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Η Κεραμική της Εποχής του Χαλκού στη Μακεδονία 
 

Κυριακή Ψαράκη, Ιωάννα Μαυροειδή 

 

 

 

Ιστορία της έρευνας 

 

Η συστηματική αρχαιολογική έρευνα για την προϊστορία της Μακεδονίας 

άρχισε κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα και όπως ήταν αναμενόμενο, οι 

στόχοι της καθορίστηκαν από την ιστορική συγκυρία, τις πολιτικές συνθήκες και τις 

ιδεολογικές τάσεις της εποχής
1
. Τα αποτελέσματα των πρώτων ανασκαφικών και 

επιφανειακών ερευνών, μέχρι την έναρξη σχεδόν του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, με 

την παρουσίαση ακίνητων και κινητών ευρημάτων, συγκεντρώθηκαν στο βιβλίο του 

W.A. Heurtley, Prehistoric Macedonia. An Archaeological Reconnaissance of Greek 

Macedonia (West of Struma) in the Neolothic, Bronze and Early Iron Ages 1939. 

Μαζί με τις μελέτες του L. Rey
2
 και το βιβλίο του S. Casson (1926) Macedonia, 

Thrace, Illyria. Their Relations to Greece from the Earliest Times down to the Time of 

Philip Son of Amyntas, αποτελούν την εμπειρική βάση για την προϊστορική έρευνα 

στην περιοχή και έθεσαν τους θεωρητικούς στόχους της αρχαιολογικής έρευνας, που 

ως ένα βαθμό υιοθετούνται μέχρι σήμερα
3
. Σε ό,τι αφορά στη μελέτη της κεραμικής, 

ο Heurtley έθεσε τις βάσεις για την στρωματογραφική και πολιτισμική ακολουθία 

των κεραμικών κατηγοριών και των κεραμικών τύπων και διέκρινε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά ανά περιοχή, ενώ ο Rey ενδιαφέρθηκε κυρίως για την εξέλιξη των 

τεχνολογικών χαρακτηριστικών των αγγείων. 

Οι μελέτες του Heurtley αλλά και του Casson, απόλυτα ενταγμένες στο 

θεωρητικό πλαίσιο της πολιτισμικής – ιστορικής προσέγγισης,
4
 εστίασαν στην 

αναγνώριση τυπολογικών παράλληλων και μάλιστα της λεγόμενης λεπτής και κατά 

προτίμηση διακοσμημένης κεραμικής με κεραμικά σύνολα των ήδη γνωστών 

πολιτισμών της νοτιότερης Ελλάδας και του Βαλκανικού χώρου, ώστε να 

διαγνωσθούν τυχόν σχέσεις, επιδράσεις ή ακόμα και φυλετική συγγένεια των 

συγκρινόμενων πληθυσμών. Η διασπορά όμοιων κεραμικών τύπων σε γειτονικές ή 

απομακρυσμένες περιοχές θεωρήθηκε ενδεικτική της γεωγραφικής εξάπλωσης του 

αντίστοιχου πολιτισμού προέλευσης είτε μέσω πληθυσμιακής μετακίνησης είτε μέσω 

πολιτισμικής διάδοσης. Στην περίπτωση της Μακεδονίας, η άποψη αυτή βρήκε την 

καλύτερη έκφραση της στις ερμηνείες που διατυπώθηκαν για την παρουσία 

μυκηναϊκής κεραμικής στη Μακεδονία κατά την ΥΕΧ
5
. Από την άλλη, η έλλειψη 

στιλιστικών και τυπολογικών ομοιοτήτων στους κεραμικούς τύπους ερμηνεύτηκε ως 

ένδειξη απομόνωσης της υπό εξέταση περιοχής ή ακόμα και απουσίας μία ολόκληρης 

πολιτισμικής περιόδου, προσέγγιση που υιοθετήθηκε προκειμένου να ερμηνευτεί η 

απουσία ή η σπανιότητα τροχήλατης μινυακής κεραμικής στις κοινότητες της 

Μακεδονίας, πλην της Χαλκιδικής
6
 κατά την Μέση Εποχή του Χαλκού. 

                                                
1 Kotsakis 1991, 65-70; Fotiadis 2001 
2 Rey 1916; 1917-1919 
3 βλ. σχόλιο στο Wardle 1980, 229; επίσης σχετική συζήτηση για ιστορία της έρευνας στη Μακεδονία 

στο Andreou et al 1996, 560-562 
4 Ενδεικτικά για την μελέτη της τυπολογίας από την πολιτισμική – ιστορική προσέγγιση βλ. συζήτηση 

στο Adams & Adams 1991, 265-277 και στο Κωτσάκης 1983, 221-225 
5 Ανδρέου 2003, όπου κριτική παρουσίαση αυτών των απόψεων 
6 Βλ. συνέχεια 
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Οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι και οι ιδιαίτερες κοινωνικές και πολιτικές 

συνθήκες στο εσωτερικό της χώρας μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’70 ανέστειλαν 

σε ένα σημαντικό βαθμό την αρχαιολογική έρευνα. Από τότε μέχρι και σήμερα η 

έρευνα εισέρχεται σε μία νέα περίοδο με σημαντική ανασκαφική δραστηριότητα. Οι 

συστηματικές ανασκαφές που διενεργούνται από το Πανεπιστήμιο της 

Θεσσαλονίκης, τις Εφορείες Αρχαιοτήτων και τις Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές σε 

συνδυασμό με την διενέργεια πλήθους σωστικών ανασκαφών από τις Εφορείες 

Αρχαιοτήτων με αφορμή την εκτέλεση ιδιωτικών και δημόσιων έργων, συχνά 

μεγάλης κλίμακας, έχουν φέρει στο φως πλήθος νέων θέσεων και καρχαίων 

αντικειμένων, που εμπλουτίζουν τις γνώσεις μας για την προϊστορική Μακεδονία
7
. Σε 

ό,τι αφορά στη μελέτη της κεραμικής, οι δημοσιεύσεις των Σιταγρών
8
, του Καστανά

9
, 

της Μεσημεριανής Τούμπας Τριλόφου
10

, της τούμπας της Ολύνθου (Άγιος Μάμας)
11

, 

των τύμβων της Δράμας
12

, της Τορώνης
13

 και των νεκροταφείων στο Καστρί 

Θάσου
14

 μαζί με πλήθος άλλων προκαταρκτικών δημοσιεύσεων της κεραμικής από 

τις πρόσφατες ανασκαφές σε όλη τη Μακεδονία
15

 παρέχουν επιπλέον στοιχεία 

σχετικά με τις κατηγορίες της κεραμικής, τα είδη των αγγείων και τις σχέσεις της 

τοπικής κεραμικής με την κεραμική από τα Βαλκάνια, το Αιγαίο και τη νοτιότερη 

Ελλάδα. Επίσης, νέες προσεγγίσεις που εστιάζουν στην ενδοκοινοτική και 

διακοινοτική οργάνωση των προϊστορικών κοινοτήτων και στον ρόλο των 

οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων για την ερμηνεία των μεταβολών που 

παρατηρούνται στις κοινωνίες της Εποχής του Χαλκού,
16

 και η εφαρμογή νέων 

μεθόδων έρευνας πεδίου και ανάλυσης των διαφόρων κατηγοριών του υλικού 

πολιτισμού, σε ένα σημαντικό βαθμό διευρύνουν τις κατευθύνσεις της σύγχρονης 

έρευνας. Ειδικότερα για την κεραμική, σύγχρονες μελέτες επικεντρώνονται σε 

ζητήματα όπως η οργάνωση της παραγωγής των κεραμικών αγγείων, η χρήση και 

λειτουργία τους, το νόημα και ο ρόλος τους στις καθημερινές πρακτικές και σε 

ιδιαίτερα κοινωνικά συμβάντα των προϊστορικών κοινοτήτων
17

. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της κεραμικής της 

Εποχής του Χαλκού από τη Μακεδονία. Δεδομένου ότι τα διαθέσιμα στοιχεία ανά 

περιοχή και ανά περίοδο ποικίλουν, η αναφορά στα τεχνολογικά και τυπολογικά 

χαρακτηριστικά της κεραμικής, στον τρόπο παραγωγής της και στον τρόπο χρήσης 

της εξαρτάται από την πρόοδο της ανασκαφικής έρευνας και της δημοσίευσης του 

υλικού. 

Για την παρουσίαση της κεραμικής έχει υιοθετηθεί το ακόλουθο σχήμα 

σχετικής χρονολόγησης ενώ όταν υπάρχουν στοιχεία από ραδιοχρονολογήσεις θα 

δίνονται και οι απόλυτες χρονολογήσεις: 

                                                
7 Andreou κ.α. 1996, 2001; Αρχαιολογικό Έργο Μακεδονίας Θράκης 
8 Sherrat 1986 
9 Aslanis 1985; Hochstetter 1984; Jung 2002, 2003 
10 Γραμμένος, Σκουρτοπούλου 1992, 339-347; Γραμμένος, Κώτσος 2002 
11 Horejs 2007 
12 Γραμμένος 1979 
13 Papadopoulos 2001; Cambitoglou & Papadopoulos 1990, 142;1991  
14 Κουκούλη –Χρυσανθάκη 1992 
15 βλ. Αρχαιολογικό Έργο Μακεδονίας και Θράκης και σχετικές παραπομπές ανά θέση στη συνέχεια 
16 Ενδεικτικά Andreou κ.α. 1996, 585-586; Andreou 2001; Ανδρέου & Κωτσάκης 1986; Koukouli – 

Chrysanthaki 1993, 108-110, Wardle 1993, 126-127 
17 Ενδεικτικά, Ανδρέου 2003; Andreou, Psaraki 2007; Kiriatzi κ.α. 1997; Κυριατζή 2000; Margomenou 

2005; Roumpou κ.α. ;Στεφανή, Μερούσης 2003; Ψαράκη 2004; Jung 2004; Wardle κ.α. 2001; Ζιώτα 

2007 
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Πρώιμη Εποχή του Χαλκού 

 

3300/3100 – 2100 π.Χ. 

Μέση Εποχή του Χαλκού 

 

2100 – 1700/1500 π.Χ. 

Ύστερη Εποχή του Χαλκού 1700/1500 – 1100 π.Χ. 

 

 

Η κεραμική της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού 

 

Οι γνώσεις μας για την πρωτοελλαδική κεραμική από τη Δυτική Μακεδονία 

βασίζονται στα ευρήματα από τους οικισμούς και τα νεκροταφεία της περιοχής. 

Σύμφωνα με τις ραδιοχρονολογήσεις, στον οικισμό του Αρχοντικού
18

 Γιαννιτσών μία 

από τις φάσεις κατοίκησης της θέσης τοποθετείται στο τέλος της περιόδου, ενώ στο 

Μάνδαλο
19

 η κατοίκηση του οικισμό καλύπτει σχεδόν όλη την 3
η
 χιλιετία (2990-2200 

π.Χ.). Το ίδιο ισχύει και τον οικισμό των Σερβίων
20

 στην Κοζάνη, στον οποίο αν και 

αναγνωρίστηκαν δυο διακριτές κεραμικές φάσεις, η χρονολόγηση τους παραμένει 

προβληματική. Πιθανώς, οι τελευταίες φάσεις των Σερβίων (φάσεις 9-10) μπορούν να 

τοποθετηθούν στο δεύτερο μισό της τρίτης χιλιετίας έως και το τέλος της ΠΕΧ, ενώ η 

προγενέστερη φάση 8 σε μια πρωιμότερη περίοδο της ΠΕΧ. Η ανασκαφή στο 

Αρμενοχώρι
21

 Φλώρινας αποκάλυψε οικισμό του τέλους της ΠΕΧ. Τέλος, σύμφωνα 

με τις ραδιοχρονολογήσεις
22

, το νεκροταφείο στην περιοχή της Κίτρινης Λίμνης 

Κοζάνης χρησιμοποιήθηκε στη τελευταία φάση της ΠΕΧ (ΠΕΧ ΙΙΙ) και σε όλη τη 

Μέση Εποχή του Χαλκού. Η μελέτη της κεραμική από τις προαναφερόμενες θέσεις 

της Δ. Μακεδονίας βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο. Με βάση λοιπόν τα 

διαθέσιμα, προς το παρόν, στοιχεία, μπορούμε να σχηματίσουμε μια πολύ γενική 

εικόνα για την κεραμική της περιόδου και κυρίως για το δεύτερο μισό της 3
ης

 

χιλιετίας π.Χ.. 

Τα αγγεία είναι χειροποίητα και κατασκευάζονται κατά κανόνα από 

χονδροειδή κεραμική ύλη ενώ είναι πολύ λιγότερα τα αγγεία των οποίων ο πηλός έχει 

λίγες προσμείξεις. Οι επιφάνειές τους λειαίνονται, σαρώνονται ή στιλβώνονται, και 

σε κάποιες περιπτώσεις καλύπτονται με επίχρισμα. Αναγνωρίστηκαν μεγάλα 

αποθηκευτικά πιθοειδή αγγεία με πλαστική ή εμπίεστη διακόσμηση (πιν. 1, 1) καθώς 

και αμφορείς με σφαιρικό ή πεπλατυσμένο σώμα και κωνικό λαιμό. Για το 

σερβίρισμα και την κατανάλωση της τροφής στα μέσα της ΠΕΧ χρησιμοποιούνται οι 

φιάλες με έσω νεύον χείλος και σωληνωτές αποφύσεις (πιν. 1, 2) ενώ προς το τέλος 

της περιόδου συνηθίζονται οι βαθιές φιάλες με αδιαμόρφωτο ή κοντό έξω νεύον 

χείλος και κάθετες ταινιωτές λαβές λίγο χαμηλότερα αυτού. Επίσης, απαντώνται και 

μικρά σκεύη πόσης όπως τα μόνωτο ημισφαιρικά ή κωνικά κύπελλα (πιν. 1, 3). 

Τέλος, χαρακτηριστικό σχήμα του τέλους της ΠΕΧ είναι το κανθαρόσχημο αγγείο με 

δύο κάθετες υπερυψωμένες λαβές (πιν. 1, 4). Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της 

επιφάνειας των κανθαρόσχημων αγγείων ποικίλουν καθώς υπάρχουν αγγεία 

                                                
18 Παπαευθυμίου, Πιλάλη 1993, 147-154; 1994, 83-90; 1996, 143-158; Παπαευθυμίου κ.α. 1999, 465-

472 
19Πιλάλη κ.α. 1986, 451-465; Κωτσάκης 1987, 177-124; Παπαευθυμίου, Πιλάλη 1987, 173-180 και 

1988, 127-135; Kotsakis κ.α. 1989, 679-685; Πιλάλη κ.α. 1993, 1207-1216; Παπαευθυμίου, Πιλάλη 

1996, 143-158; Μερούσης, Νικολαϊδου 1997, 155-163 
20Ridley & Wardle 1979; Wardle, Βλαχοδημητρόπουλος 1998, 543-556  
21 Χρυσοστόμου 1998, 335-353 
22 Ζιώτα 2007; Ζιώτα (υπό έκδοση) 
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επιμελημένης κατασκευής με στιλβωμένη επιφάνεια, αλλά και αγγεία με ασύμμετρα 

τοιχώματα και λειασμένες ή αδρές επιφάνειες. 

 

Στην Κεντρική Μακεδονία επιχώσεις της ΠΕΧ έχουν ανασκαφεί στον Άγιο 

Αθανάσιο
23

, στη Σίνδο
24

, στη Μεσημεριανή Τούμπα Τριλόφου
25

 και στον Καστανά
26

. 

Σε αυτές τις θέσεις έχουν βρεθεί οικιστικά κατάλοιπα με εξαίρεση τη Σίνδο, όπου έχει 

ανασκαφεί ένας αποθέτης κεραμικής. 

Για τις πρωιμότερες φάσεις της ΠΕΧ (ΠΕΧ Ι-ΙΙ) τα στοιχεία προέρχονται από 

τα στρώματα που ανασκάφηκαν σε μικρή έκταση στη Μεσημεριανή Τούμπα 

Τριλόφου. Οι ραδιοχρονολογήσεις σε δείγματα άνθρακα από το εσωτερικό εστίας 

έδωσαν χρονολογήσεις στα 2894-2604 π.Χ. Η κεραμική είναι κατά κύριο λόγο 

στιλβωμένη φαιή-μαύρη ή και κόκκινη-καστανή, ενώ δεν λείπουν και τα λειασμένα 

αγγεία. Στην κατηγορία των επιτραπέζιων αγγείων ξεχωρίζουν οι βαθιές και ρηχές 

φιάλες με έσω νεύον χείλος και τρομπετόσχημες λαβές, τα κύπελλα με ημισφαιρικό 

σώμα και κάθετη ταινιωτή λαβή και οι πρόχοι με σφαιρικό σώμα, χαμηλό κυλινδρικό 

λαιμό και κάθετη, υπερυψωμένη ταινιωτή λαβή. 

Πληθώρα πληροφοριών διαθέτουμε για το δεύτερο μισό της 3
ης

 χιλιετίας π.Χ 

(ΠΕΧ ΙΙ-ΙΙΙ) από τους οικισμούς του Αγίου Αθανασίου και του Καστανά και από τον 

αποθέτη κεραμικής στη Σίνδο. Η κεραμική είναι αποκλειστικά χειροποίητη
27

 και 

παρατηρείται ποικιλία στο χρώμα των αγγείων με αποχρώσεις του κόκκινου, του 

καστανού και του μαύρου. Στα σχήματα κυριαρχούν τα βαθιά ευρύστομα αγγεία με 

λειασμένες ή στοιχειωδώς στιλβωμένες επιφάνειες, οι οποίες πολλές φορές 

διακοσμούνται με πλαστικά ή εμπίεστα μοτίβα. Τα αγγεία αυτά χρησίμευαν στην 

αποθήκευση και στο μαγείρεμα. Συχνές είναι και οι φιάλες με έσω νεύον χείλος και 

τρομπετόσχημες (πιν. 1, 5) ή σωληνωτές αποφύσεις κάτω από αυτό. Η ποικιλία που 

παρατηρείται στο μέγεθος αυτών των αγγείων πιθανώς σχετίζεται με τις διαφορετικές 

χρήσεις τους στη προετοιμασία, το σερβίρισμα και την κατανάλωση της τροφής. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει μια ομάδα αγγείων με σαρωμένη επιφάνεια και λεπτά 

τοιχώματα. Πρόκειται για αμφορείς με σφαιρική κοιλιά και κωνικό λαιμό (πιν. 1, 6), 

οι οποίοι ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν στην αποθήκευση υγρών. Συχνό σχήμα 

είναι και τα «ταψιά». Πρόκειται για μεγάλα ρηχά αγγεία με χαμηλά τοιχώματα και 

διαμπερείς οπές που περιτρέχουν το χείλος, τα οποία χρησιμοποιούνται άψητα. Τα 

μικρά σιγμοειδή κύπελλα με την κάθετη υπερυψωμένη λαβή (πιν. 1, 7) και οι πρόχοι 

(πιν. 1, 8) για την κατανάλωση και το σερβίρισμα αντίστοιχα υγρών παρουσιάζουν 

ιδιαίτερη ποικιλομορφία στα επιμέρους χαρακτηριστικά τους, αν και το γενικό 

πρότυπο παραμένει το ίδιο. 

Η κεραμική του τέλους της ΠΕΧ (ΠΕΧ ΙΙΙ) είναι γνωστή από την ανασκαφή 

του «καμένου σπιτιού» στη Μεσημεριανή Τούμπα Τριλόφου και από τον Καστανά. 

Στη Μεσημεριανή Τούμπα Τριλόφου οι ραδιοχρονολογήσεις δειγμάτων άνθρακα από 

το εσωτερικό του σπιτιού τοποθετούν την κατοίκηση στα 2196-2035π.Χ. και 2134-

1885π.Χ. Συλλέχτηκαν αγγεία σκούρα καστανά - κόκκινα και φαιά- μαύρα. Οι 

επιφάνειές τους στιλβώνονται, λειαίνονται, σαρώνονται ή αφήνονται αδρές. Τα 

σχήματα των αγγείων μαρτυρούν τις ποικίλες καθημερινές δραστηριότητες των 

κατοίκων. Συχνά σχήματα είναι το κανθαρόσχημο αγγείο με δυο κάθετες 

υπερυψωμένες ταινιωτές λαβές (πιν. 1, 4) και η ρηχή και βαθιά φιάλη με έσω νεύον 

                                                
23 Παππά κ.α. 2002, 137-144; Μαυροειδή κ.α. 2006, 479-490 
24 Ανδρέου 2000, 51-84 
25 Γραμμένος, Σκουρτοπούλου 1992, 339-347; Γραμμένος, Κώτσος 2002 
26 Aslanis 1985 
27 Για τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της κεραμικής βλ. Ανδρέου 2002 
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χείλος. Βρέθηκαν επίσης πρόχοι με σφαιρικό σώμα και κωνικό λαιμό (πιν. 1, 9). 

Τέλος, για την αποθήκευση χρησιμοποιούνται μεγάλοι σαρωμένοι αμφορείς με 

ελλειψοειδές σώμα, δύο κάθετες λαβές στην κοιλιά, κωνικό λαιμό και έξω νεύον 

χείλος. 

Για την περιοχή της Χαλκιδική η αρχή της ΠΕΧ μαρτυρείται στον οικισμό της 

Τορώνης
28

, όπου βρέθηκε ημισφαιρικό κύπελλο με κάθετη υπερυψωμένη λαβή, 

αντίστοιχο αυτών από τον οικισμό των Σιταγρών (βλ. παρακάτω). Οι ύστερες φάσεις 

της ΠΕΧ, μας είναι γνωστές από τους οικισμούς στο Πολύχρονο
29

, στη Σίβηρη
30

, 

στον Άγιο Μάμαντα και στο Κριαρίτσι
31

 και από τα νεκροταφεία στον Άγιο 

Μάμαντα
32

, στο Κριαρίτσι
33

 και στη Νέα Σκιώνη
34

. Ο σωστικός όμως χαρακτήρας 

των ανασκαφών είχε ως αποτέλεσμα τα στοιχεία για την κεραμική να είναι αρκετά 

αποσπασματικά. Φαίνεται ότι ανάμεσα στην κεραμική των οικισμών και στην 

κεραμική των νεκροταφείων δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες διαφορές. Επίσης, τόσο 

στα τεχνολογικά όσο και στα μορφολογικά χαρακτηριστικά των αγγείων υπάρχουν 

πολλές ομοιότητες με τα αντίστοιχα αγγεία από την Κ. Μακεδονία. Ένα σχήμα που 

επιχωριάζει μόνο στην περιοχή της Χαλκιδικής είναι το οξυπύθμενο κύπελλο, το 

οποίο βρέθηκε στους οικισμούς του Πολύχρονου και της Σίβηρης. Τέλος, αξίζει να 

επισημανθεί η παρουσία στο νεκροταφείο του Άγιου Μάμαντα και στον οικισμό της 

Σίβηρης δύο κλειστών αγγείων που παραπέμπουν σε κυκλαδικά πρότυπα. 

 

Για την ΠΕΧ της Ανατολικής Μακεδονίας τα διαθέσιμα στοιχεία προέρχονται 

αποκλειστικά από οικισμούς. Ο πληρέστερα ανασκαμμένος και δημοσιευμένος 

οικισμός των Σιταγρών
35

 παρέχει πληροφορίες για την κατοίκηση από την αρχή της 

ΠΕΧ (φάση IV/ 3200-2800π.Χ., φάση Va/ 2500-2500π.Χ.) έως και το δεύτερο μισό 

της 3
ης

 χιλιετίας π.Χ. (φάση Vb/ 2500-2200π.Χ.). Τα στοιχεία για την κεραμική από 

τους Σιταγρούς συμπληρώνονται από την ανασκαφή στον οικισμό του Ντικιλί-Τας
36

, 

στον οποίο οι δυο φάσεις κατοίκησης της ΠΕΧ χρονολογούνται στην ΠΕΧ Ι (φάση 

ΙΙΙΑ) και ΠΕΧ ΙΙ (φάση ΙΙΙΒ). Η ανασκαφή στη Σκάλα Σωτήρος στη Θάσο
37

 έφερε 

στο φως τα λείψανα ενός οχυρωμένου οικισμού με δυο κύριες φάσεις κατοίκησης, 

αντίστοιχες με τις πρώιμες φάσεις των Σιταγρών  και με το τέλος της ΠΕΧ, ενώ στη 

θέση Άγιος Ιωάννης
38

 Θάσου αντιπροσωπεύεται η πρώιμη φάση της ΠΕΧ, αντίστοιχη 

της φάση IV των Σιταγρών. Τέλος, η μικρή σε έκταση ανασκαφή στον οικισμό της 

Πεντάπολης Σερρών
39

 εμπλουτίζει τις γνώσεις μας για την κατοίκηση στην 3
η
 

χιλιετία π.Χ. 

Η κεραμική των πρώιμων φάσεων της ΠΕΧ (ΠΕΧ Ι-ΙΙ, Σιταγροί IV) είναι 

σκουρόχρωμη. Ανάμεσα στα καλά στιλβωμένα λεπτά αγγεία και στα χονδροειδή 

αδρά, με περισσότερες προσμίξεις και λιγότερο φροντισμένες επιφάνειες υπάρχει 

ποιοτική κλιμακωτή διαβάθμιση. Το σχηματολόγιο της κεραμικής περιλαμβάνει 

                                                
28 Cambitoglou & Papadopoulos 1988, 180-217. Γενικά για Τορώνη βλ. Cambitoglou & Papadopoulos 

1990, 1991; Papadopoulos 2001 
29 Παππά 1990, 385-398 
30 Τσιγαρίδα 2002, 385-390; Αυγέρος 2003, 359-368 
31 Ασουχίδου 2000, 331-345 
32 Παππά 1992, 475-484 
33 Ασουχίδου κ.α. 1998, 269-282 
34 Τσιγαρίδα, Μανταζή 2003, 369-377; 2004, 105-119 
35

 Sherratt 1986, 429-476. 
36

 Séfériadès 1983, 635-677; Séfériadès 1985 
37 Κουκούλη-Χρυσανθάκη, 1987, 389-406; 1989, 507-545; 1990, 531-545  
38 Παπαδόπουλος κ.α. 2001, 57-65 
39 Γραμμένος 1983, 91-153 
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αγγεία που χρησιμοποιήθηκαν στην κατανάλωση του φαγητού και του ποτού. 

Συγκεκριμένα, συναντάμε μικρά μόνωτα ημισφαιρικά κύπελλα (πιν. 1, 10) και 

σιγμοειδείς ή γωνιώδεις φιάλες με ελαφρά έξω νεύοντα ή κάθετα χείλη, οι οποίες 

ανάλογα με το μέγεθός τους διακοσμούνται με αυλακώσεις ή εγχαράξεις, που 

γεμίζονται με λευκή πάστα (πιν. 1, 11). Συχνές είναι κι οι φιάλες με ελαφρά έσω 

νεύον χείλος (πιν. 1, 12), οι οποίες είναι κατά κανόνα ακόσμητες, αλλά σε λίγες 

περιπτώσεις διακοσμούνται στο χείλος με εμπίεστα ή πλαστικά μοτίβα. Στα κλειστά 

αγγεία, ξεχωρίζουν οι πρόχοι, οι αμφορείς και ορισμένα καλά στιλβωμένα αγγεία με 

κωνικό λαιμό και κάθετη ταινιωτή λαβή (πιν. 1, 13). Χαρακτηριστική είναι η 

κατηγορία των αποθηκευτικών αγγείων. Πρόκειται για μεγάλα, βαθιά, ευρύστομα 

αγγεία (πιν. 1, 14)οι επιφάνειες των οποίων δεν στιλβώνονται καλά και η κεραμική 

ύλη περιέχει πολλές προσμίξεις. Σε μερικές περιπτώσεις σώζονται αποφύσεις με 

εμπιέσεις στην κοιλιά. 

Η κεραμική της επόμενης υποπεριόδου της ΠΕΧ, δηλαδή ΠΕΧ ΙΙ, (Σιταγροί 

Va), δεν παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις. Η κεραμική ύλη εξακολουθεί να 

είναι σκουρόχρωμη, αλλά οι επιφάνειες των αγγείων δεν είναι πλέον τόσο καλά 

στιλβωμένες. Επιπλέον, η αυλακωτή διακόσμηση αντικαθίσταται από εμπιέσεις, που 

γεμίζονται με άσπρη ύλη. Αναφορικά με το σχηματολόγιο των αγγείων φαίνεται ότι 

κάποια βασικά σχήματα, ανάλογα με το μέγεθός τους, θα μπορούσαν να εξυπηρετούν 

διαφορετικές καθημερινές ανάγκες. Συναντάμε τα κύπελλα με έξω νεύον χείλος και 

ομφαλοειδείς βάσεις (πιν. 1, 15), στα οποία το κάτω μέρος τους είναι διακοσμημένο 

με εγχάρακτα ή εμπίεστα μοτίβα. Υπάρχουν όμως και κύπελλα χωρίς διακόσμηση. 

Ένα πολύ συχνό σχήμα είναι οι φιάλες (πιν. 1, 16), οι οποίες απαντώνται σε ποικίλα 

μεγέθη και παρουσιάζουν διαφοροποίηση στα επιμέρους χαρακτηριστικά τους. Τα 

μεγάλα αποθηκευτικά αγγεία συνεχίζουν την παράδοση των αρχών της ΠΕΧ. Λίγα 

είναι τα παραδείγματα κλειστών αγγείων που μπορούν να συσχετιστούν με το 

σερβίρισμα ή την αποθήκευση υγρών. Αναφέρουμε την περίπτωση δυο πρόχων (πιν. 

1, 17) με σφαιρικό σώμα, κυλινδρικό λαιμό και κάθετη υπερυψωμένη λαβή και την 

περίπτωση ενός ελλειψοειδούς σώματος, πιθανώς αμφορέα. 

Στο δεύτερο μισό της 3
ης

 χιλιετίας (Σιταγροί Vb), τα τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά των αγγείων αλλάζουν, καθώς η κεραμική ύλη είναι πιο 

χοντρόκοκκη σε σχέση με τις προηγούμενες φάσεις και οι επιφάνειες των αγγείων δεν 

είναι τόσο καλά στιλβωμένες ενώ η διακόσμηση περιορίζεται σε επίθετες πλαστικές 

ταινίες. Εξακολουθεί όμως η κεραμική να παραμένει σκουρόχρωμη. Νέο σχήμα 

αγγείου, χαρακτηριστικό της περιόδου, είναι το μικρό κύπελλο με σιγμοειδές ή 

γωνιώδες σώμα και κάθετη υπερυψωμένη λαβή. Συχνό σχήμα είναι οι φιάλες με το 

έσω νεύον χείλος οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις διακοσμούνται με επίθετες 

πλαστικές ταινίες κάτω από το χείλος ή φέρουν επιμήκεις διάτρητες αποφύσεις. 

Χαρακτηριστική είναι η τρομπετόσχημη απόφυση επί του χείλους, σήμα κατατεθέν 

του δεύτερου μισού της 3
ης

 χιλιετίας. Στην κατηγορία των αποθηκευτικών αγγείων 

συνεχίζεται η χρήση μεγάλων βαθιών ευρύστομων αγγείων που συχνά διακοσμούνται 

με πλαστικές ταινίες ή εμπιέσεις επί του χείλους ή στο σώμα. Στα κλειστά σχήματα 

αναφέρουμε τις πρόχους και τους αμφορείς με κυλινδρικό ή κωνικό λαιμό και 

ελλειψοειδές σώμα. 

Στρώματα του τέλους της ΠΕΧ εντοπίστηκαν στον οικισμό της Σκάλας 

Σωτήρος
40

 στη Θάσο. Και εδώ συναντάται το χαρακτηριστικό για την περίοδο 

κανθαρόσχημο αγγείο με τις υπερυψωμένες λαβές. Πέρα από αυτό, υπάρχουν 

                                                
40 Κουκούλη- Χρυσανθάκη 1987, 389-406; 1988, 421-431; 1989, 507-520; 1990, 531-545; 

Παπαδόπουλος κ.α. 2001, 57-65 
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αμφορείς με σωληνοειδείς κατακόρυφες αποφύσεις ή κατακόρυφες λαβές στην κοιλία 

για την αποθήκευση. Φιάλες με έσω νεύον χείλος και ταινιωτές κατακόρυφες λαβές, 

ευρύστομα αγγεία, κάποια από τα οποία φέρουν και προχοή στην κοιλία. 

 

 

Η κεραμική της Μέσης Εποχής του Χαλκού 

 

Οι διαφορές που διέκρινε ήδη ο Heurtley ανάμεσα στην κεραμική της κεντρικής 

Μακεδονίας και της Χαλκιδικής και ιδιαίτερα η απουσία τροχήλατης τεφρής 

μινυακής κεραμικής από την πρώτη και η παρουσία της στη δεύτερη, ερμηνεύτηκαν 

ως ενδείξεις διακοπής των σχέσεων των κοινοτήτων των δύο αυτών περιοχών και 

απομόνωσης των κοινοτήτων της ενδοχώρας από τα πολιτισμικά ρεύματα του 

νότου
41

. Η απουσία τεφρής μινυακής κεραμικής από τις κοινότητες της Μακεδονίας, 

πλην εκείνων της Χαλκιδικής, κατέστησε ήδη από τότε “προβληματική” για την 

έρευνα μία ολόκληρη περίοδο, που τοποθετείται στο πρώτο μισό της 2
ης

 χιλιετίας, 

δυσχεραίνοντας τον προσδιορισμό της Μακεδονικής ΜΕΧ
42

. Το φαινόμενο 

ερμηνεύτηκε
43

 ως αποτέλεσμα της πολιτισμικής ομοιογένειας και στασιμότητας στην 

οποία θα εισήλθαν οι κοινότητες της Μακεδονίας κατά το πρώτο μισό της 2ης 

χιλιετίας π.Χ. ενώ ο πολιτισμός της περιόδου από το 2000 π.Χ. μέχρι το 1400/1350 

π.Χ., όταν δηλαδή εμφανίζεται στα στρώματα των οικισμών ΥΕ ΙΙΙΒ και ΥΕ ΙΙΙΓ 

μυκηναϊκή κεραμική, χαρακτηρίστηκε τοπικός. Σύμφωνα με μία άλλη άποψη, και 

εξαιτίας του στρωματογραφικού κενού που παρουσιάζει ο οικισμός του Καστανά 

μεταξύ Πρώιμης και Ύστερης Εποχής του Χαλκού (στρώμα 20), σε συνδυασμό με 

την μέχρι τότε αδυναμία της έρευνας να εντοπίσει στρώματα σε οικισμούς της 

κεντρικής Μακεδονίας που θα μπορούσαν να αποδοθούν με ασφάλεια στην ΜΕΧ, 

υποστηρίχτηκε ότι η εγκατάλειψη του οικισμού δεν αποτελεί μεμονωμένο 

περιστατικό αλλά αφορά στο σύνολο των οικισμών της περιοχής
44

. 

Η πρόσφατη ανασκαφική έρευνα σε θέσεις της δυτικής και κεντρικής 

Μακεδονίας και η μελέτη της στρωματογραφικής ακολουθίας και της κεραμικής στη 

θέση Καλλίπετρα κοντά στη Λευκόπετρα Ημαθίας
45

 και στην Τούμπα 

Θεσσαλονίκης
46

 παρέχουν μία πρώτη αλλά σαφή εικόνα για τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της κεραμικής της περιόδου. Επίσης, οι νεότερες ανασκαφές στη 

Τορώνη Χαλκιδικής
47

 και στην Τούμπα της Ολύνθου (Άγιος Μάμας)
48

 

συμπληρώνουν την εικόνα για την ΜΕΧ στη Χαλκιδική. 

Τα στοιχεία από τη Δυτική Μακεδονία προς το παρόν είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένα. Στον Κορινό Πιερίας
49

 μέσα σε λάκκο βρέθηκε μαζί με Μυκηναϊκή 

κεραμική και ένα τεφρό μινύειο ανοιχτό αγγείο με στέλεχος. Στη θέση Πολεμίστρα 

Αιανής
50

 εντοπίστηκε νεκροταφείο της ΜΕΧ με κανθαρόσχημα ή καλαθόσχημα 

γωνιώδη αγγεία των οποίων τα τυπολογικά παράλληλα εντοπίζονται στην περιοχή της 

                                                
41 Heurtley 1939,10-17, 89, 91, 111, 121-123, 208-212 
42 Wardle 1980, 262; 1993, 121 
43 Κουκούλη –Χρυσανθάκη 1992, 478, 480-482, 733 
44 Hänsel 1989, 52 
45 Στεφανή 2000, 543-48; Στεφανή, Μερούσης 2003, 228 
46 Ανδρέου, Κωτσάκης 1997; Ψαράκη 2004; Andreou, Psaraki 2007, 405-407; Psaraki, Andreou (υπό 

έκδοση) 
47 Cambitoglou κ.α. 2001, 278-280; Cambitoglou, Papadopoulos 1990, 142; Cambitoglou, 

Papadopoulos 1991, σχεδ. 21 
48 Ασλάνης, Hänsel 1999 
49 Μπέσιος 1997 
50 Χονδρογιάννη –Μετόκη 1994, 31, 33 
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Θεσσαλίας. Επίσης, στην ίδια θέση, μέσα σε κτίσμα της ΜΕΧ βρέθηκαν λίγα 

θραύσματα αγγείων, μεταξύ των οποίων μία σιγμοειδής φιάλη με δύο οριζόντιες 

λαβές και ένα μόνωτο κύπελλο με σιγμοειδές περίγραμμα. 

Στην θέση Καλλίπετρα, κοντά στη Λευκόπετρα Ημαθίας, η φάση εντοπίζεται 

στρωματογραφικά σε δύο οικιστικά επεισόδια, που έχουν χρονολογηθεί με 

ραδιοχρονολογήσεις από το 1890 ως το 1660 π.Χ.. Η κεραμική αυτών των 

στρωμάτων διαφοροποιείται από την αγγειοπλαστική παράδοση της ΠΕΧ καθώς 

εμφανίζονται νέες κεραμικές κατηγορίες και νέα σχήματα αγγείων. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των οστράκων ανήκει σε αδρά, μονόχρωμα σκεύη και ακολουθεί σε 

ποσοστό η στιλβωμένη καστανή ή ερυθρή κεραμική ενώ σπάνια είναι τα τεφρά και 

μαύρα αγγεία. Για τις αποθηκευτικές ανάγκες χρησιμοποιούνται μεγάλα πιθοειδή και 

κυρίως μικροί πίθοι με κάθετα τοιχώματα και λαβές γλωσσοειδείς, που συχνά 

διακοσμούνται με εμπίεστη σχοινοειδή διακόσμηση, αμφορείς με λαβές κυλινδρικής 

διατομής κάθετα τοποθετημένες στην κοιλιά και κάδοι με μεγάλες σωληνωτές λαβές 

κοντά στο χείλος. Για το μαγείρεμα χρησιμοποιούνται χυτροειδή με λαβές σχεδόν 

οριζόντιες, ελαφρά ανασηκωμένες και ως σκεύη κατανάλωσης συνηθίζονται οι 

φιάλες με λαβές λοξές, κυλινδρικής ή ημικυλινδρικής διατομής και τα κύπελλα με 

σιγμοειδές περίγραμμα. Στα επιμέρους μορφολογικά χαρακτηριστικά των αγγείων 

ξεχωρίζουν οι διχαλωτές λαβές πρώιμου τύπου, οι οποίες όμως είναι ιδιαίτερα 

σπάνιες, οι ταινιωτές λαβές με μία κεντρική ή δύο πλαϊνές αυλακώσεις, καθώς και 

αποφύσεις κομβιόσχημες, μαστοειδείς και μικρές γλωσσοειδείς. 

Στην Άσσηρο
51

 της Κεντρικής Μακεδονίας, η ανθρώπινη παρουσία φαίνεται ότι 

ξεκινά σε μία περίοδο μεταξύ 2000 και 1800 π.Χ. Τα λείψανα, που έχουν προς το 

παρόν αποκαλυφθεί, περιορίζονται σε ελάχιστα ίχνη που υποδηλώνουν ανθρώπινη 

δραστηριότητα πάνω στον φυσικό βράχο στη βάση της τούμπας. Δεν εντοπίστηκαν 

αρχιτεκτονικά λείψανα, συλλέχτηκε όμως κεραμική με χαρακτηριστικό γνώρισμα τις 

ανοιχτόχρωμες στιλβωμένες επιφάνειες των αγγείων, στοιχείο που εκλείπει από τα 

κατοπινά στρώματα της θέσης. Επίσης, σε ανώτερο στρώμα που μάλλον 

χρονολογείται στο δεύτερο μισό της ΜΕΧ, βρέθηκε στέλεχος με αυλακώσεις από το 

πόδι χειροποίητου αγγείου που πιθανόν μιμείται μινυακά πρότυπα. 

Στην Τούμπα Θεσσαλονίκης τα στρώματα που αποδίδονται στην ΜΕΧ 

εντοπίστηκαν σε ανασκαφικές τομές στην πλαγιά του λόφου (φάσεις 14-9),
52

 όπου 

αποκαλύφθηκαν αποσπασματικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και συλλέχτηκε κεραμική. 

Επίσης, σημαντική ποσότητα κεραμικής της ίδιας περιόδου βρέθηκε στα κατώτερα 

επίπεδα μεγάλου λάκκου στη βάση της τούμπας. Τα κεραμικά αγγεία στο σύνολο 

τους είναι χειροποίητα και ακόσμητα με στιλβωμένες ή λειασμένες επιφάνειες. Κατά 

κανόνα ο πηλός είναι μεσαίας ποιότητας σε αντίθεση με τα μαγειρικά και τα 

αποθηκευτικά σκεύη που κατασκευάζονται από πιο χονδρόκοκκο πηλό και κάποια 

από τα μικρά σκεύη κατανάλωσης που κατασκευάζονται από λεπτόκοκκο πηλό. Σε 

όλα τα σκεύη προσφοράς ή κατανάλωσης η επιφάνεια είναι καλά στιλβωμένη, ενώ σε 

κάποιες περιπτώσεις επιδιώκεται διακοσμητικό αποτέλεσμα με τα συνεχόμενα 

διαγώνια και παράλληλα ίχνη του στιλβωτήρα. Το χρώμα της επιφάνειας είναι μαύρο 

ή σκούρο καστανό με νέφη όπτησης και σε λιγότερα αγγεία, κυρίως στις φιάλες με 

σιγμοειδές περίγραμμα, το χρώμα τους κυμαίνεται από καστανό έως ερυθρό. Κάποια 

από τα καστανέρυθρα αγγεία καλύπτονται με λεπτό και ιδιαίτερα στιλπνό επίχρισμα. 

Γενικά παρατηρείται ποικιλία στην ποιότητα της κεραμικής ύλης, στην ποιότητα της 

στίλβωσης, στις συνθήκες όπτησης αλλά και στην απόδοση των επιμέρους 

                                                
51 Wardle 1993, 121; Wardle & Wardle 2007, 457 
52 Ραδιοχρονολόγηση σε απανθρακωμένους σπόρους της φάσης 12 δίνει μία χρονολόγηση μεταξύ 

2010 και 1880 π.Χ. και δείγμα της φάσης 9 χρονολογείται μεταξύ 1880 και 1680 π.Χ. 
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μορφολογικών χαρακτηριστικών των αγγείων, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η 

παραγωγή της κεραμική δεν είναι τυποποιημένη και ότι για την κατασκευή των 

αγγείων εφαρμόστηκαν κοινές τεχνολογικές διαδικασίες πιθανότατα από έναν 

σημαντικό αριθμό ατόμων. 

Στα ανοιχτά σκεύη προσφοράς και κατανάλωσης υπάρχει μεγάλη ποικιλία 

στους τύπους των αγγείων. Κυριαρχούν οι σιγμοειδείς φιάλες μεσαίου ή μεγάλου 

μεγέθους με οριζόντιες λαβές (πιν. 2, 5) και ακολουθούν οι μικρές σιγμοειδείς φιάλες 

με κάθετες υπερυψωμένες λαβές (πιν. 2, 1) και οι ρηχές ελλειψοειδείς φιάλες μεσαίου 

ή μεγάλου μεγέθους με διχαλωτές λαβές πρώιμου τύπου σε θέση διαγώνια επί του 

χείλους (πιν. 2, 3). Σημαντική είναι και η παρουσία των ρηχών ελλειψοειδών φιαλών 

με έσω νεύον χείλος μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους (πιν. 2, 4) όπως και των 

φιαλών με γωνιώδες περίγραμμα και υπερυψωμένες ή οριζόντιες λαβές μικρού και 

μεσαίου μεγέθους (πιν. 2, 2). Στα κλειστά σχήματα η ποικιλία είναι πιο περιορισμένη. 

Ως αποθηκευτικά αγγεία χρησιμοποιήθηκαν οι πιθαμφορείς, οι αμφορείς με σφαιρικό 

σώμα και κυλινδρικό λαιμό (πιν. 2, 8) και τα ευρύστομα αγγεία μεσαίου μεγέθους 

(πιν. 2, 7). Περιορισμένη ήταν η χρήση σφαιρικών αγγείων μικρού ή μεσαίου 

μεγέθους με κοντό λαιμό και έξω νεύον χείλος (πιν. 2, 6), που μάλλον σχετίζονται με 

την μικρής διάρκειας αποθήκευση, ενώ είναι ιδιαίτερα σπάνιες οι πρόχοι για το 

σερβίρισμα ποτού. 

Η ποικιλία στα σχήματα και στους τύπους των ανοιχτών αγγείων πιθανότατα 

ανταποκρίνεται στην ανάγκη ικανοποίησης διαφορετικών αναγκών (ατομικά σκεύη 

πόσης, σκεύη σερβιρίσματος, βοηθητικά σκεύη τροφοπαρασκευής) αλλά 

ενδεχομένως να σχετίζεται και με την διαφορετική κοινωνική αξία κάποιων αγγείων. 

Για παράδειγμα, οι γωνιώδεις φιάλες με τα λεπτά τοιχώματα, τον καθαρό πηλό και 

την ιδιαίτερα στιλπνή σκουρόχρωμη επιφάνεια και οι μικρές καστανέρυθρες 

σιγμοειδείς φιάλες με τις υπερυψωμένες λαβές ίσως χρησιμοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα 

κοινωνικά συμβάντα ως σκεύη πόσης
53

. 

Η κεραμική της Τούμπας στην ΜΕΧ αποτελεί συνέχεια της κεραμικής 

παράδοσης της ΠΕΧ της κεντρικής Μακεδονίας, ενώ η αναγνώριση όμοιων και 

παρόμοιων τύπων σε θέσεις της Χαλκιδικής
54

 και της Θεσσαλίας
55

 αντανακλά την 

ύπαρξη επαφών με αυτές τις περιοχές. Το μοναδικό όστρακο, που θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί μινυακό, ανήκει σε χειροποίητο ανοιχτό ημισφαιρικό αγγείο, κύπελλο 

ή φιάλη, με ελαφρώς έξω νεύον χείλος και οριζόντιες αυλακώσεις στην ανώτερη 

ζώνη του σώματος και ιδιαίτερα στιλπνή σκούρα καστανή επιφάνεια
56

. 

Φιάλες με έσω νεύον χείλος και γωνιώδεις φιάλες βρέθηκαν και στα στρώματα 

22-21 του Καστανά,
57

 που χρονολογούνται στο τέλος της ΠΕΧ και στην αρχή της 

ΜΕΧ (2000-1800 π.Χ.), ενώ στο στρώμα 19 που ακολουθεί το κενό στην κατοίκηση 

της θέσης και χρονολογείται στη μετάβαση από την ΜΕΧ στην ΥΕΧ, βρέθηκε 

χειροποίητο κανθαρόσχημο αγγείο με οριζόντιες αυλακώσεις στο σώμα, που μιμείται 

μινυακά πρότυπα. 

Στην Χαλκιδική, η παρουσία τεφρής μινυακής κεραμικής στην Τούμπα της 

Ολύνθου (Άγιος Μάμας)
58

 και στον Μολυβόπυργο
59

 κατέστησε ήδη από την εποχή 

                                                
53 Andreou, Psaraki 2007, 406-7; Ψαράκη 2004, 251-254 
54 βλ. κεραμική από Τούμπα Ολύνθου (Άγιος Μάμας), Ασλάκης & Hänsel 1999, 104-105, εικ.3 
55 Για Άργισσα Μαγούλα (στρώματα 1-6) βλ. Hanschmann and Milojčić 1976, Hanschmann 1981; για 

Πευκάκια (φάσεις 1-5) βλ. Maran 1992 
56 Ανδρέου, Κωτσάκης 1996, σχεδ. 10, ΤΚΑ 889 
57 Aslanis 1985 
58 Heurtley & Radford 1927-1928, 117-155; Heurtley 1939, 91, 208 
59 Heurtley & Radford 1927-1928, 156-175; Heurtley 1939, 91-92, 209-213 
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του Heurtley την ΜΕΧ ως μία εύκολα αναγνωρίσιμη περίοδο. Η εικόνα αυτή 

επιβεβαιώνεται από τις νεότερες έρευνες στην τούμπα της Ολύνθου
60

 και στην 

Τορώνη
61

 (πιν. 3). 

Στην Τορώνη συλλέχτηκε πολύ μεγάλη ποσότητα τοπικής και επείσακτης 

γκρίζας, καστανής ή κοκκινωπής μινυακής κεραμικής, χειροποίητης ή τροχήλατης, 

και επιβεβαιώνεται η παρουσία της κύλικας με αυλακωτό στέλεχος, χαρακτηριστικός 

τύπος αγγείου της νότιας Ελλάδας. Στον Μολυβόπυργο, σύμφωνα με τις 

προκαταρκτικές δημοσιεύσεις, η κεραμική είναι σχεδόν αποκλειστικά μινυακή, 

γκριζα ή μαύρη και σπανιότερα κόκκινη ή κιτρινωπή, και περίπου το 10% των 

αγγείων αυτής της κατηγορίας κατασκευάστηκε στον τροχό. Εκτός από τα σχήματα 

που είναι γνωστά στην νότιο Ελλάδα, όπως οι κύλικες με αυλακωτό στέλεχος (πιν. 3, 

4) και οι δίωτες φιάλες (πιν. 3, 3), στην ίδια κεραμική κατηγορία ανήκουν και τοπικά 

σχήματα, όπως οι φιάλες με σιγμοειδές περίγραμμα και διχαλωτές λαβές πρώιμου 

τύπου, οι πρόχοι με λοξότμητη προχοή και τα μεγάλα πιθοειδή αγγεία. Τα αγγεία 

αυτής της κατηγορίας φέρουν τις χαρακτηριστικές οριζόντιες αυλακώσεις στο σώμα 

ή στο στέλεχος. 

Στην Τούμπα της Ολύνθου διακρίνονται τέσσερις φάσεις της ΜΕΧ. Στην 

πρώιμη, συνεχίζεται η κεραμική παράδοση της ΠΕΧ με χειροποίητα αγγεία διαφόρων 

σχημάτων και μεγεθών, όπως πίθοι, αμφορείς, πρόχοι, φιάλες, κανθαρόσχημοι 

αμφορίσκοι, ενώ βρέθηκαν τουλάχιστον δύο τροχήλατα αγγεία. Στην επόμενη φάση 

κυριαρχεί η καστανέρυθρη κεραμική με ή χωρίς επίχρισμα και αρκετά καθαρό πηλό. 

Χαρακτηριστικά σχήματα είναι οι σιγμοειδείς φιάλες με υπερυψωμένες ταινιωτές 

λαβές και οι γωνιώδεις φιάλες με κάθετες υπερυψωμένες, αλλά και οριζόντιες λαβές. 

Η τρίτη φάση χαρακτηρίζεται από την παρουσία γκρίζας μινυακής κεραμικής, που 

συνυπάρχει όμως με την καστανέρυθρη της προηγούμενης φάσης. Στην τέταρτη 

φάση ξεχωρίζει η άριστης ποιότητας τροχήλατη μινυακή κεραμική όλων των 

αποχρώσεων και τα γωνιώδη σχήματα των αγγείων. Το πιο συνηθισμένο σχήμα 

μινυακού αγγείου είναι η κύλικα με στέλεχος και κάθετες ταινιωτές λαβές και 

ακολουθούν άλλα ανοιχτά αγγεία, όπως κύπελλα, φιάλες και κάνθαροι, ενώ είναι 

ιδιαίτερα σπάνιες οι πρόχοι και οι μικροί αμφορείς. Η επείσακτη μινυακή τροχήλατη 

κεραμική ανήκει στην κατηγορία της επιτραπέζιας κεραμικής και σχετίζεται με 

πρακτικές κατανάλωσης τροφής και ποτού. 

Η καστανέρυθρη κεραμική με ή χωρίς την ύπαρξη επιχρίσματος, που είναι 

κοινή στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης, στην Τούμπα της Ολύνθου και στην 

Καλλίπετρα Ημαθίας, απαντάται σε οικισμούς της ΜΕΧ στο βόρειο Αιγαίο και στη 

Θεσσαλία (Πολιόχνη VI, Τροία VI, Πευκάκια), γεγονός που αποδεικνύει την ύπαρξη 

επαφών ανάμεσα στις κοινότητες της Μακεδονίας και μετριάζει την αντίληψη περί 

απομόνωσης και εσωστρέφειας των κοινοτήτων στο εσωτερικό της Μακεδονίας κατά 

την ΜΕΧ. Παράλληλα, η απουσία τροχήλατης μινυακής κεραμικής και η σποραδική 

παρουσία αγγείων, που μιμούνται μινυακά πρότυπα στους οικισμούς της κεντρικής 

και δυτικής Μακεδονίας πράγματι προσδίδει έναν τοπικό χαρακτήρα στην κεραμική 

παραγωγή αυτών των οικισμών, που πιθανόν οφείλεται είτε στην μη υιοθέτηση των 

κοινωνικών πρακτικών στις οποίες θα χρησιμοποιήθηκε το σερβίτσιο της μινυακής 

κεραμικής ή στο γεγονός ότι για την ικανοποίηση αντίστοιχων αναγκών οι κοινότητες 

της ενδοχώρας συνέχισαν να χρησιμοποιούν σκεύη της τοπικής παράδοσης. Το 

φαινόμενο θα πρέπει ίσως να αποδοθεί στην ενεργητική παρέμβαση των τοπικών 

κοινωνιών στα ερεθίσματα, που δέχονταν από άλλες περιοχές και στις ισχυρές δομές 

                                                
60 ο.π. 48 
61 ο.π. 47 
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του συστήματος οργάνωσης της παραγωγής, που προς το παρόν δεν υιοθετεί την 

εισαγωγή του τροχού διατηρώντας τις παραδοσιακές μεθόδους της χειροποίητης 

κεραμικής, παρά στην απομόνωση και στην έλλειψη επαφών με τις γειτονικές ή πιο 

απομακρυσμένες περιοχές. 

 

 

Η κεραμική της Ύστερης Εποχής του Χαλκού 

 

Στο δεύτερο μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ., η εμφάνιση, σε οικισμούς και 

νεκροταφεία της Μακεδονίας, τόσο της διακοσμημένης χειροποίητης κεραμικής, 

εγχάρακτης και γραπτής αμαυρόχρωμης, όσο και της επείσακτης μυκηναϊκής ή της 

ντόπιας μυκηναϊκού τύπου κεραμικής σηματοδοτεί όχι μόνο την εισαγωγή 

σημαντικών τεχνολογικών και τυπολογικών καινοτομιών στην κεραμική παραγωγή 

αλλά και την αλλαγή στην κοινωνική αξία των αγγείων. Επίσης, αντανακλά ένα είδος 

εντατικοποίησης των δικτύων επαφών και ανταλλαγών με περιοχές της βόρειας 

Βαλκανικής και της νότιας Ελλάδας, καθώς και μία μεγαλύτερη δεκτικότητα στις 

εξωτερικές επιδράσεις, τις οποίες οι κοινότητες της Μακεδονίας προσαρμόζουν στις 

τοπικές ανάγκες. 

Χάρη στον μεγάλο αριθμό ανασκαμμένων θέσεων της ΥΕΧ στην Μακεδονία, 

αλλά και στον σημαντικό αριθμό κυρίως προκαταρκτικών και λιγότερο τελικών 

δημοσιεύσεων των ευρημάτων, οι γνώσεις μας για την εποχή είναι πολύ 

περισσότερες, ενώ είμαστε σε θέση να διακρίνουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

αγγείων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

 

Για την κεραμική της Μακεδονίας από το τέλος της ΜΕΧ έως την αρχή της ΥΕ 

ΙΙΙΑ2, (περίπου 1640-1320 π.Χ.), τα διαθέσιμα προς το παρόν στοιχεία
62

 προέρχονται 

από οικισμούς της κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως την Τούμπα Θεσσαλονίκης
63

 

(φάσεις 8-6) και τον Καστανά
64

 (στρώματα 19-18/17) καθώς επίσης και από το 

Αξιοχώρι (τούμπα Βαρδαρόφτσας, φάση Β)
65

, το Περιβολάκι (τούμπα Σαρατσέ, φάση 

Β)
66

, την Καλίνδρια (στρώμα ΙΙa – IIb), από θέσεις της Χαλκιδικής όπως ο 

Μολυβόπυγος
67

, η Τορώνη
68

 και κυρίως η Τούμπα της Ολύνθου (Άγιος Μάμας,. 

στρώματα 13-5)
69

, και από το Αρχοντικό Γιαννιτσών (φάση Α)
70

 στη δυτική 

Μακεδονία. 

Στις πρώιμες φάσεις της ΥΕΧ η κατηγορία της ακόσμητης χειροποίητης 

κεραμικής αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό της κεραμικής παραγωγής και 

συνεχίζει την παράδοση της ΜΕΧ. Σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο 

χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη τυποποίηση στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και 

στο σχηματολόγιο. Τα αγγεία προσφοράς και κατανάλωσης τροφής είναι κατά 

κανόνα καστανά στιλβωμένα με κεραμική ύλη μεσαίας ποιότητας, ενώ στα 

αποθηκευτικά και μαγειρικά σκεύη ο πηλός είναι χοντρόκοκκος και οι επιφάνειες 

                                                
62 Ικανοποιητικό δείγμα υλικού, δημοσίευση και επαρκής στατιστική ανάλυση των δεδομένων 
63 Ψαράκη 2004; Andreou, Psaraki 2007, 407-410; Psaraki, Andreou (υπό έκδοση) 
64 Hochstetter 1984. Βλ. επίσης στο ίδιο για συγκριτική χρονολόγηση των θέσεων, Hochstetter 1984, 

279-299, Abb. 54 
65 Heurtley, Hutchinson 1925-26, 12-13, 17-19, pl. VIII-IX 
66 Heurtley 1929-30, 127-129 
67 Heurtley &Radford 1927-28, 165-170 
68 Cambitoglou & Papadopoulos 1993 
69 Heurtley & Radford 1927-28, 138-142, Horejs 2003, 2004 
70 Δελιόπουλος 2006; Για εγχάρακτη κεραμική Αρχοντικού βλ. Μερούσης, κ.α. 1996 και Stefani, 

Merousis 1997, 354-356 
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τους είναι σκούρες καστανές ή μαύρες και αδρές ή λειασμένες. Στην λεγόμενη 

επιτραπέζια κεραμική εξακολουθούν να κατασκευάζονται όλα σχεδόν τα ανοιχτά 

σχήματα αγγείων της προηγούμενης περιόδου, όμως το ποσοστό τους μειώνεται 

αισθητά σε αντίθεση με το ποσοστό της ημισφαιρικής λεκάνης με τις δύο κάθετα 

τοποθετημένες διχαλωτές λαβές επί του χείλους (πιν. 4, 1). Αυτό το σχήμα, που θα 

αποτελέσει το βασικότερο είδος ακόσμητου ανοιχτού σκεύους της ύστερης YEX, 

χρησιμοποιείται ήδη ευρέως στις καθημερινές πρακτικές, στοιχείο που υποδηλώνει 

την απαρχή μίας πιο τυποποιημένης κεραμικής παραγωγής και χρήσης τουλάχιστον 

για τα σκεύη που προορίζονται για την ικανοποίηση των καθημερινών αναγκών. 

Στα κλειστά σκεύη μειώνεται το ποσοστό των μεγάλων αποθηκευτικών αγγείων 

και αυξάνεται το ποσοστό των δοχείων μικρού και μεσαίου μεγέθους όπως των 

αμφορέων και των μικρών σφαιρικών αγγείων, ενώ μικρό εξακολουθεί να είναι το 

ποσοστό των πρόχων. Οι αμφορείς κατά κανόνα έχουν απιόσχημο ανεστραμμένο 

σώμα, ψηλό κωνικό λαιμό και χοανοειδές στόμιο, δύο ή τέσσερις κάθετες λαβές στο 

σώμα και στο σημείο ένωσης του λαιμού με το σώμα ενίοτε υπάρχει χαρακτηριστική 

οριζόντια αυλάκωση (πιν. 4, 5). Οι αλλαγές στα κλειστά σκεύη αντανακλούν την 

εμφάνιση νέων αναγκών χρήσης που ενδέχεται να απηχούν τον εμπλουτισμό της 

δίαιτας με νέα διατροφικά είδη ή να υποδηλώνουν την εμφάνιση νέων διατροφικών 

συνηθειών στην κατανάλωση κυρίως ποτών. Για την αποθήκευση χρησιμοποιούνται 

πιθοειδή αγγεία με στενό ή ευρύ στόμιο και κάποια από αυτά κοσμούνται με 

πλαστική σχοινοειδή διακόσμηση κάτω από το χείλος ή εμπιέσεις. Το βασικό 

μαγειρικό σκεύος είναι ο «πύραυνος» (πιν. 4, 7), δηλαδή φορητές χύτρες μεγάλου 

μεγέθους που αποτελούνται από το κυρίως σκεύος και την ενσωματωμένη κυλινδρική 

ή κωνική βάση εντός της οποίας τοποθετείται η καύσιμη ύλη. 

Σχήματα αγγείων γνωστά από την ΜΕΧ αλλά και καινούργιοι τύποι αγγείων 

εμφανίζονται τώρα είτε χωρίς διακόσμηση είτε με εγχάρακτη ή γραπτή αμαυρόχρωμη 

διακόσμηση. Η χρήση και λειτουργία των διακοσμημένων αγγείων συνδέεται με 

ειδικές κοινωνικές περιστάσεις, όπως προκύπτει τόσο από τον μικρό αριθμό αυτών 

των σκευών όσο και από τα σχήματά τους. 

Η εγχάρακτη διακόσμηση με ισχυρούς δεσμούς στον Βαλκανικό χώρο
71

 

συνηθίζεται κυρίως σε μικρά σφαιρικά κλειστά αγγεία με κοντό κωνικό λαιμό, στενό 

στόμιο και δύο κάθετες υπερυψωμένες λαβές κυκλικής διατομής, γνωστά ως 

κάνθαροι (πιν. 6, 3), και σπανιότερα σε μικρά ανοιχτά σιγμοειδή (πιν. 6, 1) ή 

ημισφαιρικά αγγεία (πιν. 6, 2) και ακόμα πιο σπάνια σε αμφορείς. Η χρήση των 

ανοιχτών εγχάρακτων αγγείων και των εγχάρακτων αμφορέων, λόγω του ιδιαίτερα 

μικρού ποσοστού τους αλλά και λόγω του ότι οι ίδιοι τύποι αγγείων εμφανίζονται και 

χωρίς διακόσμηση είναι αινιγματική, σε αντίθεση με τους μικρούς σφαιρικούς 

κανθάρους που απαντούν αποκλειστικά με εγχάρακτη διακόσμηση και των οποίων η 

χρήση θα ήταν εξειδικευμένη. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των εγχάρακτων κανθάρων 

της πρώιμης ΥΕΧ είναι η στίλβωση της εσωτερικής επιφάνειας με αποτέλεσμα το 

σώμα του αγγείου να καθίσταται ιδιαίτερα στεγανό. Οι μηχανικές ιδιότητες αλλά και 

οι αναλύσεις που έγιναν σε δείγμα αγγείων αυτού του τύπου, καθιστούν ιδιαίτερα 

πιθανή τη χρήση τους ως δοχεία αρωματικών ελαίων
72

. 

Τα εγχάρακτα αγγεία κατασκευάζονται από λεπτόκοκκο πηλό, τα τοιχώματά 

τους κυρίως εκείνα των κανθαρόσχημων αγγείων είναι ιδιαίτερα λεπτά και η 

ποιότητα της στίλβωσης είναι υψηλή. Το χρώμα της επιφάνειας είναι καστανό, 

καστανέρυθρο ή μαύρο. Υπάρχει ποικιλία στις τεχνικές της εγχάρακτης 

                                                
71 Hochstetter 1982; Horejs 2004, 74-80; Shalganova 1995 
72 Roumpou κ.α. 2008 
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διακόσμησης, όμως κατά κανόνα η εγχαράξεις γίνονται με λεπτό εργαλείο και η 

γραμμή των σχεδίων είναι σταθερή και ακριβής. Στο εσωτερικό των εγχαράξεων 

τοποθετείται λευκή πλαστική ύλη, η οποία πάνω στις σκούρες επιφάνειες των 

αγγείων επιτυγχάνει έντονα διακοσμητικό αποτέλεσμα. Τα μοτίβα είναι γεωμετρικά 

κυρίως διαγραμμισμένα, κρεμάμενα και επάλληλα τρίγωνα, ρόμβοι,, ταινίες με 

ευθύγραμμες και παράλληλες εγχαράξεις και σπανιότερα σπείρες. 

Λίγο μετά την εμφάνιση της εγχάρακτης, εμφανίζεται η γραπτή αμαυρόχρωμη 

διακόσμηση (ενδ. Τούμπα Θεσσαλονίκης φάσεις 7/6, Καστανάς στρ. 18, Τούμπα 

Ολύνθου στρώμα 8), δηλαδή θαμπή γραπτή διακόσμηση πάνω στην στιλβωμένη, 

κάποιες φορές ιδιαίτερα στιλπνή, επιφάνεια των αγγείων. Η αμαυρόχρωμη κεραμική 

της Μακεδονίας έχει στιλιστικούς δεσμούς με την γραπτή κεραμική της Θεσσαλίας 

και της κεντρικής Ελλάδας της μεταβατικής περιόδου ανάμεσα στην Μέση και στην 

Ύστερη Εποχή του Χαλκού
73

. Ο πηλός των αγγείων είναι μεσαίας ποιότητας ή 

λεπτός. Η επιφάνεια των αγγείων είναι καστανή, καστανέρυθρη ή σπανιότερα γκρίζα 

και το χρώμα της βαφής είναι ερυθρό, βιολετί ή σκούρο καστανό. Στα μοτίβα 

συνηθίζονται οι τεθλασμένες γραμμές, τα τρίγωνα, τα κρεμάμενα ημικύκλια και οι 

σπείρες. Τα αμαυρόχρωμα αγγεία της περιόδου είναι σπάνια και φαίνεται πως 

σχετίζονται με πρακτικές πόσης. Βασικό σχήμα είναι η σιγμοειδής ή γωνιώδης φιάλη 

με τις υπερυψωμένες λαβές (πιν. 7, 1,2). Το γεγονός ότι αυτό το σχήμα αγγείου, με 

ευρεία χρήση στην ΜΕΧ, απαντάται στην αρχή της ΥΕΧ κυρίως με γραπτή 

διακόσμηση ενδέχεται να σηματοδοτεί την αλλαγή στην κοινωνική αξία όχι μόνο των 

ίδιων των σκευών πόσης αλλά κυρίως των κοινωνικών πρακτικών κατά τις οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα αγγεία και στις οποίες η κατανάλωση ποτού θα κατείχε 

σημαντική θέση στο τελετουργικό
74

. Στην περίπτωση των μικρών ακόσμητων και 

αμαυρόχρωμων σιγμοειδών φιαλών, η διακόσμηση αποτελεί μέσο διάκρισης 

χρηστικά ισοδύναμων σκευών, τα οποία όμως θα ικανοποιούσαν διαφορετικές 

κοινωνικές ανάγκες, θα χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή είτε σε διαφορετικές περιστάσεις 

ή από διαφορετικά άτομα. Η σχέση της νεοεμφανιζόμενης αμαυρόχρωμης κεραμικής 

με πρακτικές πόσης ενισχύεται από το γεγονός ότι το δεύτερο σε συχνότητα σχήμα 

αγγείου με αμαυρόχρωμη διακόσμηση είναι ο αμφορέας (πιν. 7, 4,5), το κατεξοχήν 

δοχείο υγρών. 

Στην Χαλκιδική και ειδικότερα στην Τούμπα της Ολύνθου, στην αρχή της ΥΕΧ 

(στρώματα 13-9) κυριαρχεί η τοπική χειροποίητη λειασμένη λεπτή καστανή ή ερυθρή 

κεραμική με σχήματα γνωστά από την προηγούμενη περίοδο, όπως οι φιάλες με έσω 

νεύον χείλος, οι γωνιώδεις και οι σιγμοειδείς φιάλες και η αδρή χονδροειδής 

κεραμική με χαρακτηριστικά σχήματα τα χυτροειδή, τους κάδους και τους 

πυραύνους, σε μικρό ωστόσο ποσοστό. Επίσης, απαντάται και η εγχάρακτη κεραμική, 

σε ιδιαίτερα μικρό ποσοστό και αποκλειστικά σχεδόν στο σχήμα του μικρού 

σφαιρικού κανθάρου. Μία ιδιαίτερα μικρή ομάδα αγγείων αποτελείται από 

χειροποίητα σκεύη τοπικής παραγωγής που μιμούνται τα τροχήλατα μινυακά σκεύη 

του τέλους της ΜΕΧ (πιν. 5). Η ποικιλία αυτών των αγγείων περιορίζεται σε λίγα 

ανοιχτά σχήματα όπως λεκάνες, φιάλες και κανθάρους, ενώ είναι ιδιαίτερα σπάνιοι οι 

αμφορείς. Αυτά τα σκεύη λόγω των διακριτών τους τεχνολογικών χαρακτηριστικών 

συγκροτούν μία κλειστή ομοιογενή ομάδα, που θα χρησιμοποιήθηκε σε πρακτικές 

πόσης ανάλογες ίσως με εκείνες στις οποίες θα χρησιμοποιήθηκαν τα τροχήλατα 

μινυακά αγγεία της προηγούμενης περιόδου. 

                                                
73 Andreou κ.α. 1996, 567, υποσημ. 216; Horejs 2003, 2004; Wardle 1993, 124, όπου σχετική 

συζήτηση για το θέμα.  
74 Andreou, Psaraki 2007, 408-410; Ψαράκη 2004, 263 
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Στην Τούμπα της Ολύνθου, η εισαγωγής της αμαυρόχρωμης κεραμικής στο 

στρώμα 8 σηματοδοτεί το τέλος της παραγωγής της ντόπιας χειροποίητης μινυακής 

κεραμικής, την οποία και αντικαθιστά, καθώς η αμαυρόχρωμη κεραμική συγκροτεί 

επίσης ένα κλειστό σύνολο που αποτελείται από μικρά ανοιχτά σκεύη πόσης και 

αμφορείς. Επίσης, από αυτό το στρώμα και εξής αρχίζει η τυποποίηση της 

χειροποίητης κεραμικής με αντίστοιχη εξέλιξη όπως και στους οικισμούς της 

ενδοχώρας. Ωστόσο, διακρίνονται τοπικές ιδιαιτερότητες στο ρεπερτόριο των 

αγγείων κυρίως σε ό,τι αφορά στην σημαντική παρουσία ανοιχτών κανθαρόσχημων 

αγγείων στις φάσεις 8-5. 

Στην ίδια περίοδο χρονολογούνται και τα πρωιμότερα μυκηναϊκά επείσακτα 

αγγεία στον χώρο της Μακεδονίας. Στην Τορώνη
75 

βρέθηκαν θραύσματα από 

κύπελλα τύπου Βαφειού της ΥΕ Ι, από κύλικες με πόδι, από πρόχους και αλάβαστρα 

της ΥΕ ΙΙΑ και ΙΙΒ. Στο στρώμα 7 της Τούμπας της Ολύνθου (ΥΕ Ι –ΥΕ ΙΙΑ) 

βρέθηκαν επείσακτα μυκηναϊκά αγγεία
76

. 

 

Στην προχωρημένη Ύστερη Εποχή του Χαλκού (ΥΕ ΙΙΙΑ2 –ΥΕ ΙΙΙΓ, 1320-1050 

π.Χ.) στους οικισμούς της κεντρικής Μακεδονίας (ενδ. Τούμπα Θεσσαλονίκης
77

 

φάσεις 5-4, Καστανάς
78

 στρ. 16/15-13, Άσσηρος
79

 φάσεις 9/8-6, Τούμπα Ολύνθου
80

 

5/4-2) οι κατηγορίες της χειροποίητης κεραμικής της προηγούμενης περιόδου 

συγκροτούνται σε διακριτά σύνολα ενώ εμφανίζεται συστηματικά και η μυκηναϊκή 

κεραμική. 

Η χειροποίητη στιλβωμένη καστανή κεραμική, που αντιπροσωπεύει το 

μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου της κεραμικής αλλά με περιορισμένο ρεπερτόριο 

αγγείων, προορίζεται για την ικανοποίηση των καθημερινών αναγκών καλύπτοντας 

όλες τις κατηγορίες χρήσης, όπως σερβίρισμα και κατανάλωση της τροφής, 

τροφοπαρασκευή, αποθήκευση μικρής και μεγάλης διάρκειας και μαγείρεμα. Για την 

κατασκευή των αγγείων χρησιμοποιήθηκε πηλός τοπικής προέλευσης και η 

επεξεργασία του γινόταν ανάλογα το είδος του αγγείου που επρόκειτο να 

κατασκευαστεί
81

. Αποκλειστικό σχεδόν ανοιχτό σχήμα ακόσμητου αγγείου είναι η 

μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους ημισφαιρική λεκάνη με διχαλωτές λαβές κάθετα 

τοποθετημένες επί του χείλους και με δύο τριγωνικές αποφύσεις σε εκ διαμέτρου 

αντίθετες θέσεις επί του χείλους. Ο πηλός των αγγείων είναι μεσαίας ή καλής 

ποιότητας, το χρώμα τους είναι καστανό ή καστανέρυθρο και η επιφάνεια είναι καλά 

στιλβωμένη. Το μεγάλο ποσοστό του τύπου και το εύρος διακύμανσης της 

χωρητικότητας αυτών των σκευών υποδηλώνουν την ευρεία χρήση τους στην 

ικανοποίηση πολλών και διαφορετικών καθημερινών αναγκών. Οι λεκάνες με 

διχαλωτές λαβές θα χρησιμοποιήθηκαν ως βοηθητικό σκεύος στο στάδιο της 

τροφοπαρασκευής, ως σκεύος σερβιρίσματος αλλά και ως σκεύος ατομικής ή 

ομαδικής κατανάλωσης. 

Στα κλειστά στιλβωμένα αγγεία παρατηρείται μεγαλύτερη ποικιλία στα 

σχήματα και στα μεγέθη που πιθανότατα οφείλεται στην ανάγκη ικανοποίησης 

                                                
75 Cambitoglou, Papadopoulos 1991, 142, σχεδ. 22,23; Cmabitoglou, Papadopoulos 1993. Από τον 
French (1967, 59) αναφέρεται μυκηναϊκό όστρακο της ΥΕ Ι/ΙΙ, επιφανειακό εύρημα, από την Τούμπα 

Θεσσαλονίκης. 
76 Horejs 2003, 346 
77 Ανδρέου, Κωτσάκης 1997; Ανδρέου 2003; Andreou 2002-2003; Andreou, Psaraki 2007; Κυριατζή 

1999, 2000; Kiriatzi κ.α. 1997; Ψαράκη 2004 
78 Hochstetter 1984; Jung 2002 
79 Wardle 1980, 1983, 1993; Wardle κ.α. 2002; Wardle, Wardle 2007 
80 Horejs 2003, 2004; Jung 2003 
81 Kiriatzi κ.α. 1997, 363 
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διαφορετικών και καινούργιων αναγκών. Στα μικρά κλειστά αγγεία ξεχωρίζουν οι 

σφαιρικοί κάνθαροι με κοντό κυλινδρικό λαιμό και με δύο υπερυψωμένες 

σκανδαλόσχημες λαβές (πιν. 4, 2) και οι πρόχοι με σφαιρικό σώμα, κυλινδρικό λαιμό 

και λοξότμητη προχοή (πιν. 4, 3). Οι αμφορείς είναι ίδιου τύπου με εκείνους της 

πρώιμης ΥΕΧ, αλλά το μέγεθος τους ποικίλει. Οι κάδοι της περιόδου έχουν ευρύ 

στόμιο και σιγμοειδές προφίλ (πιν. 4, 6). Όλα τα παραπάνω κλειστά σκεύη 

κατασκευάζονται από πηλό μεσαίας ποιότητας. Το χρώμα τους είναι σκούρο ή 

ανοιχτό καστανό και η εξωτερική επιφάνεια είναι καλά στιλβωμένη. Στην κατηγορία 

της αδρής ή αμελώς λειασμένης κεραμικής κατατάσσονται οι πίθοι και τα μαγειρικά 

σκεύη από τα οποία ο πύραυνος εξακολουθεί να είναι το βασικό είδος στις θέσεις της 

ενδοχώρας, ενώ αντιθέτως στην Τούμπα της Ολύνθου δεν απαντάται πλέον. Για την 

αποθήκευση χρησιμοποιούνται μεγάλοι πίθοι
82

. 

Η κεραμική με εγχάρακτη διακόσμηση απαντάται σε μικρό ποσοστό όπως και 

στην προηγούμενη περίοδο. Εκτός από τους σφαιρικούς κανθάρους που εμφανίζονται 

αποκλειστικά με εγχάρακτη διακόσμηση (πιν. 6, 5) και άλλα σχήματα αγγείων, όπως 

οι πρόχοι (πιν. 6, 4) και σπανιότερα οι μεσαίου μεγέθους λεκάνες με διχαλωτές λαβές 

(πιν. 6, 2), εμφανίζονται με εγχάρακτη διακόσμηση, ενώ οι μικρές σιγμοειδείς 

εγχάρακτες φιάλες έχουν πλέον εξαφανιστεί. Σε σύγκριση με την προηγούμενη 

περίοδο παρατηρούνται αλλαγές στην τεχνοτροπία της διακόσμησης με κύριο 

γνώρισμα την σκόπιμη τυποποίηση στην τεχνική των εγχαράξεων ανά σχήμα 

αγγείου. Όσον αφορά στους σφαιρικούς κανθάρους κύριο γνώρισμα είναι η 

δημιουργία πλατειών ευθύγραμμων ή καμπυλόγραμμων ταινιών, που συνήθως 

δημιουργούν σπείρες των οποίων το περίγραμμα ορίζεται από μία συνεχόμενη 

εγχάραξη ενώ στο εσωτερικό των ταινιών με αιχμηρό εργαλείο γίνονται κοφτές 

μαχαιριές μικρού μήκους και προς διάφορες κατευθύνσεις. Έτσι δημιουργείται μία 

αδρή επιφάνεια πάνω στην οποία τοποθετείται λευκή πλαστική ύλη, που καλύπτει 

όλο το πλάτος του μοτίβου και όχι μόνο την κάθε εγχάραξη, με αποτέλεσμα το 

αισθητικό αποτέλεσμα να είναι εντελώς διαφορετικό από εκείνο των εγχάρακτων 

σφαιρικών κανθάρων της προηγούμενης περιόδου. Στις πρόχους και στις λεκάνες τα 

εγχάρακτα μοτίβα (ευθύγραμμες εγχαράξεις, τρίγωνα με ποικίλους συνδυασμούς στο 

εσωτερικό της επιφάνειάς τους, σειρές των μικρών “σκαμμένων” τριγώνων) είναι πιο 

απλά με καλά σχεδιασμένα περιγράμματα. Αλλαγή παρατηρείται και στην 

επεξεργασία της επιφάνειας των σφαιρικών κανθάρων, που προφανώς σχετίζεται με 

την αλλαγή στον τρόπο χρήσης τους. Οι εσωτερικές επιφάνειες δεν είναι πλέον 

στιλβωμένες, αλλά έντονα αδρές. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με τα λεπτά 

τοιχώματα των αγγείων, τα καθιστά μάλλον κατάλληλα σκεύη για κάποιο ποτό. 

Τέλος, σκόπιμη τυποποίηση παρατηρείται και στο χρώμα της επιφάνειας των 

εγχάρακτων αγγείων, καθώς κατά κανόνα στους κανθάρους το χρώμα της επιφάνειας 

είναι μαύρο, στις πρόχους καστανό ή σκούρο καστανό και στις λεκάνες με διχαλωτές 

λαβές καστανό ή καστανέρυθρο. 

Στην αρχή της περιόδου (ΥΕ ΙΙΙΑ2 – ΙΙΙΒ πρώιμη) στους οικισμούς του 

εσωτερικού της κεντρικής Μακεδονίας η αμαυρόχρωμη κεραμική φτάνει στην ακμή 

της. Αυξάνει το ποσοστό της, το οποίο αν και παραμένει μικρό σε σχέση με την 

ακόσμητη κεραμική και με διακυμάνσεις από θέση σε θέση, είναι σαφώς μεγαλύτερο 

από εκείνο της εγχάρακτης κεραμικής. Εκτός από τις σιγμοειδείς και τις γωνιώδεις 

φιάλες με δύο κάθετες υπερυψωμένες λαβές, αν και σπάνια, απαντούν ημισφαιρικές ή 

σιγμοειδείς λεκάνες μεγάλου μεγέθους. Ιδιαίτερα υψηλό είναι συνήθως το ποσοστό 

των αμαυρόχρωμων αμφορέων και, τέλος, από αυτό το σερβίτσιο πόσης δεν θα 

                                                
82 Margomenou 2005 
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μπορούσαν να λείπουν οι πρόχοι (πιν. 7, 3), σχήμα ωστόσο με μικρή 

αντιπροσώπευση. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η αναλογία των διαφόρων 

σχημάτων της αμαυρόχρωμης κεραμική ποικίλει από θέση σε θέση. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι στην Τούμπα Θεσσαλονίκης οι αμφορείς είναι πολλοί και 

αντιστοιχούν στο σύνολο των μικρών ανοιχτών αγγείων ενώ στον Καστανά 

συμβαίνει το αντίθετο, καθώς το ποσοστό των αμφορέων και των πρόχων είναι το 

μισό από το αντίστοιχο ποσοστών των ανοιχτών αγγείων. 

Στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των αμαυρόχρωμων αγγείων δεν 

σημειώνονται αλλαγές σε σχέση με τα σκεύη της προηγούμενης περιόδου. Όσον 

αφορά στην διακόσμηση, οι σιγμοειδείς και γωνιώδεις φιάλες χαρακτηρίζονται από 

την μοναδικότητα ως προς την σύνθεση του διακοσμητικού θέματος, στοιχείο που τις 

καθιστά μοναδικές και μάλλον πρόκειται για προσωπικά σκεύη. Αν και ο αριθμός 

των μοτίβων δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος (ταινίες, τρίγωνα, ημικύκλια, σπείρες, 

τεθλασμένη γραμμή) οι συνδυασμοί τους ποικίλουν. Ίδια ποικιλία παρατηρείται και 

στις ελάχιστες αμαυρόχρωμες πρόχους. Αντιθέτως, οι αμφορείς, σκεύη με λιγότερο 

εξατομικευμένο χαρακτήρα, εμφανίζουν τυποποιημένη διακόσμηση που κυρίως 

συνίσταται από εναλλασσόμενες μετόπες που δημιουργούνται από δύο ζεύγη 

οριζόντιων ταινιών και ζεύγη κοντών κάθετων ταινιών, που πλαισιώνονται από 

κάθετη τεθλασμένη γραμμή ή κρόσσια. Η ζώνη με τις μετόπες κοσμεί το πάνω μέρος 

της κοιλιάς των αμφορέων, ενώ στη βάση του ψηλού κωνικού λαιμού των αγγείων 

υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία στα διακοσμητικά μοτίβα με τρίγωνα, σπείρες, και 

ταινίες. 

Ο χαρακτήρας της αμαυρόχρωμης διακόσμησης, που πιθανόν σηματοδοτεί την 

εμφάνιση εξατομικευμένων σκευών και ο εμπλουτισμός της κατηγορίας με 

περισσότερα σχήματα αγγείων που σχετίζονται με διάφορες κατηγορίες χρήσης, όπως 

το σερβίρισμα τροφής και ποτού, την ατομική κατανάλωση τροφής/ποτού και την 

αποθήκευση υγρών, αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι συγκροτείται πλέον ένα σερβίτσιο 

με σαφή προορισμό την κατανάλωση ποτού πιθανότατα σε ιδιαίτερες κοινωνικές 

περιστάσεις, όπως συμπόσια ή γιορτές. Αυτά τα συμβάντα, αν και γνωστά ήδη από 

την προηγούμενη περίοδο, φαίνεται να αποκτούν πλέον έναν λιγότερο περιστασιακό 

και πιο συγκροτημένο χαρακτήρα με περιορισμένη ωστόσο συμμετοχή για τα μέλη 

της κοινότητας. 

 

Στο τέλος της ΥΕΧ (ΥΕ ΙΙΙ Β ύστερη έως ΥΕ ΙΙΙΓ ύστερη) τα τεχνολογικά και 

μορφολογικά χαρακτηριστικά της στιλβωμένης και διακοσμημένης χειροποίητης 

κεραμικής δεν αλλάζουν. Ωστόσο σημειώνεται αύξηση στο ποσοστό των μικρών 

κλειστών στιλβωμένων αγγείων και συγκεκριμένα των κανθάρων με 

σκανδαλόσχημες λαβές και των πρόχων, στοιχείο που αντανακλά την εντατικοποίηση 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την προσφορά και κατανάλωση ποτού στις 

καθημερινές πρακτικές. Παράλληλα καταγράφεται μεγάλη μείωση στο ποσοστό και 

των δύο κατηγοριών χειροποίητης διακοσμημένης κεραμικής. Η συρρίκνωση στο 

ποσοστό της χειροποίητης διακοσμημένης κεραμικής σχετίζεται άμεσα με την 

σημαντική αύξηση, στους οικισμούς της κεντρικής Μακεδονίας του ποσοστού της 

επείσακτης μυκηναϊκής ή τροχήλατης μυκηναϊκού τύπου ντόπιας κεραμικής. Στην 

αμαυρόχρωμη κεραμική η μείωση αφορά κυρίως στα ανοιχτά σκεύη, τα οποία σχεδόν 

παύουν. Στην Τούμπα της Ολύνθου στις φάσεις 4-2 (ΥΕ ΙΙΙΒ –ΥΕ ΙΙΙΓ), οπότε και 

καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό αμαυρόχρωμης κεραμικής στη θέση, κυρίαρχο 

σχήμα είναι ο αμφορέας, ενώ τα ανοιχτά αγγεία είναι σπάνια και σχεδόν 

εξαφανίζονται. 
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Όσον αφορά στην οργάνωση της παραγωγής της χειροποίητης κεραμικής κατά 

την προχωρημένη ΥΕΧ, η μεγαλύτερη τυποποίηση στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά 

και των τριών παραπάνω κατηγοριών υποδηλώνει πως η παραγωγή των είναι πλέον 

πιο τυποποιημένη και θα γινόταν από εξειδικευμένους τεχνίτες σε τοπικό επίπεδο που 

θα ακολουθούσαν κοινές διαδικασίες. Θεωρείται επίσης πιθανό κάποιοι τεχνίτες να 

κατασκεύαζαν τόσο ακόσμητα όσο και διακοσμημένα σκεύη. Οι ομοιότητες εξάλλου 

που παρατηρούνται σε πολλά στάδια της κατασκευής των αγγείων και των τριών 

κατηγοριών χειροποίητης κεραμικής φανερώνουν ότι η διακοσμημένη κεραμική ήταν 

πλήρως ενσωματωμένη στο τοπικό σύστημα παραγωγής και στην τοπική κεραμική 

παράδοση. 

 

Στην δυτική Μακεδονία, αν και έχουν εντοπιστεί πολλές θέσεις της ΥΕΧ
83

, 

εντούτοις μόνο για τρεις από αυτές η χρονολόγηση μπορεί να γίνει με ακρίβεια και οι 

προκαταρκτικές δημοσιεύσεις δίνουν μία πρώτη, αλλά σαφή εικόνα για την κεραμική 

της περιόδου. Πρόκειται για τον προϊστορικό οικισμό στο Αγγελοχώρι Ημαθίας
84

 και 

τις δύο νεκροπόλεις στη θέση Λειβάδια Αιανής
85

 και στη θέση Σταυρός Άνω Κώμης 

Κοζάνης
86

.  

Για την στιλβωμένη και αδρή χειροποίητη κεραμική από το Αγγελοχώρι, προς 

το παρόν οι προκαταρκτικές δημοσιεύσεις δεν δίνουν πολλές πληροφορίες. 

Αντιθέτως, έμφαση δίνεται στην παρουσίαση της αμαυρόχρωμης κεραμικής που 

εμφανίζεται σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό (40%), το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το 

αντίστοιχο ποσοστό της κατηγορίας στις θέσεις δυτικά του Αξιού. Ενδεικτικά 

σημειώνεται ότι το μέγιστο ποσοστό της αμαυρόχρωμης κεραμικής στην Τούμπα 

Θεσσαλονίκης στην φάση 5 (ΥΕ ΙΙΙΑ2 –ΙΙΙΒ πρώιμη) κυμαίνεται γύρω στο 22% και 

στην Τούμπα της Ολύνθου στην φάση 4 (ΥΕ ΙΙΙΒ πρώιμη –εξελιγμένη ) γύρω στο 

8%. Το υψηλό ποσοστό της αμαυρόχρωμης κεραμικής στο Αγγελοχώρι ενισχύει την 

άποψη ότι δυτικά του Αξιού θα υπήρχε τοπικό κέντρο παραγωγής αυτής της 

κατηγορίας κεραμικής ενώ το ρεπερτόριο των σχημάτων είναι ενδεικτικό της ευρείας 

χρήσης αυτής της κεραμικής κατηγορίας στην ικανοποίηση των καθημερινών 

αναγκών των κατοίκων του οικισμού. 

Η αμαυρόχρωμη κεραμική από το Αγγελοχώρι, αν και σε γενικές γραμμές είναι 

παρόμοια με εκείνη των θέσεων της κεντρικής Μακεδονίας, εντούτοις, παρουσιάζει 

και κάποιες ιδιαιτερότητες, τόσο στην τεχνοτροπία της διακόσμησης όσο και στα 

σχήματα των αγγείων. Συνηθισμένα σκεύη είναι οι φιάλες με υπερυψωμένες λαβές 

(πιν. 7, 6), οι πρόχοι (πιν. 7, 7), οι πιθαμφορείς με κάθετες λαβές, οι πίθοι, τα κύπελλα 

με υπερυψωμένες λαβές και οι φιάλες με διχαλωτές λαβές. Εκτός από την γνωστή 

στην κεντρική Μακεδονία μονόχρωμη γραπτή διακόσμηση απαντάται και η δίχρωμη 

αμαυρόχρωμη με συνδυασμό μαύρων και κόκκινων μοτίβων στο ίδιο αγγείο. 

Στο Αγγελοχώρι βρέθηκαν και λίγα όστρακα από εγχάρακτους σφαιρικούς 

κανθάρους και από εγχάρακτες λεκάνες. Το ποσοστό της κατηγορίας είναι ιδιαίτερα 

μικρό, γεγονός που επιβεβαιώνει την άποψη ότι δυτικά του Αξιού η εγχάρακτη 

κεραμική είναι ιδιαίτερα σπάνια. 

                                                
83 Προκαταρκτικές παρουσιάσεις στο ΑΕΜΘ; Επίσης, Ζιώτα 2007, 12-19; Καραμήτρου – Μεντεσίδη 

1999; Καραμήτρου –Μεντεσίδη 2003; Στεφανή, Μερούσης 2003 
84 Στεφανή 1994, 1997, Stefani, Merousis 1997. Σύμφωνα με τη ραδιοχρονολόγηση ενός δείγματος, ο 

οικισμός χρονολογείται μεταξύ 1420-1134 π.Χ. ενώ δύο άλλα δείγματα δίνουν χρονολόγηση στο 

πρώτο μισό του 13ου αι. π.Χ. 
85 Καραμήτρου – Μεντεσίδη 2002, 2003 
86 Καραμήτρου – Μεντεσίδη 1998 
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Στα νεκροταφεία του Νομού Κοζάνης της προχωρημένης ΥΕΧ τα αγγεία που 

είχαν τοποθετηθεί ως κτερίσματα ανήκουν σε τρεις κατηγορίες: άβαφα χειροποίητα, 

αμαυρόχρωμα και μυκηναϊκά. Στην κατηγορία των άβαφων αγγείων ανήκουν οι 

πρόχοι, οι κάνθαροι και οι κύαθοι. Τα αμαυρόχρωμα αγγεία, προϊόντα τοπικού 

εργαστηρίου, είναι συνήθως κάνθαροι (δίωτες σιγμοειδείς φιάλες) σε μία ποικιλία 

τύπων ανάλογα με τον τύπο της λαβής, κύαθοι, δίωτα κύπελλα “τύπου Αιανής”, που 

συνδυάζουν την κάθετη ταινιωτή λαβή με την οριζόντια τριγωνική ή διχαλωτή λαβή 

σε εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις, ασκοί και πρόχοι. Απαντούν και οι δύο κατηγορίες 

αμαυρόχρωμης κεραμικής και μάλιστα η δίχρωμη υπερτερεί έναντι της μονόχρωμης. 

Επίσης, ως κτερίσματα τοποθετούνται μυκηναϊκά αλάβαστρα, κύλικες (πιν. 8, 2) και 

μικροί πιθαμφορίσκοι. Στο νεκροταφείο της Άνω Κώμης ξεχωρίζουν δύο χειροποίητα 

αγγεία, ένας πιθαμφορίσκος, που μιμείται μυκηναϊκά πρότυπα και ένα αλάβαστρο με 

αμαυρόχρωμη διακόσμηση, στοιχείο που φανερώνει ότι οι τοπικοί κεραμείς ενίοτε 

δανείζονται σχήματα του μυκηναϊκού ρεπερτορίου και τα ενσωματώνουν στην τοπική 

κεραμική παράδοση. 

 

Για την κεραμική της Ανατολικής Μακεδονίας κατά την ΥΕΧ οι γνώσεις μας 

βασίζονται στα δεδομένα από τον προϊστορικό οικισμό στο Σταθμό Αγγίστας 

Σερρών
87

, από τους τύμβους στους Ποταμούς και την Εξοχή Δράμας
88

, από το 

νεκροταφείο στη Φαιά Πέτρα Σιδηροκάστρου
89

 και από το νεκροταφείο στο Καστρί 

Θάσου
90

. 

Στον οικισμό της Αγγίστας Σερρών η χειροποίητη κεραμική καλύπτει όλες τις 

καθημερινές ανάγκες των κατοίκων. Σε γενικές γραμμές δεν διαφέρει ιδιαίτερα από 

την αντίστοιχη κεραμικής της κεντρικής Μακεδονίας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

απουσιάζουν οι τοπικές ιδιαιτερότητες, όπως η παρουσία λεκανών με διχαλωτές 

λαβές και κωνική βάση/πόδι. Οι τοπικές ιδιαιτερότητες είναι πιο έντονες στην 

διακοσμημένη κεραμική και κυρίως στην εγχάρακτη όπου υπάρχει μεγαλύτερη 

ποικιλία στα σχήματα των αγγείων. Εκτός από τον σφαιρικό κάνθαρο και την πρόχου 

στον Σταθμό Αγγίστας βρέθηκαν εγχάρακτες ημισφαιρικές φιάλες με κωνική 

βάση/πόδι και με δύο κάθετες λαβές στο σώμα ή με μία οριζόντια λαβή στο σώμα. 

Επίσης, βρέθηκαν και όστρακα από εγχάρακτους αμφορείς. Η αμαυρόχρωμη 

κεραμική είναι ιδιαίτερα σπάνια, ενώ σπάνια είναι και η γραπτή κεραμική με 

γραφίτη, η οποία είναι άγνωστη στους οικισμούς της κεντρικής και δυτικής 

Μακεδονίας. Τέλος, συλλέχτηκε ελάχιστη μυκηναϊκή επείσακτη και μυκηναϊκή 

τοπική κεραμική. Ξεχωρίζουν όστρακα από υψίποδες κύλικες, από σκύφους και από 

ψευδόστομο αμφορέα, που χρονολογούνται σε μία περίοδο από την ΥΕ ΙΙΙΒ πρώιμη 

έως την ΥΕ ΙΙΙΓ. 

Στα νεκροταφεία της ανατολικής Μακεδονίας ξεχωρίζει η παρουσία εγχάρακτης 

κεραμικής σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό και σε τύπους αγγείων γνωστούς από τους 

οικισμούς της κεντρικής Μακεδονίας αλλά και σε τύπους που σύμφωνα με τα μέχρι 

τώρα δεδομένα δεν μαρτυρούνται στην υπόλοιπη Μακεδονία αλλά είναι γνωστοί από 

θέσεις της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Οι διαφορές στα σχήματα των εγχάρακτων 

αγγείων ανάμεσα στις δύο περιοχές ενδέχεται να οφείλονται στο γεγονός ότι στην 

κεντρική Μακεδονία δεν έχουν εντοπιστεί τα νεκροταφεία της ΥΕΧ. Συνήθη 

σχήματα είναι οι ημισφαιρικές ή ελλειψοειδείς φιάλες με κωνική βάση/πόδι, έξω 

νεύον χείλος και δύο οριζόντιες ή τέσσερις κάθετες λαβές στο σώμα , οι αμφορείς με 

                                                
87 Κουκούλη –Χρυσανθάρκη 1980 
88 Γραμμένος 1979 
89 Βάλλα 2000, 2002; Valla 2007 
90 Κουκούλη –Χρυσανθάκη 1992 
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επίπεδη ή κωνική βάση, τέσσερις κάθετες λαβές τοποθετημένες πάνω στην 

ατρακτοειδή κοιλιά και ψηλό κωνικό λαιμό (πιν. 6, 6), οι μικροί σφαιρικοί κάνθαροι 

και οι πρόχοι ενώ σπανιότερα απαντούν οι μικροί αμφορείς με οριζόντιες λαβές και οι 

δίδυμες φιάλες με μία λαβή στο σημείο επαφής τους σε σχήμα θηλειάς. 

Η επιφάνεια των εγχάρακτων αγγείων είναι στιλβωμένη τεφρή, μαύρη ή σκούρα 

καστανή. Οι τεχνικές της εγχάρακτης διακόσμησης είναι παρόμοιες με εκείνες των 

εγχάρακτων αγγείων της κεντρικής Μακεδονίας κατά την προχωρημένη ΥΕΧ. Στα 

αγγεία όμως από τους τάφους της ανατολικής Μακεδονίας η διακόσμηση είναι πιο 

περίτεχνη. Στο εσωτερικό των εγχαράξεων τοποθετείται λευκή, κιτρινωπή ή ρόδινη 

ασβεστοειδής ύλη και σε κάποια από τα εγχάρακτα αγγεία από τους Ποταμούς και 

από το Καστρί Θάσου η επιφάνεια καλύπτεται με επίχρισμα από γραφίτη. Στους 

αμφορείς και στις φιάλες, όπου η επιφάνεια των αγγείων είναι μεγάλη, τα μοτίβα 

(τεθλασμένες και ευθείες γραμμές, τρίγωνα, σπείρες, ρόμβοι) απαντούν σε πολλούς 

και ποικίλους συνδυασμούς και συνήθως οργανώνονται σε μετόπες που κοσμούν το 

σώμα των αγγείων. Σε μικρότερο ποσοστό τοποθετούνται ως κτερίσματα και άβαφα 

στιλβωμένα αγγεία όμοιων σχημάτων με εκείνα της εγχάρακτης κεραμικής (πιν. 4, 4). 

Τέλος, εκτός από τα χειροποίητα αγγεία, ως κτερίσματα τοποθετήθηκαν σε μικρότερο 

ποσοστό και επείσακτα μυκηναϊκά αγγεία ή ντόπια τροχήλατα μυκηναϊκού τύπου της 

ΥΕ ΙΙΙΒ-ΥΕ ΙΙΙΓ (αλάβαστρα, μικροί πιθαμφορίσκοι, σκύφοι, κύλικες και 

ψευδόστομοι αμφορείς). 

 

Ολοκληρώνοντας την σύντομη παρουσίαση για την κεραμική της Εποχής του 

Χαλκού στη Μακεδονία θα σταθούμε στην εμφάνιση της μυκηναϊκής κεραμικής 

καθώς αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα της αρχαιολογικής έρευνας για την 

Εποχή του Χαλκού στη Βόρειο Ελλάδα. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στον τρόπο 

διείσδυσης των μυκηναϊκών στοιχείων στις κοινότητες της Μακεδονίας, στο βαθμό 

που επηρέασαν τις τοπικές εξελίξεις και σε συγκρίσεις με τη νότιο Ελλάδα
91

. Σε 

άλλες περιπτώσεις έμφαση δίνεται στις τοπικές κοινωνίες και στην αναζήτηση των 

κοινωνικών και οικονομικών δομών που ευνόησαν την εμφάνιση μυκηναϊκής 

επείσακτης ή ντόπιας κεραμικής μυκηναϊκού τύπου
92

, στο τρόπο χρήσης της
93

 και 

στον βαθμό αλληλεπίδρασης των δύο κεραμικών παραδόσεων δηλαδή της ντόπιας 

χειροποίητης και την τροχήλατης μυκηναϊκής κεραμικής
94

. 

Η μυκηναϊκή κεραμική εμφανίζεται συστηματικά, αν και σε μικρές ποσότητες, 

στις θέσεις της κεντρικής Μακεδονίας κατά την ΥΕ ΙΙΙΑ2 και κυρίως πρόκειται για 

μικρά ανοιχτά αγγεία όπως σκύφοι και κύλικες. Από την πρώιμη ΥΕ ΙΙΙΒ και εξής 

κατασκευάζεται και σε τοπικό επίπεδο ξεπερνώντας γρήγορα σε ποσότητα τα 

εισηγμένα αγγεία
95

. Η περίοδος κατά την οποία αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό της 

και η τοπική παραγωγή υπερισχύει έναντι των εισηγμένων προϊόντων είναι η ΥΕ ΙΙΙΒ 

ύστερη – ΥΕ ΙΙΙΓ, περίοδος κατά την οποία αυξάνεται και η ποικιλία των σχημάτων 

των αγγείων (σκύφοι, κύπελλα, κύλικες, κρατήρες, αμφορίσκοι, πιθαμφορίσκοι, 

αλάβαστρα, υδρίες, πρόχοι και σπανιότερα ψευδόστομοι αμφορίσκοι). 

Η μυκηναϊκή κεραμική είναι φορέας μίας διαφορετικής κεραμικής τεχνολογικής 

παράδοσης. Τα αγγεία είναι τροχήλατα και ο πηλός τους είναι ιδιαίτερα λεπτόκοκκος 

και χωρίς εγκλείσματα. Η επιφάνεια των αγγείων είναι πολύ καλά λειασμένη και 

                                                
91 Cambitoglou Papadopoulos 1993; Hänsel 1989, 355-356; Heurtley 1939, 124; Jung 2002, 2003 

Wardle 1993, 126 
92 Ανδρέου & Κωτσάκης 1999; Ανδρέου 2003 
93 Ανδρέου 2003; Jung 2004; Wardle κ.α. 2002  
94 Kiriatzi κ.α. 1997, Κυριατζή 2000 
95 Jung 2003, 212 



 20 

σχεδόν πάντα διακοσμείται με ερυθρή ή καστανή βαφή ενώ η όπτηση γίνεται σε 

υψηλότερη θερμοκρασία από εκείνη των χειροποίητων αγγείων. Στους οικισμούς της 

Μακεδονίας η εισαγωγή ποιοτικά και αισθητικά διαφορετικών αγγείων δεν επηρέασε 

παρά με ελάχιστες εξαιρέσεις
96

 την τεχνολογική παράδοση αλλά και το σχηματολόγιο 

της τοπικής χειροποίητης κεραμικής και αυτές οι δύο κεραμικές παραδόσεις 

ακολούθησαν παράλληλες πορείες χωρίς η μία να επηρεάσει την άλλη. Η σαφής 

διάκριση αυτών των δύο κεραμικών παραδόσεων είναι πιθανό να οφείλεται όχι μόνο 

στην απαιτούμενη νέα τεχνογνωσία την οποία ενδεχομένως δεν κατείχαν πολλοί από 

τους ντόπιους τεχνίτες, αλλά και στο διαφορετικό κοινωνικό νόημα που θα είχαν από 

τη μία πλευρά τα ντόπια χειροποίητα διακοσμημένα κυρίως σκεύη και από την άλλη 

τα επείσακτα ή ντόπια τροχήλατα μυκηναϊκά αγγεία. 

Όσον αφορά στο ρόλο που θα κατείχε η μυκηναϊκή κεραμική στα πλαίσια των 

κοινωνικών πρακτικών και στο είδος των αναγκών που θα ικανοποιούσε, φαίνεται ότι 

με βάση τα είδη των αγγείων που επιλέγονται σε τοπικό επίπεδο από το ρεπερτόριο 

των μυκηναϊκών αγγείων της νότιας Ελλάδας, δύο είναι οι βασικές λειτουργίες με τις 

οποίες σχετίζεται. Πρώτον, με την χρήση της σε κοινωνικά συμβάντα (γιορτές, 

συμπόσια) κατά τα οποία η κατανάλωση ποτού και μάλιστα κρασιού θα κατείχε 

σημαντική θέση στο τελετουργικό και δεύτερον με την περιποίηση και τον 

καλλωπισμό του ανθρώπινου σώματος
97

. Τα σκεύη της πρώτης κατηγορίας απαντούν 

κυρίως στους οικισμούς ενώ τα σκεύη της δεύτερης κατηγορίας, συνήθως αλάβαστρα 

και αμφορίσκοι, απαντούν κυρίως στα νεκροταφεία. 

Στους οικισμούς της Μακεδονίας απαντούν σχεδόν αποκλειστικά διακοσμημένα 

μυκηναϊκά αγγεία, τα οποία όπως και στη νότια Ελλάδα συγκροτούν ένα σερβίτσιο 

πόσης ενώ τα ακόσμητα μυκηναϊκά επιτραπέζια σκεύη καθώς και τα αγγεία 

αποθήκευσης και μαγειρέματος είναι εξαιρετικά σπάνια. Τα διακοσμημένα 

μυκηναϊκά αγγεία είναι ο κρατήρας (πιν. 8, 4), δοχείο ανάμειξης του κρασιού με το 

νερό, οι σκύφοι (πιν. 8, 3) και τα κύπελλα (πιν. 8, 1), σκεύη ατομικής κατανάλωσης, 

οι αμφορείς (πιν. 8, 7) και οι υδρίες, δοχεία αποθήκευσης και οι πρόχοι (πιν. 8, 6), 

σκεύη σερβιρίσματος. Η ύπαρξη ενός σερβίτσιου που θα χρησιμοποιήθηκε σε 

πρακτικές πόσης δεν εμφανίστηκε στο χώρο για πρώτη φορά με την εισαγωγή της 

μυκηναϊκής κεραμικής αλλά όπως είδαμε προϋπήρχε και μάλιστα σε κάθε εποχή είχε 

διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η υιοθέτηση του μυκηναϊκού σερβίτσιου στον 12
ο
 αι. 

π.Χ. που αντικατέστησε εκείνο της αμαυρόχρωμης κεραμικής οφείλεται όχι μόνο 

στην όποια επιρροή που ενδεχομένως θα ασκούσε ο μυκηναϊκός πολιτισμός στις 

κοινότητες της βορείου Ελλάδος μέσω και της εντατικοποίησης των δικτύων 

ανταλλαγών και στον εξωτικό χαρακτήρα που θα είχαν τα αισθητικά και τεχνολογικά 

καλύτερα μυκηναϊκά σκεύη, αλλά και σε διεργασίες στο εσωτερικό των κοινοτήτων 

της Μακεδονίας. Ενδεχομένως, αυτό το νέο κεραμικό σύνολο με ευρύτερη διάδοση 

και χρήση, σε σύγκριση με το σερβίτσιο της αμαυρόχρωμης κεραμικής που 

προηγήθηκε, θα αποτέλεσε το καλύτερο μέσο για την προβολή και ανάδειξη των 

νέων κοινωνικών σχέσεων που θα διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο των ιστορικών 

συνθηκών της ύστερης ΥΕΧ στη Μακεδονία. 

                                                
96 Jung 2003, 216-217; Καραμήτρου –Μεντεσίδη 1998, 456 
97 Σχετική συζήτηση βλ. Ανδρέου 2003; Andreou 2002-2003; Jung 2002, 2003; Kiriatzi κ.α. 1997; 

Wardle κ.α. 2002 
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Κατάλογος Σχεδίων 

Πίνακας 1  
1: Σέρβια (Ridley & Wardle 1979, p.223, fig. 17/112.)  
2: Σέρβια (Ridley & Wardle 1979, p.221, fig. 15/82)  
3: Σέρβια (Ridley & Wardle 1979, p.222, fig. 16/98)  
4: Σέρβια (Ridley & Wardle 1979, p.222, fig. 16/103)  
5: Αποθέτης Σίνδου (Ανδρέου 2000, σελ. 77, σχ.4/3)  
6: Αποθέτης Σίνδου (Ανδρέου2000, σελ. 80, σχ.7/35)  
7: Άγιος Αθανάσιος (Μαυροειδή κ.α. 2006, σελ. 481, σχ.3β)  
8: Αποθέτης Σίνδου (Ανδρέου 2000, σελ. 77, σχ.4/9)  
9: Μεσημεριανή Τούμπα Τριλόφου (Γραμμένος & Κώτσος2002, πιν. XXVα)  
10: Σιταγροί (Sherratt, A. 1986, p. 450, fig. 13.4/8)  
11: Σιταγροί (Sherratt, A. 1986, p. 450, fig. 13.4/2)  
12: Σιταγροί (Sherratt, A. 1986, p. 451, fig. 13.5/2)  
13: Σιταγροί (Sherratt, A. 1986, p. 452, fig. 13.6/6)  
14: Σιταγροί (Sherratt, A. 1986, p. 454, fig. 13.8/1)  
15: Σιταγροί (Sherratt, A. 1986, p. 456, fig. 13.10/1)  
16: Σιταγροί (Sherratt, A. 1986, p. 461, fig. 13.15/1)  
17: Σιταγροί (Sherratt, A. 1986, p. 460, fig. 13.14/5)  

Πίνακας 2 
1 – 8: Τούμπα Θεσσαλονίκης (Psaraki, Andreou, υπό έκδοση) 

Πίνακας 3  
1: Τορώνη, [διαµ. Χειλ. 16,5 εκ.] (Cambitoglou & Papadopoulos, 1991, fig. 21)  
2: Άγιος Μάμας, [ύψος 13,6 εκ.] (Heurtley, 1939, p. 208, fig. 383)  
3: Μολυβόπυργος, [ύψος 9,2 εκ.] (Heurtley 1939, p. 210, fig. 397)  
4: Μολυβόπυργος, [ύψος περίπου 24 εκ.] (Heurtley 1939, p. 210, fig. 398)  

Πίνακας 4  
1: Άσσηρος, [διάμετρος χείλους 30 εκ.] (Wardle 1993, fig. 2,3)  
2: Άσσηρος, [ύψος µε λαβές 13 εκ] (Wardle 1980, fig. 1  
3: Καστανάς, [ύψος 30 εκ.] (Hochstetter 1984, taf. 45, 2)  
4: Εξοχή ∆ράµας, [ύψος 22,5 εκ.](Γραµµένος, 1979, χελ. 44, εικ. ΙΧ,4) 
5: Καστανάς, [ύψος 48 εκ.], (Hochstetter 1984, taf. 50, 1)  
6: Τούµπα Θεσσαλονίκης, (Ψαράκη 2004, πιν. 6.55, ΚΑ 105)  
7: Άσσηρος (σχεδιαστική αποκατάσταση) (Wardle 1980, fig. 13)  

Πίνακας 5  
1: Τούμπα Ολύνθου [διαµ. Χειλ. 12 εκ.], (Horejs 2007, taf. 24, 8839)  
2: Τούμπα Ολύνθου [διαµ. Χειλ. 13 εκ.], (Horejs 2007, taf. 26, 1684)  
3: Τούμπα Ολύνθου [διαµ. Χειλ. 16 εκ.], (Horejs 2007, taf. 24, 8830)  
4: Τούμπα Ολύνθου [διαµ. Χειλ. 22 εκ.], (Horejs 2007, taf. 31, 8820)  
5: Τούμπα Ολύνθου [διαµ. Χειλ. 12 εκ.], (Horejs 2007, taf. 28, 8764)  
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Πίνακας 6  
1: Τούμπα Θεσσαλονίκης (Andreou, Psaraki 2007, fig. 7 KA 1638)  
2: Τούμπα Θεσσαλονίκης (Ψαράκη 2004, πιν. 6.5, ΚΑ 1719)  
3: Τούμπα Θεσσαλονίκης (Andreou, Psaraki 2007, fig. 6 KA765/1300/1398/1729)  
4: Τούμπα Θεσσαλονίκης (Andreou, Psaraki 2007, fig. 6 KA 626)  
5: Καστανάς [διάμετρος χείλους 6,6 εκ.] (Hochstetter 1984, taf. 47, 1)  
6: Εξοχή Δράμας [ύψος 48 εκ.] (Γραµµένος 1979, σελ. 48, εικ. ΧΙΙ, 3)  

Πίνακας 7  
1: Τούμπα Θεσσαλονίκης (Andreou, Psaraki 2007, fig. 7 KA 1304)  
2: Καστανάς [διάμετρος χείλους 16 εκ.] (Hochstetter 1984, taf. 6,4)  
3: Τούμπα Θεσσαλονίκης (Andreou, Psaraki 2007, fig. 14 KA 1895)  
4: Τούμπα Θεσσαλονίκης (Andreou, Psaraki 2007, fig. 14 KA 991)  
5: Τούμπα Θεσσαλονίκης (Ψαράκη 2004, πιν.6.13, ΚΑ 770/795)  
6: Αγγελοχώρι Ημαθίας (Στεφανή, Μερούσης 2003, σελ. 242, εικ. 16)  
7: Αγγελοχώρι Ημαθίας (Στεφανή, Μερούσης 2003, σελ. 242, εικ. 15)  

Πίνακας 8  
1: Τούμπα Θεσσαλονίκης [ύψος 8 εκ.], (Ανδρέου 2003, σελ. 207, εικ. 7, ΚΑ 547)  
2: Αιανή, θέση Λειβάδια [ύψος 6 εκ.], (Καραµήτρου-Μεντεσίδη 2003, σελ. 183, εικ. 7) 
3: Τούμπα Θεσσαλονίκης [ύψος 12 εκ.], (Ανδρέου 2003, σελ. 205, εικ. 5, ΚΑ 539)  
4: Άσσηρος [ύψος 28 εκ.], (Wardle 1993, p. 132, fig. 7, 4)  
5: Άσσηρος [ύψος 18 εκ.], (Wardle 1993, p. 132, fig. 7, 7)  
6: Άσσηρος [ύψος 31 εκ.], (Wardle 1993, p. 132, fig. 7, 5)  
7: Τούμπα Θεσσαλονίκης [ύψος 32 εκ.], (Ανδρέου 2003, σελ. 208, εικ. 8, ΚΑ 519)  
8: Καστανάς [ύψος 12,5 εκ.], (Reinhard 2003, σελ. 222, εικ. 5,2)  
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