάπως κλιμακωτή κατά μήκος τομή τους. Από τις πηγές τους μέχρι τις 

εκβολές τους οι μακεδονικοί ποταμοί κατεβαίνουν από λεκανοπέδιο σε λεκανοπέδιο 

ως τη θάλασσα διασχίζοντας διαδοχικά τμήματα ελαφρά κατωφερή στα λεκανοπέ-

δια και άλλα με έντονη κλίση στα ορεινά περάσματα.  

Σε γενικές γραμμές στο πλαίσιο της λεκάνης της Μεσογείου η Μακεδονία 

δίνει την εντύπωση προνομιούχου περιοχής. Λεπτομερέστερη όμως εξέταση των 

γεωγραφικών στοιχείων αποκαλύπτει ότι η Μακεδονία δεν είναι τόσο ευνοημένη 

από τη φύση. Η οδός κατά μήκος του Μοράβα και του Αξιού περιορίζεται συχνά σε 

ένα στενό διάδρομο. Δεν πρόκειται για μια ευρεία ποτάμια κοιλάδα, αλλά για δια-

δοχικές λεκάνες και φαράγγια. Η γεωφυσική κατάτμηση των περιοχών του Μοράβα 

και του Αξιού είναι χαρακτηριστική ολόκληρης της Μακεδονίας εμφανίζοντας γεω-

γραφική διαμόρφωση κατατεμαχισμένη με σταθερή όμως επανάληψη ορισμένων 

χαρακτηριστικών, τα όρη και τα λεκανοπέδια. Κανένα από τα μακεδονικά όρη δεν 

είναι πολύ υψηλό (>3000μ. - ≤2000μ.45), ενώ το υψόμετρο των λεκανοπεδίων κλι-

μακώνεται από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι σχεδόν τα 1000μ., χωρίς όμως να 

διαθέτουν εύκολες οδούς επικοινωνίας αφού σχεδόν όλα περιβάλλονται από βουνά. 

                                                 
44 Δήμητσας, Μαργαρίτης Γ., Αρχαία γεωγραφία της Μακεδονίας: συνταχθείσα κατά τας αρχαίας πη-
γάς και τα νεωτέρα βοηθήματα και «Η γεωγραφική εικόνα της Μακεδονίας» στο Μακεδονία 4000 
χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, Εκδοτική Αθηνών 1982, σ. 12-26 και Χατζόπουλος Μ. Β., 
«Two studies in ancient Macedonian topography», Μελετήματα 3, Αθήνα 1987 και Treuil R.et al., Οι 
πολιτισμοί του Αιγαίου, Αθήνα 1996, σ. 95-117. 
45 Δεν φθάνουν τα 3000μ. ξεπερνούν όμως τα 2000μ. 
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Το υπέδαφος περικλείει κοιτάσματα πολύτιμων μετάλλων, μεγάλης οικονο-

μικής σημασίας, καθώς και εκμεταλλεύσιμα ορυκτά καθημερινής ανάγκης προσιτά 

στον άνθρωπο από την προϊστορική ακόμη εποχή. 

Ειδικότερα με τον όρο Κεντρική Μακεδονία χαρακτηρίζεται η έκταση που 

περιβάλλεται από τον ποταμό Στρυμόνα στα ανατολικά, τα όρη Κερκίνη και Βόρρα 

στα βόρεια και τα όρη Βέρμιον και Πιέρια στα δυτικά46 και νοτιοδυτικά. Στα νότια 

βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος, μέσα στο οποίο εισχωρεί δημιουργώντας τις χερ-

σονήσους της Κασσάνδρας, της Σιθωνίας και του Αγίου Όρους47. 

Γεωλογικά (εικ. 3) η Κεντρική (και η Δυτική) Μακεδονία, όπως άλλωστε 

και ολόκληρη η Βαλκανική χερσόνησος, βρισκόταν αρχικά στο βυθό μιας τεράστιας 

προϊστορικής θά-

λασσας, της Τη-

θύος. Η ανάδειξή 

τους σε ξηρές 

άρχισε περίπου 

πριν από 30 εκα-

τομμύρια χρόνια, 

στην αρχή της 

γεωλογικής πε-

ριόδου που ονο-

μάζουμε Μειό-

καινο. Οι βασικές γεωλογικές ζώνες στην περιοχή είναι οι εξής:  

Τα ανατολικά τμήματα των νομών Κιλκίς, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, 

που συγκροτούνται από κρυσταλλικές μάργες.  

Τα δυτικά τμήματα των ίδιων νομών, που διασχίζονται από τη Ζώνη του Α-

ξιού.  

                                                 
46 Ο Ασλάνης Ι.(Ασλάνης Ι., «Οι σχέσεις της Κεντρικής Μακεδονίας και του Βαλκανικού χώρου κατά 
την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού», ΑΜΗΤΟΣ 1987, σ.101) θεωρεί ορθότερο τα δυτικά όρια της Κε-
ντρικής Μακεδονίας να ορίζονται από το λεγόμενο «κόλπο του Καστανά» λόγω του ότι οι εκβολές του 
Αξιού βρισκόταν κοντά στο Πολύκαστρο (15 χλμ. από τα ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα) καθώς και 
του γεγονότος ότι η θαλάσσια έκταση στην περιοχή της σημερινής πεδιάδας των Γιαννιτσών αποτε-
λούσε προέκταση του κόλπου που αργότερα ονομάστηκε Θερμαϊκός. 
47 Κατά τον Θουκυδίδη (Β, 99) η κάτω Μακεδονία περιλάμβανε τη Βοττιαία, την Πιερία, την Εορδαία, 
ένα τμήμα της αρχαίας Παιονίας, την Αλμωπία, τη Μυγδονία, τον Ανθεμούντα, την Κρυστωνία και τη 
Βισαλτία. Απλωνόταν δηλαδή στους σημερινούς νομούς Πιερίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας και 
Κιλκίς.  
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Δυτικότερα, στους νομούς Φλώρινας, και Κοζάνης και σε τμήματα των νο-

μών Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας, έχουμε και πάλι κρυσταλλικές μάργες.  

Τους νομούς Καστοριάς και Γρεβενών, που τους διασχίζει η λεγόμενη Ζώνη 

Κεντρικής Πελοποννήσου. 

Από τα βασικά πετρώματα (εικ. 4) που συναντά κανείς στην Κεντρική Μα-

κεδονία, ιδιαίτερη σημασία έχουν τα πυριγενή πετρώματα, που προέρχονται από 

παλιά ηφαιστειακή δράση, με αποτέλεσμα αυτές οι περιοχές να είναι πλούσιες σε 

μεταλλεύματα, όπως το χρώμιο, ο σίδηρος, ο χρυσός κ.α.. Επίσης στα πετρώματα 

αυτά (σερπεντίνες) αναπτύσσεται μια ιδιάζουσα χλωρίδα με πολλά τοπικά ενδημικά 

είδη (σερπεντινοδίαιτα φυτά). Άλλο ενδιαφέρον γεωλογικό στοιχείο της περιοχής 

είναι τα λιγνιτοφόρα κοιτάσματα στις λεκάνες Κοζάνης και Πτολεμαΐδας. 

Κατά τα τελευταία 2 εκατομμύρια χρόνια το κλίμα της περιοχής γνώρισε τε-

ράστιες μετα-

βολές. Οι πα-

γετώνες που 

σκέπασαν με-

γάλο μέρος 

της Γης σε 

τέσσερα δια-

δοχικά κύμα-

τα δεν άφη-

σαν ανεπηρέ-

αστη και τη 

Μακεδονία. 

Στα βουνά 

της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας σχηματίστηκαν μικροί παγετώνες. Οι σημε-

ρινές αλπικές λιμνούλες και οι λιθώνες που βλέπουμε στα βουνά είναι αποτέλεσμα 

της δράσης αυτών των παγετώνων48. 

Συνοψίζοντας διαπιστώνουμε ότι το μορφολογικό περιβάλλον της Μακεδο-

νίας διέφερε σημαντικά από το σημερινό κατά την Προϊστορία. Προς το τέλος της 

                                                 
48 Ποταμοί από πάγο κατέβηκαν και κατέκλυσαν τις κοιλάδες και είναι χαρακτηριστικό πως στον άνω 
ρου του Αλιάκμονα και στα υψώματα του Πενταλόφου Κοζάνης είναι εμφανή ίχνη αυτών των παγετώ-
νων ( «Η γεωγραφική εικόνα της Μακεδονίας» στο Μακεδονία 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και 
πολιτισμού, Εκδοτική Αθηνών 1982, σ. 12-26).  
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Κατώτερης Παλαιολιθικής άρχισε η ανάπτυξη των τελευταίων παγετώνων του 

Πλειστοκαίνου. Πριν από 20.000 χρόνια περίπου η στάθμη της θάλασσας βρισκόταν 

120 μ. χαμηλότερα από τη σημερινή και μερικές χιλιετίες αργότερα 90 μ. χαμηλό-

τερα (από τη σημερινή στάθμη της θάλασσας), που σημαίνει ότι μεγάλο μέρος της 

σημερινής υφαλοκρηπίδας ήταν ακόμη ξηρά. Υπήρχαν όμως μεγαλύτερες επιφά-

νειες καλυμμένες με γλυκό νερό. Προς το τέλος της Μεσολιθικής Εποχής άρχισαν 

να μεταβάλλονται οι συνθήκες αυτές. Η άνοδος της θερμοκρασίας προκάλεσε ση-

μαντική ανύψωση της θαλάσσιας στάθμης, που στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου 

(γύρω στο 8500 π.Χ.) βρισκόταν περίπου 50 μ. χαμηλότερα από τη σημερινή. Στην 

αρχή της Νεώτερης Νεολιθικής (γύρω στο 6500 π.Χ.) η θάλασσα βρισκόταν περί-

που 30 μ. χαμηλότερα, ώστε η μορφολογία των παραλίων της Μακεδονίας και ιδιαί-

τερα των πεδινών τμημάτων να διαφέρει αρκετά από τη σημερινή. Στις ανατολικές 

ακτές του Θερμαϊκού η ξηρά απλωνόταν έως 2 χλμ. μέσα στη θάλασσα, ενώ σε άλ-

λα μέρη, όπως στον κόλπο της Ιερισσού και το Στρυμόνα η ακτογραμμή παρουσίαζε 

ελάχιστη διαφοροποίηση από τη σημερινή (εικ. 5). 

Νεώτερες μάλιστα έρευνες έδειξαν ότι κατά τους προϊστορικούς χρόνους49 η 

διαμόρφωση των ακτών, ιδιαίτερα σε μέρη όπου εκβάλλουν ποταμοί, ήταν πολύ 

                                                 
49 Ο Struck διατύπωσε παλαιότερα την υπόθεση ότι η μερική πλήρωση του Θερμαϊκού κόλπου και οι 
ακτογραφικές συνέπειές της προέρχονται από εποχή μεγάλων προσχώσεων κατά τους τελευταίους αι-
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διαφορετική. Είναι ήδη γνωστό, ότι η σημερινή πεδιάδα των Γιαννιτσών ήταν 

θαλάσσιος κόλπος, όπου χυνόταν οι ποταμοί Αξιός και Αλιάκμονας, καθώς και μια 

σειρά μικρότερων χειμάρρων που κατέβαιναν από τα γειτονικά όρη50. 

Στην περιοχή λοιπόν που μας αφορά πρέπει να φαντασθεί κανείς κατά τη 

Νεολιθική εποχή και τις αρχές της εποχής του Χαλκού το Θερμαϊκό κόλπο51 πολύ 

βαθύ να φθάνει σχεδόν μέχρι την Πέλλα και την Νέα Νικομήδεια (εικ. 5), δηλαδή 

ως τα όρια ανάμεσα στις προσχώσεις και τα συσσωματωμένα ορυκτά, αργίλους και 

νεογενείς άμμους52. Παρόμοια θα πρέπει να φαντασθεί κανείς και την διαμόρφωση 

των εκβολών του ποταμού Στρυμόνα, στην περιοχή της σημερινής κοιλάδας του 

οποίου υπήρχε η λίμνη του Αχινού και εκτεταμένα έλη. 

                                                                                                                                            
ώνες της ρωμαιοκρατίας, άποψη την οποία υιοθέτησε με βάση τη διάταξη του οδικού δικτύου και ο 
Hammond. 
50 Το θέμα του σχηματισμού της πεδιάδας Βέροιας-Γιαννιτσών αποτέλεσε αντικείμενο αρκετών μελε-
τών. Σύμφωνα με την άποψη και του Bintliff ο Θερμαϊκός κόλπος κατά την προϊστορία εισχωρούσε 
βαθιά μέσα στη σημερινή πεδιάδα και κατελάμβανε μεγάλο τμήμα της έκτασης της. Το προσχω-
σιγενές υλικό που μετέφεραν ο Αλιάκμονας, ο Λουδίας και ο Αξιός έκλεισε σταδιακά τη δίοδο δια-
φυγής του νερού προς το Θερμαϊκό, όπου εξέβαλαν τα ποτάμια. Αυτή η διαδικασία υπολογίζεται ότι 
ολοκληρώθηκε στα υστερορωμαϊκά χρόνια (5ος αι. μ.Χ.), οπότε ένα μέρος της σημερινής πεδιάδας 
μετατράπηκε από θάλασσα σε λίμνη περιβαλλόμενη από εκτεταμένα έλη (βάλτος των Γιαννιτσών ή 
λίμνη του Λουδία). Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 η λίμνη είχε έκταση 5 τ. χιλ. και βάθος 3 μ. πε-
ρίπου, ενώ το έλος που την περιέβαλλε είχε έκταση 90 τ.χ. Στην προϊστορική εποχή μερικοί οικισμοί, 
όπως η Νέα Νικομήδεια, φαίνεται ότι απείχαν λίγα χιλιόμετρα από τη θάλασσα και ίσως συνδεό-
ταν με αυτήν μέσω ενός φυσικού καναλιού, ενώ άλλοι, όπως ο Καστανάς, ήταν ιδρυμένοι κοντά στην 
ακτή ή σε νησίδες οι οποίες βρίσκονταν μέσα στο ρου των ποταμών ή σε μικρούς όρμους (French D. 
H., Index of prehistoric sites in Central Macedonia, 1964, σ. 27). 
51 Το φαινόμενο της πρόσχωσης του Θερμαϊκού κόλπου μπορεί να αποδοθεί στο συνδυασμό τριών 
παραγόντων που επεξηγούν την οικολογική εξέλιξη, τις ορογενετικές κινήσεις, τις κλιματικές μεταβο-
λές και την εκμετάλλευση του εδάφους από τον άνθρωπο (ό.π.).  
52 Από τον πέμπτο έως τον πρώτο αιώνα οι εκβολές του Αλιάκμονα, του Αξιού και του Γαλλικού πο-
ταμού προχωρούν προς τον κόλπο, ο μυχός του οποίου καταλαμβάνεται από έλη, ενώ κατά τα τέλη της 
ρωμαιοκρατίας, μια περίοδος έντονων προσχώσεων είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της λίμνης 
του Λουδία. (ό.π.). 



Ντόβας Αθ. Παναγιώτης  

 50

Η ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ 

 

Αυτό που παρατηρείται από πρώτης άποψης είναι ότι αναλογικά με τον με-

γάλο αριθμό των γνωστών προϊστορικών οικισμών (εικ. 6) στη Μακεδονία53, ο α-

ριθμός των νεκροταφείων είναι σχετικά μικρός. Αυτό δεν οφείλεται τόσο στην ύ-

παρξη αριθμητικής διαφοράς ανάμεσα σε οικισμούς – νεκροταφεία, όσο στην έρευ-

να η οποία μόλις τα τελευταία χρόνια αναπληρώνει το κενό με τις πολυάριθμες α-

νασκαφές, μεταβάλλοντας τα έως τώρα λιγοστά δεδομένα. Η κατάσταση ωστόσο 

παραμένει ασαφής.  

                                                 
53 French D. H., Index of prehistoric sites in Central Macedonia και Heurtley W. A., Prehistoric Mace-
donia και Γραμμένος Δ., Από τους προϊστορικούς οικισμούς της Κεντρικής Μακεδονίας, 1997, σ. 79-92 
και Μερούσης Ν., Στεφανή Λ., «Προϊστορικοί οικισμοί του νομού Ημαθίας Α΄», Μακεδονικά 1990, σ. 
339-359. 
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Ταυτόχρονα παρατηρείται και ένα μεγάλο κενό μεταξύ των θέσεων της ΠΕΧ 

και της ΥΕΧ, με τη ΜΕΧ σχεδόν να απουσιάζει, διακόπτοντας τη συνέχεια που πα-

ρουσιάζουν οι θέσεις από τη Νεολιθική Εποχή. Νεώτερες όμως έρευνες (π.χ. στο 

Αρχοντικό Γιαννιτσών και στο Καστρί της Θάσου) έφεραν στο φως ίχνη αυτής της 

εποχής δείχνοντας μια ομαλή μετάβαση, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί 

και στα νεκροταφεία, παρουσιάζοντας ασυνέχεια. 

Καθ’ όλη την περίοδο της Εποχής του Χαλκού τα νεκροταφεία τοποθετού-

νται έξω από τους οικισμούς, αλλά κοντά σ’ αυτούς και συνήθως όταν ο οικισμός 

βρίσκεται στους πρόποδες ή την πλαγιά ενός λόφου ή βουνού, το νεκροταφείο βρί-

σκεται προς την πεδιάδα που απλώνεται προς τα κάτω. Σε παραποτάμιους, παραθα-

λάσσιους ή παραλίμνιους οικισμούς τα νεκροταφεία βρίσκονται και πάλι έξω από 

αυτούς, σχετικά κοντά και στο ίδιο υψομετρικό επίπεδο. 

 

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Η τούμπα στο Αγγελοχώρι54 (εικ 7), βρίσκεται 1,5 χλμ. Β-ΒΑ του ομώνυμου 

οικισμού στον Δήμο Ειρηνούπολης, έχει έκταση 14 στρέμματα -η περίμετρος της 

είναι 333 μ.- από τα οποία ουσιαστικά έχουν απομείνει 7 στρέμματα περίπου. Αν 

και ο χώρος αποτελούσε δημόσια έκταση, οι κατά καιρούς επεμβάσεις ήταν μεγάλες 

με αποτέλεσμα να έχει ισοπεδωθεί η μισή περίπου έκταση της τούμπας55. Μεγάλοι 

λάκκοι, έργο των αρχαιοκαπήλων, έχουν ανοιχτεί στη μια πλευρά της, όπως και σε 

ένα σημείο της κορυφής της. Η ανασκαφή, που διεξάγεται από το 1994, έφερε στο 

φως επάλληλες οικοδομικές φάσεις, οι οποίες χρονολογούνται στο β' μισό της 2ης 

χιλιετίας π.Χ. Οι κύριες φάσεις του οικισμού είναι δύο (εικ 8). Η παλιότερη τελειώ-

νει με φωτιά, με αποτέλεσμα τα ελάχιστα σωζόμενα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα να 
                                                 
54 Μερούσης Ν., Στεφανή Λ., «Οι προϊστορικές έρευνες στην Ημαθία, Οι ανασκαμμένοι οικισμοί (Β΄ 
Μέρος)», Αρχαιολογία τ.89, σ. 71-72 και Μερούσης Ν., Στεφανή Λ., «Προϊστορικοί οικισμοί του νο-
μού Ημαθίας Α΄», Μακεδονικά 1990, σ. 342-343 και Στεφανή Ε. Δ., «Οικισμός της Ύστερης Εποχής 
του Χαλκού στο Αγγελοχώρι Ημαθίας: Ανασκαφή 1996, 1997», ΑΕΜΘ11, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 
101-106. 
55 Η επιφανειακή έρευνα στο Αγγελοχώρι Ημαθίας απέδωσε μεγάλο αριθμό οστράκων και κομματιών 
πηλού από την τούμπα δυτικά του οικισμού. Η κεραμεική ανήκει στην  Ύστερη Εποχή του Χαλκού 
εκτός από ελάχιστα όστρακα. Η τούμπα αποτελεί δημοτική έκταση και γι’ αυτό δεν καλλιεργήθηκε, 
ένα μέρος της όμως ισοπεδώθηκε από τους ιδιοκτήτες των γύρω αγροτεμαχίων με σκοπό την επέκταση 
των καλλιεργειών τους. Επιπλέον σε διάφορα σημεία της έγιναν κατά καιρούς αποχωματώσεις και 
λαθρανασκαφές. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες των κατοίκων η τούμπα έχει χάσει αρκετό από το 
ύψος της, ενώ πολλές πέτρες από αυτήν  χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση της εκκλησίας του Αγ. 
Γεωργίου. 
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καλυφθούν από ένα παχύ στρώμα τέφρας που εκτείνεται σε όλη την τούμπα. Η δεύ-

τερη φάση του οικισμού, που φαίνεται ότι είναι μακρά περιλαμβάνει μια σειρά επι-

σκευαστικών υποφάσεων και έχει ερευνηθεί καλύτερα από την πρώτη στην κορυφή 

και σε δύο πλαγιές της τούμπας. Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα συνίστανται σε συ-

ντρίμμια από πηλόχριστους τοίχους, τμήματα της πήλινης επίσης ανωδομής αλλά 

και εστίες, δάπεδα, τροφοπαρασκευαστικές κατασκευές.  

Η κατοίκηση στην τούμπα φαίνεται ότι συνεχίστηκε από την ΠΕΧ, ωστόσο 

αυτή η φάση δεν αντιπροσωπεύεται στρωματογραφικά -εκτός από περιορισμένες 

ενδείξεις στην κεραμική- λόγω των μετέπειτα επεμβάσεων στη θέση. 

Ο κατοικημένος χώρος φαίνεται ότι ήταν οργανωμένος μέσα στα όρια της 

τούμπας, περιβαλλόταν από άνδηρο και τα οικήματα διατάσσονταν κλιμακωτά από 

το άνδηρο προς την κορυφή, αφήνοντας ενδιάμεσους ελεύθερους χώρους. Η στρω-

ματογραφική έρευνα 

στο Αγγελοχώρι έ-

δειξε ότι το άνδηρο56, 

που ξεπερνούσε σε 

ύψος τα 4 μ., είχε 

«πατήσει» πάνω σε 

μια ξύλινη βάση, η 

οποία ίσως αποσκο-

πούσε στη μόνωση 

του ανδήρου από το 

νερό που βρισκόταν 

σε αυτό το βάθος. Πάνω από τα ξύλα είχαν στοιβαχτεί στρώματα άμμου, ενώ ψηλό-

τερα το άνδηρο ήταν κατασκευασμένο από πηλόχωμα και λίθους. Τα άνδηρα φαίνε-

ται ότι ενίσχυαν την άμυνα του οικισμού και την προστασία του από εξωτερικούς 

κινδύνους, ενώ παράλληλα θα πρέπει να είχαν και χωροοργανωτική λειτουργία, α-

φού -όπως είπαμε πιο πάνω- τα οικήματα διατάσσονταν κλιμακωτά με βάση τη θέ-

ση και την πορεία του ανδήρου. Οι κατασκευές που περιβάλλουν τους οικισμούς, 

όπως τα άνδηρα της ΥΕΧ και σε άλλες περιόδους οι λίθινοι περίβολοι, είναι αναμ-
                                                 
56 Τα άνδηρα αποτελούν το «σήμα κατατεθέν» της ΥΕΧ στη Μακεδονία και έχουν εντοπιστεί σε πολ-
λές θέσεις, όπως στην Άσσηρο του Λαγκαδά και στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Άνδηρο είναι πιθανό ότι 
υπήρχε και στην τούμπα της Επισκοπής Ναούσης. Τα άνδηρα είναι ογκώδεις κατασκευές από πηλό-
χωμα και κατά δεύτερο λόγο από σωρευμένο οικοδομικό υλικό, τα οποία ξεκινούσαν από τη βάση της 
τούμπας και έφθαναν σε αρκετά μεγάλο ύψος, σχεδόν ως την κορυφή του γηλόφου. 
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φίβολο ότι εξήραν τη θέση του οικισμού στον περιβάλλοντα χώρο, ενώ παράλληλα 

σηματοδοτούσαν και χώριζαν πραγματικά και συμβολικά τον ενδοκοινοτικό από 

τον εξωκοινοτικό χώρο. 

Στα υλικά κατάλοιπα της ΥΕΧ κυρίαρχη είναι, όπως πάντα, η παρουσία της 

κεραμικής57 με χαρακτηριστικότερες κατηγορίες διακόσμησης την αμαυρόχρωμη 

και την εγχάρακτη. Στο Αγγελοχώρι η κεραμική με αμαυρόχρωμη διακόσμηση εμ-

φανίζεται σε πολύ μεγάλα ποσοστά και στις δύο κύριες φάσεις του οικισμού. Με 

αυτό τον τρόπο 

διακόσμησης κο-

σμούνται κυρίως 

αγγεία πόσης -

φιάλες, πρόχοι, 

κανθαρόσχημα- 

αλλά και μεγαλύ-

τερα αγγεία, όπως 

αμφορείς. Όσον 

αφορά στην εγχά-

ρακτη διακόσμηση 

στο Αγγελοχώρι 

απαντά συνήθως 

σε μικρά αγγεία, με πιο αγαπητό σχήμα τα κανθαροειδή. Η μυκηναϊκή και μυκηναϊ-

ζουσα κεραμική58 αντιπροσωπεύονται από μια ολιγάριθμη ομάδα οστράκων, τα ο-

ποία εμφανίζονται στη δεύτερη οικιστική φάση. Τα υπόλοιπο ευρήματα, εργαλεία, 

λίθινα και οστέινα, σφονδύλια και υφαντικά βάρη αποτελούν μάρτυρες των καθη-

μερινών ασχολιών των κατοίκων59. 

                                                 
57 Ανδρέου Στ., «Η Μυκηναϊκή κεραμική και οι κοινωνίες της Κεντρικής Μακεδονίας κατά την Ύστε-
ρη Εποχή του Χαλκού», Πρακτικά Συνεδρίου “Η περιφέρεια του μυκηναϊκού κόσμου”, Λαμία 1994 σ. 
57-86. 
58 Jung Reinhard, «Η μυκηναϊκή κεραμική της Μακεδονίας και η σημασία της», Πρακτικά Συνεδρίου 
“Η περιφέρεια του μυκηναϊκού κόσμου” , Λαμία 1994, σ. 211-220. 
59 Η μελέτη του αρχαιοβοτανολογικού και του αρχαιοζωολογικού υλικού από την ανασκαφή του Αγ-
γελοχωρίου έχει δείξει ότι οι κάτοικοι του οικισμού κατανάλωναν σιτάρι, κριθάρι, κεχρί, λαθούρι, μπι-
ζέλι και σταφύλι, εξέτρεφαν βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίρους, άλογα και όνους και κυνηγούσαν στα 
γύρω δάση άγρια θηράματα, όπως ελάφια, ζαρκάδια, λαγούς, τα οποία πρόσφεραν στους κατοίκους όχι 
μόνο διατροφική ποικιλία αλλά και πρώτη ύλη για την κατασκευή εργαλείων (Στεφανή Ε. Δ., «Οικι-
σμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στο Αγγελοχώρι Ημαθίας: Ανασκαφή 1996, 1997», ΑΕΜΘ 11, 
Θεσσαλονίκη 1997.). 



Ντόβας Αθ. Παναγιώτης  

 54

Τέλος, τα χάλκινα αντικείμενα -μια περόνη και μερικές λεπίδες- και τα ίχνη 

κοπής από μεταλλικά εργαλεία στο παλαιοζωολογικό υλικό φανερώνουν την έστω 

και περιορισμένη χρήση μεταλλικών εργαλείων στον οικισμό. 

 

ΑΝΩ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Πρόκειται για επίπεδη θέση, καθώς και από μαρτυρίες κατοίκων στην περιο-

χή δεν υπήρχε παλαιότερα τούμπα ή κάποιο άλλο ύψωμα60. Η θέση εντοπίστηκε 

από επιφανειακή έρευνα και έχει έκταση περίπου 2-3 στρ. Περισυνελέγησαν όστρα-

κα προϊστορικών μόνο χρόνων και από την επιφανειακή αυτή κεραμεική συνάγεται 

ότι η θέση κατοικήθηκε στη Νεότερη Νεολιθική και στην Πρωιμη Εποχή του Χαλ-

κού, η οποία αντιπροσωπεύεται από όστρακο κάθετου χείλους με εμπίεστη σχοινο-

ειδή διακόσμηση και δυο όστρακα με μικρές γλωσσοειδής αποφύσεις καθώς και 

από χονδροειδή αγγεία.  

 

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ) 

Η επιφανειακή έρευνα στην επαρχία Νάουσας, στο χωριό Επισκοπή, έφερε 

στο φως προϊστορική θέση61˙ πρόκειται για τούμπα που βρίσκεται περίπου 1500 μ. 

βόρεια-βορειοανατολικά του χωριού. Η τούμπα έχει τη μορφή ψηλού, σχεδόν κωνι-

κού γηλόφου, ο οποίος δεν καλλιεργείται και έχει έκταση γύρω στα 10 στρ. 

Στην επιφάνειά του βρίσκονται διάσπαρτες πολλές μεγάλες πέτρες, όστρακα 

και άφθονη χονδροειδής κεραμεική. Η επιφανειακή κεραμεική χρονολογεί την κα-

τοίκηση στην τούμπα στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού62. 

                                                 
60 Μερούσης Ν., Στεφανή Λ., «Προϊστορικοί οικισμοί του νομού Ημαθίας Α΄», Μακεδονικά 1990, σ. 
340-341. 
61 Μερούσης Ν., Στεφανή Λ., «Προϊστορικοί οικισμοί του νομού Ημαθίας Α΄», Μακεδονικά 1990, σ. 
345-346. 
62 Ο French περισυνέλεξε τεφρό όστρακο, το οποίο θεωρεί μινύειο και το χρονολογεί στη Μέση Εποχή 
του Χαλκού (ό.π., σ.347). 
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ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ (ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ)63 

Ερευνήθηκαν συνολικά οκτώ κιβωτιόσχημοι τάφοι της Ύστερης Εποχής 

Χαλκού. Δυστυχώς όλοι εκτός από έναν ήταν σε μεγάλο βαθμό διαβρωμένοι από τα 

νερά της λίμνης και διαταραγμένοι από λαθρανασκαφείς. Στις πλευρές τους είχαν ε-

πενδυθεί με επιμήκεις σχιστολιθικές πλάκες και με πηλόπλακες. Τέσσερις από τους 

τάφους έχουν για καλυπτήριες πλάκες ανθρωπόμορφες λίθινες στήλες σε δεύτερη 

χρήση. Μεταφέρθηκαν πιθανώς από κοντινό λόφο, χωρίς όμως να έχει εντοπιστεί η 

ύπαρξη άλλου νεκροταφείου. Το ύψος τους κυμαίνεται από 1,25-2,50 μέτρα. Η αρ-

χική τους χρήση, άγνωστη ακόμη, ανάγεται στην τελική Νεολιθική Εποχή. Α-

ποτελούν μοναδικά ευρήματα στη Μακεδονία με ανάλογα μόνο στον οικισμό Σκάλα 

Σωτήρας της Θάσου, και εκεί σε δεύτερη χρήση, και είναι εντοιχισμένες στον περί-

βολο του οικισμού. 

Οι τάφοι βρέθηκαν συλημένοι και τα στοιχεία για τα κτερίσματα τους είναι 

ελλιπή ενώ ο μοναδικός ασύλητος τάφος ήταν ακτέριστος. Στα κτερίσματα συγκα-

ταλέγονται εκτός από την κεραμική, χειροποίητη και μυκηναϊκή, λείψανα κοσμημά-

των και πήλινων μικρών ευρημάτων. 

 

ΛΕΥΚΑΔΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Στα Λευκάδια του Ν. Ημαθίας, μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, διαπιστώθηκε 

κατοίκηση της «Τούμπας Χατζηνώτα» βεβαιωμένα στην ΥΕΧ. Η θέση καλλιεργεί-

ται και έχει τη μορφή πολύ ψηλού και εκτεταμένου γηλόφου. 

ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Η Λευκόπετρα64 βρίσκεται 15 χλμ. ΝΔ της Βέροιας, σε μια από τις ορεινές 

περιοχές του νομού Ημαθίας, στα νοτιοανατολικά κλιμακωτά πρανή του Βερμίου, 

                                                 
63 Ζιώτα Χ., Χονδρογιάννη – Μετόκη Α., «Αλιάκμων 1993, Προϊστορική έρευνα», ΑΕΜΘ 7, Θεσσα-
λονίκη 1993, σ. 33-40 και Χονδρογιάννη – Μετόκη Α., «Αλιάκμων 1994, Έρευνα οικισμού Εποχής 
Χαλκού», ΑΕΜΘ 8, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 27-35 και Χονδρογιάννη – Μετόκη Α., «Αλιάκμων 1997. 
Στοιχεία από την επιφανειακή έρευνα και την ανασκαφή δύο νεκροταφείων της ΥΕΧ και ΠΕΣ», 
ΑΕΜΘ 11, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 31-41 και Χονδρογίαννη – Μετόκη Α., «Από την έρευνα των νεκρο-
ταφείων στην κοιλάδα του μέσου ρου του Αλιάκμονα», Μνείας χάριν, τόμος στη μνήμη Μαίρης Σιγα-
νίδου, 1998, σ. 341-358. 
 
64 Στεφανή Λ., «Ανασκαφές στον άξονα της Εγνατίας: Η έρευνα στις περιοχές της Λευκόπετρας και 
της Μ. Σάντας», ΑΕΜΘ 15, 2001, σ. 559-570 και Στεφανή Λ., «Ανασκαφή στον άξονα της Εγνατίας: 
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Δ-ΒΔ του Αλιάκμονα και απέναντι από τα Πιέρια όρη65. Στην ευρύτερη περιοχή της 

Λευκόπετρας εντοπίσθηκαν με τον αρχαιολογικό έλεγχο συνολικά 8 αρχαιολογικοί 

χώροι, όλοι άγνωστοι μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τις επιφανειακές ενδείξεις, άλλες 

θέσεις κατοικήθηκαν στα προϊστορικά χρόνια και άλλες στα ιστορικά, ενώ σε ορι-

σμένες η κατοίκηση καλύπτει όλες τις περιόδους από τη Νεολιθική Εποχή μέχρι την 

ύστερη αρχαιότητα. Από τους οκτώ χώρους που εντοπίστηκαν, μόνο οι δύο βρίσκο-

νται εντός χάραξης της Εγνατίας και κατά συνέπεια μόνο σε αυτούς πραγματοποιή-

θηκε ανασκαφική έρευνα66. 

Οι αρχαιότητες που αποκαλύφθηκαν τόσο στη Λευκόπετρα όσο και στη Μι-

κρή Σάντα67, αν και βρίσκονται σε ορεινές περιοχές, με αρκετά μεγάλα υψόμετρα, 

έχουν μικρή απόσταση από τον Αλιάκμονα και σε ορισμένες περιπτώσεις διαθέτουν 

και οπτική επαφή με αυτόν. Με βάση αυτό το δεδομένο μπορούμε να πούμε ότι οι 

οικισμοί αυτών των περιοχών θα χρησιμοποιούσαν τις πλουτοπαραγωγικές δυνατό-

τητες που προσέφερε το ποτάμι αλλά είχαν και τη δυνατότητα επικοινωνίας, μεταξύ 

τους όσο και με άλλες θέσεις, όχι μόνο από τη στεριά αλλά και από το ποτάμι και 

κατά συνέπεια δεν ήταν τόσο απομονωμένες όσο σήμερα68.  

                                                                                                                                            
Δύο προϊστορικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Λευκόπετρας Ημαθίας», ΑΕΜΘ 14, 2000, σ. 537-
550. 
65 Το φυσικό τοπίο ακόμη και σήμερα είναι υποβλητικό. Τα υψώματα με απότομες πλαγιές διαδέχονται 
τις ρεματιές και τις χαράδρες, ενώ στα χαμηλά και μαλακά υψώματα υπάρχουν βοσκότοποι. Η περιοχή 
είναι ιδιαίτερα πλούσια σε νερά και όλα τα ρέματα και οι χείμαρροι καταλήγουν στον Αλιάκμονα, ο 
οποίος κινείται στα ανατολικά της Λευκόπετρας και αποτελεί το φυσικό όριο ανάμεσα στο Βέρμιο και 
τα Πιέρια. Η βλάστηση είναι κυρίως θαμνώδης, ενώ κοντά στα ρέματα κυρίαρχη είναι η παρουσία των 
πλατάνων και των δρυών. 
66 Στο σύνολό της η αρχαία τοπογραφία της περιοχής είναι ουσιαστικά άγνωστη και οι περισσότερες 
υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα τη θέλουν σχεδόν έρημη θεωρώντας ότι η πιθανότε-
ρη θέση αρχαίων οικισμών βρίσκεται στον υπάρχοντα οδικό άξονα Βέροιας-Κοζάνης, μέσω Καστα-
νιάς. Η διέλευση της Εγνατίας οδού κατέστησε αναγκαία τη διενέργεια δοκιμαστικών τομών κατά τις 
οποίες εντοπίστηκαν στη Λευκόπετρα και στη Μικρή Σάντα σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι προϊ-
στορικών και ιστορικών χρόνων. Τα πορίσματα της ανασκαφικής έρευνας, που ξεκίνησε και συνεχίζε-
ται, έρχονται να δώσουν νέα στοιχεία στη συζήτηση σχετικά με την αρχαία τοπογραφία της περιο-
χής και ρίχνουν φως σε πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας κατά την αρχαιότητα στην ύπαιθρο 
της Ημαθίας και μάλιστα στα τμήματα της μακριά από την εύφορη πεδιάδα. 
67 Παραπλήσια θέση της Λευκόπετρας 
68 Παράλληλα με την ανασκαφή πραγματοποιήθηκε επιφανειακή έρευνα κατά την οποία εντοπίστηκαν 
παλιά περάσματα και λιθόστρωτοι δρόμοι, οι οποίοι είναι σε χρήση από τους κτηνοτρόφους μέχρι τις 
μέρες μας. Σε πολύ καλή κατάσταση σώζεται λιθόστρωτος δρόμος μεταξύ Τζαμάλας-Λευκόπετρας και 
άλλος στην περιοχή της Σάντας. Αυτά τα περάσματα ήταν βεβαιωμένα σε χρήση κατά τους νεότερους 
χρόνους, χωρίς να αποκλείεται η αρχική φάση κατασκευής τους να ανάγεται στην αρχαιότητα, και 
είχαν πορεία παράλληλη με το ποτάμι, όπως άλλωστε και η υπό κατασκευή Εγνατία οδός, συνδέοντας 
πιθανώς αρχαίους οικισμούς. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι τα τοπογραφικά κριτήρια με τα 
οποία επιλέχθηκε η θέση και η πορεία της σύγχρονης Εγνατίας ίσχυαν προφανώς και κατά την επιλογή 
της θέσης των οικισμών της περιοχής και των δρόμων που τους συνέδεαν κατά την αρχαιότητα. 
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Στη Λευκόπετρα αποκαλύφθηκαν αρχαιότητες σε δύο θέσεις: στο νότιο πρα-

νές της Σήραγγας Σ4, σε ύψωμα γνωστό με το τοπωνύμιο Κουφόγιαννος και στη 

θέση Καλλίπετρα. 

 

Θέση «Κουφόγιαννος» 

Η ανασκαφή που διενεργήθηκε στην είσοδο της Σήραγγας Σ4, βρίσκεται στη 

βόρεια κλιτύ φυσικού υψώματος με κλίση 19 μοίρες κατά μέσο όρο. Η μεγάλη κλί-

ση και οι κατολισθήσεις, οι οποίες αποτελούν σύνηθες φαινόμενο, έχουν οδηγήσει 

την περιοχή σε κατάσταση οριακής ισορροπίας. Το κωνικό ύψωμα, το οποίο δε-

σπόζει στην περιοχή καλύπτεται από χαμηλή, θαμνώδη βλάστηση και απέχει από 

τον Αλιάκμονα 1500 μ. περίπου, ενώ σε απόσταση 20 μ. από τους πρόποδες του 

υπάρχει κατάφυτη ρεματιά. Η θέση της εγκατάστασης στο δύσβατο αυτό ύψωμα, 

προσέφερε έλεγχο του γύρω χώρου και φυσική ασφάλεια, ενώ παράλληλα η αφθο-

νία των υδάτων και η εγγύτητα με τον Αλιάκμονα εξασφάλιζαν την απρόσκοπτη 

προμήθεια νερού και την επικοινωνία με άλλες περιοχές. 

Πριν την έναρξη της έρευνας έγινε αφαίρεση του φυτικού εδάφους με μη-

χανικό τρόπο, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με τα έντονα φυσικά φαινόμενα της 

κατολίσθησης και της διάβρωσης από τα όμβρια ύδατα και τους μικρούς χείμαρ-

ρους που διατρέχουν την πλαγιά, είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή του μεγαλύ-

τερου μέρους των οικοδομικών λειψάνων του οικισμού. Από την ανασκαφική έ-

ρευνα έγινε δυνατό να προσδιοριστούν τα όρια του οικισμού, ο οποίος είναι βέβαιο 

ότι εκτεινόταν και στην κορυφή του υψώματος, όπου είναι ορατά λίθινα θεμέλια 

τοίχων και περισυλλέγεται χειροποίητη κεραμική. Ο χώρος αυτός δεν ερευνήθηκε 

ανασκαφικά καθώς βρίσκεται εκτός του άξονα της Εγνατίας. Η ανθρωπογενής δρα-

στηριότητα μόνο στην πλαγιά εντοπίζεται σε μια έκταση 200 τετραγωνικών μέτρων 

περίπου. 

Τα κτήρια του οικισμού ήταν λιθόκτιστα, όπως φαίνεται από τα φτωχά σω-

ζόμενα κατάλοιπα στις υπώρειες του υψώματος και από τους αργούς και ημίεργους 

λίθους που βρίσκονται διάσπαρτοι ή σε συγκεντρώσεις σε όλη τη θέση και κυρίως 

στα χαμηλότερα σημεία, παρασυρμένοι εκεί μέσω των κατολισθήσεων. Στις τομές 

47, 57, 58 και 59 ήρθαν στο φως διαλυμένα υπολείμματα λίθινων κατασκευών, σε 



Ντόβας Αθ. Παναγιώτης  

 58

καμία περίπτωση όμως δε σχηματίζονται κατόψεις ή τμήματα κατόψεων κτισμά-

των69.  

Τα κινητά ευρήματα70 δεν ήταν πλούσια λόγω της εκτεταμένης καταστρο-

φής.  

Σε ό,τι αφορά στη χρονολόγηση της προϊστορικής θέσης που ανασκάφηκε 

στην είσοδο της Σήραγγας Σ4, η κακή κατάσταση διατήρησης τόσο των αρχιτεκτο-

νικών λειψάνων όσο και των κινητών ευρημάτων, δε επιτρέπουν ασφαλή χρονολό-

γηση. Ωστόσο μοιάζει περισσότερο πιθανός ένας  χρονολογικός ορίζοντας ανάμεσα 

στα τέλη της ΥΕΧ και στις αρχές της ΠΕΣ, ίσως στα τέλη της 2ης χιλιετίας71.  

                                                 
69 Ενδιαφέρον έχει η παρουσία λιθόστρωτου σε τομές των χαμηλών τμημάτων της κλιτύος (23 έως 25 
και 32 έως 36), το οποίο είναι κατασκευασμένο από χαλίκια και, στην έκταση που ερευνήθηκε, φαίνε-
ται ότι κατευθύνεται από τις υπώρειες προς τα υψηλότερα σημεία του λόφου. Εξάλλου στον νοτιοανα-
τολικό τομέα του τετραγώνου 57Γ βρέθηκε στρώμα πηλού με διαστάσεις 1,80x0,64 μ., το οποίο σε 
άλλα σημεία είναι συμπαγές και σε άλλα είναι αναμιγμένο με στρώσεις διαλυμένου σχιστόλιθου. Η 
μορφή του μας επιτρέπει να πιθανολογήσουμε ότι προέρχεται από κατασκευή, η οποία καταστράφηκε 
και το υλικό της παρασύρθηκε και αναμοχλεύθηκε. Η εικόνα της διάλυσης είναι έντονη και στα υπό-
λοιπα τετράγωνα που ερευνήθηκαν και είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι στο κέντρο της πλαγιάς, μεταξύ 
των τετραγώνων 67Β-36Δ και 55Γ-56Β-44Γ εντοπίστηκαν κοίτες χειμάρρων, οι οποίες διακόπτουν το 
αρχαιολογικό στρώμα, συμπαρασύρουν στο πέρασμα τους το υλικό και παράλληλα αποθέτουν αποσα-
θρωμένα στρώματα σχιστόλιθου. Το αρχαιολογικό υλικό, δηλαδή πέτρες, πηλόμαζες και κεραμική, 
απαντά σε ένα συγκεκριμένο στρώμα, το οποίο έχει καστανέρυθρη απόχρωση, είναι σκληρό και πλού-
σιο σε ασβεστολιθικές προσμίξεις και βρίσκεται αμέσως κάτω από το επιφανειακό. 
70 Η χειροποίητη κεραμική που συλλέχθηκε φθάνει σε βάρος τα 68,5 κιλά και σε αριθμό τα 2.257 ό-
στρακα. Αν και η διάβρωση έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και την επιφάνεια των αγγείων, διαπι-
στώνουμε ότι η πλειοψηφία της κεραμικής ανήκει σε μονόχρωμα αδρά και σε μικρότερο ποσοστό σε 
στιλβωμένα αγγεία. Τα στιλβωμένα αγγεία είναι κατασκευασμένα από σκούρο κόκκινο πηλό, ενώ τα 
αδρά αγγεία χαρακτηρίζονται από πορτοκαλόχρου πηλό. Ιδιαίτερα ολιγάριθμη είναι μια ομάδα αγγείων 
από τεφρόχρωμο πηλό, με πολλές προσμίξεις και ελαφρά λειασμένη επιφάνεια. Τέλος διαπιστώθηκε 
ότι αρκετά όστρακα από πορτοκαλόχρωμη κεραμική ύλη επιχρίονται με αραιό διάλυμα πηλού, το 
οποίο σχηματίζει εύκολα απολεπιζόμενη, υπόλευκη κρούστα. 
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι όστρακα που προέρχονται από χοντρά, αποθηκευτικά, πιθοειδή 
αγγεία, έχουν σε ορισμένες περιπτώσεις στιλβωμένη ή συνηθέστερα λειασμένη επιφάνεια. Το μεγαλύ-
τερο ποσοστό των οστράκων ανήκει στην κατηγορία της χονδρής κεραμικής με μεγάλα εγκλείσματα 
μαρμαρυγίας και αρκετές ασβεστολιθικές προσμίξεις. Ένα ποσοστό ανήκει σε μεσαία αγγεία και μόνο 
το 2% σε λεπτά. 
Στο σχηματολόγιο των αγγείων εμφανίζονται τα ανοιχτά, πιθοειδή με ελαφρά εξωστρεφή και πεπλα-
τυσμένα χείλη, κάθετα τοιχώματα και λαβές γλωσσοειδείς, οριζόντιες ή κάθετες κυλινδρικές καθώς 
και ελάχιστα φιαλό-σχημα, ένα με βραχεία διχαλωτή λαβή. Τέλος περιλαμβάνονται όστρακα με σιγμο-
ειδές προφίλ και ελαφρά υπερυψωμένη λαβή, ίσως από μόνωτα κύπελλα. 
71 Η απουσία αμαυρόχρωμης διακόσμησης, η οποία χαρακτηρίζει την ΥΕΧ και η εύρεση μόνο μίας 
διχαλωτής λαβής είναι στοιχεία που μας οδηγούν στις οψιμότερες φάσεις αυτής της περιόδου. Παράλ-
ληλα η στίλβωση —αν και αραιή— αρκετών αγγείων, η οποία σύμφωνα με ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώ-
ρα τείνει να εξαφανισθεί από το τέλος της ΥΕΧ, υποδηλώνει τη συνέχιση της υστεροχαλκής παράδο-
σης, σύμφωνα με την οποία στιλβωνόταν η επιφάνεια των περισσότερων αγγείων, ακόμα και των με-
γάλων αποθηκευτικών. Από την άλλη πλευρά η χρωματική γκάμα του πηλού και η επεξεργασία του, 
και συγκεκριμένα η κυριαρχία κεραμικής ύλης κοκκινωπών αποχροισεων παράλληλα με την απουσία 
των χαρακτηριστικών κίτρινων στιλβωμένων της ΥΕΧ παραπέμπουν σε μορφές της κεραμικής της ΕΣ, 
όπως είναι γνωστά από άλλες έρευνες στη Δυτική Μακεδονία. Επιπρόσθετα η δύσβατη και φυσικά 
οχυρή θέση του οικισμού είναι τοπογραφικά γνωρίσματα που θεωρείται ότι χαρακτηρίζουν τους οικι-
σμούς από το τέλος της εποχής του χαλκού και στην εποχή του σιδήρου. Από την άλλη πλευρά η α-
πουσία διακριτών χαρακτηριστικών της κεραμικής ΕΣ, όπως η αυλακωτή διακόσμηση, οι στριφτές 
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Παρά τα περιορισμένα ανασκαφικά δεδομένα θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ο 

οικισμός στη θέση Κουφόγιαννος είχε και άλλη οικιστική φάση, καθώς στο τετρά-

γωνο 57Γ αναγνωρίστηκε στρωματογραφικά φάση παλαιότερη. Η εξαγωγή συμπε-

ρασμάτων με μεγαλύτερη ακρίβεια όμως θα ήταν δυνατή μόνο σε περίπτωση ανα-

σκαφής στην κορυφή του λόφου, όπου τα λείψανα είναι για την ώρα αλώβητα από 

φυσικές και άλλες καταστροφές. 

 

Καλλίπετρα 

Η δεύτερη εγκατάσταση προϊστορικής εποχής, η οποία ανασκάφηκε στην 

περιοχή της Λευκόπετρας βρίσκεται στη θέση Καλλίπετρα72 (εικ 9), σε απόσταση 

700 μ. περίπου 

Α-ΝΑ του 

γνωστού ιερού 

των Ι.Χ. Και 

αυτή η θέση 

βρίσκεται σε 

πλαγιά με υ-

ψόμετρο 400 

μ., στους πρό-

ποδες της ο-

ποίας υπάρχει 

ρέμα, το οποίο 

αποτελεί και το φυσικό όριο της περιοχής προς τα δυτικά73. Ο χώρος αμέσως ανα-

τολικά της περιοχής που ερευνήθηκε ανασκαφικά έχει τη μορφή πλατώματος, ένα 

τμήμα του οποίου, σύμφωνα με τις γεωλογικές μελέτες που έγιναν από την Εγνατία, 

                                                                                                                                            
λαβές και οι λοξές λαβές με κομβιόσχημη ή ζωόμορφη απόληξη, οδηγεί στη διαπίστωση ότι η φάση 
που ερευνήθηκε στον οικισμό του Κουφόγιαννου δεν εντάσσεται στα πλαίσια της ώριμης ΕΣ αλλά 
περισσότερο σε μια φάση μετάβασης ανάμεσα στην ΥΕΧ και στην ΠΕΣ, κατά τη διάρκεια της οποίας 
συνυπάρχουν στοιχεία και των δύο περιόδων. 
72 Μερούσης Ν., Στεφανή Λ., «Οι προϊστορικές έρευνες στην Ημαθία, Οι ανασκαμμένοι οικισμοί (Β΄ 
Μέρος)», Αρχαιολογία τ.89, σ. 69-71. 
73 Το φυσικό ανάγλυφο στην Καλλίπετρα συντίθεται από δύο υψώματα, ανάμεσα στα οποία υπάρχει 
ένα ρέμα και ένα φυσικό πλάτωμα, ενώ οι παρυφές του πλατώματος προς το ρέμα έχουν τη μορφή 
κλιτύων. Ο Αλιάκμονας δεν απέχει περισσότερο από 1,2 χλμ. από τη θέση, ενώ φυσικές πηγές νε-
ρού υπάρχουν σε δύο τουλάχιστον κοντινά σημεία. 
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καταλαμβανόταν κατά την αρχαιότητα από λίμνη, γι’ αυτό και τα εδάφη είναι ιζη-

ματογενή. Στην περιοχή σχηματίζεται λοιπόν μία λεκάνη, η οποία οριοθετείται στα 

δυτικά από τη ρεματιά που προαναφέρθηκε και στα ανατολικά προστατευόταν από 

απότομο ύψωμα, και τώρα διανοίχτηκε από την Εγνατία η σήραγγα Σ 2.1. Η επιφα-

νειακή διασπορά ευρημάτων προϊστορικών χρόνων εκτείνεται σε μια περιοχή έκτα-

σης 5 στρεμμάτων περίπου και ο οικισμός φαίνεται ότι βρισκόταν στη δυτική παρυ-

φή της λεκάνης. Στα όρια του πλατώματος, εκτός από τα προϊστορικά κατάλοιπα, 

εντοπίστηκαν και ανασκάπτονται και αρχαιότητες ελληνιστικών χρόνων. 

Ο Αλιάκμονας διέρχεται από τα νότια της εγκατάστασης, σε απόσταση που 

δεν ξεπερνάει τα 1.200 μ. και σε αυτόν καταλήγει το ρέμα που έρεε δίπλα από τη 

θέση, όπως και όλα τα ρέματα της περιοχής. Η επιφανειακή έρευνα επιτρέπει με 

βεβαιότητα το συμπέρασμα ότι ο οικισμός εκτεινόταν αρκετά νοτιότερα του χώ-

ρου που ανασκάφηκε, δηλαδή σε περιοχή εκτός των ορίων κατάληψης της Εγνατί-

ας. Σε αυτόν τον χώρο, δηλαδή στο νότιο τμήμα του οικισμού συναντούμε ακόμη 

σήμερα αναβλύζοντα ύδατα. Με το σύνολο αυτών των χαρακτηριστικών είναι σα-

φές ότι η επιλογή της θέσης εκπλήρωνε τόσο την ανάγκη φυσικής προστασίας, από 

δύο τουλάχιστον πλευρές, όσο και την αναγκαιότητα πρόσβασης σε πηγές νερού, σε 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις και βοσκοτόπια αλλά και σε φυσικές οδούς επικοινωνίας. 

Η στρωματογραφία του πρανούς, όπου βρίσκεται ο οικισμός είναι αρκετά 

σύνθετη. Ένα μέρος του καταλαμβάνεται από σκληρό ιζηματογενές έδαφος με κι-

τρινωπή απόχρωση, αργιλώδη υφή και υψηλή περιεκτικότητα σε όστρεα. Το στρώ-

μα αυτό προφανώς αντιπροσωπεύει την παρουσία λιμναίων υδάτων στην περιοχή, 

παρουσία, η οποία βέβαια ανάγεται σε χρόνους πολύ πρωιμότερους από την ανθρώ-

πινη κατοίκηση στον χώρο. Εκτός από το ιζηματογενές υπάρχει άλλο ένα στρώμα 

άγονο αρχαιολογικά, το οποίο είναι αμμώδες, έχει ανοιχτή καστανή απόχρωση και 

αρκετές ασβεστολιθικές και σχιστολιθικές προσμίξεις. Και στα δύο στρώματα εμ-

φανίζονται φλέβες λευκής τύρφης και μελανές κηλίδες, οι οποίες προέρχονται από 

την αποσύνθεση οργανικών υλικών.  

Από τη μέχρι τώρα έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα αρχαιολογικά στρώματα εί-

ναι δύο74, εδράζονται στα ιζηματογενή και εντοπίζονται σε μία ζώνη πλάτους 15 μ. 

                                                 
74 Η κατοίκηση στα προϊστορικά χρόνια αναπτύχθηκε στο πλάτωμα, κυρίως στις ζώνες εκατέρωθεν 
του ρέματος, ενώ στα ιστορικά χρόνια κατοικήθηκε και το ανατολικό από τα δύο υψώματα. (Είναι σα-
φές ότι το οικοσύστημα της συγκεκριμένης περιοχής διέθετε όλα τα χαρακτηριστικά που ήταν απαραί-
τητα για την ανάπτυξη της ανθρώπινης κατοίκησης. Η άμεση πρόσβαση στο νερό, στα βοσκοτόπια και 
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περίπου, η οποία διατρέχει την πλαγιά με κατεύθυνση ΒΑ-ΝΔ. Το πρώτο από τα 

δύο στρώματα χαρακτηρίζεται από σκούρη καστανή απόχρωση και περιέχει πολλά 

κομμάτια πηλού, ωμά πλιθιά και λίγα διάσπαρτα ίχνη καύσης. Το δεύτερο στρώμα 

περιέχει άφθονο άνθρακα, είναι σκούρο γκρίζο έως μαύρο, και πολύ χαλαρό. Και τα 

δύο αυτά στρώματα είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ευρήματα και είναι πιθανό να εκ-

προσωπούν δύο οικιστικές φάσεις, υπόθεση βέβαια η οποία για την ώρα δεν έχει 

τεκμηριωθεί ανασκαφικά. 

Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που σώζονται είναι ιδιαίτερα πενιχρά και συνί-

στανται σε ωμά πλιθιά και μάζες πηλού με αποτυπώματα, στοιχεία που υποδεικνύ-

ουν την ύπαρξη οικοδομημάτων κατασκευασμένων από κλαδιά και στιβαχτό πηλό. 

Σε καλή κατάσταση σώζεται πήλινη κατασκευή ελλειψοειδούς σχήματος με μέγιστη 

εξωτερική διάμετρο το 1μ. και εσωτερική 0,85 μ.. Το περιχείλωμα είναι από ψημένα 

πλιθιά κάθετα τοποθετημένα. Σε ελάχιστα σημεία, όπου το περιχείλωμα σώζεται σε 

σχετικό ύψος, παρατηρείται καμπύλη προς τα έσω, στοιχείο που υποδηλώνει τη θο-

λωτή ίσως στέγαση της κατασκευής. Στη νοτιοανατολική πλευρά σώζεται η είσοδος 

στο ελλειψοειδές τμήμα, η οποία αποτελείται από δύο ευθύγραμμα σκέλη (μήκους 

0,30-0,34 μ.) κατασκευασμένα και πάλι από πλιθιά κάθετα τοποθετημένα. Το δάπε-

δο στο εσωτερικό είναι από συμπαγείς μάζες πηλού πλασμένες με όστρακα. Όλη η 

περιοχή γύρω από την κατασκευή είναι κατάσπαρτη από πηλόμαζες, σε αρκετές 

από τις οποίες η μια πλευρά είναι λεία, σα να πρόκειται για τμήματα επιστρωμένων 

επιφανειών. Ο εντοπισμός λευκών κηλίδων, στην περιοχή της εισόδου καθιστά πιθα-

νή τη χρήση κάποιου αργιλώδους υλικού για την επάλειψη ολόκληρης της κατα-

                                                                                                                                            
στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ήταν παράγοντες που εξασφάλιζαν την επιβίωση, το δάσος χάριζε άφθονο 
κυνήγι, ποικιλία καρπών και ξυλεία, ενώ ο Αλιάκμονας αποτελούσε πηγή προσπορισμού τροφής υψη-
λής διατροφικής αξίας και παράλληλα ήταν η βασική οδός επικοινωνίας τόσο με περιοχές της δυτικής 
ενδοχώρας όσο και με τα παράλια. Τέλος, η προνομιούχα θέση του φυσικού αυτού συνόλου στο ανά-
γλυφο της ευρύτερης περιοχής και τα δύο υψώματα που περιέβαλλαν, όπως είπαμε, το πλάτωμα, προ-
σέφεραν οπτικό έλεγχο και φυσική ασφάλεια). 
Στη νεολιθική εποχή η κατοίκηση φαίνεται ότι δεν είχε τη μορφή ενός οργανωμένου και με μεγάλη 
έκταση οικισμού. Τα οικιστικά στρώματα αυτής της εποχής καλύπτουν πολύ περιορισμένη έκταση 
(150 τ.μ. περίπου) στη νότια πλευρά εκατέρωθεν του ρέματος. Η επιλογή του ρέματος ως καταλληλό-
τερου χώρου για την εγκατάσταση αφενός εξασφάλιζε την πρόσβαση στο νερό και αφετέρου δημιουρ-
γούσε ένα φυσικό και συμβολικό όριο ανάμεσα στον ενδοκοινοτικό και τον εξωκοινοτικό χώρο.  
Στην εποχή του Χαλκού η κατοίκηση μετατοπίζεται στη βόρεια πλευρά του ρέματος, αυτή προς τη 
μεριά του πλατώματος, γεγονός που υποδεικνύει τη συγκέντρωση του πληθυσμού σε έναν οριοθετη-
μένο πλέον χώρο, μεταβολή που είναι πιθανό να υπαγορεύθηκε από μεταβολές στην οργάνωση της 
κοινότητας. Κατά το α' μισό της 2ης χιλιετίας ο οικισμός καταλαμβάνει πλέον έκταση τουλάχιστον 2 
στρεμμάτων και αναπτύσσεται σε απότομο πρανές ακριβώς δίπλα στο ρέμα.  
Η φάση αυτή εκπροσωπείται από δύο οικιστικά επεισόδια, τα οποία εντάσσονται, σύμφωνα με τις 
διορθωμένες ραδιοχρονολογήσεις που έγιναν στο Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, 
από το 1890 ως το 1660 π.Χ.. 
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σκευής ή τμημάτων της. Η μορφή της κατασκευής παραπέμπει σε ανάλογες που 

έχουν βρεθεί σε άλλους προϊστορικούς οικισμούς της Μακεδονίας (Αγγελοχώρι, 

Αρχοντικό) και χρησιμοποιούνταν ως χώροι αποθήκευσης. Η μοναδική λίθινη κατα-

σκευή της θέσης είναι λιθοσειρά σχεδόν ημικυκλικού σχήματος με κατεύθυνση Α-Δ, 

η οποία φαίνεται να ακολουθεί τη φυσική κλίση του πρανούς. Η λιθοσειρά αποκα-

λύφθηκε μόνο 0,13-0,20 μ. από τη σημερινή επιφάνεια του εδάφους, ενώ λίγοι ακό-

μα λίθοι βρέθηκαν σε γειτονικό τετράγωνο. Η λειτουργία της κατασκευής δεν είναι 

δυνατό να ερμηνευθεί με βάση την αποσπασματική κατάσταση διατήρησης της. 

Ωστόσο το γεγονός ότι το δυτικό πέρας της διακόπτεται απότομα από το τεχνικό 

έργο, υποδηλώνει ότι πιθανότατα υπήρχε συνέχεια της προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ως προς την πορεία της λιθοσειράς προς τα ανατολικά είναι λογικό να υποθέσουμε 

ότι εάν υπήρχε συνέχεια θα ακολουθούσε και αυτή τη φυσική ανωφέρεια, με αποτέ-

λεσμα να βρίσκεται στο επιφανειακό στρώμα και έτσι να είναι ευάλωτη σε κατα-

στροφές. Με βάση το γεγονός ότι η λίθινη κατασκευή εδράζεται στα στρώματα που 

παρουσιάσαμε παραπάνω, θεωρείται αρκετά πιθανό να ανήκει σε άλλη φάση της 

θέσης, η οποία είτε δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη στρωματογραφικά είτε καταστρά-

φηκε.  

Η ποσότητα της χειροποίητης κεραμικής που συλλέχθηκε κατά την ανα-

σκαφή φθάνει σε βάρος τα 140 κιλά και αριθμεί 4.025 όστρακα75.  

 Χρονολογικά η θέση μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο της 2ης χιλιετίας. Το 

γεγονός ότι στην κεραμική παρατηρείται συνύπαρξη στοιχείων της ΠΕΧ με άλλα 

της ΥΕΧ, αποτελεί μια ένδειξη ότι είναι πιθανή η χρονολόγηση του οικισμού στις 

μεταβατικές φάσεις ανάμεσα στην Πρώιμη και Ύστερη Χαλκοκρατία. Το σχηματο-

λόγιο των αγγείων έχει σαφείς αναφορές στην ΠΕΧ, χωρίς όμως να λείπουν και 

χαρακτηριστικά της ΥΕΧ, όπως οι ημισφαιρικές φιάλες με οριζόντιες διχαλωτές 

λαβές. Από την άλλη πλευρά συγκεκριμένα στοιχεία, όπως ο πολύ μικρός αριθμός 

                                                 
75 Ο πηλός που έχει χρησιμοποιηθεί είναι συνήθως πορτοκαλόχρους, γενικά καθαρός και στις περι-
πτώσεις των μεγάλων αγγείων, των οποίων ο πηλός έχει εγκλείσματα, αυτά είναι πάντα μικρής διαμέ-
τρου. Το ψήσιμο σε αρκετές περιπτώσεις είναι ανομοιογενές με αποτέλεσμα στην επιφάνεια των αγ-
γείων να σχηματίζονται σκούρες κηλίδες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των οστράκων ανήκει σε αδρά, 
μονόχρωμα αγγεία αλλά απαντά και στιλβωμένη κεραμική. Το μεγαλύτερο ποσοστό των στιλβωμέ-
νων οστράκων ανήκει σε καστανά (75,5%), κόκκινα (18,95%), λιγότερα τεφρά και μαύρα (4,3%) 
και ελάχιστα κίτρινα (1,2%). Εκτός από την τεχνική της στίλβωσης εμφανίζεται και αυτή της λείανσης 
κυρίως σε αγγεία μεγάλου μεγέθους. 
Στην κεραμική περιλαμβάνονται αποθηκευτικά, πιθοειδή αγγεία αλλά οπωσδήποτε όχι σε τόσο μεγάλο 
ποσοστό όσο στον οικισμό της Σήραγγας Σ4. Πιο συνηθισμένα είναι τα μικρότερα σχήματα αποθηκευ-
τικών αγγείων, όπως οι μικροί πίθοι με κάθετα τοιχώματα και λαβές γλωσσοειδείς, οι αμφορείς με λα-
βές κυλινδροειδούς διατομής κάθετα τοποθετημένες στην κοιλιά και οι κάδοι. 
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διχαλωτών λαβών και η απουσία αμαυρόχρωμης διακόσμησης - σε αντίθεση με ό,τι 

είναι γνωστό από οικισμούς της ΥΕΧ, όπως το Αγγελοχώρι -  είναι δεδομένα που 

οδηγούν τουλάχιστον στις πρώιμες φάσεις της περιόδου αυτής, δηλαδή στο πρώτο 

μισό της 2ης χιλιετίας76. 

 

ΝΕΑ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ  

Στη Νέα Νικομήδεια77 εντοπίστηκαν ίχνη εγκατοίκησης σε τούμπα 2,5 χλμ. 

περίπου νότια του σημερινού οικισμού. Συναντάται πληθώρα κεραμεικής της Αρ-

χαιότερης Νεολιθικής, ενώ ταυτόχρονα γίνεται μνεία στην παρουσία κεραμεικής 

της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού. 

 

ΚΙΤΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Στη θέση «Λουλούδια» στο Κίτρος Πιερίας ύστερα από έρευνα που πραγμα-

τοποιήθηκε σε λόφο έκτασης 200 x 50 μ. διαπιστώθηκε η κατοίκηση του χώρου από 

την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Η έρευνα όμως μέχρι και σήμερα δεν έχει προχω-

ρήσει και έτσι δεν έχουν προκύψει επιπλέον στοιχεία χρήσης του χώρου. 

Νεκροταφεία της Πύδνας78 

Οι τάφοι που ανασκάφθηκαν στην Πύδνα79 είναι περισσότεροι από 2.200 και 

χρονολογούνται από την ΥΕΧ έως και την Παλαιοχριστιανική περίοδο. Οι τάφοι 

                                                 
76 Είναι μάλιστα ενδεικτικό το γεγονός ότι τρεις από τις τέσσερις διχαλωτές λαβές που συλλέχθηκαν, 
ανήκουν σε πρώιμες μορφές του τύπου με ορατές διαφορές από τις τυπικές διχαλωτές λαβές της ΥΕΧ 
και με κοντινά παράλληλα από τη Βαρδαρόφτσα της ΠΕΧ, το Μολυβόπυργο της ΜΕΧ καθώς και α-
στρωματογράφητα και αδημοσίευτα ευρήματα από τη Ζλάτα Επισκοπής, τα οποία τοποθετούνται γενι-
κά στη ΜΕΧ. Εξάλλου ο κάνθαρος, στον οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω, βρίσκει τα κοντινότερα 
παράλληλα του από τη Συκιά και το Μολυβόπυργο τα οποία έχουν τοποθετηθεί στη μετάβαση από την 
ΜΕΧ στην ΥΕΧ. Ωστόσο, όπως έχει δείξει μελέτη για τον Κούκο Συκιάς, τόσο το σχήμα όσο και η 
χρήση του κόκκινου επιχρίσματος πιθανόν εμφανίζονται από τη ΜΕΧ και επιβιώνουν μέχρι την ΠΕΣ, 
οπότε και απαντούν τα περισσότερα παραδείγματα. Από την άλλη πλευρά η ύπαρξη μεγάλου ποσο-
στού στιλβωμένης κεραμικής αποτελεί στοιχείο που θεωρείται ότι χαρακτηρίζει την κεραμική παρα-
γωγή της ΥΕΧ. Προς την ίδια κατεύθυνση συνηγορεί η εύρεση των οστράκων με εγχάρακτη διακό-
σμηση, η οποία - όπως μας έχουν δείξει σχετικές μελέτες - εμφανίζεται στη ΜΕΧ και εξελίσσεται στην 
ΥΕΧ.( Στεφανή Λ., «Ανασκαφές στον άξονα της Εγνατίας: Η έρευνα στις περιοχές της Λευκόπετρας 
και της Μ. Σάντας», ΑΕΜΘ 15, Θεσσαλονίκη 2001.) 
77 Μερούσης Ν., Στεφανή Λ., «Προϊστορικοί οικισμοί του νομού Ημαθίας Α΄», Μακεδονικά 1990, σ. 
347-352. 
78 Μπέσιος Μ., Κραχτοπούλου Α., «Ανασκαφή στο βόρειο νεκροταφείο της Πύδνας, 1994», ΑΕΜΘ 8, 
Θεσσαλονίκη 1994, σ. 147-150 και Μπέσιος Μ., «Πύδνα», Αρχαιολογία 63, 1997, σ. 58-62. 
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της Ύστερης Εποχής Χαλκού, οι αρχαιότεροι στην περιοχή, ήταν μικροί λακκοει-

δείς, αφού οι νεκροί ήταν σε συνεπτυγμένη στάση. Λίγες ήταν οι ταφές που παρέ-

μειναν αδιατάρακτες από τις μεταγενέστερες επεμβάσεις. Το γεγονός ότι δεν έχουν 

σταθερό προσανατολισμό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν συστάδες τάφων 

κάτω από κοινό τύμβο. Στην ίδια κατεύθυνση οδηγεί και η παρατήρηση ότι η επί-

χωση του θαλάμου τους έχει καθαρό κοκκινόχωμα, κάτι που δε συμβαίνει στους 

τάφους των άλλων εποχών. Είναι πολύ πιθανό το κοκκινόχωμα να προέρχεται από 

τον τύμβο, που μετά τη διάλυση της ξύλινης κάλυψης του θαλάμου, εισχώρησε σ' 

αυτόν80.  

Σε μερικές περιπτώσεις οι ταφές ήταν ακτέριστες, αλλά ο τάφος Τ. 108 ήταν 

ιδιαίτερα πλούσιος. Στο κρανίο ήταν ακόμη κολλημένη η χάλκινη διακόσμηση δια-

δήματος, που πρέπει να θεωρηθεί σίγουρο ότι ήταν προσαρμοσμένη σε δέρμα. Στο 

ύψος του λαιμού βρέθηκαν λίθινες χάνδρες περιδέραιου, ενώ στην κοιλιακή χώρα 

δύο χάλκινα ομφάλια από τη ζώνη. Στα δάκτυλα των χεριών φορούσε χάλκινα δα-

κτυλίδια, ενώ τρία πήλινα αλάβαστρα μυκηναϊκά, δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία για 

τη χρονολόγηση της ταφής. 

Το πάνω μέρος ανθρωπόμορφης στήλης από τοπικό αμμόλιθο βρέθηκε στην 

επίχωση τάφου του 5ου αι. π.Χ., που όμως είχε διαταράξει παλιότερη ταφή, από την 

οποία διασώθηκε μόνο το κρανίο σε πλάγια θέση. Πρέπει να θεωρηθεί με αρκετή 

σιγουριά ότι ανήκε σε σήμα ταφής της ΥΕΧ. 

                                                                                                                                            
79 Το φθινόπωρο του 1994 αρχίσε η σωστική ανασκαφή στο αγροτεμάχιο αριθ. 480 της Κοινότητας 
Μακρύγιαλου. 
Το αγροτεμάχιο βρίσκεται στο βόρειο νεκροταφείο της Πύδνας και η ερευνά του έχει ιδιαίτερο ενδια-
φέρον, αφού απέχει μόλις 20 μ. από το τείχος του οικισμού. Το νότιο τμήμα του, που γειτονεύει άμεσα 
με τον οικισμό της Πύδνας, είναι κενό από τάφους. Ακολουθεί μια ζώνη με σχετικά αραιή διάταξη 
τάφων. Όμως τα ανασκαφικά δεδομένα δείχνουν ότι σ' αυτό το τμήμα είναι πολύ πιθανόν να πραγμα-
τοποιήθηκε ευρεία εκσκαφή κατά την αρχαιότητα, προφανώς για την ενίσχυση της οχύρωσης του οικι-
σμού. Έτσι διασώθηκαν εδώ μόνο οι βαθύτερα σκαμμένοι τάφοι, που στη συντριπτική τους πλειοψη-
φία ήταν συλημένοι. Στη συνέχεια, βορειότερα, έχουμε ταφές σε πολύ πυκνή διάταξη και σε αλλεπάλ-
ληλα συνήθως επίπεδα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πάρα πολλοί τάφοι να έχουν κοπεί σε μικρό ή με-
γάλο τμήμα τους από τους μεταγενέστερους, ενώ είναι σίγουρο ότι πάρα πολλοί χάθηκαν εντελώς, Σ' 
αυτό πρέπει να προστεθεί και η συστηματική σύληση του νεκροταφείου ήδη από την αρχαιότητα. 
Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα ένα μικρό ποσοστό από τις ταφές που ερευνήθηκαν, να είναι αδιατά-
ρακτο, συνήθως οι παιδικές, λόγω του μικρού μεγέθους τους. 
80 Κάτι ανάλογο συνέβη στους τύμβους του προϊστορικού νεκροταφείου της Βεργίνας. 
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ΘΕΣΗ «ΤΟΥΜΠΕΣ» ΒΟΡΕΙΑ ΠΙΕΡΙΑ81 

Ανάμεσα σε δύο μεγάλους ταφικούς τύμβους και αποτέλεσμα σωστικών α-

νασκαφών82 ήταν η ανακάλυψη στην περιοχή του Κορινού οικισμού και νε-

κροταφείου της Εποχής του Χαλκού στη θέση Τούμπες.  

Η μικρή επιφανειακή επίχωση του οικισμού διαταραγμένη από τη διάβρωση 

και την άροση δεν διέσωσε κάποια υπέργεια κατασκευή. Βρέθηκαν όμως πολλοί 

αποθηκευτικοί λάκκοι διαφόρων μεγεθών από τους οποίους ερευνήθηκαν περίπου 

40. Έδωσαν μεγάλη ποσότητα κεραμικής, διάφορα μικρά ευρήματα: λίθινα, οστέινα 

και πήλινα, καθώς και οστά ζώων και όστρεα. 

Με βάση την κεραμική ο οικισμός αρχίζει από τις ύστερες φάσεις της Πρώι-

μης Εποχής του Χαλκού και φθάνει μέχρι την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, χωρίς 

την ύπαρξη Μεσοελλαδικής περιόδου. Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους τα όστρακα 

ανήκουν σε χειροποίητα αγγεία, ενώ υπάρχουν και μερικά μινύεια και λίγα μυκη-

ναϊκά. 

Ανασκάφθηκαν 33 λακκοειδείς ταφές και δύο μέσα σε αποθηκευτικούς λάκ-

κους. Μερικοί μεμονωμένοι τάφοι βρέθηκαν στο χώρο του οικισμού, ενώ οι περισ-

σότεροι σε δύο συστάδες νοτιά του. Είναι πολύ πιθανόν οι δύο συστάδες να καλύ-

πτονταν από τύμβο. Οι νεκροί είναι όλοι σε συνεσταλμένη στάση, ενώ δεν σημειώ-

νεται κάποιος συγκεκριμένος προσανατολισμός στα σκάμματα των τάφων ή στην 

τοποθέτηση των νεκρών. Οι ταφές ήταν ατομικές με δύο εξαιρέσεις διπλών τάφων. 

Οι περισσότεροι τάφοι ήταν συλημένοι. Βρέθηκαν μερικά χάλκινα εγχειρίδια, αρκε-

τά κοσμήματα λίθινα. πήλινα, χάλκινα και ασημένια, καθώς και μερικές χρυσές 

χάνδρες. Η κεραμική στη συντριπτική της πλειονότητα ήταν εντόπια χειροποίητη, 

αλλά και μυκηναϊκή83. 

                                                 
81 Μπέσιος Μ., «Ανασκαφές στη βόρεια Πιερία, 1993», ΑΕΜΘ 7, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 201-204. 
82 Κατά τη χάραξη του δεύτερου κλάδου της εθνικής οδού, την άνοιξη του 1993 πραγματοποιήθηκε 
ανασκαφή ανάμεσα στους δύο μεγάλους ταφικούς τύμβους. Ερευνήθηκε έκταση 250x50 μ. με οικισμό 
και νεκροταφείο της Εποχής του Χαλκού. 
83 Σύμφωνα με τον Μπέσιο (Μπέσιος Μ., «Ανασκαφές στη βόρεια Πιερία, 1993», ΑΕΜΘ 7, Θεσσαλο-
νίκη 1993, σ. 204.) στον τάφο 12 βρέθηκε ένα πρωτοκυκλαδικό μαρμάρινο αγγείο, που δίνει και τη 
χρονολόγηση της ταφής στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. Οι ταφές πάντως στις δύο συστάδες ανή-
κουν στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού. 
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ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Πύδνας, δυτικά και νοτιοδυτικά του 

Μακρύγιαλου84, σε όλο το μήκος από τη θέση «Αερογέφυρα» μέχρι τη θέση «Δεξα-

μενή» σε μήκος τουλάχιστον 3 χλμ. εντοπίσθηκαν ίχνη μικρής ή μεγάλης κατοίκη-

σης από τη νεότερη νεολιθική μέχρι και τη βυζαντινή εποχή, καθώς και νεκροτα-

φεία των αντίστοιχων περιόδων. 

 

Θέση «Αερογέφυρα85» 

 Στη θέση «Αερογέφυρα» στη χάραξη της νέας σιδηροδρομικής γραμμής άρ-

χισε το Νοέμβριο του 1992 ανασκαφή, που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 1993 

και κάλυψε μια έκταση περίπου δέκα στρεμμάτων. Εντοπίσθηκαν ίχνη κατοίκησης 

της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, του 5ου αι. π.Χ. και της Ρωμαϊκής εποχής. Ερευ-

νήθηκε επίσης τμήμα νεκροταφείου με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ευρήματα86.  

 

ΟΛΥΜΠΟΣ: ΣΠΑΘΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ 

Δύο νεκροταφεία της ύστερης εποχής του Χαλκού εντοπίστηκαν στην περιο-

χή του Αγίου Δημητρίου, σε θέσεις που εποπτεύουν το μεγαλύτερο ορεινό πέρασμα 

του Ολύμπου προς τη Θεσσαλία87 (εικ. 10). Επιβεβαιώνουν τη χρήση του περάσμα-

τος του Αγίου Δημητρίου από το 13ο αιώνα π.Χ. τουλάχιστον και την άμεση εξάρ-

τηση του μακεδονικού Ολύμπου από τον πρώιμο ελληνικό πολιτιστικό κύκλο. Το 

νεκροταφείο στις Σπάθες ανασκάφηκε πρόσφατα, ενώ ένα ακόμη νεκροταφείο της 

Ύστερης Εποχής του Χαλκού έχει βρεθεί στη θέση Τρεις Ελιές. Τόσο τα ταφικά του 

έθιμα, όσο και τα κτερίσματα, ανήκουν στον πολιτιστικό κύκλο της ύστερης εποχής 

του Χαλκού που είναι γνωστός στην Ελλάδα ως «μυκηναϊκή» φάση. Με το νεκρο-

ταφείο στις Σπάθες, οι γνώσεις για την ιστορία της μακεδονικής αυτής πόλης φθά-

                                                 
84 Μπέσιος Μ., «Ανασκαφές στη βόρεια Πιερία, 1993», ΑΕΜΘ 7, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 201-204. 
85 (Αγροτεμάχια αριθ. 279 και 280. Νέα σιδηροδρομική γραμμή). 
86 ΑΕΜΘ 7, 1993, σ. 201-204. 
87 «Όλυμπος! Το βουνό των θεών», 7 Ημέρες Καθημερινή, 19/9/1999 και Πουλάκη – Παντερμαλή Ε., 
«Ο Μακεδονικός Όλυμπος και τα πρώιμα νεκροταφεία του», Ελληνικός πολιτισμός, Μακεδονία, 
Marché Bousecours, Montreal, 7 Μαΐου – 19 Σεπτεμβρίου 1993, σ. 122-123. 
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νουν ως τον 12ο αι. π.Χ. αφού το νεκροταφείο εντάσσεται στη μεταβατική περίοδο 

από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού προς την πρωτογεωμετρική.  

Δύο νεκροταφεία της Ύστερης Εποχής του Χαλκού εντοπίστηκαν και στην 

περιοχή των Λειβήθρων. 

Τα νεκροταφεία του Ολύμπου εντοπίζονται συνήθως σε όχθες χειμάρρων. 

Φαίνεται ότι στην ΥΕΧ και τη μεταβατική εποχή δεν υπάρχουν τύμβοι. Οι τύμβοι 

της πρώιμης εποχής του Σιδήρου είναι κατασκευασμένοι με ποταμίσιες κροκάλες 

και περιέχουν περισσότερους από έναν τάφους. Από την εποχή του Χαλκού επικρα-

τεί ο κιβωτιόσχημος τάφος, χωρίς όμως να αποκλείεται και η χρήση άλλων τύπων. 

Οι απλοί λάκκοι εμφανίζονται στη μεταβατική περίοδο και συνεχίζονται στα νεκρο-

ταφεία των τύμβων. Ταφικοί πίθοι εμφανίζονται σπάνια. Σε όλα τα νεκροταφεία ε-

πικρατεί αποκλειστικά ο ενταφιασμός. Συνηθίζεται η ανακομιδή των οστών μέσα 

στον τάφο και - σπανιότερα -  η μεταφορά έξω από αυτόν. 

Η αρχαιολογική εικόνα που προκύπτει από τα ταφικά έθιμα και τα κτερίσμα-

τα (κεραμική, όπλα, κοσμήματα κτλ.) εντάσσεται με συνέπεια στο σύγχρονο πολιτι-

στικό κύκλο του νότιου ελλαδικού χώρου. Το σύνολο των ευρημάτων είναι σημα-

ντικό για την πρώιμη μακεδονική ιστορία, επειδή η περιοχή του Ολύμπου σχετίζε-

ται, σύμφωνα με τις αρχαίες παραδόσεις, με πολύ πρώιμες μακεδονικές εγκαταστά-

σεις. 
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Σπάθες Αγίου Δημητρίου Ολύμπου88 

Νεκροταφείο κιβωτιόσχη-

μων τάφων της Ύστερης Εποχής 

Χαλκού (ΙΙΙΒ-Γ) ανακαλύφθηκε 

κατά τη διάνοιξη αντιπυρικής ζώ-

νης σε μια από τις βορειοδυτικές 

πλαγιές του Ολύμπου πάνω από το 

πλάτωμα του Αγίου Δημητρίου, σε 

υψόμετρο 1.000-1.100 μέτρων. Η 

περιοχή έχει άφθονες πηγές και εί-

ναι εξαιρετικά στρατηγική και επι-

πλέον κατάλληλη για καλλιέργεια, 

κτηνοτροφία, κυνήγι καθώς και για εκμετάλλευση του δασικού πλούτου. Πρόκειται 

επομένως για μια περιοχή που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για κατοίκηση ακόμη 

και στις μέρες μας. Ανασκάφθηκαν 34 κιβωτιόσχημοι τάφοι (εικ. 11) πάνω σε πλα-

τώματα89. Οι τάφοι ανοίγονταν στο βάθος λάκκων, επενδύονταν στις πλευρές τους 

και καλύπτονταν με πλάκες. Δάπεδο τους είχαν 

το φυσικό χώμα. Κόκκινος καθαρός πηλός ε-

πιστρωνόταν πάνω από τις καλυπτήριες πλάκες 

για στεγανοποίηση. Οι ενταφιασμοί με τους νε-

κρούς σε ελαφρώς συνεσταλμένη στάση, γερμέ-

νους στο πλάι και σπάνια σε ύπτια στάση (εικ. 

12). Σε κάθε τάφο υπήρχαν πολλαπλές ταφές. 

Στις παλαιότερες ταφές παρατηρείται απομά-

κρυνση των οστών προς τις πλευρές των τάφων. 

Στα κτερίσματα των νεκρών παρατηρείται μεγά-

λη ποικιλία. Η τροχήλατη κεραμική ακολουθού-

σε τη μυκηναϊκή παράδοση και υπερέβαινε το 

50% στο σύνολο της κεραμικής, όπως συνέβαινε 

                                                 
88 Πουλάκη - Παντρμαλή Ε., «Ανασκαφή Αγίου Δημητρίου Ολύμπου», ΑΕΜΘ 1, Θεσσαλονίκη 1987, 
σ. 201-205 και Πουλάκη - Παντρμαλή Ε., «Οι ανασκαφές του Ολύμπου», ΑΕΜΘ 2, Θεσσαλονίκη 
1988, σ. 173-176. 
89 Αν υπήρχαν ποτέ τύμβοι στις Σπάθες, θα μπορούσαν να έχουν εξαφανιστεί από τις επανειλημμένες 
και σαρωτικές κατολισθήσεις που προκαλούν τα καταρρακτώδη νερά στις πλαγιές του Ολύμπου. 
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και σε άλλα μυκηναϊκά νεκροταφεία. Στα κτερίσματα περιλαμβάνονταν και όπλα, 

κουμπιά, πήλινες χάνδρες και λίθινες σφραγίδες. Τα κτερίσματα ανήκουν στην ομά-

δα των λεγόμενων «μαγικών» σφραγίδων και φαίνεται ότι πολλά απ' αυτά τα φο-

ρούσαν στο στήθος σαν φυλακτά. 

 

Τρεις Ελιές στην Πέτρα Ολύμπου90 

Βορειοανατολικά από τους πρόποδες του Ολύμπου, βρίσκεται η επίπεδη κο-

ρυφή του υψώματος «Τρεις Ελιές91». Αποτελούσε μεγάλη δίοδο από τον Όλυμπο 

στη Θεσσαλία και από την Πιερία στην Άνω Μακεδονία. Στην ίδια περιοχή εντοπί-

στηκαν μυκηναϊκά κατάλοιπα και φαίνεται ότι η θέση ήταν γνωστή και σε χρήση 

τουλάχιστον από την Ύστερη Εποχή Χαλκού. Ερευνήθηκαν 40 τάφοι της Ύστερης 

Εποχής Χαλκού - Πρώιμης Εποχής Σιδήρου. Δεν υπάρχουν ενδείξεις τύμβων. Οι 

τάφοι ήταν κιβωτιόσχημοι, ενισχυμένοι με πλάκες στις τέσσερις πλευρές τους. Μια 

πλάκα λειτουργούσε ως καλυπτήρια, χωρίς τη χρήση πηλού (βλ. Σπάθες). Οι ταφές 

ήταν ατομικές, με τους νεκρούς σε συνεσταλμένη ή σε ύπτια στάση. Όλα τα τροχή-

λατα αγγεία ήταν μυκηναϊκά και χρονολογούν τους τάφους στην Ύστερη Εποχή 

Χαλκού (11ος αιώνας π.Χ.). Η χειροποίητη κεραμική παρουσιάζει ομοιότητες με 

αυτήν στις Σπάθες. Συχνά εντοπίζονται ντόπιες απομιμήσεις της μυκηναϊκής τροχή-

λατης κεραμικής. Στα κτερίσματα, εκτός από κεραμική, συμπεριλαμβάνονταν και 

αρκετά κοσμήματα. 

Τα όρια του νεκροταφείου δεν έχουν βρεθεί. 

Σε σύγκριση με τις Σπάθες οι Τρεις Ελιές παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηρι-

στικά: 

1. Το νεκροταφείο δεν έχει τύμβους, όπως και εκείνο στις Σπάθες. Αν ποτέ 

υπήρξαν, ίσως έχουν ισοπεδωθεί, αφού πρόκειται για μια από τις λίγες οριζόντιες 

εκτάσεις δίπλα στην Πέτρα, και σίγουρα έχει επανειλημμένα καλλιεργηθεί.  

2. Οι τάφοι είναι κιβωτιόσχημοι και πλακοπερίβλητοι, όπως στις Σπάθες. Οι 

μακριές πλευρές σχηματίζονται με μία ή δύο μεγάλες πλάκες, ενώ στις Σπάθες με 

πολλές και μικρότερες. Στα νεκροταφεία τύμβων ο τύπος γίνεται σπανιότατος και οι 

                                                 
90 Πουλάκη - Παντρμαλή Ε., «Ανασκαφή Αγίου Δημητρίου Ολύμπου», ΑΕΜΘ 1, Θεσσαλονίκη 1987, 
σ. 201-205 και Πουλάκη - Παντρμαλή Ε., «Οι ανασκαφές του Ολύμπου», ΑΕΜΘ 2, Θεσσαλονίκη 
1988, σ. 173-176. 
91 Η θέση πήρε τ' όνομα της από 3 ελιές μέσα στο δάσος που κάλυπτε το νεκροταφείο. 
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τάφοι κτίζονται πολύ προσεγμένα με αργούς λίθους. Τόσο στις Σπάθες, όσο και στα 

νεκροταφεία τύμβων, οι καλυπτήριες πλάκες σκεπάζονται με πηλό, έθιμο παλιό, 

που παρατηρείται από τη Μεσοελλαδική εποχή, π.χ. στη Λέρνα. 

Στις Τρεις Ελιές το φαινόμενο ίσως είναι σπανιότερο. Ο πηλός παρατηρείται 

συνήθως γύρω γύρω στην κάλυψη και στο ένωμα των πλακών, όμως, η εικόνα αυτή 

μπορεί να είναι και παραπλανητική, αφού μεγάλος αριθμός των τάφων είναι κατα-

στρεμμένος. 

Στις Σπάθες και τις Τρεις Ελιές τα δάπεδα είναι τα φυσικά εδάφη. Αργότερα, 

στα νεκροταφεία των τύμβων θα καλυφτεί και αυτό με στρώση πηλού. 

3. Οι νεκροί είναι ύπτια ή συνεσταλμένοι σε ποσοστό περίπου ίδιο. Στις 

Σπάθες ήταν, συνήθως, συνεσταλμένοι. Στα νεκροταφεία τύμβων η κατάσταση θα 

αντιστραφεί. 

Στις Σπάθες και στα νεκροταφεία τύμβων οι τάφοι είναι οικογενειακοί με 

ανακομιδές και κοινές ταφές. Στις Τρεις Ελιές οι τάφοι είναι πιο συχνά ατομικοί, 

φαινόμενο πιθανόν παραπλανητικό, γιατί ελάχιστες φορές τα οστά σώζονται σε ευ-

διάκριτη κατάσταση. 

4. Τα κτερίσματα είναι εν γένει κεραμική και γυναικεία κοσμήματα. Κυ-

ριαρχούν τα δοχεία υγρών, όπως στα νεκροταφεία τύμβων, ενώ στις Σπάθες, κυρί-

αρχα σχήματα ήταν τα μυροδοχεία. 

 

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΕΛΛΑΣ92 

Η Τούμπα του Αρχοντικού93 (εικ. 13) είναι μια προνομιακή οικιστική θέση 

σε μορφή τούμπας-τράπεζας, με έκταση 128 στρ. και ύψ. 20 μ. Δεσπόζει στην πε-

                                                 
92 Παπαευθυμίου – Παπανθίμου Α., Πιλάλη – Παπαστερίου Α., «Ανασκαφή Αρχοντικού 1993, Προϊ-
στορικός τομέας», ΑΕΜΘ 7, Θεσσαλονίκη 1993,σ. 147-151. και Παπαευθυμίου – Παπανθίμου Α., 
Πιλάλη – Παπαστερίου Α., «Ανασκαφή Αρχοντικού 1994 (τομέας Β)», ΑΕΜΘ 8, Θεσσαλονίκη 1994, 
σ. 83-88. και Παπαευθυμίου – Παπανθίμου Α., Πιλάλη – Παπαστερίου Α., «Ανασκαφή στον Προϊστο-
ρικό οικισμό του Αρχοντικού κατά το 1997», ΑΕΜΘ 11, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 165-172. και Παπαευ-
θυμίου – Παπανθίμου Α., Πιλάλη – Παπαστερίου Α., «Αρχοντικό 1998. Προϊστορικός οικισμός», 
ΑΕΜΘ12, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 309-313. και Παπαευθυμίου – Παπανθίμου Α., Πιλάλη – Παπαστε-
ρίου Α., «Οι προϊστορικοί οικισμοί στο Μάνδαλο και στο Αρχοντικό Πέλλας», ΑΕΜΘ10, Θεσσαλονί-
κη 1996, σ. 146-155. 
93 Το Μάνδαλο και το Αρχοντικό είναι δύο προϊστορικοί οικισμοί στην ευρύτερη περιοχή των Γιαννι-
τσών, κάτω από τη σκιά του Πάικου, που απέχουν μεταξύ τους 20 χλμ. περίπου. Αντιπροσωπεύουν 
δύο διαφορετικά οικιστικά πρότυπα. Το Μάνδαλο ήταν ένας μικρός οικισμός. Κρίνοντας από τον όγκο 
των ερειπίων που σωρεύτηκαν σε μια τόσο μικρή περιοχή, τα κτίρια θα πρέπει να ήταν πολύ πυκνά. Η 
κοινότητα προφανώς δεν θα αριθμούσε πάνω από λίγες δεκάδες πληθυσμού, αν υποθέσουμε ότι ο πλη-
θυσμός αυτός ζούσε στην οχυρωμένη περιοχή και όχι διασκορπισμένος στη γύρω πεδιάδα. Έτσι το 
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διάδα ανάμεσα στην Πέλλα και στα Γιαννιτσά, ενώ κατά την αρχαιότητα, πιθανό-

τατα, απείχε λίγα χλμ. από τη θάλασσα94. 

Ο προϊστορικός οικισμός στην τούμπα, γνωστός ήδη από τις επιφανειακές 

έρευνες των ετών 1986-7, άρχισε να αποκαλύπτεται με συστηματική ανασκαφή από 

το 1992 μέχρι σήμερα. Στο διάστημα αυτό ανοίχθηκαν τομές, συνολικής έκτασης 

350 τ.μ. περίπου, στη νότια πλαγιά και κυρίως στην κορυφή και στην ανατολική 

πλαγιά της τούμπας. 

Η συστηματική έρευνα στο Αρχοντικό έδειξε ότι στη νότια πλαγιά της Τού-

μπας υπάρχει μεγάλη διατάραξη των στρωμάτων. Εντοπίζονται οικιστικές φάσεις 

της ΠΕΧ, πιθανόν της ΥΕΧ, της Εποχής του Σιδήρου, της Γεωμετρικής καθώς και 

κεραμική των ιστορικών χρόνων. Στην κορυφή και στην ανατολική πλαγιά, κάτω 

από πολύ μικρή επίχωση εμφανίζονται καθαρά στρώματα της Εποχής του Χαλκού. 

Γι' αυτό το λόγο επικεντρώθηκε η ερευνά στην περιοχή αυτή και ήδη έχουν αποκα-

λυφθεί δύο κύριες οικιστικές φάσεις. Η νεότερη φάση, στην κορυφή, χαρακτηρίζεται 

από λείψανα οικημάτων με λίθινα θεμέλια. Τα περισσότερα είναι καταστρεμμένα από 

μεταγενέστερες επεμβάσεις στον χώρο και εντοπίζονται μόνον από την ύπαρξη πη-

λοκατασκευών και διαλυμένων λιθοσωρών. Ένα μόνο οίκημα (ΠΕΧ) σώζεται σε 

αρκετά καλή κατάσταση. Πρόκειται για ορθογώνιο, πιθανόν, κτίριο, διαστάσεων 

3x4 μ., που το ύψος της υποθεμελίωσής του φθάνει τα 46 εκ. Το ανατολικό τμήμα 

του δεν διατηρείται, ενώ στα βόρεια η ανασκαφή δεν έχει ολοκληρωθεί. Αν και η 

εικόνα των παραπάνω οικημάτων είναι πολύ αποσπασματική, φαίνεται πιθανόν ότι 

ήταν κτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο και είχαν τον ίδιο προσανατολισμό - προς Α -  

με τα σπίτια της πλαγιάς. 

                                                                                                                                            
Μάνδαλο θα μπορούσε να είναι ένας κεντρικός οικισμός. Με βάση μάλιστα τις αρχαιολογικές ενδεί-
ξεις ο οικισμός αυτός δεν ήταν απομονωμένος αλλά ενταγμένος σ' ένα ευρύ δίκτυο πολιτισμικών επα-
φών και αλληλεπιδράσεων και με τον Βορρά και τον Νότο. Το Αρχοντικό, αντίθετα, όπως ήδη αναφέ-
ραμε, φαίνεται ότι υπήρξε ένας εκτεταμένος οικισμός σε κεντρική και δεσπόζουσα θέση, κοντά στους 
νευραλγικούς δρόμους επικοινωνίας. Κοντά του βρισκόταν το βουνό, πιθανότατα η θάλασσα και στα 
πόδια του μια πλούσια πεδιάδα. Η σπουδαιότητα της θέσης επιβεβαιώνεται και από τη συνεχή χρήση 
του χώρου από τους προϊστορικούς ως τους βυζαντινούς χρόνους. 
Το Μάνδαλο καλύπτει την τελική νεολιθική και την ΠΕΧ, μέχρι το 2200 π.Χ. περίπου, την εποχή που 
αρχίζει η οικιστική φάση του Αρχοντικού, την οποία ερευνήσαμε μέχρι τώρα. Είναι φανερό λοιπόν ότι 
η κεραμική ακολουθία των δύο παραπάνω θέσεων, σε συνδυασμό με τις ραδιοχρονολογήσεις, θ' απο-
τελέσει σημείο αναφοράς και σύγκρισης και για άλλους οικισμούς της Κ. Μακεδονίας και της ευρύτε-
ρης περιοχής, και θα συμβάλλει στην ουσιαστικότερη γνώση των κρίσιμων περιόδων του τέλους της 
ΝΛΘ και της ΠΕΧ στη Μακεδονία (Παπαευθυμίου – Παπανθίμου Α., Πιλάλη – Παπαστερίου Α., «Οι 
προϊστορικοί οικισμοί στο Μάνδαλο και στο Αρχοντικό Πέλλας», ΑΕΜΘ10, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 
143-155.). 
94 Η ακτογραμμή που έχει υποτεθεί ότι βρισκόταν περίπου 5 χλμ. νότια της τούμπας. 
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Η κεραμική της φάσης αυτής περιλαμβάνει σχήματα γνωστά στην ΠΕΧ και 

σε μικρό ποσοστό όστρακα μεταγενέστερων περιόδων. Ωστόσο ξεχωρίζει η κατη-

γορία της εγχάρακτης κεραμικής, γνωστή και από άλλες θέσεις της Μακεδονίας 

(Αξιοχώρι, Περιβολάκι, Καλίνδρια) που χρονολογείται στη ΜΕΧ95.  

Στην ανατολική πλαγιά, όπου τα στρώματα είναι αδιατάρακτα αποκαλύφθη-

καν λείψανα πασσαλόπηκτων οικημάτων τα οποία ανήκουν σε μια φάση. Πρόκειται 

για επιμήκη κτίρια, το ένα δίπλα στο άλλο, πιθανόν, με κοινούς διαχωριστικούς τοί-

χους και με κοινό προσανατολισμό από Δ προς Α. Η οικοδομική τους τεχνική ήταν 

απλή και συνήθης για τους προϊστορικούς οικισμούς της Μακεδονίας. Οι τοίχοι 

είχαν σκελετό από ξύλινα δοκάρια και ανάμεσα τους φαίνεται πως υπήρχαν πλέγμα-

τα κλαδιών και καλαμιών, ενώ όλος ο σκελετός επιχριόταν εσωτερικά και εξωτερικά 

με πηλό. Ορύγματα θεμελίωσης για την τοποθέτηση των πασσάλων ή χρήση πλι-

θιών δε διαπιστώθηκε όπως σε άλλες θέσεις. Μεγάλα δοκάρια στο εσωτερικό τους, 

που μερικές φορές στερεώνονταν με άλλα πλευρικά, λοξά τοποθετημένα, φαίνεται 

ότι συγκρατούσαν τη στέγη, ενώ άλλα σε ακανόνιστη διάταξη δεν αποκλείεται να 

εξυπηρετούσαν πρακτικές ανάγκες ή να όριζαν μερικούς ειδικούς χώρους ή κατα-

σκευές. Τα δάπεδα τους ήταν από σκληρό πηλόχωμα που σε ορισμένα σημεία μπο-

ρέσαμε να το παρακολουθήσουμε σε κάποια έκταση. Από τα πιο ενδιαφέροντα ευ-

ρήματα στο Αρχοντικό είναι οι πηλοκατασκευές96 που πατούσαν στα δάπεδα των 

                                                 
95 Δύο ραδιοχρονολογήσεις από την περιοχή αυτή δίνουν ένα χρονολογικό ορίζοντα από το 2030-1900 
π.Χ. 
96 Σε τρεις περιπτώσεις βρέθηκαν πολλές μαζί, η μια δίπλα στην άλλη. Η καλή τους διατήρηση δίνει τις 
πρώτες ενδείξεις για τη μορφή και την ειδική λειτουργία τους. Την πιο ενδιαφέρουσα κατηγορία απο-
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σπιτιών και οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν προφανώς για τις τροφοπαρασκευαστικές 

ανάγκες των κατοίκων του οικισμού. Μια άλλη κατηγορία κατασκευών αποτελούν 

οι ορθογώνιες πλατφόρμες97 (κρηπίδες), χρήσιμες για την τοποθέτηση αγγείων ή 

για άλλους πρακτικούς σκοπούς. Οι εστίες εξυπηρετούσαν προφανώς τη θέρμανση 

και τον φωτισμό. 

Ο όγκος της κεραμικής που συγκεντρώθηκε από τα δάπεδα και την επίχωσή 

τους είναι πολύ μεγάλος. Πολλά από τα αγγεία διατηρούνται ακέραια. Τα σχήματα 

και η διακόσμηση τους είναι χαρακτηριστική της ΠΕΧ. Ξεχωρίζει ωστόσο η κατη-

γορία των λεπτών, στιλπνών μαύρων ή καστανών αγγείων με κυρίαρχο σχήμα αυ-

τό του αμφορίσκου με υπερυψωμένες λαβές. 

Αξιολογώντας τ' αποτελέσματα της μέχρι τώρα έρευνας στο Αρχοντικό, 

μπορούμε να τονίσουμε δύο σημεία: 1) Τα αδιατάρακτα στρώματα της ανατολικής 

πλαγιάς και η καλή διατήρηση των οικημάτων, με τη σκευή και το περιεχόμενο τους, 

δίνουν πολλά στοιχεία, που ο συσχετισμός τους μπορεί να βοηθήσει σε μια πολυεπίπε-

δη ανασύνθεση της ζωής του οικισμού. 2) Η χρονολόγηση98 των στρωμάτων της κο-

ρυφής και της ανατολικής πλαγιάς στο τέλος της ΠΕΧ και στην αρχή της ΜΕΧ, μας 

παραπέμπει σε μια περίοδο, για την οποία οι γνώσεις μας στη Μακεδονία, σε αντί-

θεση με τη Νότια Ελλάδα, είναι περιορισμένες και ασαφείς, κυρίως όσον αφορά την 

ύπαρξη ή όχι μιας πολιτιστικής αλλαγής, αν και οι μέχρι τώρα ενδείξεις υποδηλώ-
                                                                                                                                            
τελούν οι ιπνοί, ελλειψοειδείς πηλοκατασκευές κατάλληλες για το μαγείρεμα και το ψήσιμο της τρο-
φής. Το καλύτερα διατηρημένο δείγμα αποκαλύφθηκε στην τομή Λ. Έχει διαστάσεις 76x44 εκ. και 
διατηρεί τα τοιχώματα του σε αρκετό ύψος, ώστε να είναι φανερή η θολωτή του στέγαση. Στη βόρεια 
πλευρά του διαμορφώνεται άνοιγμα 22 εκ. και μπροστά του σχηματίζεται μικρή πλατφόρμα (20x47 
εκ.). Το δάπεδο του καλύπτεται με επίχρισμα που συνεχίζεται και στα εσωτερικά τοιχώματα, ενώ κομ-
μάτια ψημένου πηλού από τη στέγη βρέθηκαν πεσμένα στο εσωτερικό του. Ομάδα παρόμοιων πηλο-
κατασκευών συγκεντρωμένων σε μικρό χώρο βρέθηκε μετά την αφαίρεση του μάρτυρα μεταξύ των 
τομών Λ-Ω. Η μεγαλύτερη από αυτές (διαστ. 78x54 εκ.), έχει άνοιγμα στα δυτικά. Αν και δε σώζονται 
τα τοιχώματα της σε ύψος θα πρέπει να είχε θολωτή στέγαση, όπως και αυτή που αναφέρθηκε προη-
γουμένως. Δίπλα της εντοπίστηκε μια άλλη παρόμοια που διατηρεί μόνο μέρος από τα πλευρικά τοι-
χώματα και παρ' όλη την αποσπασματική της κατάσταση μας δίνει ένα άλλο πολύ διαφωτιστικό στοι-
χείο για τη χρήση της. Μέσα σ' αυτή βρέθηκε στη θέση του ένα αγγείο που δείχνει ότι είχε τοποθετηθεί 
στο μικρό αυτό φουρνάκι προφανώς για μαγείρεμα. Το αγγείο δεν έχει ακόμα αφαιρεθεί, έτσι δε γνω-
ρίζουμε το περιεχόμενο του. Μπορούμε να υπογραμμίσουμε ότι εδώ, σε αντίθεση με τις άλλες κατα-
σκευές, τα ίχνη της φωτιάς είναι έντονα. Ο τύπος του μικρού αυτού φούρνου αναγνωρίζεται σε διάφο-
ρες θέσεις της Μακεδονίας κατά τη ΝΛΘ και την ΠΕΧ, όμως μόνο το παράδειγμα του Αρχοντικού 
δίνει για πρώτη φορά ξεκάθαρα στοιχεία για τη θολωτή του στέγαση. Για τη χρήση του πιστεύεται 
γενικά ότι το ζέσταμα γινόταν με κάρβουνα που είχαν προετοιμαστεί σε ανοιχτές εστίες και μεταφέρο-
νταν με ειδικά σκεύη. Το ψήσιμο του φαγητού ή του ψωμιού γινόταν στον θάλαμο, όπως στη σύγχρο-
νη εποχή. 
97 Μια τέτοια κρηπίδα, τετράγωνη (74x74 εκ.), βρέθηκε πλάι στο φουρνάκι της τομής Λ, προς τα δυτι-
κά του. Επίσης έχουν εντοπιστεί ανοικτές εστίες αλλά και κυκλικές κατασκευές με περιχείλωμα, κα-
τάλληλες για αποθήκευση ή υποδοχή αγγείων και λάκκοι για αποθήκευση καρπών (σιροί). 
98 Έξι ραδιοχρονολογήσεις ορίζουν την περίοδο (φάση 2) από το 2120-1985 π.Χ. και η αξιοπιστία τους 
έχει επιβεβαιωθεί από μετρήσεις δειγμάτων που προέρχονται ακόμα και από την ίδια πάσα. 
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νουν μάλλον μια συνέχεια της πολιτιστικής παράδοσης της ΠΕΧ και μετά το 2000 

π.Χ. 

Οι ταφές του οικισμού στην Τούμπα Αρχοντικού99 ανήκουν στην πρώιμη 

φάση του, που χρονολογείται στα τέλη της Πρώιμης Εποχής Χαλκού αρχές της Μέ-

σης Εποχής Χαλκού και χαρακτηρίζεται από τα πασσαλόπηκτα κτήρια.  

Στις ταφές αυτές παρατηρείται μια σχετική ομοιομορφία. Βρέθηκαν όλες ε-

ντός των ορίων των πασσαλόπηκτων συγκροτημάτων της Πρώιμης Εποχής του 

Χαλκού και είναι όλες ταφές νηπίων. Οι τρεις από αυτές είναι εγχυτρισμοί, δηλαδή 

ταφές μέσα σε μεγάλα πιθάρια. Τοποθετούνταν πάντα κοντά σε πήλινες κατασκευές 

και σε μικρούς φούρνους που χαρακτηρίζουν την έντονη οικοτεχνική δραστη-

ριότητα του οικισμού.  

Η ανεύρεση των παιδικών αυτών ταφών εντός των ορίων του οίκου και μά-

λιστα σε άμεση σχέση με οικοτεχνικές κατασκευές, σφηνωμένες θα έλεγε κανείς 

ανάμεσα τους, δηλώνουν μια ξεχωριστή μεταχείριση των νεκρών μιας τόσο μικρής 

ηλικίας και παραπέμπουν σε ανάλογους συμβολισμούς και συσχετισμούς. Μια πρώ-

τη υπόθεση είναι ότι ήθελαν να κρατήσουν κοντά τους τα παιδιά, τα πιο μικρά και 

απροστάτευτα πλάσματα, που έφυγαν γρήγορα από τη ζωή και από την προστασία 

της μητέρας τους, γι' αυτό και τα τοποθέτησαν δίπλα στην εστία, ίσως για να τους 

χαρίζει αυτή περισσότερο φως και ζεστασιά.  

Η σταθερότητα  των εγχυτρισμών διαταράσσεται από μια ελεύθερη ταφή 

νηπίου. Δεν σχετίζεται με άλλα αντικείμενα και δεν υπάρχει καμία ένδειξη οριοθέ-

τησης της. Ότι πρόκειται για ταφή και όχι για τυχαία απόθεση του νεκρού νηπίου γί-

νεται σαφές από την επιμελημένη στάση στην οποία βρέθηκε ο σκελετός, σχεδόν 

ακέραιος, σε συνεσταλμένη στάση με διπλωμένα τα χέρια. Η μοναδικότητα του ευ-

ρήματος δεν επιτρέπει ακόμη τη διατύπωση γενικότερων συμπερασμάτων, ίχνη αν-

θρώπινων οστών εντοπίσθηκαν τελευταία από τη μελέτη του ευρύτερου οστεολογι-

κού υλικού από τον οικισμό.  

Πιθανότατα τα οστά αυτά να ανήκαν σε άλλες ελεύθερες ταφές, που όμως με 

τον καιρό διαταράχθηκαν σε τόσο μεγάλο βαθμό, ώστε να μη είναι πλέον εντοπίσι-

                                                 
99 Κοκκινίδου Δ., Η προϊστορία στο χώρο του νομού Πέλλας, Έδεσσα 1990 και . Παπαευθυμίου – Πα-
πανθίμου Α., Πιλάλη – Παπαστερίου Α., «Ανασκαφή Αρχοντικού 1993, Προϊστορικός τομέας», 
ΑΕΜΘ 7, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 147-151 και Παπαευθυμίου – Παπανθίμου Α., Πιλάλη – Παπαστερίου 
Α., «Ανασκαφή Αρχοντικού 1994 (τομέας Β)», ΑΕΜΘ 8, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 83-88 και Παπαευθυ-
μίου – Παπανθίμου Α., Πιλάλη – Παπαστερίου Α., «Ανασκαφή στον Προϊστορικό οικισμό του Αρχο-
ντικού κατά το 1997», ΑΕΜΘ 11, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 165-169. 
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μη η αρχική τους θέση. Είναι δυνατόν επίσης να αποτελούν ίχνη ενός λιγότερο τυ-

πικού και θεσμοθετημένου ταφικού εθίμου, το οποίο δεν αφήνει εντοπίσιμα αρχαιο-

λογικά ίχνη. 

 

ΜΑΝΔΑΛΟ ΠΕΛΛΑΣ 

Ο προϊστορικός οικισμός του Μανδάλου100, είναι ένας μικρός γήλοφος, έ-

κτασης 5 στρ. περίπου, ύψους 7-8 μ., που βρίσκεται 1 χλμ. ΒΔ του χωριού Μάνδα-

λο, στους πρόποδες του Πάικου, στη βορειοδυτική μεριά της πεδιάδας των Γιαννι-

τσών. Από το 1981-1988 σκάφτηκε ένα σημαντικό μέρος του οικισμού με δύο κύ-

ριες περιόδους κατοίκησης, μια της Τελικής Νεολιθικής (4600-4000 π.Χ.) και μια 

της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού (2900-2200 π.Χ.) που διαχωρίζονται από ένα κε-

νό 1000 ετών περίπου. 

Στον τομέα της αρχιτεκτονικής η ανασκαφική έρευνα έδειξε ότι και στις δύο 

περιόδους τα οικήματα χτίστηκαν με στοιβαχτό πηλόχωμα και σκελετό από μεγά-

λους πασσάλους, από τους οποίους βέβαια διατηρήθηκαν μόνο οι οπές στερέωσης 

τους. Ένα πλέγμα κυριολεκτικά από οπές πασσάλων που οφειλόταν στη μορφή των 

οικημάτων και πιθανότατα, στις συνεχείς επιδιορθώσεις και ανακατασκευές των 

δαπέδων δυσκόλεψε την αποκάλυψη ολοκληρωμένων κατόψεων. 

Στον τομέα ωστόσο της χωροοργάνωσης ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι 

δύο λίθινοι περίβολοι. Ο ένας εντοπίστηκε στην κορυφή της Τούμπας και κλείνει τη 

βορειοανατολική πλευρά του οικισμού σε μήκος 18 μ. Ο δεύτερος, από τον οποίο 

εντοπίστηκε ένα μικρό τμήμα στα βορειοδυτικά της κορυφής, απέχει από τον πρώτο 

3 μ. Οι περίβολοι φαίνεται ότι ιδρύθηκαν προς το τέλος της νεολιθικής εγκατά-

στασης, ενώ τμήματα τους μπορεί να στέκονταν όρθια ακόμα και κατά την ΠΕΧ101.  

Ενδιαφέρον στην περίπτωση του Μανδάλου παρουσιάζει η κεραμική102 ακο-

λουθία και των δύο περιόδων χρήσης του οικισμού. Στη Νεολιθική επικρατούν μο-

νόχρωμα, ερυθρά και κυρίως μαύρα αγγεία καλά στιλβωμένα και σχήματα ανοιχτά. 

                                                 
100 Παπαευθυμίου – Παπανθίμου Α., Πιλάλη – Παπαστερίου Α., «Οι προϊστορικοί οικισμοί στο Μάν-
δαλο και στο Αρχοντικό Πέλλας», ΑΕΜΘ10, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 143-146. 
101 Εκείνο που παραμένει αδιευκρίνιστο είναι ο ρόλος αυτών των κατασκευών. ΙΙάντως θεωρείται ότι 
το έργο αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη μιας οργανωμένης κοινοτικής πρωτοβουλίας. 
102 Μερούσης Ν. – Νικολαΐδου Μ., «Η κεραμική της Νεολιθικής και της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού 
από τον προϊστορικό οικισμό Μανδάλου Πέλλας: Η τεχνολογική διαφοροποίηση», ΑΕΜΘ11, Θεσσα-
λονίκη 1997, σ. 155-163. 
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Στις φάσεις της ΠΕΧ παρουσιάζονται αγγεία103 με χοντρά τοιχώματα, ενώ τα επι-

χρίσματα και οι επιμελημένες στιλβώσεις σπανίζουν. 

 

ΝΕΑ ΖΩΗ ΠΕΛΛΑΣ  

Τάφοι της Ύστερης Εποχής Χαλκού και της Πρώιμης Εποχής Σιδήρου ανα-

σκάφηκαν στο λόφο Τερίκλεια της Νέας Ζωής Πέλλας104. 

Ένας τάφος, που ερευνήθηκε από τη Θ. Σαββοπούλου, ήταν κιβωτιόσχημος 

(1,55x0,58x0,40 μ.) και περιείχε ενταφιασμό χωρίς κτερίσματα. Επίσης εντοπίστηκε 

μια δεύτερη ταφή σε πιθάρι και χρονολογούνται και οι δύο στη μετάβαση από την 

ΥΕΧ στην ΠΕΣ. Οι τάφοι βρίσκονταν στο ομαλό νοτιοδυτικό άκρο του λόφου, που 

στα βόρεια προστατεύεται από τον όγκο μιας βραχώδους κορυφής και ενός ποτά-

μιου βραχίονα. Άλλος βραχίονας περιβάλλει τον λόφο από νότια και ανατολικά, ό-

που ο λόφος εμφανίζεται ιδιαίτερα οχυρός με μεγάλη υψομετρική διαφορά από τον 

γύρω χώρο. Διάσπαρτα όστρακα σε όλη την έκταση του λόφου από τους πρόποδες 

ως την κορυφή μαρτυρούν ότι αυτός δεν χρησίμευσε μόνο ως χώρος νεκροταφείου, 

αλλά και οικισμού με διαχρονικά στοιχεία κατοίκησης. 

Εντοπίστηκαν επίσης 12 ταφές σε αγγεία μέσα σε ένα στρώμα με επίχωση 

της Εποχής Χαλκού, όπως φαίνεται από το πλήθος οστράκων, αλλά και ολόκληρων 

αγγείων. Τα ταφικά αγγεία του νεκροταφείου από τον ίδιο χώρο βρέθηκαν όλα το-

ποθετημένα στο πλάι και αποτέλεσαν τον κύριο τρόπο ταφής. Εκτός από τις ταφές 

σε αγγεία, αποκαλύφθηκε και ο τάφος αριθ. 13, που οριζόταν από μικρούς αργούς 

λίθους. Ο προσανατολισμός των τάφων δεν είναι ενιαίος, αν και φαίνεται να κυ-

ριαρχεί ο άξονας Β-Ν. Δεν υπάρχουν στοιχεία, που να συνηγορούν για την ύπαρξη 

συνολικού τύμβου, αλλά μικρών λιθοσωρών, που κάλυπταν και περιέβαλαν τα τα-

φικά πιθάρια. Η χρονολόγησή τους είναι προβληματική. 

                                                 
103 Εκτός από την κεραμική άφθονα ήταν και τα μικροαντικείμενα που έδωσε ο οικισμός, απομεινάρια 
της καθημερινής ζωής των κατοίκων του. Ο πολύ μεγάλος αριθμός πήλινων σφοντυλιών και υφαντι-
κών βαρών φανερώνει ότι η υφαντική αποτελούσε μια κύρια οικοτεχνική δραστηριότητα. Χαρακτηρι-
στικά είναι για τη Νεολιθική τα μικρά ιδιαίτερα καλοφτιαγμένα σφοντύλια, ενώ στην ΠΕΧ ανήκουν 
μεγάλου μεγέθους υφαντικά βάρη. 
104 Κοκκινίδου Δ., Η προϊστορία στο χώρο του νομού Πέλλας, Έδεσσα 1990 και Χρυσοστόμου Α., «Τα-
φικά ευρήματα από τον αρχαίο οικισμό στη Νέα Ζωή Νομού Πέλλας», Μνείας χάριν, τόμος στη μνήμη 
Μαίρης Σιγανίδου, 1998, σ. 313-328 και Χρυσοστόμου Α., «Οι αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή 
της Αλμωπίας κατά το 1997», ΑΕΜΘ 11, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 139-152 και Χρυσοστόμου Π., «Τύμ-
βοι Πέλλας 1998», ΑΕΜΘ 12, 1998, σ. 337-348. 
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ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΛΑΓΚΑΔΑ105 

 Το 1999, ύστερα από επιφανειακή έρευνα στο Περιβολάκι Λαγκαδά, διαπι-

στώθηκε η ύπαρξη αρχαιοτήτων προϊστορικών χρόνων μη εντοπισμένων μέχρι τότε. 

Μετά από λήψη δειγμάτων διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός τεράστιου αρχαιολογικού 

χώρου, ο οποίος αναπτύσσονταν νότια της κηρυγμένης τούμπας στο Περιβολάκι σε 

έκταση 50.000 τ.μ. με μέσο βάθος επιχώσεων 5μ., ενώ υπήρχε περίπτωση δείγματος 

στο οποίο βρέθηκαν όστρακα από την επιφάνεια μέχρι το βάθος των 8,70μ. (εικ.14). 

Η πρώτη έρευνα στην περιοχή της τούμπας έγινε από τον Heurtley το 1928-

1930, όταν και ανέσκαψε 22 κλιμακωτές τομές στην κορυφή και τις πλαγιές της, με 

σκοπό τη στρωματογράφηση των επιχώσεών της. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη τεσσά-

ρων περιόδων κατοίκησης που χρονολογούνται από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού 

μέχρι και την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου106. 

                                                 
105 Λιούτας Α. – Κώτσος Σ., «Επίπεδος προϊστορικός οικισμός στο Περιβολάκι Λαγκαδά – Κατα-
στροφή ή κληρονομιά στους αρχαιολόγους των επόμενων αιώνων;», ΑΕΜΘ 15, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 
195-202. 
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Από τις νεότερες έρευνες με τη δειγματοληψία καρότων, τις επιφανειακές 

έρευνες και τις ανασκαφές προέκυψε ότι στην περιφέρεια της τούμπας εκτείνονται 

οι επιχώσεις της τελευταίας φάσης κατοίκησης ενός μεγάλου οικισμού, που στη 

φάση αυτή θα πρέπει να είχε έκταση 180 στρέμματα περίπου. Οι δειγματοληψίες με 

καρότα στην περιφέρεια αυτού του χώρου έδειξαν ότι σε βάθος 8 μ. περίπου από 

την επιφάνεια, οι επιχώσεις εκτείνονται σε μεγαλύτερη έκταση, φθάνοντας το μήκος 

των 800 μ. πάνω στη χάραξη της Εγνατίας, σχηματίζουν δηλαδή «τράπεζα» κάτω 

από τη σημερινή επιφάνεια του εδάφους. Η επιφάνεια της ευρύτερης περιοχής της 

τούμπας σήμερα είναι επίπεδη, κατά τη διάρκεια όμως τόσο της Νεολιθικής εποχής 

όσο και της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, θα πρέπει να χαρακτηριζόταν από χαμη-

λό λοφώδες ανάγλυφο107, το οποίο καλύφθηκε από τις προσχώσεις των ρεμάτων 

που εκβάλουν στη λίμνη του Αγίου Βασιλείου. Δεν είναι γνωστό πότε άρχισε αυτό 

το φαινόμενο, αλλά είναι βέβαιο ότι η τράπεζα άρχισε να καλύπτεται κατά τη διάρ-

κεια της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου, αφού στα καρότα που διεξήχθησαν βρέθη-

καν όστρακα της εποχής αυτής σε βάθος 6-7 μ. 

 

ΤΟΥΜΠΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ («ΑΓΧΙΑΛΟΣ Β΄») 

Η χαμηλή τούμπα μέσα στην περίφραξη της «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ108» βρί-

σκεται περίπου 1 χλμ. δυτικά της διπλής τράπεζας στο στρατόπεδο της Αγχιάλου109. 

Σε μικρή απόσταση νοτιοδυτικά της «ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ» υπάρχει και δεύτερη 

πολύ χαμηλή τούμπα της ΠΕΧ, ενώ στο χώρο του παρακείμενου αρχαϊκού – 

κλασικού νεκροταφείου της Σίνδου, έχει βρεθεί λάκκος με τα κατάλοιπα κεραμικού 

κλιβάνου της ίδιας εποχής (ΠΕΧ). Η περιοχή, επομένως, παρουσιάζει αυξημένη οικι-

στική δραστηριότητα κατά την περίοδο αυτή. 

Ύστερα από ανασκαφικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι οι επιχώσεις της τού-

μπας στο σημείο που έχει αυτή καταστραφεί δεν προχωρούν σε μεγάλο βάθος, παρά 
                                                                                                                                            
106 Ο Heurtley επειδή εντόπισε το φυσικό έδαφος στο ύψος της βάσης της τούμπας θεώρησε πως στην 
περιφέρειά της δεν υπάρχουν αρχαιολογικά στρώματα και ότι τα επιφανειακά ευρήματα προέρχονται 
από τη διάβρωση της τούμπας. 
107 Ο εντοπισμός θέσης της νεότερης νεολιθικής, 1000 μ. περίπου δυτικά της τούμπας στο Περιβολάκι, 
της οποίας οι επιχώσεις αρχίζουν σε βάθος 1 μ. κάτω από την σημερινή επιφάνεια του εδάφους, δηλα-
δή στο ίδιο περίπου ύψος με το ανώτερο στρώμα των επιχώσεων της τράπεζας, επιβεβαιώνουν την 
υπόθεση του λοφώδους αναγλύφου της περιοχής. 
108 Παππά Μ.- Αδακτύλου Φ.- Μπιλλή Ζ., «Ανασκαφική έρευνα του οικισμού της ΠΕΧ στο χώρο της 
“ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ”», ΑΕΜΘ14, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 137-142. 
109 Σε παλιότερα χρόνια το ανατολικό και νότιο τμήμα της τούμπας καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, 
αφήνοντας ανέπαφο μόλις το 1/4 του συνόλου. 
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μόλις 20 εκ. στα βορειοανατολικά και 1,15 μ. στα νοτιοδυτικά. Το μικρό ύψος της 

τούμπας οφείλεται στη σύντομη διάρκεια κατοίκησης, που εξαντλείται συνολικά 

μέσα στα χρονολογικά όρια της ΠΕΧ, και όχι στην κάλυψη των χαμηλότερων 

στρωμάτων της από τις προσχώσεις του Αξιού, όπως είχε αρχικά υποστηριχτεί. 

Στο μικρού πάχους στρώμα που ερευνήθηκε και αποτελεί το πρωιμότερο 

στρώμα κατοίκησης στη βάση της τούμπας, ανιχνεύτηκαν δύο κύριες οικοδομικές 

φάσεις που διαδέχονται η μια την άλλη σε οριζόντιο επίπεδο από δυτικά προς ανατο-

λικά. Κάθε μια από τις φάσεις συνδέεται με ένα στρώμα καταστροφής, ιδιαίτερα έντο-

νο και γεμάτο ευρήματα, σχεδόν σε όλη την έκταση της ανασκαφής. Αυτός άλλωστε 

ήταν και ο λόγος που παρόλο το μικρό πάχος των επιχώσεων χρειάστηκε ένα εξάμη-

νο για την ολοκλήρωση της ανασκαφής. Οι δύο φάσεις διαχωρίζονται ως προς τον 

γενικό προσανατολισμό των καταλοίπων των κτισμάτων, που στην παλαιότερη φά-

ση έχουν κατεύθυνση από ΒΔ προς ΝΑ, ενώ στη νεότερη από Δ προς Α. Λόγω του 

μικρού πάχους των επιχώσεων ήταν πολύ συχνά εξαιρετικά δύσκολο να ανιχνευ-

θούν οι τοίχοι, από τους οποίους σωζόταν μόνο μία λεπτή στρώση. Ήταν κατασκευ-

ασμένοι από πηλό, μάλλον από πλιθιά, όπως υποθέτουμε από διάσπαρτα κομμάτια 

που βρέθηκαν στον χώρο της ανασκαφής, χωρίς όμως να αποκλείεται και η χρήση 

στοιβαχτού πηλού. Οι τοίχοι ενισχύονται από γερούς πασσάλους, όπως φαίνεται από 

τις μεγάλες και καλοφτιαγμένες πασσαλότρυπες που εντοπίστηκαν σε όλη την έ-

κταση που ερευνήθηκε. Οι πασσαλότρυπες είτε βρίσκονται μέσα στο πάχος των 

τοίχων, είτε σε επαφή μ' αυτούς και οι διαστάσεις τους ποικίλλουν από 17 εκ. ως 

μισό μέτρο. Το βάθος τους ποικίλλει, είναι όμως γενικά μεγάλο και σε συνδυασμό 

με τις διαστάσεις τους υποδηλώνει την ύπαρξη ισχυρών επιμελημένων τοίχων. Σε 

κάποιες από αυτές εντοπίστηκε περιχείλωμα. 

Κατά τη νεότερη φάση εντοπίζεται ένα συγκρότημα δύο δωματίων διαστά-

σεων περίπου 4x4 το καθένα, με κοινό νότιο τοίχο. Οι τοίχοι ανακατασκευάζονται 

κατά καιρούς, ή ενισχύονται. Στο ένα δωμάτιο εντοπίστηκε μικρό διαχωριστικό 

μήκους 2,20 μ. και πλάτους ως 15 εκ. από ωμό πηλό. Ακόμη, στη γωνία υπάρχει ε-

στία και δίπλα βοηθητικό πλακόστρωτο. Οι χώροι αυτοί, όπως και η υπόλοιπη ανα-

σκαφή ήταν καλυμμένοι από έντονο στρώμα καταστροφής. Ο εντοπισμός των τοί-

χων πολλές φορές δεν είναι ασφαλής, ειδικά όταν πρόκειται για τον διαχωρισμό 

των οικοδομικών ανακατασκευών και υποφάσεών τους. Πολλές φορές η ευθεία του 

τοίχου υποδεικνύεται από τις πασσαλότρυπες. 
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Στην πρωιμότερη φάση η διατήρηση των κατόψεων είναι πιο αποσπασματι-

κή στο σύνολο, λόγω όμως της κλίσης των στρωμάτων, που εδώ αποκτούν μεγαλύ-

τερο βάθος, οι τοίχοι σώζονται σε μεγαλύτερο ύψος και κατά συνέπεια ανιχνεύονται 

πιο εύκολα. Η κατεύθυνση των τοίχων διαφοροποιείται από ΒΔ προς ΝΑ. Οι τοίχοι 

είναι κατασκευασμένοι από ωμό πηλό και το μέσο πλάτος τους κυμαίνεται γύρω 

στα 25 με 30 εκ. Το μέγιστο μήκος τοίχου που ανιχνεύτηκε φτάνει τα 11 μ. Δε στά-

θηκε δυνατό να οριστούν με σαφήνεια χώροι ή δωμάτια, είναι όμως σαφές ότι πρόκει-

ται για μεγάλα δρομικά κτήρια με μεσοτοιχίες. Οι κάθετοι τοίχοι πρέπει να ήταν πιο 

ανίσχυροι, αφού σπανίως εντοπίζονται. Η απόσταση ανάμεσα στους παράλληλους 

τοίχους που ορίζουν εσωτερικούς χώρους είναι περίπου 4-4,5 μ. Υπάρχουν ανακα-

τασκευές των τοίχων και επιμέρους οικοδομικές φάσεις, στον ίδιο κύριο άξονα της 

κάτοψης πάντα. Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά στο δυτικό άκρο της ανασκαφής, ό-

που, κάτω από τον ισχυρό πήλινο τοίχο, βρέθηκε το χνάρι παλιότερου τοίχου στην 

ίδια κατεύθυνση. Σε μερικές περιπτώσεις εντοπίστηκαν κατασκευές οικιακού χαρα-

κτήρα σε επαφή με τους τοίχους. Ωστόσο οι πιο σημαντικές κατασκευές, που διατη-

ρήθηκαν και σε καλή κατάσταση, είναι οι εστίες110 που εντοπίστηκαν μέσα στα σπί-

τια και στις δύο φάσεις. 

Τα στρώματα καταστροφής111 δηλώνουν ότι η φωτιά που τα προκάλεσε είχε 

αρκετή ένταση, ιδιαίτερα στο ανατολικό τμήμα, που συνδέεται με τη νεότερη οικο-

δομική φάση. Χαρακτηρίζονται από πηλώδη, μαλακά ή λεπτά σαν «πούδρα» χώμα-

                                                 
110 Συνολικά διερευνήθηκαν 13 εστίες, κυκλικές ή ελλειψοειδείς, όλες επιμελώς κατασκευασμένες. Η 
μεγαλύτερη έχει διάμετρο περίπου 1,20 μ., ενώ η μικρότερη 0,60 μ. Το βάθος των επιχώσεών τους 
κυμαίνεται από 7 έως 33 εκ. Σώζουν στις περισσότερες περιπτώσεις περιχείλωμα από κιτρινωπό πηλό, 
συνήθως άψητο στην εξωτερική του διάμετρο. Το πρώτο στρώμα του πυθμένα τους, που είναι και η 
επιφάνεια χρήσης, αποτελείται συνήθως από μαύρο, καμένο, σκληρό σαν «κρούστα» χώμα, ενώ από 
κάτω ακολουθούν στρώσεις οστράκων, ή στρώσεις οστράκων και λίθων, ενώ σε λίγες περιπτώσεις οι 
στρώσεις αυτές απουσιάζουν, αλλά και εκεί εντοπίζονται διάσπαρτα όστρακα με έντονα ίχνη καύσης. 
Μερικές φορές υπάρχουν δύο διαδοχικές στρώσεις οστράκων. Αυτές οι συγκεντρωμένες εστίες, λόγω 
του αβαθούς των στρωμάτων, δε στάθηκε δυνατό να συνδεθούν με δάπεδα, τοίχους ή στρώματα κατα-
στροφής, αν και στην άμεση ή ευρύτερη περιοχή τους έχουν εντοπιστεί πασσαλότρυπες και τμήματα 
δαπέδου. Ωστόσο, η διαρκής ανακατασκευή του χώρου μαγειρέματος στο ίδιο σημείο, και μάλιστα με 
γερές κάθε φορά κατασκευές δηλώνει μια σημαντική σταθερότητα στην κατοίκηση και στον τρόπο 
χρήσης του χώρου. Το ίδιο παρατηρούμε και σε άλλες περιοχές της ανασκαφής όπου ανακα-
τασκευάζονται εστίες στα ίδια σημεία, η μία επάνω, ή δίπλα στην άλλη (Παππά Μ.- Αδακτύλου Φ.- 
Μπιλλή Ζ., «Ανασκαφική έρευνα του οικισμού της ΠΕΧ στο χώρο της “ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ”», 
ΑΕΜΘ 14, Θεσσαλονίκη 2000.). 
111 Τα δάπεδα είχαν στην πλειονότητά τους αποσπασματική μορφή. Είναι όλα από πατημένο χώμα ή 
κιτρινωπό πηλό, εκτός από δύο λιθόστρωτα που σηματοδοτούν και τους πιθανούς εξωτερικούς χώ-
ρους. Εντοπίστηκαν κατά κύριο λόγο κάτω από τα στρώματα καταστροφής. Μόνο δύο από αυτά ήταν 
εκτεταμένα και σε πολύ καλή διατήρηση (ό.π.). 
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τα, καθώς και μαύρα χώματα με έντονα ίχνη καύσης. Ήταν πλούσια σε κομμάτια 

από διαλυμένα πλιθιά, ψημένα και συχνά καμένα, με αποτυπώματα από άχυρα.  

Κεραμική συγκεντρώθηκε σε μεγάλες ποσότητες από όλη την ανασκαφή. Η 

κεραμική είναι σε γενικές γραμμές σκούρη, μαύρη, σκουροκάστανη και γκρίζα, αυτό 

όμως σε έναν βαθμό οφείλεται και στη φωτιά. Τα όστρακα είναι πολύ συχνά καμέ-

να, γεγονός που τα κάνει εύθρυπτα, είναι όμως πολύ μικρό το ποσοστό φθοράς τους, 

λόγω του σύντομου χρόνου απόθεσης του στρώματος. Πολλά είναι τα αγγεία που 

θα συγκολληθούν και ανάμεσα τους μεγάλος ο αριθμός των αδρών112, μεγάλων αγ-

γείων, μαγειρικών και αποθηκευτικών.  

Τα κτίσματα υπάγονται σε έναν γενικό πολεοδομικό ιστό, εντατικά κατοι-

κημένο. Η ποιότητα κατασκευής και οι διαστάσεις των τοίχων, αλλά και οι διαρκείς 

ανακατασκευές τόσο των κτισμάτων, όσο και των εστιών, στο ίδιο περίπου σημείο, 

δηλώνουν τη σταθερότητα της εγκατάστασης. Αντίστοιχα, τα ευρήματα δηλώνουν 

την ευμάρεια της. Από αυτά εξάλλου γίνεται και η χρονολογική τοποθέτηση των 

φάσεων που ανασκάφηκαν, ώσπου να υπάρξουν αποτελέσματα ραδιοχρονολογήσε-

ων από τα δείγματα άνθρακα που μαζεύτηκαν. Με βάση λοιπόν την κεραμική, στην 

οποία δεν περιέχεται το σχηματολόγιο των πρώιμων φάσεων της Πρώιμης Εποχής 

του Χαλκού, τοποθετούνται και τις δύο οικοδομικές φάσεις, στη μέση της περιόδου 

αυτής, στα μέσα της τρίτης χιλιετίας. 

 

                                                 
112 Από τις πλέον χαρακτηριστικές, ως προς την επιφάνεια, κατηγορίες αδρής κεραμικής είναι αυτή 
των σαρωμένων αγγείων. Η αδρή κεραμική, επίσης, συχνά διακοσμείται πλαστικά με μεγάλη ποικιλία 
έξεργης ή εμπίεστης διακόσμησης, ενώ οι λαβές είναι κυρίως σωληνωτές. Σε όλη την έκταση της ανα-
σκαφής βρέθηκαν πολλά «ταψιά», χαρακτηριστικά σκεύη για την εποχή, πολύ συχνά διάτρητα κάτω 
από το χείλος. Την ίδια διακόσμηση με διαμπερείς οπές σε οριζόντια διάταξη έχουν και άλλα αγγεία. 
Στα μικρότερα σχήματα της πιο λεπτής κεραμικής, συχνά η σκούρη καστανή ή μαύρη επιφάνεια είναι 
πολύ καλά στιλβωμένη. Μικρές τρομπετόσχημες λαβές διακοσμούν μαύρες στιλβωμένες φιάλες με 
εσωστρεφή χείλη, ή με χείλη σε σχήμα «Τ». Οι ίδιες φιάλες κάνουν ελαφριά τροπίδωση στο σώμα. 
Από τα ολόκληρα αγγεία, η πλέον χαρακτηριστική και πολυάριθμη κατηγορία είναι αυτή των μόνωτων 
κυπέλλων και των μικρών κλειστών αγγείων (ό.π.).. 
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ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Οι έρευνες χρόνων στην πλαγιά της τούμπας έχουν αποκαλύψει πληθώρα 

οικοδομημάτων της Εποχής του Χαλκού. Ταυτόχρονα έχει αποκαλυφθεί και μια 

σειρά εντυπωσιακών κατασκευών που πιθανότατα περιέβαλαν εξωτερικά τον οικι-

σμό κατά τη διάρκεια της ΥΕΧ113. 

Μέχρι τώρα. τα εκτεταμένα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στην κορυφή της τού-

μπας, που ανήκουν 

στις νεότερες φάσεις 

της Ύστερης Εποχής 

του Χαλκού και σε 

αρχαιότερες φάσεις 

της Εποχής του Σι-

δήρου δεν έχουν 

συνδεθεί στρωματο-

γραφικά με τις κατα-

σκευές στο πρανές 

της θέσης ώστε να 

παρέχουν μια ολο-

κληρωμένη εικόνα 

της συνολικής οργάνωσης του οικισμού σε κάθε περίοδο114 (εικ. 15).   

Το κύριο ενδιαφέρον στον τομέα της κορυφής βρίσκεται βέβαια στα στοιχεία 

που προσφέρει η ανασκαφή για την πολεοδομική οργάνωση της θέσης. Το βασικό 

σχέδιο του οικισμού παραμένει στη φάση της Εποχής του Χαλκού το ίδιο, και ακο-

λουθεί εκείνο των αρχαιότερων φάσεων.  

Στο νοτιοδυτικό και βορειοανατολικό άκρο της τούμπας αποκαλύφτηκαν α-

ψιδωτά κτίρια. Το πρώτο από αυτά ανήκει στις φάσεις 3 και 4 του οικισμού που κα-

                                                 
113 Ανδρέου Σ., Κωτσάκης Κ., «Η ανασκαφή στην Τούμπα Θεσσαλονίκης το 1991», ΑΕΜΘ 5, Θεσσα-
λονίκη 1991, σ. 209-218. 
114 Η ανάλυση όμως της κεραμικής που προέρχεται από τις μεγάλες κατασκευές της πλαγιάς και από 
τα οικοδομήματα της κορυφής έχει δείξει ότι κάποιες φάσεις παρουσιάζουν χρονολογικές αντιστοιχίες. 
Η παρατήρηση στηρίζεται στην παρουσία και στα δύο σημεία μυκηναϊκής κεραμικής (Jung Reinhard, 
«Η μυκηναϊκή κεραμική της Μακεδονίας και η σημασία της», Πρακτικά Συνεδρίου “Η περιφέρεια του 
μυκηναϊκού κόσμου” , Λαμία 1994, σ. 211-220.) της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Γ περιόδου. Το στρωματο-
γραφικό παράδοξο είναι ότι τα σύγχρονα αυτά αρχιτεκτονικά λείψανα παρουσιάζουν μια διαφορά 
στάθμης που ξεπερνάει τα έξι μέτρα, ενώ μεταξύ τους παρεμβάλλονται, στην άκρη της τούμπας, επι-
χώσεις, δάπεδα και τοίχοι της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου και των νεότερων περιόδων. 
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λύπτουν χρονολογικά115 το διάστημα από τα τέλη του 12ου μέχρι τα τέλη του 11ου 

ή τις αρχές του 10ου αι. π.Χ. Το δεύτερο που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της 

θέσης, παρουσιάζει επίσης σειρά ανακατασκευών που όμως δεν μπορούν να εντα-

χθούν με ασφάλεια στις οικοδομικές φάσεις του οικισμού, εφόσον η περιοχή όπου 

βρίσκεται δεν έχει ακόμη συνδεθεί ανασκαφικά με τον κύριο τομέα. Προς το παρόν, 

η οικοδομική ιστορία των δύο κτιρίων μπορεί να θεωρηθεί παράλληλη με βάση τις 

γενικές ομοιότητες της κεραμικής στις επιχώσεις τους. 

Περισσότερο ενδιαφέρον σε σχέση με το πρόβλημα της χωροταξικής οργά-

νωσης του οικισμού έχει το οικοδόμημα στο νοτιοδυτικό άκρο της ανασκαφής. 

Πρόκειται για αψιδωτό οικοδόμημα με ελάχιστο μήκος 14 και πλάτος 5 μ. περίπου, 

το οποίο οικοδομικά συνδέεται με μια σειρά πέντε τουλάχιστον δωματίων στα ανα-

τολικά του. Όπως και τα υπόλοιπα συγκροτήματα της Τούμπας, περιβάλλεται από 

στενούς δρόμους στις τρεις τουλάχιστον πλευρές και σχηματίζει έτσι ένα είδος οι-

κοδομικού τετραγώνου με ανασκαμμένη έκταση 160 μ2 περίπου. Στο εσωτερικό του 

αψιδωτού κτιρίου όπως και στα υπόλοιπα δωμάτια η ανασκαφή αποκάλυψε μια σει-

ρά δαπέδων από πατημένο χώμα που ανήκουν στις φάσεις 3 και 4, ενώ σε ορισμένα 

σημεία υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πλίνθινοι τοίχοι του είχαν χρησιμοποιηθεί ήδη στη 

φάση 5. Είναι σαφές πάντως ότι η ίδια κάτοψη επαναλαμβάνεται με μικρές αλλαγές 

στις δύο ψηλότερες φάσεις. 

Ενδιαφέρουσα στο συγκρότημα αυτό είναι η διαφορά που παρουσιάζει η κά-

τοψη των επιμέρους τμημάτων του. Ένα επίμηκες κτίριο με αψιδωτή απόληξη και 

πέντε μικρούς χώρους είναι συνδεδεμένο οικοδομικά σε ένα ενιαίο συγκρότημα με 

μια ομάδα τετράπλευρων χώρων. Θα ήταν σκόπιμο επομένως, να ελεγχθεί αν οι 

διαφορές αυτές στη μορφή της κάτοψης αντανακλούν κάποιες λειτουργικές ή άλλου 

είδους διαφορές ανάμεσα στους χώρους ενός οικήματος, ή αντίθετα αν σημαίνουν 

την παρουσία δύο ή περισσότερων ανεξάρτητων οικοδομημάτων που απλώς συνδέο-

νται μεταξύ τους οικοδομικά. Στην πρώτη περίπτωση θα πρόκειται για δωμάτια ενός 

ενιαίου μεγάλου κτιρίου με εσωτερικές διαφοροποιήσεις, ενώ στη δεύτερη για συ-

στάδα αυτοτελών οικημάτων.  

Δύο από τα συνδεδεμένα με το αψιδωτό κτίριο δωμάτια της τέταρτης φάσης, 

εμφάνισαν μια εντυπωσιακή συγκέντρωση πίθων, αποθηκευτικών λάκκων και άλ-

                                                 
115 Οι χρονολογήσεις των φάσεων του οικισμού είναι εντελώς προσωρινές και πιθανότατα θα αναθεω-
ρηθούν με την πρόοδο των εργασιών. 
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λων κατασκευών με συναφή προορισμό, που δηλώνουν μια σχεδόν αποκλειστική 

αποθηκευτική λειτουργία για τους χώρους αυτούς. Αντίθετα, στο ίδιο το αψιδωτό 

κτίριο δεν παρατηρείται καμιά ανάλογη συγκέντρωση αποθηκευτικών κατασκευών, 

με εξαίρεση ένα πιθάρι στο μέσον του κεντρικού χώρου και ένα ή δύο μικρούς λάκ-

κους σε κάποια άλλα δωμάτια. Επομένως, η άμεση ανασκαφική εικόνα των χώρων 

που εξετάζουμε δηλώνει την ύπαρξη κάποιων λειτουργικών διαφοροποιήσεων στα 

δωμάτια των δύο τμημάτων του συγκροτήματος. Η εικόνα αυτή ενισχύεται εν μέρει 

και από την παρακολούθηση της κατανομής μερικών άλλων κατηγοριών ευρημά-

των. 

Στους χώρους του συγκροτήματος βρέθηκαν, εκτός από την κεραμική116, 

διάφορες κατηγορίες αντικειμένων, όπως εργαλεία, υφαντικά βάρη ή κοσμήματα, 

με λειτουργίες, ως ένα βαθμό, εξειδικευμένες αν και όχι πάντα εύκολα αναγνωρίσι-

μες117. Η παρακολούθηση της κατανομής των ευρημάτων των δύο κατηγοριών στο 

συγκρότημα που μας απασχολεί, δείχνει ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση αντικειμέ-

νων της πρώτης κατηγορίας εντοπίζεται στα εξωτερικά δωμάτια. Αντίθετα, τα α-

ντικείμενα της δεύτερης κατηγορίας εμφανίζονται, σχεδόν αποκλειστικά, μέσα στα 

όρια του αψιδωτού κτιρίου. Οι διαφοροποιήσεις αυτές φαίνονται με κατάλληλη 

στατιστική δοκιμασία ότι δεν είναι τυχαίες. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι το μεγα-

λύτερο ποσοστό των χάλκινων αντικειμένων που αποτελούν τη δεύτερη κατηγορία, 

βρέθηκε συγκεντρωμένο κάτω από το δάπεδο της φάσης 4 στο βόρειο δωμάτιο του 

αψιδωτού, πράγμα που ενισχύει τον προσωπικό και πολύτιμο χαρακτήρα των αντι-

κειμένων αυτών. Συνεπώς, και ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται τα ευρήματα118 

αυτά φαίνεται να διαφοροποιεί τους χώρους στα δύο τμήματα του συγκροτήματος. 

                                                 
116 Ανδρέου Σ., Κωτσάκης Κ., «Μυκηναϊκή παρουσία; Μυκηναϊκή περιφέρεια;: Η Τούμπα Θεσσαλο-
νίκης, μια θέση της Εποχής Χαλκού στη Μακεδονία», Πρακτικά Συνεδρίου “Η περιφέρεια του μυκη-
ναϊκού κόσμου”, Λαμία 1994 σ. 107-116 και Ανδρέου Στ., «Η Μυκηναϊκή κεραμική και οι κοινωνίες 
της Κεντρικής Μακεδονίας κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού», Πρακτικά Συνεδρίου “Η περιφέ-
ρεια του μυκηναϊκού κόσμου”, Λαμία 1994 σ. 57-86. 
117 Σε ένα πολύ γενικό επίπεδο, στο σύνολο των αντικειμένων αυτών του οικοδομήματος μπορούν να 
διακριθούν δύο μεγάλες κατηγορίες. Στη μια θα μπορούσαν να ενταχθούν τα πήλινα, αντικείμενα 
που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με την υφαντική, καθώς και τα λίθινα και οστέινα εργαλεία που 
αναφέρονται επίσης, κατά κύριο λόγο, σε δραστηριότητες οικοτεχνικές και εργαστηριακές. Η κατη-
γορία αυτή είναι και η πολυπληθέστερη. Στην άλλη κατηγορία θα μπορούσαν να ενταχθούν τα 
χάλκινα αντικείμενα, όπως εγχειρίδια, μαχαιρίδια, πελέκεις, περόνες και άλλα λιγότερο εύκολα 
αναγνωρίσιμα, καθώς και τα κοσμήματα διαφόρων τύπων και υλικών. Τα αντικείμενα αυτής της 
κατηγορίας που είναι πολύ σπανιότερα στην Τούμπα, ήταν κατά πάσα πιθανότητα πολυτιμότερα, 
και θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είχαν έναν περισσότερο προσωπικό χαρακτήρα. 
118Διαφορετική είναι η εικόνα που σχηματίζεται από μια αντίστοιχη εξέταση της κατανομής της κερα-
μικής. Θα ήταν αναμενόμενο, η διακοσμημένη κεραμική όπως η μυκηναϊκή, η αμαυρόχρωμη και η 
εγχάρακτη, να διαστέλλεται στην κατανομή της στους χώρους του συγκροτήματος, από την κεραμι-
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Με τα υπάρχοντα δεδομένα, το συγκρότημα της δυτικής άκρης της κορυφής 

ήταν μάλλον ένα ενιαίο πολύχωρο οικοδόμημα. Περιλάμβανε ένα αψιδωτό επίμηκες 

τμήμα, όπου θα μπορούσε ίσως να τοποθετηθεί ο κύριος χώρος κατοικίας, και μια 

σειρά από εξωτερικά δωμάτια με συμπληρωματικές, βοηθητικές μάλλον λειτουρ-

γίες. Αποτελούσε πιθανότατα ένα οικοδομικό τετράγωνο αφού από τρεις τουλάχι-

στον πλευρές περιβάλλεται από στενούς δρόμους. Δεν είμαστε σε θέση ωστόσο να 

γνωρίζουμε αν και τα υπόλοιπα συγκροτήματα στην κορυφή της τούμπας από τα 

οποία μόνο τμήματα τετράπλευρων δωματίων έχουν αποκαλυφτεί, θα πρέπει να εί-

χαν ανάλογη διάταξη. Παραμένει λοιπόν ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο η μορφή 

του δυτικού συγκροτήματος ήταν τυπική για τη θέση ή αποτελούσε εξαίρεση. 

Η εικόνα αψιδωτών κτιρίων ενσωματωμένων σε συγκροτήματα με βοηθητι-

κούς χώρους είναι διαμετρικά αντίθετη από την εικόνα που παρέχουν οι ανασκαφές 

των γειτονικών προϊστορικών οικισμών της Ασήρου και του Καστανά. Στις θέσεις 

αυτές έχουν επίσης αποκαλυφτεί αψιδωτά κτίρια που ανήκουν σε φάσεις παλιότερες 

και νεότερες από τα αντίστοιχα της Τούμπας. Τα κτίρια όμως αυτά είναι πάντα ε-

λεύθερα και για το λόγο αυτόν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύουν ανεξάρ-

τητες οικιακές μονάδες. Σε φάσεις που είναι σύγχρονες με το συγκρότημα του αψιδω-

τού κτιρίου της Τούμπας, τόσο στην Άσηρο όσο και στον Καστανά, εμφανίζονται πο-

λύχωρα συγκροτήματα που διαχωρίζονται από στενούς δρόμους και οργανώνονται 

σε οικοδομικά τετράγωνα13. Αντίθετα όμως με όσα παρατηρήθηκαν για το χαρα-

κτήρα του δυτικού οικοδομήματος της Τούμπας, υπάρχουν ενδείξεις ότι κάθε ένα 

από τα συγκροτήματα στις άλλες δύο θέσεις εξυπηρετούσε περισσότερες από μια 

οικιακές μονάδες. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εικόνα που εμφανίζει η τούμπα της Θεσσαλονί-

κης κατά το τέλος της Εποχής του Χαλκού είναι συνθετότερη από εκείνη των άλλων 

γνωστών θέσεων της Κεντρικής Μακεδονίας. Η παρουσία διακεκριμένων οικημά-

των που συνοδεύονται από βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους σημαντικής 

έκτασης, σχεδόν διπλάσιους από το κυρίως κτίριο, πρέπει να υποδηλώνει μια οργά-

νωση πολυπλοκότερη και μια οικονομία ισχυρότερη από εκείνες ενός οικισμού που 

αποτελείται από μικρά νοικοκυριά με περιορισμένες αποθηκευτικές και παραγωγι-

κές δυνατότητες. Ένα κρίσιμο ωστόσο θέμα που αφορά στην κοινωνική και οικονο-

                                                                                                                                            
κή με καθημερινό και αποθηκευτικό χαρακτήρα όπως είναι η αδρή μονόχρωμη χειροποίητη κερα-
μική. Αντίθετα με τα αναμενόμενα όμως, οι διάφορες κατηγορίες της κεραμικής κατανέμονται σχεδόν 
ομοιόμορφα στους χώρους του συγκροτήματος.  
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μική οργάνωση της κοινότητας της Τούμπας στο τέλος της 2ης χιλιετίας και παρα-

μένει ανοιχτό, είναι αν κτίρια σαν αυτό που αποκαλύφτηκε, αποτελούσαν την εξαί-

ρεση ή τον κανόνα στον οικισμό. Η μελλοντική έρευνα θα πρέπει επίσης να αξιολο-

γήσει τα παραπάνω ευρήματα σε σχέση με τις εντυπωσιακές κατασκευές της πλα-

γιάς, οι οποίες είναι πιθανόν όπως έχει παρατηρηθεί, να υποδηλώνουν την πα-

ρουσία μιας ιεραρχικά οργανωμένης κοινότητας. 

Γύρω στις αρχές του 11ου ή στα τέλη του 12ου αιώνα π. Χ. χρονολογούνται 

και οι τέσσερις ταφές (δύο γυναικών και δύο παιδιών) που έχουν βρεθεί έως τώρα 

στην Τούμπας Θεσσαλονίκης119. Σε αντίθεση με το οργανωμένο νεκροταφείο του 

Αγίου Μάμα, οι ταφές αυτές δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη επιμέλεια, ούτε 

ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο τυπικό. Δίνουν την εντύπωση μάλλον βιαστικών 

ενταφιασμών. Η μία ταφή βρέθηκε διαταραγμένη σε χώρο ανοικτό, ίσως σε διάδρο-

μο ή σε δρόμο σε στρώμα επίχωσης του 11ου αιώνα π.Χ. Πρόκειται για μια γυναίκα 

16-18 χρονών. Στην ίδια περιοχή βρέθηκε και ένα σφονδύλι, ένα κουμπί, ένα δόντι 

κάπρου και μια χειροποίητη πρόχους, ίσως κτερίσματα της ταφής. Κανένα άλλο 

στοιχείο δεν συνδέεται με την ταφή αυτή. Στον 12ο αιώνα π.Χ. (φάση 4) ανήκουν οι 

άλλες τρεις ταφές. Βρέθηκαν μέσα στο κτήριο Α σε χώρο αποθήκευσης. Πρόκειται 

για την ταφή μιας γυναίκας και δύο ανήλικων παιδιών σε επίχωση από στρώμα κα-

ταστροφής ή ισοπέδωσης. Οι ταφές δεν οριοθετούνταν με κάποιον τρόπο αλλά οι 

νεκροί ήταν επιμελώς τοποθετημένοι, η γυναίκα σε ύπτια στάση, με το ένα χέρι τε-

ντωμένο προς τους μηρούς και με το άλλο πάνω στο στήθος, ενώ τα παιδιά ήταν 

τοποθετημένα σε συνεσταλμένη στάση. Παρά τον μικρό αριθμό ανασκαμμένων τα-

φών, πρέπει να υποθέσουμε την ύπαρξη και άλλων, όπως φαίνεται από τα ανθρώ-

πινα οστά που βρέθηκαν μαζί με το σύνολο του οστεολογικού υλικού της ανασκα-

φής. Η τοποθέτηση τους μέσα στους οικισμούς χωρίς κάποια ιδιαίτερη επιμέλεια ή 

σήμανση, προκάλεσε φαίνεται πολλές φορές τη διαταραχή των ταφών αυτών, με 

αποτέλεσμα να μη είναι πάντα αρχαιολογικά εντοπίσιμες. 

 

                                                 
119 Ανδρέου Σ., Κωτσάκης Κ., «Η ανασκαφή στην Τούμπα Θεσσαλονίκης το 1991», ΑΕΜΘ 5, Θεσσα-
λονίκη 1991, σ. 209-218 και Ανδρέου Σ., Κωτσάκης Κ., «Μυκηναϊκή παρουσία; Μυκηναϊκή περιφέ-
ρεια;: Η Τούμπα Θεσσαλονίκης, μια θέση της Εποχής Χαλκού στη Μακεδονία», Πρακτικά Συνεδρίου 
“Η περιφέρεια του μυκηναϊκού κόσμου”, Λαμία 1994, σ.107-116 και Γραμμένος Δ., «Προϊστορικοί 
οικισμοί στη Θεσσαλονίκη», Αρχαιολογία, τ.7, 1983, σ. 6-10. 
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ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ 

Στον Άγιο Μάμαντα Χαλκιδικής120 μετά από σωστικές ανασκαφές  εντοπίσ-

θηκε οργανωμένο νεκροταφείο της Πρώιμης Εποχής Χαλκού το οποίο σχετίζεται 

άμεσα και με τον ομώνυμο προϊστορικό οικισμό.  

Ο οικισμός του Αγίου Μάμα βρίσκεται στην εύφορη πεδινή παράκτια περιο-

χή του μυχού του Τορωναίου κόλπου, νότια ακριβώς του επαρχιακού δρόμου, στο 

ύψος του κόμβου προς τη Νέα Όλυνθο. Η τούμπα ερευνήθηκε το 1928 από τον 

Heurtley με πολλές μικρές τομές που καλύπτουν περιμετρικά όλο το ύψος των επι-

χώσεων που φτάνουν συνολικά τα 15 μ. Κατοικήθηκε από τα νεολιθικά χρόνια και 

σ' όλη τη διάρκεια της Εποχής του Χαλκού. 

Η χαμηλή πλαγιά που αρχίζει να υψώνεται ομαλά από τους δυτικούς πρόπο-

δες της τούμπας και 

συνεχίζει προς τα 

βορειοδυτικά, χρησι-

μοποιήθηκε ως χώ-

ρος νεκροταφείου. Η 

έκταση του, σύμφω-

να με τα επιφανειακά 

ευρήματα, είναι με-

γάλη. Ανάμεσα στα 

όστρακα που περισυ-

νελέγησαν, υπερτε-

ρούν αριθμητικά τα 

κομμάτια των προϊστορικών πιθαριών που συνήθως έχουν τη χαρακτηριστική σα-

ρωμένη επιφάνεια της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, ενώ λιγότερα είναι τα όστρα-

κα των ρωμαϊκών αγγείων. 

Οι 17 τάφοι Πρώιμης Εποχής Χαλκού διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες με 

βάση την κατασκευή και τον τρόπο ταφής: 

1. Ενταφιασμοί σε πιθάρια (εικ. 16). Ελάχιστες ταφές σώθηκαν πλήρεις και 

κατέστη δυνατό να περισυλλέξουν τα κατάλοιπα μόλις πέντε σκελετών. Το μέγεθος 

των πιθαριών ποικίλλει και εξαρτάται πιθανώς από λόγους πρακτικούς. Οι πίθοι το-
                                                 
120 Παππά Μ., «Τούμπα Αγίου Μάμαντος Χαλκιδικής, ανασκαφή νεκροταφείων», ΑΕΜΘ 6, Θεσσαλο-
νίκη 1992, σ. 475-480. 
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ποθετούνταν πλαγίως μέσα σε αβαθείς λάκκους που οριοθετούντο με πέτρες και στο 

εσωτερικό τους ενταφιαζόταν ο νεκρός σε συνεσταλμένη στάση. Τα περισσότερα 

ταφικά · πιθάρια έφεραν πλαστική διακόσμηση με ταινίες και είχαν σαρωμένη επι-

φάνεια. 

2. Ενταφιασμοί πάνω σε στρώμα από βότσαλα (εικ. 17). Ο νεκρός τοποθε-

τούνταν πάνω στο 

δάπεδο σε συ-

νεσταλμένη στάση 

και καλυπτόταν με 

όστρακα από πιθά-

ρια. Οι τάφοι οριο-

θετούνταν με μια 

σειρά από αργούς 

λίθους. 

3. Μια καύ-

ση. Η μοναδική αυτή 

ταφή συνδυάζει χαρακτηριστικά από τις προηγούμενες κατηγορίες. Πρόκειται για 

ταφικό αγγείο εγγεγραμμένο σε πλαίσιο από αργούς λίθους και τοποθετημένο πάνω 

σε δάπεδο από βότσαλα. 

Τα οστά που 

περισυνελέγησαν α-

νήκουν σε βρέφος. Η 

μοναδικότητα της τα-

φής αυτής δεν μας 

επιτρέπει να διατυπώ-

σουμε γενικότερα συ-

μπεράσματα. Κοινό 

χαρακτηριστικό και 

των τριών κατηγοριών 

ταφών είναι το μικρό 

τους βάθος και η ο-

ριοθέτηση τους με 
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ακατέργαστους λίθους (εικ. 18). Επίσης υπάρχουν ενδείξεις για την κάλυψη του τά-

φου με λιθοσωρό121. Η κτέριση των νεκρών περιελάμβανε κοσμήματα και κεραμι-

κή. Ανάμεσα τους ξεχωρίζει ένα περιδέραιο από χάντρες φαγεντιανής που βρέθηκε 

μέσα σε αγγείο. Πρόκειται για το πιο πρώιμο έως τώρα παράδειγμα αυτού του υλι-

κού στον ελλαδικό χώρο. 

 

ΚΡΙΑΡΙΤΣΙ ΣΥΚΙΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ122 

Η θέση Κριαρίτσι βρίσκεται 5 χλμ. από τον σύγχρονο οικισμό της Συκιάς 

και μέχρι σήμερα δεν απαντά σε κανένα κατάλογο θέσεων της Κεντρικής Μακεδο-

νίας.  Η περιοχή είναι ιδιαιτέρως δύσβατη, βραχώδης, με ελάχιστη επιφανειακή επί-

χωση και κάλύπτεται από χαμηλή θαμνώδη βλάστηση.  

α) Ταφές: 

Στην περιοχή εντοπίστηκε ένας ταφικός τύμβος123 πάνω σ’ ένα σχετικά χα-

μηλό λόφο, με απόλυτο υψόμετρο 41,03 μ. που ορθώνεται  σχεδόν κάθετα ως προς 

την επιφάνεια της θάλασσας. Στην κορυφή του λόφου διαμορφώνεται μικρό πλάτω-

μα 400 τ.μ. το οποίο καταλαμβάνει το νεκροταφείο. Η ανασκαφή έφερε στο φως 

συνολικά 30 περιβόλους που καλύπτονταν με λιθοσωρούς (εικ. 19). Την περιφέρεια 

των περιβόλων διαγράφουν εν μέρει κατεργασμένοι ή επιλεγμένοι ημίεργοι λίθοι, 

επιμελημένα τοποθετημένοι, που εδράζονται στο φυσικό βράχο. Οι περισσότεροι 

διατηρούν μια σειρά λίθων καθ’ ύψος, ενώ ίχνη δεύτερης σειράς διακρίνονται μόνο 

σε τέσσερις από αυτούς. 

Δεν μπορούμε να πούμε πως στους περιβόλους παρατηρείται μια ιδιαίτερη 

κατασκευαστική επιμέλεια. Ως προς το σχήμα διακρίνονται σε κυκλικούς και σε 

ελλειπτικούς ημικυκλικούς ή ακανόνιστους, που οριοθετούνται με τη βοήθεια όμο-

ρών τους περιβόλων124. Στους περισσότερους περιβόλους εγγράφεται μία ταφική 

θήκη, πέντε από αυτούς περιέχουν και δεύτερη, ενώ η θήκη του περιβόλου VII είναι 

διπλή. Το σχήμα των ταφικών θηκών ποικίλει: διακρίνονται σε τριγωνικές, τετρα-
                                                 
121 Η ίδια πρακτική απαντάται και αργότερα, στα νεκροταφεία της Χαλκιδικής κατά τους αρχαϊκούς κ. 
ι τους κλασικούς χρόνους. 
122 Ασουχίδου Σ.- Γκιούρα Ε.- Κώτσος Στ.- Μανταζή Δ.- Ντογκας Θ.- Σολκίδου Δ.- Τσολάκης Στ., «Οι 
ανασκαφικές έρευνες στο Κριαρίτσι Συκιάς Ν. Χαλκιδικής κατά τα έτη 1999-2000», ΑΕΜΘ 13, 1999, 
σ. 331-343. 
123 Ασουχίδου Σ.- Μανταζή Δ.- Τσολάκης Στ., «Ταφικός τύμβος ΠΕΧ στο Κριαρίτσι Συκιάς Ν. Χαλκι-
δικής», ΑΕΜΘ 12, 1998, σ. 269-281. 
124 Λόγω της έντονης κατωφέρειας του εδάφους έχει κατολισθήσει το μεγαλύτερο τμήμα της περιφέ-
ρειας των περιβόλων στη βόρεια, στη δυτική και στη νότια πλευρά του τύμβου. 
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γωνικές, ορθογώνιου και ακανόνιστου σχήματος. Κάποιες είναι επιμελημένα κατα-

σκευασμένες, από λαξευμένους λίθους κάθετα τοποθετημένους πάνω στον φυσικό 

βράχο, ενώ άλλες είναι υποτυπώδεις, από ημίεργους ή επιλεγμένους λίθους οι οποί-

οι δίνουν περισσότερο την εντύπωση ότι απλώς πλαισιώνουν το τεφροδόχο αγγείο. 

Η καύση αποτελεί τον αποκλειστικό τρόπο ταφής στο νεκροταφείο. Τα κα-

μένα οστά συγκεντρώνονται μέσα σε τεφροδόχα αγγεία που με τη σειρά τους τοπο-

θετούνται συνήθως μέσα στις μικρές ταφικές θήκες των περιβόλων, που εδράζονται 

στο φυσικό βράχο ή, σε λίγες περιπτώσεις, στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ των περι-

βόλων. Πλάκες, κυρίως μεγάλου μεγέθους, καλύπτουν τις θήκες με τα τεφροδόχα 

αγγεία και στη συνέχεια λιθοσωρός, που πιθανόν είχε τη μορφή τύμβου ή τύμβων 

καλύπτει τον περίβολο. 

Το νεκροταφείο στο Κριαρίτσι αποτελεί μοναδικό παράδειγμα στον ευρύτε-

ρο χώρο της Μακεδονίας τόσο ως προς την κατασκευαστική του δομή όσο και ως 

προς την πρακτική ταφής που είναι αποκλειστικά η καύση. Η επέκτασή του είχε 

προσθετικό χαρακτήρα καθώς φαίνεται πως οι αρχικοί ταφικοί περίβολοι λειτούρ-
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γησαν ως πυρήνες πλάι στους οποίους τοποθετήθηκαν τόξα που οριοθετούν όμο-

ρούς τους. 

Ως προς την κατασκευή το νεκροταφείο στο Κριαρίτσι έχει ελάχιστα παράλ-

ληλα, ωστόσο η παρατήρηση χρονολογημένων παραδειγμάτων κεραμεικής της Κε-

ντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, του ΒΑ Αιγαίου και των παραλίων της Μ. Α-

σίας παρέχει μια πρώτη χρονολογική προσέγγιση που εντάσει τον ταφικό τύμβο στα 

τέλη της μέσης και στην ύστερη φάση της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού.  

β) Οικισμοί: 

Η ανασκαφική έρευνα όμως στην ευρύτερη περιοχή έφερε στο φως και ένα 

οικισμό της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, 500μ. ΝΑ του νεκροταφείου. Η θέση με 

αύξοντα αριθμό 1 βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή του Κριαριτσίου, στην κο-

ρυφή ενός βραχώδους λόφου, με υψόμετρο 47μ. Οι πλαγιές του λόφου είναι από-

κρημνες και η πρόσβαση στο χώρο είναι εφικτή μόνο από τα νοτιοανατολικά. Η έ-

ντονη κλίση του εδάφους συνέβαλε σημαντικά στη σχεδόν ολοκληρωτική διάβρωση 

των επιχώσεων του προϊστορικού οικισμού. 

Από το σύνολο των εννέα στρεμμάτων που υπολογίζεται πως καταλάμβανε 

συνολικά ο οικισμός, ανασκάφηκαν μόνο τα 1920 τ.μ. Ο υπόλοιπος χώρος είτε κα-

ταστράφηκε από επέμβαση για την υποδομή του οικισμού, είτε καλύπτονταν από 

βραχώδεις ογκόλιθους. Αποκαλύφθηκαν αρχιτεκτονικά λείψανα τριών οικιστικών 

φάσεων που αποδεικνύουν την κατοίκηση στο λόφο τόσο στους προϊστορικούς όσο 

και στους ιστορικούς χρόνους. Η Πρώιμη Εποχή του Χαλκού αντιπροσωπεύεται 

από λείψανα θεμελίωσης ορθογώνιου κτίσματος διαστάσεων 7,40x5,80 μ. καθώς 

και από κεραμεική. Το κτήριο χωρίζεται σε δύο ανισομεγέθεις χώρους με ενδιάμεσο 

τοίχο από αργούς λίθους. Δεδομένης της υψηλής περιεκτικότητας πηλού στην επί-

χωσή του, πιθανόν το άνω μέρος των τοίχων του κτίσματος να ήταν κατασκευασμέ-

νο από πηλό. Με βάση τα ευρήματα, ο οικισμός χρονολογείται στην ΠΕΧ και επο-

μένως, σχετίζεται με το νεκροταφείο.  

 

ΦΑΙΑ ΠΕΤΡΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ125 

Η ταύτιση της θέσης έγινε ύστερα από παράδοση σημαντικού αριθμού αρ-

χαίων ευρημάτων στο Μουσείο Σερρών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν κεραμική 
                                                 
125 Βάλλα Μ., «Σωστική έρευνα σε νεκροταφείο Ύστερης Εποχής του Χαλκού στη Φαιά Πέτρα Σιδη-
ροκάστρου», ΑΕΜΘ14, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 99-105. 
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της Ύστερης Εποχής του Χαλκού που προέρχονταν από μια άγνωστη μέχρι τότε θέ-

ση, γνωστή στους κατοίκους παραπλήσιων χωριών, ως Κόκκινα Βράχια. Βρίσκεται 

1 χλμ περίπου σε ευθεία νοτιοδυτικά του χωριού και πήρε το όνομά της από το έ-

ντονο κόκκινο χρώμα του πηλοχώματος της περιοχής.  

Πρόκειται για ένα πλάτωμα 20 περίπου στρ. σε υψόμετρο 300 μ., το οποίο 

στα βόρεια και νότια περικλείεται από χαμηλά υψώματα και στα ανατολικά διακό-

πτεται απότομα από βαθιά χαράδρα. 

Μικρή τομή (2x1 μ)  επιβεβαίωσε την αρχική υπόθεση ότι επρόκειτο για νε-

κροταφείο της ΥΕΧ, χωρίς βέβαια, λόγω των μικρών διαστάσεων της τομής, να 

διασαφηνιστεί η μορφή των ταφικών κατασκευών και η οργάνωση του νεκροταφεί-

ου. 

Ο μόνος γνωστός οικισμός στην περιοχή με φάση κατοίκησης σύγχρονη με 

το νεκροταφείο βρίσκεται στη θέση Σκάλα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση μόλις 

400 μ. από το τέλος του χωριού και νότια-νοτιοδυτικά αυτού. Πρόκειται για έναν 

οικισμό ο οποίος φαίνεται  να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, αφού στην επιφανειακή 

κεραμεική διακρίνονται όστρακα αγγείων με διακόσμηση γραφίτη της τελικής νεο-

λιθικής, εγχάρακτα με λευκή επίθετη ύλη της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και χα-

ρακτηριστικά όστρακα αγγείων όλων σχεδόν των ιστορικών περιόδων. 

Ο οικισμός έχει αναπτυχθεί σε απότομο βραχώδες έξαρμα στο οποίο διακρί-

νονται υπολείμματα λιθόκτιστων τοίχων και οχυρωματικού περιβόλου126. 

Η σχέση πάντως του νεκροταφείου με τον οικισμό στη θέση Σκάλα πρέπει 

να θεωρείται μάλλον απίθανη καθώς η απόσταση μεταξύ τους είναι ένα χιλιόμετρο 

περίπου σε ευθεία και μεσολαβούν χαράδρα και βαθιές κοίτες χειμάρρων που για να 

παρακαμφθούν απαιτείται πορεία μιας περίπου ώρας. Ο οικισμός θα πρέπει να ανα-

ζητηθεί στα υψώματα που περιβάλλουν το πλάτωμα του νεκροταφείου, η θαμνώδης 

βλάστηση όμως δυσχεραίνει τον εντοπισμό επιφανειακών ευρημάτων. 

Και στο νεκροταφείο ο εντοπισμός των τάφων επιφανειακά είναι αδύνατος  

καθώς το έδαφος είναι επίπεδο κι αν υπήρχαν τύμβοι, όχι πολύ πιθανό, έχουν εντε-

λώς καταστραφεί. 

Ωστόσο, αυτό που χρίζει ιδιαίτερης προσοχής είναι τα τρία ταφικά σύνολα 

που ανασκάφηκαν στο νεκροταφείο της Φαιάς Πέτρας. Προκύπτει, πως μεταξύ τους 

                                                 
126 Στην κορυφή, όπου δημιουργείται μικρό πλάτωμα, το βράχο σκεπάζει ακόμα λεπτό στρώμα χώμα-
τος, ενώ από την υπόλοιπη έκταση με τις απότομες κλίσεις οι αρχαιολογικές επιχώσεις έχουν ξεπλυθει. 
Στη ρίζα του βράχου τα αρχαιολογικά ευρήματα είναι άφθονα. 
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δεν έχουν καμιά χρονική απόσταση και αποτελούν ένα ενδιαφέρον εύρημα για την 

ιστορική διαδρομή της περιοχής βόρεια των Σερρών127. 

Μάλιστα με οδηγούς τις ανασκαφικές έρευνες καθώς και τις τομές που έγι-

ναν στο χώρο, φαίνεται πως το νεκροταφείο στον άξονα Βορρά-Νότου δεν επεκτεί-

                                                 
127 Στα γενικά χαρακτηριστικά ως προς τη μορφή, τον τρόπο κατασκευής, τις ταφικές πρακτικές και το 
είδος των κτερισμάτων προκύπτει πως: Για την ταφή των νεκρών σκάβεται στο φυσικό μία μεγάλη 
έκταση η οποία ισοπεδώνεται. (Στους δύο περιβόλους η έκταση αυτή ήταν γύρω στα 12 τ.μ.). Περιμε-
τρικά διαμορφώνεται μια λίθινη κατασκευή, τοιχίο, ή απλά τοποθετούνται πέτρες όρθιες. Κοινό στοι-
χείο αποτελεί και στις τρεις περιπτώσεις ο κοινός προσανατολισμός. Δε φαίνεται να έχει σημασία το 
πόσο φροντισμένη είναι η κατασκευή αλλά γίνεται προσπάθεια να οριοθετηθεί ο χώρος και να δια-
γραφεί καθαρά το ορθογώνιο σχήμα του. Το ύψος του λίθινου περιφράγματος δεν ξεπερνά τα 60 εκ. 
(αυτό διαπιστώθηκε και στον δεύτερο ταφικό περίβολο, ενώ το ταφικό όρυγμα κυμαίνεται στο ίδιο 
βάθος). Στον πρώτο περίβολο είναι πιθανό το χαμηλότερο τοιχίο της στενής πλευράς να είχε τον ρό-
λο ή και τη λειτουργία εισόδου. Πολλές ομοιότητες με αυτόν παρουσιάζουν δύο τάφοι της ίδιας 
ταφικής συστάδας ύστερης εποχής χαλκού του νεκροταφείου Κεντριά στο Καστρί της Θάσου. Βέβαια 
ταφικοί περίβολοι κυκλικού σχήματος όπου μπορούμε να εντοπίσουμε την ίδια λογική, της διαμόρ-
φωσης και οριοθέτησης του χώρου που προορίζεται για την ταφή, εμφανίζονται από την πρώιμη εποχή 
του χαλκού, γίνονται συχνότεροι σε νεκροταφεία της πρώιμης εποχής σιδήρου, αλλά συνυπάρχουν με 
τύμβους. 
Οι πέτρες που χρησιμοποιούνται, είτε για τον περίβολο, είτε για την κάλυψη του εσωτερικού χώρου 
είναι σχεδόν αποκλειστικά άσπρου χρώματος, γεγονός που είναι αποτέλεσμα επιλογής και όχι η μονα-
δική προσφερόμενη λύση. Οι πέτρες προέρχονται από τη γύρω περιοχή όπου αφθονούν. Δε σχημάτι-
ζαν τύμβο, αλλά βέβαια δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς η πιθανότητα να υπήρχε τύμβος μόνο 
από χώμα. Κάτι τέτοιο θα είχε και πρακτικό χαρακτήρα επειδή τα ορύγματα θεωρούνται μάλλον ρη-
χά. 
Στον ισοπεδωμένο με επιμέλεια εσωτερικό χώρο που δημιουργείται τοποθετούνται οι νεκροί μαζί με 
τα κτερίσματα τους και κατόπιν το εσωτερικό γεμίζει με πέτρες και χώμα. Και στους δύο περιβόλους, 
κοντά στο δάπεδο, αποκαλύφθηκαν ίχνη κόκκινης ύλης, στον δεύτερο λιγότερη. Όσον αφορά στον 
τρόπο ταφής χρησιμοποιείται ο ενταφιασμός, αλλά υπάρχει και η ένδειξη, (το καμένο κρανίο του 
πρώτου περιβόλου), ότι έχουμε και καύσεις. 
Οι περίβολοι είναι οικογενειακοί και χρησιμοποιούνται σε διαδοχικές ταφές. Κάθε φορά ο καινούργιος 
νεκρός εναποτίθεται στο δάπεδο παραμερίζοντας τα οστά των προηγούμενων. Το γεγονός αυτό εξηγεί 
και τη μεγάλη διαταραχή τους. Αρκετά ερωτήματα είναι πιθανό να απαντηθούν όταν ολοκληρωθεί η 
μελέτη του σκελετικού υλικού. 
Με ταφικές τελετές έχουν σχέση τα ίχνη πυράς, που βρέθηκαν σε περιορισμένο χώρο και στους δύο 
περιβόλους, και το λίθινο αυλάκι που βρέθηκε στον πρώτο περίβολο. Επίσης μάλλον με τελετουργί-
ες σχετίζονται λίγα καμένα οστά ζώων και ένα κύπελλο με ψηλή κωνική βάση που αποκαλύφθηκαν 
πεταμένα ανάμεσα στις πέτρες. 
Τα αγγεία, όλα διακοσμημένα με εγχαράξεις γεμισμένες με επίθετη ύλη, τοποθετούνται στην άκρη 
των περιβόλων όπου σταθεροποιούνται και σφηνώνονται με πέτρες. Από τα έντεκα αγγεία που βρέ-
θηκαν συνολικά, τα δέκα φέρουν εγχάρακτη διακόσμηση με επίθετη ύλη, κεραμική —ως γνωστόν— 
χαρακτηριστική για την Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, με παράλληλα στη Βουλγαρία και 
Ρουμανία. Η κεραμική του τύπου αυτού στους οικισμούς του Καστανά, της Ασσήρου και του Σ.Σ. 
Αγγίστας βρέθηκε με μυκηναϊκή κεραμική της ΥΕΙΙΙβ και ΥΕΙΙΙγ. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα περισσότερα αγγεία της Φαιάς Πέτρας, εκτός από δύο, ήταν σπασμένα σε 
πάρα πολλά και μικρά κομμάτια και κάποια σχεδόν διαλύονται, γεγονός που οφείλεται στην πολύ 
κακής ποιότητας όπτηση και δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με τη χρήση τους στην καθημερινή ζωή. 
Σώζονται σε όλα ίχνη του επιθέτου κίτρινου, άσπρου ή σπανιότερα κοκκινωπού χρώματος το οποίο 
κάλυπτε πλήρως τις ταινίες με τις εγχαράξεις. Δηλαδή, όπως παρατηρήθηκε και στην αντίστοιχη 
κεραμική της Ασσήρου και του Καστανά, το χρωματικό αποτέλεσμα ήταν το επιθυμητό. 
Τα αγγεία του νεκροταφείου είναι είτε φιαλόσχημα με ψηλή κωνική βάση και τέσσερις κάθετες λαβές, 
είτε αμφορείς με επίπεδη βάση και επίσης τέσσερις κάθετες λαβές. Μέχρι στιγμής μοναδική είναι μία 
οπισθότμητη πρόχους, ενώ απουσιάζουν τα κανθαρόσχημα16. Διακοσμούνται με ταινίες ευθύγραμμες 
και ζικ-ζακ, τρίγωνα, σπιράλ, μοτίβα που οργανώνονται σε τέσσερις μετόπες ανάμεσα στις λαβές. 
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νεται πάνω από τα 50 μ., ενώ στον άλλο άξονα τα όριά του δεν είναι ευδιάκριτα. 

Πάντως έως σήμερα αποδεικνύεται πως το νεκροταφείο δεν είναι ιδιαίτερα πυκνό. 
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΟΧΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ / ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   ;ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β   ΠΕΧ/ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΧΙΑΛΟΣ Α ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ ΠΕΧ/ΥΕΧ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΧΙΑΛΟΣ Β ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ ΠΕΧ  ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑΜΙΩΤΙΣΣΑ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ   ;ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΚΟΣ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΒΡΥΣΗ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΣΗΡΟΣ Α ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ ;ΠΕΧ/;ΜΕΧ/ΥΕΧΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΣΗΡΟΣ Γ ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ ;ΥΕΧ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΣΗΡΟΣ Ε ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ ΥΕΧ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΛΤΟΧΩΡΙ   ΜΕΧ/ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑ Α   ΠΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑ Β   ΠΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑ C   ΠΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΟΝΑ   ΠΕΧ/ΜΕΧ/ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΟΥΡΜΟΥΣΛΙ   ΠΕΧ/ΜΕΧ/ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΡΑΚΟΝΤΙΟ   ΥΕΧ   
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΡΥΜΟΣ    ΠΕΧ/ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΞΑΜΙΛΙ   ;ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΤΑΙ   ΠΕΧ/ΜΕΧ/ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Α   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Β   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ ΜΕΛΙΣΣΑ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΗ Α   ΠΕΧ/ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙ Α   ΠΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΡΙ Β   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ ΠΕΧ/ΜΕΧ/ΥΕΧ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΛΧΙΚΟ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΑ Α   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ   ΠΕΧ/ΜΕΧ/ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΙΘΙΑ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΙΤΣΑΝΑ   ΠΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΕΜΠΕΤ   ΠΕΧ/ΜΕΧ/ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΗΤΗ Β   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΙΒΑΔΙ ΠΕΡΑΙΑΣ   ΠΕΧ/ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΙΒΑΔΙ ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ   ΜΕΧ/ΥΕΧ   
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΗΣ   ΠΕΧ/ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΟΦΙΣΚΟΣ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ Α   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ Β   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙ Α   ΠΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΛΟΦΟΣ ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ Α   ΠΕΧ/ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ Β   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ   ΠΕΧ/ΜΕΧ/ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗ Α   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΞΗΡΟΧΩΡΙ Α   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΞΥΛΟΥΠΟΛΗ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΣΣΑ Α   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΣΣΑ Β   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ Α   ΠΕΧ/ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ Β   ΠΕΧ/ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΕΣ   ΠΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ ΠΕΧ/ΜΕΧ/ΥΕΧ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΤΡΩΤΟ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙ Β   ΠΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΕΝΤΙΝΑ   ;ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΜΥΛΟΣ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ   ΠΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΒΟΣ Β   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΒΟΣ Γ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΒΟΣ Δ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΑΡΙ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΩΧΟΣ ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ ΟΥΡΔΑ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ ΠΕΧ/ΜΕΧ/ΥΕΧ ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΛΟΦΟΣ Α   ΠΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΛΟΦΟΣ Β   ΠΕΧ/ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΙΑΝΑ Α   ΠΕΧ/ΜΕΧ/ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ    ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗ   ΠΕΧ/ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Β   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΜΒΑΚΙΑ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΥΔΙ Β   ΥΕΧ   



Η τοπογραφία των οικισμών και των νεκροταφείων της Εποχής του Χαλκού στην Κεντρική Μακεδονία. 

 99

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗ Β   ;ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗ Γ   ;ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ Α   ΠΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ   ΠΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΛΤΟΧΩΡΙ   ;ΠΕΧ    

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΡΑΣΝΑ ΠΕΤΡΟΒΟΥΝΙ   ΥΕΧ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΝΤΑΟΥΤΛΗΣ    ΠΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΠΕΧ/ΜΕΧ/ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ   ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ (ΟΛΥΝΘΟΣ) ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ ΠΕΧ/ΜΕΧ/ΥΕΧ ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΤΙΝΟ   ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΥΡΓΟΣ   ;ΠΕΧ/;ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΑΖΑΠΙΚΟ ΤΟΡΩΝΗΣ   ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΑΘΥΤΟΣ   ΠΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΑΡΝΑΙΑ Α   ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΑΡΝΑΙΑ Β   ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΒΕΡΙΑ   ΠΕΧ/ΜΕΧ/ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΒΡΑΣΤΑ   ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΓΑΛΑΡΙΝΟΣ   ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ Β   ΠΕΧ/ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ Γ   ΠΕΧ/ΥΕΧ   
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ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ Δ   ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ Ε   ;ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΓΟΜΑΤΙ Α   ΠΕΧ/ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΓΟΜΑΤΙ Β   ΠΕΧ/ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΩΛΗΝΑΣ   ΠΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΚΡΗΝΗ   ;ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ   ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΜΙΚΡΗ ΚΥΨΑ   ΠΕΧ/ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΜΟΛΥΒΟΠΥΡΓΟΣ   ΠΕΧ/ΜΕΧ/ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ   ΠΕΧ/ΜΕΧ/ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  Ν. ΣΥΛΛΑΤΑ Α   ΠΕΧ/ΜΕΧ/ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  Ν. ΦΩΚΑΙΑ   ΠΕΧ/ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΝΙΚΗΤΗ Α   ΠΕΧ/ΜΕΧ/ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΟΛΥΝΘΟΣ   ΠΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΟΡΜΥΛΙΑ Α   ΠΕΧ/ΜΕΧ    

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΟΡΜΥΛΙΑ Β   ΜΕΧ/ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΟΡΜΥΛΙΑ Γ   ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ    ΠΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΑ   ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΣΑΝΑ Α   ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΣΑΝΑ Β   ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΣΑΝΗ Β   ΠΕΧ/ΥΕΧ   
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ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΣΙΒΗΡΗ Α   ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΣΙΒΗΡΗ Β   ΠΕΧ/ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΚΡΙΑΡΙΤΣΙ ΣΥΚΙΑΣ ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ ΠΕΧ ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΚΙΑ Α   ΜΕΧ    

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΤΟΡΩΝΗ   ΠΕΧ/ΜΕΧ/ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΦΛΟΓΗΤΑ   ΠΕΧ/ΥΕΧ   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ   ΠΕΧ   

ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΘΟΦΥΤΟΣ Α   ΠΕΧ/ΥΕΧ   

ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΘΟΦΥΤΟΣ Β   ΥΕΧ   

ΚΙΛΚΙΣ ΑΞΙΟΧΩΡΙ ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ ΠΕΧ/ΜΕΧ/ΥΕΧ   

ΚΙΛΚΙΣ ΑΣΠΡΟΣ ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ   ΠΕΧ/ΜΕΧ/ΥΕΧ   

ΚΙΛΚΙΣ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙ Α   ΥΕΧ   

ΚΙΛΚΙΣ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙ Β   ΥΕΧ   

ΚΙΛΚΙΣ ΓΑΒΡΑ   ΥΕΧ   

ΚΙΛΚΙΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ    ΠΕΧ/ΥΕΧ   

ΚΙΛΚΙΣ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ   ΥΕΧ   

ΚΙΛΚΙΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ   ΥΕΧ   

ΚΙΛΚΙΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑ   ΥΕΧ   

ΚΙΛΚΙΣ ΕΥΡΩΠΟΣ   ;ΠΕΧ   

ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΛΙΝΔΡΙΑ   ΠΕΧ/ΜΕΧ/ΥΕΧ   

ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΤΥΛΗ   ΥΕΧ   

ΚΙΛΚΙΣ ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΣ   ΜΕΧ/ΥΕΧ   
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ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Γ   ΥΕΧ   

ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Δ   ΠΕΧ/ΥΕΧ   

ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Ε   ΠΕΧ/ΥΕΧ   

ΚΙΛΚΙΣ ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΑ   ΥΕΧ   

ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ   ΜΕΧ/ΥΕΧ   

ΚΙΛΚΙΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (ΦΑΙΑ ΠΕΤΡΑ) ΠΛΑΤΩΜΑ 300μ. ΥΨ. ΥΕΧ ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΑΓΙΑ ΚΙΛΚΙΣ   ;ΠΕΧ/ΥΕΧ   

ΚΙΛΚΙΣ ΤΣΑΟΥΣΙΤΣΑ   ΥΕΧ   

ΚΙΛΚΙΣ ΦΙΛΛΥΡΙΑ   ΠΕΧ   

ΚΙΛΚΙΣ ΧΩΡΥΓΙ   ΥΕΧ   

ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ Β ΦΥΣΙΚΟ ΥΨΩΜΑ ;ΥΕΧ ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΕΘΩΝΗ ("ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ")   ΠΕΧ/ΥΕΧ   

ΠΙΕΡΙΑΣ Ν. ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗ   ΠΕΧ/ΥΕΧ   

ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΙΤΡΟΣ (ΘΕΣΗ "ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ") ΦΥΣΙΚΟ ΥΨΩΜΑ ΥΕΧ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ("ΣΠΑΘΕΣ") ΦΥΣΙΚΟ ΥΨΩΜΑ   ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΕΤΡΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ("ΤΡΕΙΣ ΕΛΙΕΣ ΟΛΥΜΠΟΥ") ΦΥΣΙΚΟ ΥΨΩΜΑ   ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

ΠΙΕΡΙΑΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟ   ΥΕΧ   

ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΣ (ΘΕΣΗ "ΤΟΥΜΠΕΣ") ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ ΠΕΧ/ΜΕΧ/ΥΕΧ ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΒΑΣΤΗ   ΠΕΧ   

ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ ΥΕΧ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΛΛΙΠΕΤΡΑ ΠΛΑΤΩΜΑ   ;ΠΕΧ/ΥΕΧ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (ΘΕΣΗ "ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΟΣ") ΦΥΣΙΚΟ ΥΨΩΜΑ ;ΠΕΧ/ΥΕΧ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
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ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΝΩ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ ΕΠΙΠΕΔΗ ΘΕΣΗ ΠΕΧ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ (ΖΛΑΤΑ) ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ ΠΕΧ/;ΜΕΧ/ΥΕΧ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΕΑ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ ΠΕΧ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ ΠΕΧ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΣΩΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΥΨΩΜΑ ΥΕΧ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΥΨΕΛΗ (ΘΕΣΗ"ΤΟΥΜΠΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ") ΦΥΣΙΚΟ ΥΨΩΜΑ ΥΕΧ ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (;) 

ΗΜΑΘΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΙΑ (ΤΟΥΜΠΑ ΧΑΤΖΗΝΩΤΑ) ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ ;ΠΕΧ/ΥΕΧ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΠΕΛΛΑΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΓΗΛΟΦΟΣ/ΤΟΥΜΠΑ ΠΕΧ/ΥΕΧ ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

ΠΕΛΛΑΣ ΝΕΑ ΖΩΗ ΦΥΣΙΚΟ ΥΨΩΜΑ ΠΕΧ ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

ΠΕΛΛΑΣ ΜΑΝΔΑΛΟ ΦΥΣΙΚΟ ΥΨΩΜΑ ΠΕΧ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου βρίσκονται οι θέσεις που εξε-

τάζονται εδώ, όπως είδαμε και παραπάνω, είναι στο μεγαλύτερο της μέρος λο-

φώδης. Συχνά όμως διακόπτεται από κοιλάδες ποταμών και από μικρότερους χεί-

μαρρους που πολλές φορές ξεραίνονται το καλοκαίρι. Προϊστορικοί οικισμοί έχουν 

εντοπισθεί στο κατώτερο σύστημα αναβαθμών των κοιλάδων ή στις χαμηλές λοφο-

σειρές που συνήθως δεν απέχουν πολύ από τη θάλασσα. Σπάνια συναντώνται οικισμοί 

στα προσχωσιγενή μέρη των πεδιάδων και ακόμη σπανιότερα σε περιοχές με υψόμετρο 

που ξεπερνά τα 250 μ. χωρίς όμως αυτό να είναι πάντοτε απόλυτο. Υπάρχουν ω-

στόσο ενδείξεις ότι η γεωμορφολογία της περιοχής κατά την προϊστορική περίοδο διέ-

φερε από τη σημερινή. Οι μεταβολές παρουσιάζονται εντυπωσιακές στην περιοχή της 

κοιλάδας του Αξιού. Αν λοιπόν γίνει αποδεκτή η άποψη του Schulz, τότε πολλοί οικι-

σμοί που σήμερα βρίσκονται δίπλα στο ποτάμι, κατά την προϊστορική περίοδο θα 

πρέπει να βρίσκονταν στις άκρες  ενός  πολύ  στενού   όρμου128. 

Παρατηρώντας τους πίνακες και τα διαγράμματα βλέπει κανείς πως οι αριθ-

μοί μιλούν σχεδόν μόνοι τους. Σε σύνολο 184 θέσεων η ΠΕΧ αντιπροσωπεύεται σε 

86 από αυτές, η ΜΕΧ σε 31 και η ΥΕΧ σε 151. Συγχρόνως μπορούμε να παρατη-

ρήσουμε ότι από τις 86 θέσεις της ΠΕΧ οι 29 δεν συνεχίζουν σε άλλη εποχή. Όσο 

για τις 31 θέσεις της ΜΕΧ, η μία από αυτές έχει διάρκεια ζωής μόνο κατά τη ΜΕΧ, 

ενώ 4 ξεκινούν από τη ΜΕΧ και συνεχίζουν στην ΥΕΧ. Μία ξεκινά από την ΠΕΧ 

και συνεχίζει και στην ΜΕΧ, όχι όμως και στην ΥΕΧ. Τέλος από τις 151 θέσεις που 

η διάρκεια ζωής τους αγγίζει την ΥΕΧ οι 80 δεν παρουσιάζουν πρωιμότερες φά-

σεις129. 

Ειδικότερα, η εικόνα που έχουμε για την ΠΕΧ στην Κεντρική Μακεδονία 

από τους οικισμούς και τα νεκροταφεία είναι αυτή της συνέχειας των χαρακτηρι-

                                                 
128 Για παράδειγμα ο οικισμός του Καστανά που κατοικήθηκε από την ΠΕΧ έως την ΕΣ, θα πρέπει 
σύμφωνα με την άποψη αυτή να βρισκόταν στην είσοδο του όρμου. 
129 Εξετάζοντας ειδικότερα το θέμα της συνέχειας της κατοίκησης (στους Νομούς Ημαθίας και Πέλ-
λας) των οικισμών κατά τις επιμέρους περιόδους της προϊστορίας, ο Μερούσης και η Στεφανή (Με-
ρούσης Ν., Στεφανή Λ., «Οι προϊστορικές έρευνες στην Ημαθία, Παλιά και νέα δεδομένα (Α΄ Μέ-
ρος)», Αρχαιολογία τ.88., Μερούσης Ν., Στεφανή Λ., «Οι προϊστορικές έρευνες στην Ημαθία, Οι ανα-
σκαμμένοι οικισμοί (Β΄ Μέρος)», Αρχαιολογία τ.89., Μερούσης Ν., Στεφανή Λ., «Προϊστορικοί οικι-
σμοί του νομού Ημαθίας Α΄», Μακεδονικά 1990.) διαπιστώνει  ότι και οι 13 θέσεις της ΑΝ κατοικού-
νται στη ΝΝ, ενώ από τους 38 συνολικά οικισμούς της ΝΝ μόνο 13 συνεχίζουν στην ΠΕΧ. Από τους 
20 οικισμούς της ΠΕΧ μόνο 5 συνεχίζουν να κατοικούνται κατά την ΥΕΧ. Φαίνεται δηλαδή ξεκάθαρα 
ότι αρκετές από τις θέσεις που είχαν επιλέξει να κατοικήσουν οι νεολιθικοί εγκαταλείπονται στην επο-
χή του Χαλκού, σε ένα ποσοστό που αγγίζει το 65,7% στην ΠΕΧ και το 75% στην ΥΕΧ. 
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στικών της Τελικής Νεολιθικής. Για τη ΜΕΧ τα στοιχεία από οικισμούς και ταφές 

είναι σχεδόν μηδαμινά. Στην  ΥΕΧ η ξεχωριστή θέση ορισμένων οικισμών (Τού-

μπας Θεσσαλονίκης, Ασσήρου κ.ά.), με εκτεταμένους αποθηκευτικούς χώρους και 

ενδείξεις για δημόσια έργα, παραπέμπει σε έντονη κοινωνική και διακοινοτική δια-

στρωμάτωση130. 

Ως προς τους οικισμούς, σε γενικές γραμμές αυτό που παρατηρούμε είναι 

ότι οι γνωστοί προϊστορικοί οικισμοί της Κεντρικής Μακεδονίας (με μερικές εξαι-

ρέσεις) έχουν τη μορφή ενός γηλόφου (τούμπα) που προεξέχει από τη γύρω περιοχή 

και διακρίνεται εύκολα συνήθως από το ύψος και την περιορισμένη έκταση που κα-

ταλαμβάνει. Ορισμένοι από τους οικισμούς αυτούς κατοικήθηκαν για σημαντικό διά-

στημα, από τη Νεότερη Νεολιθική μέχρι και την Εποχή του Σιδήρου ενώ άλλων η 

ζωή δεν ξεπέρασε τα όρια της μιας περιόδου. 

Ο χαρακτήρας, η ποικιλία των μορφών, ο τρόπος διαμόρφωσης και η χρο-

νολόγηση των τεχνητών γηλόφων της Μακεδονίας απασχόλησαν τους ερευνητές ιδιαίτε-

ρα τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα. Την περίοδο αυτή εντοπίστηκε και ο σημαντικότε-

ρος αριθμός των γνωστών αρχαίων θέσεων της περιοχής. Η έρευνα αποχώρισε καταρ-

χήν, με βάση τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, τους ταφικούς τύμβους από τους οικι-

σμούς της ιστορικής περιόδου και από αυτούς που κατοικήθηκαν κατά κύριο λόγο 

στην προϊστορική περίοδο και στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Ταυτόχρονα επι-

σημάνθηκε το γεγονός της επέκτασης αρκετών οικισμών κατά την Εποχή του Σιδή-

ρου με συνέπεια τη δημιουργία ενός σχετικά επίπεδου εξάρματος (τράπεζα) γύρω ή 

δίπλα στην αρχική τούμπα. Η διαδικασία που θεωρείται κυρίως υπεύθυνη για τη δια-

μόρφωση των προϊστορικών τεχνητών λόφων της περιοχής είναι η επαναλαμβανόμενη 

συσσώρευση στο ίδιο σημείο των ερειπίων των διαδοχικών  οικοδομικών  φάσεων 

των   οικισμών. 

Η ανασκαφική έρευνα έδειξε ότι από τη Νεολιθική μέχρι και την ΠΕΣ χρη-

σιμοποιήθηκαν τα ίδια κατά βάση υλικά, πηλός, ξύλο και καλάμια. Η χρήση της πέτρας 

περιοριζόταν μόνο στις θεμελιώσεις και στην προστασία των τοίχων με ορθοστάτες. 

Αντίθετα όμως οι κατασκευαστικές τεχνικές εμφανίζουν σημαντική ποικιλία τόσο 

από περίοδο σε περίοδο όσο και από οικισμό σε οικισμό. Οι ελάχιστες πληροφο-

ρίες για τη Νεολιθική Εποχή δείχνουν ότι για την κατασκευή των τοίχων χρησιμο-

                                                 
130 Στεφανή Λ. – Μερούσης Ν., «Τοπίο στην ομίχλη. Η 2η χιλιετία στην κεντρική πεδιάδα της Δυτικής 
Μακεδονίας», Πρακτικά Συνεδρίου “Η περιφέρεια του μυκηναϊκού κόσμου”, Λαμία 1994, σ. 227-241. 
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ποιούνταν συγχρόνως στοιβαχτός πηλός και ωμά πλιθιά σε υποθεμελίωση από πέ-

τρες. Αντίθετα σε οικισμούς της ΠΕΧ βρέθηκαν τοίχοι από πλέγμα με επίχρισμα 

από πηλό και σκελετό από πασσάλους ενώ αλλού χρησιμοποιήθηκαν ωμά πλιθιά. 

Στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού η χρήση των ωμών πλιθιών εμφανίζεται γενικευ-

μένη ενώ η χρήση των πασσάλων περιοριζόταν στη στήριξη της οροφής που απο-

τελούνταν κυρίως από καλάμια και πηλό. 

Έχει υπολογιστεί ότι το πάχος της επίχωσης που δημιουργεί η κατάρρευση 

ενός σπιτιού κατασκευασμένου με μία από τις παραπάνω τεχνικές είναι περίπου 30 

εκ. ή ίσως το 1/3 του αρχικού του ύψους. Επιπλέον η διάρκεια ζωής μιας ανάλογης 

κατασκευής δεν πρέπει να είναι μεγάλη ή τουλάχιστον να μην ξεπερνάει τη μία γε-

νεά. Είναι επομένως ευνόητο ότι η συχνή επισώρευση των ερειπίων μπορεί να έχει 

σαν αποτέλεσμα τη γρήγορη ανύψωση του επιπέδου ενός οικισμού, δημιουργώντας 

εικόνα ανάλογη με αυτήν που παρουσιάζουν οι προϊστορικοί γήλοφοι της Κεντρι-

κής Μακεδονίας. Η μικρή διάρκεια ζωής των σπιτιών άλλωστε, επιβεβαιώνεται από 

τη συχνή διαπίστωση της ύπαρξης πολλών οικοδομικών φάσεων στα όρια μιας χρο-

νολογικής περιόδου  πολλών  οικισμών. 

Μετά από όσα ειπώθηκαν παραπάνω, θα μπορούσε ίσως κανείς να δεχτεί ότι 

οι δύο κύριοι παράγοντες που συνετέλεσαν στη δημιουργία των τεχνητών γηλόφων της 

περιοχής ήταν τα διαθέσιμα υλικά δομής και η επιμονή των προϊστορικών κατοίκων 

της Κεντρικής Μακεδονίας να κτίζουν τα σπίτια τους από γενιά σε γενιά στο ίδιο 

ακριβώς σημείο. Ποιοι ήταν όμως οι λόγοι που επέβαλαν αυτή την πρακτική που 

είχε ως αποτέλεσμα να υψώνονται μερικές φορές οι οικισμοί 15 μ. πάνω από το αρ-

χικό τους επίπεδο και ταυτόχρονα να μειώνεται δραματικά ο διαθέσιμος κατοική-

σιμος χώρος —έστω κι αν θεωρηθεί ότι η διάβρωση έχει κάνει σήμερα εντονότερη 

τη στενότητα χώρου; Ο Lloyd μιλώντας για τη Μέση Ανατολή αποδίδει αυτήν τη συ-

μπεριφορά στην «...ιστορική ανασφάλεια σε συνδυασμό με τον ασυνήθιστο συ-

ντηρητισμό...» των κατοίκων της περιοχής ενώ η Tringham συζητώντας τους παρό-

μοιους οικισμούς των Βαλκανίων επισημαίνει τη συμβολή στη διαμόρφωση τους 

παραγόντων που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον, την οικονομία της σταθε-

ρότητας, τη μονιμότητα της εγκατοίκησης και βέβαια την επιλογή  των   οικοδομι-

κών  υλικών. 

Προς το παρόν τα αρχαιολογικά δεδομένα από την Κεντρική Μακεδονία εί-

ναι πολύ περιορισμένα για να προχωρήσει κανείς σε ερμηνευτικές προτάσεις σχετικά 

με τους παράγοντες που συνετέλεσαν ώστε να αποκτήσουν οι οικισμοί τη μορφή που 
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περιγράψαμε   παραπάνω.   Υπάρχουν   ωστόσο   ενδείξεις,   τόσο   από   την   ίδια  την 

περιοχή όσο και από γειτονικές που φανερώνουν μια ποικιλία συμπεριφοράς που 

κλονίζει κάπως την εικόνα της σχεδόν μηχανικής διαδικασίας διαμόρφωσης που 

υπονοούν ως ένα σημείο οι απόψεις που μέχρι τώρα αναφέρθηκαν. Παράλληλα είναι δυ-

νατό να επισημανθούν αρκετές περιπτώσεις όπου η τούμπα είναι μία μόνο από τις 

μορφές που μπορούν να πάρουν οι οικισμοί μιας περιοχής. Ενδεχομένως οι ενδείξεις 

αυτές θα αποδυνάμωναν τη στενή, αιτιακή σχέση του φυσικού περιβάλλοντος με την 

εμμονή για εγκατοίκηση στο ίδιο μέρος, ενώ αντίθετα θα ενθάρρυναν την υπόθεση 

ότι η πρακτική αυτή αποτελεί μια σκόπιμη συμπεριφορά που συνδέεται στενότερα 

με  άλλες  παραμέτρους  του  πολιτισμού. 

Αναφέρθηκαν ήδη οι διαφοροποιήσεις στην τεχνική κατασκευής των σπιτιών οι 

οποίες με τα σημερινά δεδομένα δε φαίνεται να ακολουθούν πάντα κάποιο χρονο-

λογικό ή γεωγραφικό σχήμα. Το ίδιο θα μπορούσε να πει κανείς και για την οριζόντια 

διάταξη των οικημάτων στους οικισμούς παίρνοντας υπόψη τα πολύ περιορισμένα 

δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον οικισμό της 

τούμπας του Καστανά έχει επισημανθεί μεταβολή στον τρόπο διάταξης των οικο-

δομημάτων ανάμεσα στις φάσεις της  YΕΧ και της ΠΕΣ. Έτσι τα μεμονωμένα 

μονόχωρα ή δίχωρα κτίσματα της YΕΧ αντικαθίστανται από συγκροτήματα δω-

ματίων κατά την ΠΕΣ. Αρκετές αλλαγές παρατηρήθηκαν επίσης μεταξύ  της  YΕΧ  

και  της   ΠΕΣ   και  στην Άσσηρο. 

Σε ορισμένους από τους προϊστορικούς γηλόφους της περιοχής μπορεί ίσως να 

διακρίνει κανείς εκτός από τη συνήθη τακτική της συσσώρευσης των επιχώσεων και 

μία τακτική η οποία είχε τα αντίθετα αποτελέσματα. Στους οικισμούς του Αγίου 

Μάμα και των Κριτσανών είναι πολύ πιθανό ότι στην ΠΕΧ έγιναν σημαντικής κλί-

μακας αποχωματώσεις, με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν εν μέρει ή πλήρως τα 

στρώματα της Νεότερης Νεολιθικής περιόδου και σε πολλά σημεία να εμφανίζεται η 

νεολιθική κεραμική μαζί με κεραμική της ΠΕΧ ή οι επιχώσεις της ΠΕΧ να φτάνουν  

μέχρι το παρθένο. 

Σε άλλες τέλος τούμπες φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε μια πρακτική με ριζι-

κά αντίθετα αποτελέσματα από την προηγούμενη. Στις περιπτώσεις αυτές παρατη-

ρήθηκε η κατασκευή σε μεγάλη κλίμακα ανδήρων με τη χρησιμοποίηση ωμών πλίνθων 

και χώματος. Τα άνδηρα αυτά, που σε μια περίπτωση στην Άσσηρο το πάχος τους 

έφτανε τα 5 μ., συνοδεύονταν από σημαντικούς επίσης τοίχους με αναλημματικό ή 

ίσως και οχυρωματικό χαρακτήρα. Τέτοιες κατασκευές παρατηρήθηκαν μέχρι τώρα 



Η τοπογραφία των οικισμών και των νεκροταφείων της Εποχής του Χαλκού στην Κεντρική Μακεδονία. 

 115

μόνο στις φάσεις της ΥΕΧ στις τούμπες της Γκόνας, Θέρμης, Βαρδαρόφτσας, Ασ-

σήρου,  και  πρόσφατα στην  Τούμπα  της Θεσσαλονίκης. 

Η επισκόπηση της μέχρι σήμερα έρευνας δείχνει ότι οι περισσότεροι ερευνητές 

προσπαθώντας να ερμηνεύσουν τη διαμόρφωση των οικισμών αυτού του τύπου 

έχουν δώσει σχεδόν αποκλειστικά έμφαση στις φυσικές παραμέτρους του φαινομέ-

νου. Ωστόσο την ίδια ή και μεγαλύτερη σημασία θα πρέπει να έχουν παράγοντες 

που σχετίζονται με την οργάνωση και τη χρήση του ενδοκοινοτικού χώρου, παρά-

γοντες δηλαδή που έχουν άμεσο κοινωνικό περιεχόμενο. Επαρκή δεδομένα δεν υ-

πάρχουν βέβαια για όλους τους οικισμούς. Όπως δηλώθηκε στην έκθεση των δεδο-

μένων της Κεντρικής Μακεδονίας, ο τυπικός131 προϊστορικός οικισμός της περιοχής 

έχει τη μορφή της τούμπας, δηλαδή μιας διαμόρφωσης που το κύριο χαρακτηριστι-

κό της είναι το ύψος.  

Αν εξετάσει κανείς το ύψος των θέσεων που έχει εντοπίσει η επιφανειακή 

έρευνα των Heurtley και French διαπιστώνει ότι ο μέσος όρος του είναι 8,3 μέτρα. Αντί-

θετα στην επιφανειακή έρευνα του Γραμμένου ο μέσος όρος είναι 3 μέτρα. Η δια-

φορά των δύο μέσων όρων φαίνεται με πρώτη ματιά ότι είναι σημαντική. Όμως 

πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του ότι στις θέσεις των Heurtley και French περιλαμβά-

νονται θέσεις στις οποίες αντιπροσωπεύονται όλες οι φάσεις (ΝΝ, ΠΕΧ, ΥΕΧ και 

ΠΕΣ), ενώ στις θέσεις του Γραμμένου μόνο η ΝΝ και η ΠΕΧ. Αν αφαιρεθούν από 

τη μέτρηση οι θέσεις132 της ΥΕΧ και ΠΕΣ τότε ο μέσος όρος του ύψους πέφτει στα 

4,6 μέτρα. Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν παραπάνω, το ύψος αποτελεί το βασι-

κό κριτήριο εντοπισμού θέσεων στην Κεντρική Μακεδονία. Αν επομένως η διά-

βρωση έχει επηρεάσει το μέγεθος αυτό τότε είναι λογικό να υποθέσουμε ότι λειτουργεί 

                                                 
131 Ο χαρακτηρισμός «τυπικός» εδώ υποδηλώνει την πιθανότητα μιας «επιλογής» των τυπικών θέσεων 
απέναντι στις μη τυπικές. 
132 Επειδή έπρεπε να εξεταστεί αν οι δύο αυτές μετρήσεις διαφέρουν μεταξύ τους σημαντικά για σκοπό 
αυτό χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία Mann - Whitney. Προτιμήθηκε η μη-παραμετρική αυτή δοκιμασία 
αντί για το συνηθέστερο σ' αυτές τις περιπτώσεις t-test επειδή, αν και το ύψος αποτελεί ποσοτική με-
ταβλητή, η μέτρηση του πρέπει να θεωρηθεί ότι έγινε από τους ερευνητές συγκριτικά και κατ' εκτίμηση 
δίνοντας έτσι μετρήσεις ουσιαστικά τακτικής σειράς (ordinal). Προτιμήθηκε επίσης για να αποφύγει 
κανείς την προϋπόθεση της κανονικής κατανομής των μετρήσεων που δε μπορεί να θεωρη-
θεί κατάλληλη για τα συγκεκριμένα δεδομένα. Τέλος  επειδή  τα  δείγματα  είναι  πολύ  μι-
κρά .  Η δοκιμασία Mann - Whitney έδωσε στην περίπτωση αυτή τιμή U=2 και p=.025.Το συ-
μπέρασμα είναι ότι μπορούμε να απορρίψουμε την τυχαία διαφορά των δύο δειγμάτων στη 
στάθμη σημαντικότητας β=.Ο5. 
Η αρχική επομένως υπόθεση ότι το ύψος των θέσεων που επισημαίνονται από τις επιφανειακές έρευ-
νες μειώνεται σταδιακά όσο οι έρευνες αυτές γίνονται εντατικότερες φαίνεται να επιβεβαιώνεται στην 
περίπτωση της Κεντρικής Μακεδονίας. Επομένως είναι, πιθανό ότι στην Κεντρική Μακεδονία υπάρχουν 
και θέσεις με μικρό  ύψος  που  παραμένουν  άγνωστες. 
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ως παράγοντας παραμόρφωσης μειώνοντας το ύψος και κατά συνέπεια και την «ο-

ρατότητα» της θέσης.  

Δυσκολότερη να υπολογιστεί χωρίς συγκεκριμένα γεωμορφολογικά στοιχεία 

είναι η δράση των προσχώσεων ή αντίθετα της διάβρωσης γύρω από τις βάσεις των 

οικισμών. Το πρώτο φαινόμενο θα πρέπει να μειώνει το φαινόμενο ύψος της θέσης 

αλλά συγχρόνως και την έκταση της βάσης —πράγμα που όπως θα δούμε παρα-

κάτω έχει σημασία— ενώ το δεύτερο θα πρέπει να αυξάνει το φαινόμενο ύψος. Χωρίς 

τα απαραίτητα στοιχεία το μόνο που μπορεί κανείς να υποθέσει —ανεπαρκές αναμφί-

βολα— είναι ότι η επίδραση των δύο παραγόντων στο δείγμα μπορεί να αλληλοαναι-

ρείται. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι θέσεις που συνεχίζουν να κατοικούνται από 

τη ΝΝ στην ΠΕΧ αντιπροσωπεύουν το 58,5% του συνολικού αριθμού των θέ-

σεων, ενώ οι θέσεις που συνεχίζουν από την ΠΕΧ στην ΥΕΧ αντιπροσωπεύ-

ουν το 78,8%. Η εικόνα αυτή θα μπορούσε να μεταβληθεί εάν η νεότερη έρευ-

να προσέθετε ακριβώς θέσεις που η σύντομη διάρκεια τους θα τις έκανε λιγό-

τερο εμφανείς133.  

Εάν ο αριθμός των θέσεων αυξάνεται σταδιακά, το αντίθετο φαίνεται 

να συμβαίνει με την έκταση τους. Εδώ παρατηρείται μια μείωση από περίο-

δο σε περίοδο. Είναι γεγονός ότι η συνεχής εγκατοίκηση δεν επιτρέπει τον 

ασφαλή υπολογισμό της έκτασης των οικισμών για κάθε περίοδο. Είναι όμως 

προφανές από τα ανασκαφικά δεδομένα ότι η έκταση των οικισμών στην πε-

ρίοδο εγκατάλειψης τους είναι μικρότερη από την έκταση τους στην περίοδο 

της πρώτης εγκατάστασης. Η ανασκαφή της Ασσήρου έδειξε ότι στην τελι-

κή του φάση ο οικισμός δεν ξεπερνούσε τα 2 στρέμματα. Αντίθετα η έκταση 

της βάσης μπορεί να υπολογισθεί σε 6 στρέμματα. Πουθενά, όσο μπόρεσε η 

ανασκαφή να διαπιστώσει, δεν εντοπίστηκαν στη βάση στρώματα περιό-

δων νεότερων από την αρχική του οικισμού. Ανάλογες διαπιστώσεις προ-

κύπτουν από όλες τις ανασκαφές του Huertley όπου στην εξωτερική περίμε-

τρο της βάσης διαπιστώθηκαν αποκλειστικά στρώματα της αρχικής φάσης 

κάθε οικισμού. Άλλωστε αυτή η διαπίστωση συμφωνεί απόλυτα με την κα-
                                                 
133 Πάντως θα έπρεπε τελικά να επισημάνουμε ότι η εικόνα που διαγράφεται δε συμφωνεί με 
μια συχνή εγκατάλειψη των οικισμών, πολλοί από τους οποίους με τις επιχωματώσεις, τους α-
ναλημματικούς τοίχους, τις ισοπεδώσεις και άλλα έργα ανάλογης κλίμακας, αντιπροσωπεύ-
ουν μια αξιοσημείωτη επένδυση κεφαλαίου και εργασίας που  ενισχύει τη   μονιμότητα της  
εγκατάστασης. 
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τακόρυφη και όχι οριζόντια επέκταση των οικισμών μετά την ΝΝ που ο έ-

λεγχος της σχέσης ύψους και έκτασης εντόπισε ως υπεύθυνη για τη διαμόρ-

φωση των γηλόφων. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι σε καμιά θέση του 

δείγματος δε διαπιστώθηκε φαινόμενο επέκτασης του οικισμού έξω από τα ό-

ρια της τούμπας πριν από την Εποχή του Σιδήρου, εκτός από τον Καστα-

νά. Η διαμόρφωση όμως στη θέση αυτή μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι ο 

Καστανάς ήταν κατά την εποχή εκείνη ένα νησί κοντά στις όχθες του Αξιού και 

ο οικισμός που είχε αναπτυχθεί στην ακτή δεν ήταν στην ουσία παρά η πε-

ραία του. Προς το παρόν ο Καστανάς παραμένει η μόνη θέση όπου παρατηρεί-

ται ένα τέτοιο φαινόμενο στην Κεντρική Μακεδονία. Γι' αυτό το λόγο θεωρού-

με ότι η έκταση της βάσης αποτυπώνει  ικανοποιητικά την  αρχική  έκταση  

του   οικισμού. 

Η μέτρηση λοιπόν της βάσης έδειξε ότι ο μέσος όρος της έκτασης 

των οικισμών που ιδρύονται στις πρώιμες φάσεις της ΝΝ είναι 43 στρέμμα-

τα, των οικισμών που ιδρύονται στις ύστερες φάσεις της ΝΝ 11,8, στην 

ΠΕΧ 7 και στην ΥΕΧ 7. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι θέσεις που ιδρύο-

νται στην ΠΕΧ και την ΥΕΧ  είναι  σημαντικά  μικρότερες  από  αυτές που   

ιδρύονται  στην  ΝΝ. 

Η παρατήρηση αυτή αναφέρεται στις θέσεις που ιδρύονται σε κάθε περί-

οδο. Παράλληλα όμως οι θέσεις που συνεχίζουν να κατοικούνται από την 

προηγούμενη και των οποίων η μεγαλύτερη διάρκεια μπορεί να σημαίνει τη 

σπουδαιότητα τους, είναι   δυνατό   να   αποτελούν   τα   κεντρικά   σημεία   μιας   

ιεραρχίας   οικισμών   που αναπτύσσεται γύρω τους. Γι' αυτό το λόγο θα ήταν χρήσι-

μο να εξετάσει κανείς αν περιλαμβάνοντας και τις θέσεις που συνεχίζουν σε κάθε περί-

οδο, το προηγούμενο αποτέλεσμα θα άλλαζε σημαντικά. Κάτι τέτοιο δε συμβαίνει: ο 

μέσος όρος όλων των οικισμών της ΝΝ δεν ξεπερνά τα 23 στρέμματα, ενώ της ΠΕΧ 

τα 9 και της ΥΕΧ τα 8 στρέμματα. Επομένως η σημαντική τάση μείωσης του μεγέ-

θους ανάμεσα στην ΝΝ και στην ΠΕΧ-ΥΕΧ εξακολουθεί να είναι εμφανής, ακόμα 

κι αν υπολογίσει κανείς τις νεολιθικές θέσεις που κατοικούνται και στην Εποχή του 

Χαλκού. Η απουσία σημαντικών διαφορών στο μέγεθος των οικισμών φαίνεται από 

το γεγονός ότι και στην περίπτωση αυτή οι τιμές για το μέγιστο και το ελάχιστο της 

έκτασης των  θέσεων  δε   μεταβάλλονται   δραματικά . 

Φαίνεται λοιπόν από τα πράγματα ότι η Κ. Μακεδονία βρίσκεται σε μια 

ενδιάμεση θέση: δεν υπάρχουν οικισμοί των οποίων το μέγεθος να αυξάνεται ώστε 
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να μπορούν να θεωρηθούν ότι αποτελούν κέντρα διακοινοτικών δικτύων, αλλά από 

την άλλη μεριά δεν υπάρχει διακοπή της εγκατάστασης και μετακίνηση των θέσεων 

στην ΥΕΧ. Ένα φαινόμενο όμως που χαρακτηρίζει την Κεντρική Μακεδονία στην Ύ-

στερη Εποχή του Χαλκού και που υπογραμμίστηκε από την προηγούμενη ανάλυ-

ση, είναι η ύπαρξη ορισμένων θέσεων με ιδιαίτερα ψηλή, σκόπιμη, διαμόρφωση. Σύμ-

φωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα που έχουμε στη διάθεση μας η διαμόρφωση αυτή 

οφείλεται σε έργα για τα οποία δεν είναι δυνατό να αποκλειστεί ο οχυρωματικός χαρα-

κτήρας. Άλλωστε αυτό θα συμφωνούσε με την εικόνα των οικισμών τόσο στην Ανα-

τολική Μακεδονία όσο και στη Θεσσαλία την εποχή αυτή. Εκείνο όμως που ίσως δια-

φαίνεται εδώ είναι ότι έργα τέτοιας κλίμακας δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά πα-

ρά μόνο με την παρουσία μιας αριστοκρατίας η οποία είναι σε θέση να κινητοποιή-

σει το απαραίτητο εργατικό δυναμικό. Στις ανασκαφές της Ασσήρου και του Κα-

στανά έχουν επισημανθεί στην οριζόντια οργάνωση των οικισμών ενδείξεις για την 

παρουσία μιας τέτοιας αριστοκρατίας. Έτσι λοιπόν μπορεί κανείς να υποθέσει ότι ο 

τρόπος που εμφανίζεται η διάταξη των οικισμών στην Εποχή του Χαλκού στην Κε-

ντρική Μακεδονία μπορεί να υποδηλώνει όχι την απουσία μιας ιεραρχίας, αλλά την 

αποτύπωση κάποιας ιεραρχικής οργάνωσης στο χώρο  με  ιδιαίτερο  τρόπο. 

Ειδικότερες μελέτες βάσει των ανασκαφικών δεδομένων τόσο από την πε-

διάδα όσο και από την ορεινή Ημαθία134 καθώς και από την Πέλλα, έχουν δείξει ότι 

η περιοχή κατοικούνταν κατά το α' μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ. Όπως είδαμε στο 

Αρχοντικό Πέλλας έχει αποκαλυφθεί, σε περιορισμένη ακόμα έκταση, μια οικιστική 

φάση που θεμελιώνεται πάνω στα κατεστραμμένα από φωτιά πασσαλόπηκτα οική-

ματα των όψιμων φάσεων της Πρώιμης εποχής του Χαλκού. Το πέρασμα από την 

Πρώιμη προς τη Μέση εποχή του Χαλκού (α' μισό 2ης χιλιετίας) γίνεται χωρίς να 

υπάρχει κανένα στρωματογραφικό ή χρονολογικό κενό και το κύριο χαρακτηριστι-

κό αυτής της φάσης, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, είναι τα λιθόκτιστα 

οικήματα που αποκαλύφθηκαν στην κορυφή της τούμπας και η εγχάρακτη κεραμι-

κή. Πρόσθετα δεδομένα για αυτές τις περιόδους προέρχονται από τις πρόσφατες 

ανασκαφικές έρευνες στον οικισμό της Καλλίπετρας στην ορεινή Ημαθία. Σε αυτή 

την περιοχή, που κατοικούνταν ήδη από τα τέλη της 4ης χιλιετίας, ο οικισμός της 2ης 

χιλιετίας αναπτυσσόταν σε απότομο πρανές δίπλα σε ένα ρέμα και κατελάμβανε 

                                                 
134 Μερούσης Ν., Στεφανή Λ., «Οι προϊστορικές έρευνες στην Ημαθία, Παλιά και νέα δεδομένα (Α΄ 
Μέρος)», Αρχαιολογία τ.88,σ. 37-38. 
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έκταση 2 στρεμμάτων περίπου. Αυτή η φάση εκπροσωπείται στρωματογραφικά από 

δύο οικιστικά επεισόδια, που έχουν χρονολογηθεί με διορθωμένες ραδιοχρονολογή-

σεις από το 1890 ως το 1660 π.Χ. Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στην Καλλίπετρα 

είναι ελάχιστα, κυρίως μάζες πηλού με αποτυπώματα κλαδιών, μάρτυρες ότι τα σπί-

τια κατασκευάζονταν με στοιβαχτό πηλό και πλέγματα κλαδιών. Μια πηλοκατα-

σκευή ελλειψοειδούς σχήματος αποτελεί πιθανότατα ιπνό ή πλατφόρμα για την πα-

ρασκευή της τροφής. Στην κεραμική παρατηρείται η τάση διαφοροποίησης από την 

αγγειοπλαστική παράδοση της Πρώιμης εποχής του Χαλκού και μια στροφή προς 

την παραγωγή νέων τύπων αγγείων, τόσο από την άποψη της επεξεργασίας της επι-

φάνειας, όπως τα κόκκινα και καστανά στιλβωμένα αγγεία, όσο και ως προς τη δη-

μιουργία νέων σχημάτων, τα οποία παρά τους νεωτερισμούς συνεχίζουν να απηχούν 

την παράδοση της Πρώιμης εποχής του Χαλκού. Ξεχωριστή είναι η περίπτωση ενός 

κανθάρου, του οποίου η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια καλύπτονται με κόκκι-

νο επίχρισμα, ένα είδος διακόσμησης που έχει υποστηριχθεί ότι πρωτοεμφανίζεται 

κατά το α' μισό τη; 2ης χιλιετίας. 

Για το β' μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ. η συστηματική ανασκαφή στο Αγγελοχώρι 

Ημαθίας προσφέρει τις περισσότερες πληροφορίες. Η παρουσία ενός αναλήμματος 

στην περιφέρεια της τούμπας και η αμαυρόχρωμη κεραμική, στοιχεία στα οποία θα 

αναφερθούμε στη συνέχεια, φαίνεται ότι αποτελούν τα κύρια γνωρίσματα αυτής της 

περιόδου. Στον 12ο - 11ο αι. π.Χ. εμφανίζονται στον οικισμό τα πρώτα μυκηναϊκά 

αγγεία, τα οποία αντιπροσωπεύονται σε μικρή ποσοστιαία αναλογία στο σύνολο της 

κεραμικής. 

Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η 2η χιλιετία στην πεδιάδα της Ημαθίας και της 

Πέλλας δεν είναι μια ενιαία στο σύνολο της και αδιαφοροποίητη χρονική περίοδος, 

καθώς υπάρχει η δυνατότητα να διακριθούν δύο, προς το παρόν, υποπερίοδοι. Η 

πρώτη μπορεί σε γενικές γραμμές να τοποθετηθεί στο α' μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ. 

και έχει ως κύρια χαρακτηριστικά στον τομέα της κεραμικής την εγχάρακτη διακόσμηση 

και την παραγωγή αγγείων που διαφοροποιούνται από την Πρώιμη εποχή του Χαλκού ως 

προς το σχηματολόγιο και την επεξεργασία της επιφάνειας. Βέβαια είναι αλήθεια ότι οι 

γνώσεις μας για αυτή τη φάση παραμένουν περιορισμένες, ωστόσο η ολοκλήρωση, μελέτη 

και δημοσίευση των πρόσφατων ανασκαφών, στις οποίες αναφερθήκαμε πιο πάνω, θα 

φωτίσουν σε πολλά σημεία την θολή εικόνα, που σχηματίζεται σήμερα. Στη δεύτε-

ρη υποπερίοδο (β' μισό 2ης χιλιετίας) κυρίαρχο χώρο-οργανωτικό χαρακτηριστικό 

φαίνεται ότι είναι η παρουσία των ανδήρων στην περιφέρεια των οικισμών. Στην κερα-



Ντόβας Αθ. Παναγιώτης  

 120

μική παραγωγή, πέρα από την εμφάνιση της αμαυρόχρωμης διακόσμησης, γίνεται σαφέ-

στερη πλέον η απομάκρυνση από την παράδοση της Πρώιμης εποχής του Χαλκού με την 

επικράτηση νέων τύπων αγγείων, όπως οι αμφορείς, οι φιάλες με λαβές συνήθως διχαλω-

τές και γενικότερα τα αγγεία πόσης. Χαρακτηριστική επίσης είναι η πληθώρα μεγάλων 

αποθηκευτικών αγγείων. Σε αυτή την υποπερίοδο είναι δυνατό να διακριθεί μια επιμέ-

ρους φάση, που μπορεί να τοποθετηθεί χρονικά στα τέλη της 2ης χιλιετίας με κύριο 

χαρακτηριστικό της την παρουσία της μυκηναϊκής και μυκηναΐζουσας κεραμικής. 

Στη διάρκεια της 2ης χιλιετίας π.Χ. παρουσιάζονται μεταβολές στην ενδο-

κοινοτική και διακοινοτική οργάνωση στην πεδιάδα της Ημαθίας-Πέλλας. Οι πρό-

σφατες επιφανειακές έρευνες έχουν δείξει ότι ενώ κατά τη διάρκεια της Νεολιθικής 

εποχής υπήρχε μια σταθερά ανοδική τάση στον αριθμό των κατοικημένων θέσεων, στην 

εποχή του Χαλκού διακρίνεται μια φθίνουσα πορεία. Πιο συγκεκριμένα κατά την 

Αρχαιότερη Νεολιθική (ΑΝ) κατοικούνται 13 οικισμοί , στη Νεότερη Νεολιθική (ΝΝ), 

στην οποία εντάσσεται και η Τελική Νεολιθική 38, στην Πρώιμη εποχή του Χαλκού 

(ΠΕΧ) 20 και στην Ύστερη εποχή του Χαλκού (ΥΕΧ) μόλις 9 οικισμοί. Κατά την Πρώιμη 

εποχή του Σιδήρου οι περισσότερες θέσεις της ΥΕΧ εγκαταλείπονται και ιδρύονται νέοι 

οικισμοί στις παρυφές της πεδιάδας, σε περιοχές που φαίνονται, σήμερα τουλάχιστον, απο-

μονωμένες, μακριά από τα εύφορα εδάφη και σε σχετικά μεγάλο υψόμετρο (Άγρας, Νε-

ρόμυλοι Αλμωπίας, Ασώματα Βέροιας, Λευκόπετρα, Τζαμάλα, Κουμαριά Ημαθίας). 

Ωστόσο είναι αλήθεια ότι η εικόνα που σχηματίζεται από τα παραπάνω δεδομένα δεν 

πρέπει να θεωρηθεί απόλυτα αξιόπιστη. Οι επιφανειακές έρευνες στην περιοχή δεν ήταν 

εντατικές και αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα που έχουν, προς το παρόν, συγκεντρωθεί δεν 

αντικατοπτρίζουν την πραγματική οργάνωση της κατοίκησης στην πεδιάδα. Επιπλέον πρέ-

πει να σημειώσουμε ότι ο αυξημένος αριθμός οικισμών που παρουσιάζεται κατά τη ΝΝ, 

38 συνολικά, αντιστοιχεί σε μια περίοδο δύο περίπου χιλιετιών, ενώ οι 9 οικισμοί 

της ΥΕΧ αντιστοιχούν σε μια εποχή με διάρκεια μιας χιλιετίας. 

Η σύγκριση των παραπάνω δεδομένων της περιοχής Ημαθίας – Πέλλας135, 

με το σύνολο των δεδομένων από την Κεντρική Μακεδονία δείχνει ότι υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις στο επίπεδο της κατοίκησης από τη μια περιοχή στην άλλη. Πιο συγκε-

κριμένα στην υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία έχει διαπιστωθεί ότι ο αριθμός των οικι-

σμών αυξάνεται σταθερά από τη ΝΝ μέχρι την ΥΕΧ, οπότε και κορυφώνεται με την 

                                                 
135 Στεφανή Λ. – Μερούσης Ν., «Τοπίο στην ομίχλη. Η 2η χιλιετία στην κεντρική πεδιάδα της Δυτικής 
Μακεδονίας», Πρακτικά Συνεδρίου “Η περιφέρεια του μυκηναϊκού κόσμου”, Λαμία, 1994, σ. 228-229. 
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παρουσία τουλάχιστον 61 οικισμών. Στη Θεσσαλία παρατηρείται, όπως στη Δυτική 

Μακεδονία, αισθητή μείωση του αριθμού των οικισμών από τη Νεολιθική στην ε-

ποχή του Χαλκού, αλλά στην ΥΕΧ υπάρχει μικρή αύξηση, η οποία έχει θεωρηθεί 

απόρροια της ιεραρχημένης οργάνωσης σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Σε κάθε περί-

πτωση το γεγονός ότι όλα τα παραπάνω συμπεράσματα στηρίζονται σε δεδομένα 

από μη συστηματικές επιφανειακές έρευνες ή σε συστηματικές έρευνες που κά-

λυψαν μικρή σε έκταση περιοχή, πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε κάθε 

προσπάθεια διατύπωσης ερμηνειών136. 

Η σταδιακά αυξανόμενη εγκατάλειψη νεολιθικών οικισμών στην εποχή του 

Χαλκού - κυρίως κατά τη 2η χιλιετία π.Χ.- και η μετακίνηση του πληθυσμού σε άλ-

λες θέσεις, σε μερικές περιπτώσεις στις παρυφές της πεδιάδας, ίσως συνδέονται όχι 

μόνο με οικολογικές μεταβολές, που συχνά έχουν θεωρηθεί οι κύριες αιτίες για την 

εγκατάλειψη των οικισμών, αλλά και με αλλαγές στις στρατηγικές εκμετάλλευσης 

των φυσικών πόρων. Ίσως κατά τη 2η χιλιετία π.Χ. δρομολογήθηκαν μεταβολές 

στον τομέα της οικονομίας που είχαν ως αποτέλεσμα την αναζήτηση θέσεων που 

ανταποκρίνονταν καλύτερα στις νέες συνθήκες. Κάτι ανάλογο φαίνεται πολύ πιθανό 

ότι συνέβη στην Πρώιμη εποχή του Σιδήρου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι οικι-

σμοί ιδρύονται σε οριακά παραγωγικές ζώνες, όπου θα πρέπει να είχε δοθεί έμφαση 

κυρίως στην κτηνοτροφία και στην εκμετάλλευση των δασών. 

Αναφορικά με τη μορφή των οικισμών παρατηρούμε ότι κατά την ΑΝ οι θέ-

σεις ιδρύονται σε φυσικά υψώματα ή έχουν τη μορφή της τούμπας. Στη ΝΝ απαντά 

η μεγαλύτερη δυνατή ποικιλία με θέσεις ιδρυμένες σε φυσικά υψώματα, σε σπήλαι-

α, τούμπες και επίπεδες θέσεις. Στην ΠΕΧ απαντούν κυρίως οι τούμπες, ενώ στην 

ΥΕΧ οι 8 από τις 9 θέσεις ανήκουν τον τύπο της τούμπας με μεγάλο ύψος και από-

τομες πλαγιές. Φαίνεται δηλαδή ότι στην εποχή του Χαλκού ο τύπος οικισμού που 

κυριαρχεί είναι αυτός που αναπτύσσεται κατακόρυφα. Ενδεικτική είναι η περίπτω-

ση του οικισμού στο Αγγελοχώρι, όπου τα 4 μ. επίχωσης που έχουν μέχρι στιγμής 

ανασκαφεί αντιστοιχούν σε αλλεπάλληλες φάσεις της ΥΕΧ, όπως γίνεται σαφές από 

τη στρωματογραφία και τη μελέτη της κεραμικής. 

Στο θέμα της ενδοκοινοτικής οργάνωσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση 

δύο κυρίως παραμέτρων, του ύψους και της έκτασης των οικισμών. Οι νεολιθικοί 

                                                 
136 Ανδρέου Στ. – Κωτσάκης Κ., «Διαστάσεις του χώρου στην Κεντρική Μακεδονία: Αποτύπωση της 
ενδοκοινοτικής και διακοινοτικής χωροοργάνωσης», Αμητός, 1987, σ. 57-88. 



Ντόβας Αθ. Παναγιώτης  

 122

οικισμοί έχουν μέση έκταση 36 στρ. περίπου, οι οικισμοί της ΠΕΧ 21 στρ., ενώ αυ-

τοί της ΥΕΧ μόλις 17 στρ. Παρατηρείται δηλαδή μια πτωτική τάση της έκτασης 

των οικισμών, η οποία μάλιστα είναι αντιστρόφως ανάλογη με το ύψος τους. Συ-

γκεκριμένα διαπιστώνουμε ότι στη ΝΝ κυριαρχούν οι τούμπες των οποίων το ύψος 

δεν ξεπερνά στις περισσότερες περιπτώσεις τα 4 μ., ενώ στην ΥΕΧ το ύψος των 

θέσεων αυξάνεται και φθάνει μέχρι τα 20 μ. Το φαινόμενο των εκτεταμένων και 

χαμηλών σε ύψος οικισμών της ΝΝ και των περιορισμένων σε έκταση αλλά με 

μεγάλο ύψος οικισμών της ΥΕΧ παρατηρήθηκε και στην Κεντρική Μακεδονία. Το 

ζήτημα του ύψους ενός οικισμού είναι μια παράμετρος που πρέπει να συσχετισθεί 

με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτός κατοικήθηκε. Δηλαδή αν μια θέση 

κατοικείται για μακρό χρονικό διάστημα, είναι επόμενο να έχει μεγάλο ύψος λόγω 

του πάχους των ανθρωπογενών επιχώσεων, ωστόσο αυτός ο συσχετισμός δεν θα 

πρέπει να έχει απόλυτη ισχύ. Για παράδειγμα ο νεολιθικός οικισμός στον Πολυ-

πλάτανο Ημαθίας, ο οποίος κατοικείται στο β' μισό της 5ης χιλ. π.Χ., έχει μεγάλη 

έκταση -γύρω στα 80 στρ. - και ύψος 4 μ. περίπου. Από την άλλη μεριά η τούμπα 

στο Αγγελοχώρι που κατοικείται σε όλη τη διάρκεια του β' μισού της 2ης χιλιετίας 

π.Χ. καταλαμβάνει έκταση μόλις 14 στρ. και έχει ύψος πάνω από 5 μ. Φαίνεται 

λοιπόν ότι το ύψος δεν έχει απαραίτητα μονοσήμαντη σχέση με την έκταση αλλά 

επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, που σχετίζονται με την οργάνωση και τη 

χρήση του χώρου σε κάθε οικισμό137. 

Η παραπάνω παρατήρηση, ότι δηλαδή οι οικισμοί της όψιμης Χαλκοκρατίας 

έχουν μικρότερη έκταση και μεγαλύτερο ύψος από αυτούς της Νεολιθικής εποχής, 

είναι άξια συζήτησης με δεδομένο μάλιστα το γεγονός ότι οι τεχνικές δόμησης των 

οικημάτων και τα οικοδομικά υλικά παρέμειναν απαράλλαχτα από την 7η μέχρι τη 

2η χιλιετία π.Χ. Μια πρώτη ερμηνεία γι' αυτό το φαινόμενο μπορεί να βασιστεί στη 

σκέψη ότι η διαφοροποιημένη ενδοκοινοτική οργάνωση του χώρου στις δυο αυτές 

περιόδους έχει σχέση με την ύπαρξη ακατοίκητων χώρων και την οριζόντια «μετα-

κίνηση» των οικημάτων. Τα ανασκαφικά δεδομένα από το νεολιθικό Μακρύγιαλο 

έδειξαν ότι μέσα στα όρια του οικισμού υπάρχουν ανοικτοί, ακατοίκητοι χώροι η 

παρουσία των οποίων αυξάνει τη συνολική έκτασή του. Παράλληλα η οριζόντια 

«μετακίνηση» των οικημάτων από τη μια οικιστική φάση στην άλλη. αποτελεί άλ-

                                                 
137 Στεφανή Λ. – Μερούσης Ν., «Τοπίο στην ομίχλη. Η 2η χιλιετία στην κεντρική πεδιάδα της Δυτικής 
Μακεδονίας», Πρακτικά Συνεδρίου “Η περιφέρεια του μυκηναϊκού κόσμου”, Λαμία, 1994, σ. 230. 
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λον ένα παράγοντα για τη μεγάλη έκταση των νεολιθικών οικισμών αλλά και για το 

μικρό ύψος των τεχνητών γηλόφων που σχηματίζονται. Από την άλλη πλευρά η 

συρρίκνωση της έκτασης των οικισμών κατά την ΥΕΧ παράλληλα με τη μείωση 

του αριθμού τους πιθανόν σχετίζεται με τη μείωση του πληθυσμού και την ελάττω-

ση των ακατοίκητων χώρων μέσα στον οικισμό. Η τελευταία υπόθεση δεν είναι δυ-

νατό να τεκμηριωθεί όσο απουσιάζουν μεγάλης έκτασης ανασκαφές.  

Ο σημαντικότερος όμως παράγοντας για το μεγάλο αναλογικά ύψος των οι-

κισμών της ΥΕΧ φαίνεται ότι είναι η παρουσία των αναλημμάτων στην περιφέ-

ρεια τους. Η ύπαρξη αναλήμματος στο Αγγελοχώρι διαπιστώθηκε ήδη από την 

πρώτη ανασκαφική περίοδο το 1994 και έχει πλέον φανεί ότι περιέβαλε τον οικισμό 

τουλάχιστον από τρεις πλευρές του. Το ανάλημμα είναι κατασκευασμένο από πα-

τημένο σκληρό πηλόχωμα και άχρηστο οικοδομικό υλικό, όπως ωμά πλιθιά, μεγά-

λους και μικρούς αργούς λίθους. Λίγα είναι τα - καμένα συνήθως - οστά και τα ό-

στρακα αγγείων. Είναι ωστόσο χαρακτηριστικό ότι μέχρι τα χαμηλότερα στρώματα 

στα οποία έχει προχωρήσει η έρευνα του ανδήρου βρίσκεται κεραμική χαρακτηρι-

στική της ΥΕΧ, γεγονός το οποίο δεν αφήνει καμία αμφιβολία για τη χρονολόγηση 

του. Το ύψος του ανδήρου στο Αγγελοχώρι μέχρι στιγμής ξεπερνάει τα 3,5 μ. και το 

πλάτος του τα 8 μ., ενώ η ανασκαφική έρευνα συνεχίζεται. Τα αναλήμματα θα πρέ-

πει να εξυπηρετούσαν την ασφάλεια του οικισμού αλλά παράλληλα συμμετείχαν 

στην οργάνωση του ενδοκοινοτικού χώρου, αφού, όπως παρατηρήθηκε στο Αγγε-

λοχώρι τα οικήματα διατάσσονται σχεδόν κλιμακωτά ξεκινώντας από το υψηλότερο 

σημείο του ανδήρου και προχωρούν προς την κορυφή του γηλόφου. Παράλληλα η 

παρουσία των ογκωδών αναλημματικών τοίχων στην περιφέρεια της εγκατάστασης 

θα πρέπει να σηματοδοτούσε συμβολικά την οριοθέτηση του χώρου που βρισκόταν 

εντός του οικισμού σε αντιδιαστολή με αυτόν που βρισκόταν εκτός. 

Δεν είναι απίθανο να υποθέσει κανείς ότι η κατασκευή ενός έργου τέτοιας 

κλίμακας προϋπέθετε την παρουσία μιας ομάδας ανθρώπων, η οποία είχε τη δυνα-

τότητα να κινητοποιήσει το απαιτούμενο εργατικό δυναμικό. Δεν ξέρουμε βέβαια 

αν μπορούμε να δεχτούμε ότι η κατασκευή των αναλημμάτων κατά την ΥΕΧ στη 

Μακεδονία υπαινίσσεται την ύπαρξη ιεραρχημένων κοινωνιών. Ξεκάθαρη απάντη-

ση με τα μέχρι σήμερα στοιχεία δεν μπορεί να δοθεί. Υπάρχουν ωστόσο δύο άλλα 

δεδομένα που θα ήταν δυνατό να δεχτεί κάποιος ότι υπαινίσσονται την ιεραρχική 

οργάνωση των κοινοτήτων στη Μακεδονία κατά την ΥΕΧ. Πρόκειται για την εντα-

τικοποίηση που παρατηρείται στην παραγωγή διακοσμημένων σκευών, αμαυρό-
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χρωμων και εγχάρακτων, καθώς και μεγάλης χωρητικότητας αποθηκευτικών αγγεί-

ων, ένα γεγονός που σχετίζεται στενά με την οικονομία της εποχής. Είναι μάλιστα 

αξιοσημείωτο ότι οι χώροι για αποθήκευση στην περίπτωση του Αγγελοχωρίου πε-

ριορίζονται σε συγκεκριμένους τομείς του οικισμού. Το φαινόμενο της ύπαρξης ορ-

γανωμένων αποθηκευτικών χώρων έχει παρατηρηθεί και σε άλλους σύγχρονους μα-

κεδονικούς οικισμούς, όπως στην Άσσηρο. Στην τελευταία περίπτωση έχει υποστη-

ριχθεί ότι η αποθήκευση κατά την ΥΕΧ είχε ως στόχο την αντιμετώπιση έκτακτων 

περιστάσεων που κάλυπταν τις ανάγκες μιας περιορισμένης αριθμητικά ομάδας, 

ίσως όχι πάνω από 10 οικογένειες, για το χρονικό διάστημα ενός περίπου χρόνου. 

Επιπλέον έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι στο συγκεκριμένο οικισμό λειτουργούσε 

ένα είδος κοινοτικού συστήματος αποθήκευσης. Πάντως αν δεχτούμε ότι η κατα-

σκευή ενός αναλήμματος, η εντατικοποίηση στον τομέα της αποθήκευσης και η ο-

λοένα μεγαλύτερη χρήση διακοσμημένης κεραμικής είναι ενδείξεις της παρουσίας 

κοινωνικών ομάδων που διαφοροποιούνται από το σύνολο της κοινότητας, τότε κα-

τά την ΥΕΧ138 στη Μακεδονία πιθανώς υπήρχαν οικισμοί που ήταν οργανωμένοι 

ιεραρχικά. Βέβαια όλα τα παραπάνω δεν παύει να έχουν την ισχύ μιας υπόθεσης, 

που μόνο οι μελλοντικές έρευνες μπορεί να επιβεβαιώσουν. Πρέπει ωστόσο να το-

νίσουμε ότι η όποιας μορφής ιεράρχηση στη Μακεδονία της ΥΕΧ δεν παρουσιάζει 

κανένα κοινό σημείο με τις κοινωνικές δομές του νοτίου Αιγαίου. Τα μεγέθη είναι 

εντελώς διαφορετικά. Και στο επίπεδο της διακοινοτικής οργάνωσης δεν μπορούμε 

προς το παρόν με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα να δεχτούμε ότι λειτουργούσαν 

στην πεδιάδα της Ημαθίας-Πέλλας ιεραρχημένα δίκτυα οικισμών στα πρότυπα αυ-

τών που υπήρχαν κατά την ίδια περίοδο στην Αργολίδα, στη Μεσσηνία, στην Κρή-

τη ή ακόμα στην Ανατολική Θεσσαλία. Μάλιστα στην τελευταία ο Halstead έχει υπο-

                                                 
138 Η Ύστερη εποχή του Χαλκού στην κεντρική Μακεδονία ήταν περίοδος αξιοσημείωτης ανάπτυξης 
της κατοίκησης σε σχέση με το παρελθόν. Στη διάρκεια της ιδρύθηκαν πολλές νέες κοινότητες που κατά 
κανόνα είχαν τη μορφή του μικρού και απότομου γήλοφου (τούμπας). Την ίδια περίοδο, αρκετοί οικι-
σμοί επεκτάθηκαν σε περιοχές με λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες διαβίωσης. Συχνά οι θέσεις απείχαν ελάχι-
στα μεταξύ τους και σχημάτιζαν μικρές ομάδες. Είναι πιθανόν ότι τα μέλη των κοινοτήτων αυτών επέν-
δυαν σημαντική προσπάθεια στην ενίσχυση των μεταξύ τους δεσμών και στην από κοινού προώθηση 
των στόχων που αφορούσαν στην επιβίωση και στην αναπαραγωγή. Με δεδομένο το μικρό μέγεθος του 
πληθυσμού, ένα κρίσιμο ζήτημα για την ασφάλεια των νοικοκυριών και των κοινοτήτων θα πρέπει να ήταν 
η εξασφάλιση των απαραίτητων εργατικών χεριών για την πραγματοποίηση των αγροτικών εργασιών, 
την αντιμετώπιση κρίσεων, και την κάλυψη άλλων αναγκών όπως η προστασία, η κατασκευή και επι-
διόρθωση σπιτιών κ.λ.π. Μια από τις συνήθεις στρατηγικές, με σημαντικές επιπτώσεις στην τοπική 
πολιτική οικονομία, για την αντιμετώπιση αυτού του συχνού στις αγροτικές κοινωνίες φαινομένου 
είναι η με διάφορους τρόπους, κίνητρα και ανταμοιβές, κινητοποίηση της συλλογικής εργασί-
ας.(Ανδρέου Στ., «Η περιφέρεια του Μυκηναϊκού κόσμου», Β’ Διεπιστημονικό Συμπόσιο - Πρακτικά, 
Λαμία 1999, σ 196 ) 
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στηρίξει ότι λειτουργεί ένα ιεραρχικά οργανωμένο δίκτυο από οικισμούς, όπου υ-

πάρχει ένας κεντρικός οικιστικός πυρήνας και τριγύρω του άλλες θέσεις που λει-

τουργούν δορυφορικά. Αυτό το φαινόμενο που παρατηρήθηκε στην Ανατολική 

Θεσσαλία ίσως σχετίζεται με την έντονη μυκηναϊκή παρουσία που έχει τεκμηριωθεί 

και ανασκαφικά. Αντίθετα με την Ανατολική Θεσσαλία, στη μακεδονική ενδοχώρα 

η μυκηναϊκή παρουσία φαίνεται πολύ περιορισμένη για να θεωρηθεί ότι θα μπο-

ρούσε να διαδραματίσει το ρόλο ενός καταλύτη στις τοπικές εξελίξεις, οι οποίες 

από ό,τι ήδη αναφέραμε ακολουθούν μια διαδρομή ανεξάρτητη από αυτή του νότου. 

Από όσα συζητήθηκαν παραπάνω, διαφαίνεται ότι κατά τη 2η χιλιετία στην 

πεδιάδα δυτικά του Αξιού (περιοχή Πέλλας-Ημαθίας) παρατηρούνται μεταβολές 

τόσο στο επίπεδο της κατοίκησης και της οργάνωσης του ενδοκοινοτικού χώρου 

όσο και στην οικονομία (κεραμική παραγωγή, αποθήκευση). Για να προσδιορίσου-

με με περισσότερη σαφήνεια τις μεταβολές αυτές, οι οποίες είναι προϊόντα μιας 

μακράς διαδικασίας, που φαίνεται ότι ξεκινά από την 4η χιλιετία π.Χ., και να προ-

σεγγίσουμε τις δομές που χαρακτηρίζουν την εποχή είναι απαραίτητη η συνολική 

μελέτη του αρχαιολογικού υλικού. Τόσο τα δεδομένα από τις ανασκαφικές όσο 

και από τις επιφανειακές έρευνες είναι χρήσιμα για την κατανόηση των αλλαγών 

που συντελέστηκαν κατά την 3η και 2η χιλιετία.  

Οι ταφικές πρακτικές εντάσσονται στο κοινωνικό αυτό πλαίσιο αλλά και συ-

μπληρώνουν τις γνώσεις μας για τις κοινωνίες αυτές. Οι πληροφορίες μας όμως για 

τις ταφικές πρακτικές προέρχονται σχεδόν όλες, από σωστικές ανασκαφές, οι οποίες 

έχουν δημοσιευθεί μόνο σε ανακοινώσεις συνεδρίων. Πρόκειται για οργανωμένα 

νεκροταφεία και για κάποιες ταφές διάσπαρτες μέσα ή έξω από οικισμούς, από τις 

οποίες μόνο ο Άγιος Μάμας χρονολογείται στα τέλη της ΠΕΧ ενώ όλα τα υπόλοιπα 

νεκροταφεία χρονολογούνται στην ΥΕΧ. Από τις υπόλοιπες ταφές μόνο στην περί-

πτωση του Αρχοντικού διακρίνεται μια κανονικότητα στις ταφικές πρακτικές. Πρό-

κειται για μια ειδική μεταχείριση των νεκρών παιδιών με εγχυτρισμούς τοποθετημέ-

νους μέσα στα σπίτια και πάντα κοντά σε εστίες, δηλαδή σε τόπους ενεργής οικοτε-

χνικής δραστηριότητας. Ωστόσο, τα λιγοστά παραδείγματα αυτών των εγχυτρισμών 

(συνολικά τριών), η εξαίρεση του βρέφους που βρέθηκε θαμμένο στο χώμα χωρίς 

να. έχει τοποθετηθεί σε πιθάρι, καθώς και τα ανθρωπινά οστά ανάμεσα στο υπόλοι-

πο οστεολογικό υλικό της ανασκαφής, καθιστούν τη διατύπωση βέβαιων συμπερα-

σμάτων σχεδόν αδύνατη. Σε αντίθεση με τις διάσπαρτες ταφές, τα παραπάνω νε-

κροταφεία, όλα σαφώς οργανωμένα σε χώρους έκτος των οικισμών, δηλώνουν τον 
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διαχωρισμό των χώρων κατοικίας από τους χώρους ταφής. Η τάση αυτή προϋποθέ-

τει αποδοχή και υιοθέτηση από τα μέλη μιας κοινωνίας κανόνων σαφώς κα-

θορισμένων και θεσμοποιημένων. Κατά πόσο η τυποποίηση στις ταφικές πρακτικές 

είναι ένδειξη γραμμικής διαδοχής ή κατά πόσο ισχύει η θεωρία των «πολιτιστικών 

ομάδων139», όπως έχει   υποστηριχθεί, είναι ένα ζήτημα ανοιχτό. Οι ποικίλοι τρόποι 

ταφής από νεκροταφείο σε νεκροταφείο (λακκοειδείς στην Πύδνα, κιβωτιόσχημοι 

στις Σπάθες) και η ποικιλομορφία των πρακτικών ακόμη και μέσα στα ίδια τα νε-

κροταφεία (λιθοπερίκλειστοι, κιβωτιόσχημοι, λακκοειδείς και εγχυτρισμοί, παράλ-

ληλη συνύπαρξη καύσης και ενταφιασμού στο ίδιο νεκροταφείο) δηλώνουν ότι οι 

ταφικές πρακτικές δεν ήταν σαφώς καθορισμένες. Κάποιοι γενικοί κανόνες είναι 

δυνατόν να διατυπωθούν αλλά η ισχύς τους είναι περιορισμένη, καθώς οι εξαιρέσεις 

αναιρούν κάθε προσπάθεια κατηγοριοποίησης των ταφών. Συμπερασματικά λοιπόν 

καταλήγουμε στο ότι: 

• Οι ενταφιασμοί υπερισχύουν των καύσεων, οι οποίες, ακόμη και όταν υ-

πάρχουν, αποτελούν την εξαίρεση. 

• Επικρατεί μία προτίμηση στις ατομικές ταφές, χωρίς ωστόσο να εκλείπουν 

και παραδείγματα πολλαπλών ταφών. Η προτίμηση αυτή παραπέμπει με έμφαση 

στο ατομικό στοιχείο και στα ανεξάρτητα μικρά νοικοκυριά παρά στο κοινοτικό, 

όπου παραπέμπουν συνήθως οι πολλαπλές ταφές και η μακρά διάρκεια στη χρήση 

τους. 

• Στον Όλυμπο η ανεύρεση δύο νεκροταφείων στην ίδια περιοχή, αυτών στις 

Τρεις Ελιές και στις Σπάθες, θεωρείται ότι παραπέμπουν σε δύο διαφορετικούς οι-

κισμούς. Η διαμόρφωση του εδάφους αλλά και η διαφορετική κοινωνική οργάνωση 

ίσως προκαλούν τη διαφορά αυτή. Η ανεύρεση πάντως οικισμών στη δύσβατη πε-

ριοχή του Ολύμπου είναι εξαιρετικά δύσκολη. 

• Σπάνια λείπουν από τις ταφές τα κτερίσματα αλλά κατά κανόνα είναι αρ-

κετά φτωχά. Την πλειοψηφία των κτερισμάτων αποτελούν διάφοροι τύποι κεραμι-

κής εντόπιας και ελάχιστης μυκηναϊκής, σε τύπους ανάλογους με την Εποχή στην 

οποία ανήκουν οι ταφές. Εξαίρεση αποτελεί και εδώ το νεκροταφείο στις Σπάθες 

Ολύμπου, στο οποίο πάνω από το 50% της κεραμικής είναι μυκηναϊκή. Στο νεκρο-

ταφείο αυτό όχι μόνο η κεραμική, αλλά και τα έθιμα ταφής και τα υπόλοιπα κτερί-

                                                 
139 Η «πολιτιστική ομάδα» δεν είναι τίποτα, άλλο παρά η σταθερή επανάληψη στο χώρο όμοιων αντι-
κειμένων —με τη γενικότερη έννοια— και στην επανάληψη αυτή οφείλει το αναλυτικό, και ορισμένες 
φορές, το ερμηνευτικό της περιεχόμενο. 
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σματα είναι χαρακτηριστικά του μυκηναϊκού κόσμου, έτσι ώστε ο χαρακτηρισμός 

του ως μυκηναϊκού να μη απέχει πολύ από την πραγματικότητα. 

• Διαφοροποίηση στα κτερίσματα έχουμε όχι σε ότι αφορά τον πλούτο αλλά 

το είδος. Οι γυναικείες ταφές συνοδεύονται από κοσμήματα, σφονδύλια κ.ά. ενώ οι 

ανδρικές από εργαλεία, από εγχειρίδια και σπάνια από όπλα. 

• Η μυκηναϊκή ή μυκηναϊζουσα κεραμική, πέρα από την αξία της για την 

ακριβέστερη χρονολόγηση τους, είναι κυρίως δηλωτική επικοινωνίας και ανταλλα-

γών ανάμεσα στη Μακεδονία και τη Νότια Ελλάδα. 

• Το κενό στις γνώσεις μας για τις ταφικές πρακτικές της Ύστερης Εποχής 

του Χαλκού στην κεντρική Μακεδονία συμπληρώνουν, ως έναν βαθμό, οι λίγες και 

διάσπαρτες ταφές στον οικισμό της Τούμπας Θεσσαλονίκης. Η ύπαρξη ανθρώπινων 

οστών μέσα στο σύνολο του οστεολογικού υλικού της ανασκαφής δηλώνει την ύ-

παρξη και άλλων διαταραγμένων ταφών. Επομένως, στην περιοχή αυτή κατά την 

Ύστερη Εποχή του Χαλκού οι ταφικές πρακτικές δεν φαίνεται να ήταν σαφώς κα-

θορισμένες και τυποποιημένες και ίσως αυτός να είναι ο λόγος για την έλλειψη νε-

κροταφείων. Σύμφωνα με άλλη άποψη, το γεγονός ότι τόσο προγενέστερα, στην 

Πρώιμη Εποχή Χαλκού, όσο και μεταγενέστερα, στην Πρώιμη Εποχή Σιδήρου, υ-

πάρχουν σαφή δείγματα τυποποιημένων και οργανωμένων νεκροταφείων, ίσως ση-

μαίνει ότι τα γνωστά μέχρι στιγμής δείγματα ταφικών πρακτικών από την Τούμπα 

Θεσσαλονίκης δεν είναι απλώς ανεπίσημες ταφές αλλά ταφές που έχουν γίνει με 

τρόπο βιαστικό.  

Το γεγονός ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της στάδια σε ότι αφο-

ρά το θέμα των ταφικών πρακτικών στη Μακεδονία, δίνει ίσως ελπίδες για περισ-

σότερες ανακαλύψεις στο μέλλον. Τα λιγοστά αυτά συμπεράσματα για τις ταφικές 

πρακτικές στη Μακεδονία στην Εποχή του Χαλκού είναι απλώς προκαταρκτικά και 

βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση. Η μελλοντική έρευνα και η δημοσίευση των θέ-

σεων θα φωτίσει οπωσδήποτε περισσότερο, την εποχή αυτή και θα βοηθήσει στη 

διατύπωση ασφαλέστερων συμπερασμάτων. 
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