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ΕΜΦΥΛΕΣ ΟΨΕΙΣ ΣΤΗN ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 

∆ήµητρα Κοκκινίδου - Μαριάννα Νικολαΐδου 

 

 Η εικόνα της προϊστορικής περιόδου στη Μακεδονία παρουσιάζεται άνισα 

κατανεµηµένη γεωγραφικά και χρονικά.* Από το πλήθος των γνωστών θέσεων σχετικά 

λίγες έχουν ανασκαφεί συστηµατικά και δηµοσιευτεί πλήρως. Το όποιο ενδιαφέρον για το 

φύλο έχει επικεντρωθεί στην εικονογραφία, η οποία όµως µάλλον αναπαριστά συµβολικά 

την πραγµατικότητα παρά την αντανακλά πιστά. Στην παρούσα επισκόπηση 

διατυπώνουµε ορισµένες υποθέσεις σχετικά µε τις έµφυλες σχέσεις -υποθέσεις που µπορεί 

να επιβεβαιωθούν, αλλά και να ανατραπούν από τη µελλοντική έρευνα. Σε κάθε 

περίπτωση οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι οι ερµηνευτικές δυνατότητες του θέµατος 

είναι ευρείες, αν µάλιστα αξιοποιηθεί η διεπιστηµονική προσέγγιση. 

 

 ΝΕΟΛΙΘΙΚΑ ΕΙ∆ΩΛΙΑ 

 Μολονότι η πρόσβαση στον χώρο της ιδεολογίας µέσω των υλικών καταλοίπων 

είναι δύσκολη, οι αρχαιολόγοι προχωρούν σε ερµηνείες. Μία από τις γνωστότερες 

κατηγορίες αυτών των καταλοίπων είναι τα προϊστορικά ειδώλια, τα οποία η παλαιότερη 

έρευνα ταύτιζε µε απεικονίσεις µητριαρχικών θεοτήτων. Ας φανταστούµε όµως τις/τους 

αρχαιολόγους του µακρινού µέλλοντος να ανασκάπτουν χριστιανικούς ναούς, ιδιαίτερα 

εκείνους που ήταν αφιερωµένοι στην Παναγία, και ας θεωρήσουµε ότι δεν διαθέτουν 

γραπτές πηγές σχετικά µε τη θρησκεία της εποχής. Καθώς θα βρουν αναπαραστάσεις µιας 

γυναικείας µορφής µε µια µικρότερη ανδρική στην αγκαλιά της, θα συµπεράνουν ότι η 

χριστιανική θρησκεία και άρα η κοινωνία ήταν µητριαρχική! Παραµένει εποµένως το 

ερώτηµα πώς αναγνωρίζεται η ιδεολογία µέσω των αρχαιολογικών ευρηµάτων και 

συγκεκριµένα µέσω της προϊστορικής εικονογραφίας, την οποία χρειάζεται να εντάξουµε 

σε συµφραζόµενα, για να την ερµηνεύσουµε, και -το δυσκολότερο- να διαπιστώσουµε 

ποιοι ήταν οι δηµιουργοί και οι αποδέκτες της. 

 Ειδώλια της νεολιθικής περιόδου ανευρίσκονται σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Κατά 

κανόνα µικρού µεγέθους είναι φτιαγµένα από πηλό και σπανιότερα από πέτρα (µάρµαρο, 

αλάβαστρο, στεατίτη, κροκάλες), όστρακα και οστά, ενώ ορισµένα ανήκουν στον τύπο 

                                                 
* Χρονολογικό πλαίσιο: αρχαιότερη νεολιθική (6η χιλιετία π.Χ.), µέση νεολιθική (πρώτο µισό 5ης χιλιετίας), 
νεότερη νεολιθική (δεύτερο µισό 5ης χιλιετίας), τελική νεολιθική (4η χιλιετία), πρώιµη εποχή του χαλκού (3η 
χιλιετία), µέση εποχή του χαλκού (πρώτο µισό 2ης χιλιετίας), ύστερη εποχή του χαλκού (δεύτερο µισό 2ης 
χιλιετίας), εποχή του σιδήρου (10ος-8ος αιώνας π.Χ.). 
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των ακρόλιθων, µε σώµα από πηλό και ένθετο κεφάλι από πέτρα. Πολλά απεικονίζουν 

µορφές ενηλίκων και παιδιών, γυναικείες και ανδρικές, σε όρθια, καθιστή ή επικλινή 

στάση, συχνά µε τονισµένα τα ανατοµικά χαρακτηριστικά του φύλου (εικ. 1-4), και άλλες 

«διαφυλικές». Σπανιότερα είναι τα ερµαφρόδιτα ή υβριδικά ζωόµορφα όντα. Επίσης 

υπάρχουν οµοιώµατα ζώων, προπλάσµατα σπιτιών και φούρνων, άλλα που µιµούνται 

καρβέλια ψωµιού, µικρογραφίες επίπλων και σκευών, καθώς και ανθρωπόµορφα ή 

ζωόµορφα επιθέµατα αγγείων. 

 Η τυπολογία, η τεχνοτροπία και η συχνότητα εµφάνισης ορισµένων κατηγοριών 

παρουσιάζουν αξιοσηµείωτες διαφορές κατά περιοχές. Μεταξύ των αγαλµατιδίων µε 

αναγνωρίσιµο φύλο πλειοψηφούν τα γυναικεία, αν και η αναλογία γυναικείων-ανδρικών 

µπορεί να διαφέρει τοπικά και χρονικά. Η νεολιθική ειδωλοπλαστική διακρίνεται για τη 

συνύπαρξη αφαιρετικότητας και φυσιοκρατίας, ενώ µια άλλη τάση εκφράζεται µε την 

υπερβολική απόδοση µερών του σώµατος και/ή των φυσιογνωµικών λεπτοµερειών. Συχνά 

η τεχνική επεξεργασία εµπλουτίζεται µε χρώµατα, εγχαράξεις και πλαστικά επιθέµατα 

προς δήλωση της ανατοµίας, του ενδύµατος και του καλλωπισµού. 

 Η αριθµητική υπεροχή των γυναικείων ειδωλίων, σε σύγκριση µε τα ανδρικά, 

υπαγόρευσε την άποψη ότι πρόκειται για τη Μεγάλη Μητέρα ή Θεά της Γονιµότητας. Η 

θεωρία της µητριαρχίας βασίστηκε σε µυθολογικές αναφορές, εθνογραφικές 

παρατηρήσεις και απεικονίσεις γυναικών µε µορφή ειδωλίων, βραχογραφιών, επιθεµάτων 

σε αγγεία, σφραγιδολίθων και τοιχογραφιών που ανευρίσκονται σε διάφορες περιοχές του 

πλανήτη από την παλαιολιθική εποχή, αλλά προοδευτικά φθίνουν, καθώς οι 

γεωργοκτηνοτροφικοί οικισµοί µετασχηµατίζονται σε πόλεις και παγιώνεται η κοινωνική 

διαστρωµάτωση. Η εκτεταµένη διάδοση αυτών των αντικειµένων, ιδίως των ειδωλίων, 

οδήγησε σε έναν ερµηνευτικό συγκρητισµό ανεξαρτήτως χρονολόγησης, ανασκαφικών 

συµφραζοµένων, θεµατολογίας, µεγέθους, υλικού κατασκευής, επεξεργασίας και 

διακόσµησης. Βασική εκπρόσωπος της µητριαρχικής θεωρίας είναι η Marija Gimbutas, 

στηριζόµενη στο πλήθος των ειδωλίων από οικισµούς των Βαλκανίων, τους οποίους 

ανέσκαψε η ίδια, µεταξύ αυτών και οι Σιταγροί ∆ράµας. Η Gimbutas φαντάστηκε έναν 

προϊστορικό γυναικοκεντρικό πολιτισµό µε φυσιολατρικό ειρηνικό χαρακτήρα, τον 

«πολιτισµό της Θεάς», ο οποίος καταπνίγηκε από πολεµοχαρή πατριαρχικά φύλα της 

εποχής του χαλκού. Οι δοξασίες της Μεγάλης Μητέρας έγιναν δηµοφιλείς µεταξύ των 

κινηµάτων της «Νέας Εποχής» (ένα κράµα οικοφεµινισµού, µυστικισµού και 

νεοπαγανισµού), κυρίως στις ΗΠΑ, παρόλο που δεν επιβεβαιώνονται αρχαιολογικά. Όσο 

και αν η µητριαρχική ουτοπία µπορεί να αιτιολογηθεί ως αντίλογος σε αιώνες 
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µισογυνισµού, στην πραγµατικότητα λειτουργεί ως ανεστραµµένο είδωλο της 

πατριαρχίας, εφόσον απηχεί τις ίδιες ανιστορικές διχοτοµίες σχετικά µε το φύλο και τη 

σεξουαλικότητα. Με αυτόν τον τρόπο προβάλλεται µια παραποιηµένη εικόνα, όπου η 

διαφοροποίηση και η ατοµικότητα χάνονται µέσα σε µια απλουστευτική ανασύνθεση. 

 Η σύγχρονη έρευνα λαµβάνει υπόψη τα ίδια τα ειδώλια, τα ανασκαφικά και 

πολιτισµικά τους συµφραζόµενα και ανθρωπολογικά παράλληλα. Η χρονολογική, 

γεωγραφική, θεµατική, µορφολογική, τεχνοτροπική και ποιοτική ποικιλία υποδηλώνει 

εύρος λειτουργιών και σηµασιών, οι οποίες µπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται: µαγικά 

αντικείµενα, επινοήσεις διδακτικού χαρακτήρα σε διαβατήριες τελετές, φυλαχτά, 

στολίδια, παιχνίδια, «πορτραίτα», εικόνες της καθηµερινής ζωής, σύµβολα ανταλλαγής ή 

αναγνώρισης µεταξύ των κατόχων τους, δηµιουργίες προσωπικής επιθυµίας ή ακόµη 

σήµατα µιας «πρωτογραφής». Υπάρχουν πολλές εκδοχές, ενδεχοµένως και πολλές 

θεότητες, αλλά όχι ο µονοθεϊσµός της Μεγάλης Μητέρας˙ οι µονοθεϊστικές θρησκείες όχι 

µόνο εµφανίζονται πολύ αργότερα, αλλά και προϋποθέτουν θεσµοθετηµένες ιεραρχίες 

απούσες στις νεολιθικές κοινότητες. 

 Στις ανασκαφές τα ειδώλια συνήθως ανευρίσκονται σε στρώµατα κατοίκησης: είτε 

µέσα σε σπίτια είτε σε λάκκους και αυλές έξω από αυτά και κάποτε κατά οµάδες, όπως 

στη Νέα Νικοµήδεια Ηµαθίας, τον Μακρύγιαλο Πιερίας, τη ∆ήµητρα Σερρών και τους 

Σιταγρούς. Στην αρχαιότερη νεολιθική της Νέας Νικοµήδειας αποκαλύφτηκε ένα 

κεντρικό κτίριο µε ασυνήθιστα µεγάλες διαστάσεις (12 x 12 µ.), τριµερή διάρθρωση και 

στέρεη κατασκευή, το οποίο περιείχε πέντε γυναικεία στεατοπυγικά ειδώλια, δύο 

υπερµεγέθεις πελέκεις από πράσινη πέτρα, πλήθος αχρησιµοποίητων λεπίδων από 

πυριτόλιθο, δύο ασκοειδή πήλινα αγγεία και πολυάριθµους µικρούς δίσκους από ψηµένο 

πηλό. Με βάση τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κτίσµατος και των ευρηµάτων, σε σύγκριση 

µε τον υπόλοιπο οικισµό, ο ανασκαφέας υποστήριξε ότι πρόκειται για ιερό, αφιερωµένο 

στη Θεά της Γονιµότητας -ερµηνεία που, όπως προαναφέραµε, έχει αµφισβητηθεί (εικ. 1). 

 Κατά τη διάρκεια της νεότερης και της τελικής νεολιθικής αξίζει να αναφερθεί η 

παρουσία οµάδων ειδωλίων µαζί µε κοσµήµατα, µικρογραφικά οµοιώµατα, περίτεχνα 

αγγεία και σύνεργα οικοτεχνίας (σφονδύλια, λίθινα και οστέινα εργαλεία). Αν 

χρησιµοποιούνταν σε τελετουργίες, αυτές θα πραγµατοποιούνταν στον οικιακό χώρο και 

όχι σε εξωοικιακά ιερά -γνωστά από µεταγενέστερες περιόδους- ή σε χώρους µέσα στους 

οικισµούς στους οποίους παρατηρείται συγκέντρωση ειδωλίων. Στα στρώµατα της τελικής 

νεολιθικής των Σιταγρών βρέθηκαν, κοντά σε ηµιυπαίθρια(;) εστία και περίβολο, 

πολυάριθµα ειδώλια, κοσµήµατα, εγχάρακτοι σφραγιστικοί κύλινδροι, εργαλεία, αγγεία 
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εξαιρετικής ποιότητας και διακοσµηµένα σφονδύλια. Από την ίδια ανασκαφική περιοχή 

προέρχονται σκωρίες καµίνευσης, πήλινα χωνευτήρια και µικρά µεταλλικά αντικείµενα -

από τα πρωιµότερα δείγµατα µεταλλουργίας στο Αιγαίο. Περισσότερο από δέκα αιώνες 

µετά, στην ίδια θέση, το Συγκρότηµα των Σιρών της πρώιµης εποχής του χαλκού διέσωσε 

και λίγα νεολιθικά ειδώλια και κοσµήµατα -ίσως αξιοπερίεργα αντικείµενα, τα οποία 

φύλαξαν οι νέοι κάτοικοι, ή κειµήλια που παραδόθηκαν από γενιά σε γενιά. Κάποια 

ειδώλια µπορεί να ανήκαν σε αναθηµατικά-τελετουργικά σύνολα (π.χ. οµοιώµατα 

κατοικιών) κατ’ αναλογία µε ευρήµατα από τη Θεσσαλία και τα Βόρεια Βαλκάνια. Στους 

Σιταγρούς πολλά ειδώλια βρέθηκαν -αν και όχι σε άµεση συνάφεια- στα ίδια στρώµατα µε 

πρόπλασµα σπιτιού και οµοίωµα φούρνου, στην περιοχή της εστίας και του περιβόλου. 

 Σε πολλά ανθρωπόµορφα αγαλµατίδια, γυναικεία και ανδρικά, είτε φυσιοκρατικά 

είτε σχηµατοποιηµένα, προβάλλονται ανατοµικά γνωρίσµατα. Οι γυναίκες απεικονίζονται 

µε διογκωµένα στήθη, γλουτούς και κοιλιά, αλλά µε αδρά ή απόντα τα φυσιογνωµικά 

χαρακτηριστικά. Ο τρόπος απόδοσης τέτοιων ειδωλίων (γνωστών και από το Μάνδαλο), 

που κρατούν ή στηρίζουν το στήθος και την κοιλιά µε τα χέρια, πιθανώς υποδηλώνει την 

ιδιαίτερη σηµασία αυτού του µέρους του σώµατος. Ορισµένα ειδώλια από τους Σιταγρούς 

και τον Μακρύγιαλο απεικονίζονται µάλλον σε στάση τοκετού. Ακόµη και σε περιπτώσεις 

σχηµατοποίησης εξαίρονται το στήθος και/ή το ηβικό τρίγωνο (εικ. 5). Σε ό,τι αφορά το 

ανδρικό σώµα, η έµφαση δίνεται στον φαλλό. 

 Η µητριαρχική ερµηνεία ταυτίζει τα γυναικεία ειδώλια µε σύµβολα γονιµότητας. 

Ωστόσο, ακόµη και σε εκείνα µε τονισµένη ανατοµία, η εγκυµοσύνη και ο θηλασµός 

συνήθως εικάζονται, παρά είναι προφανείς,. Εξάλλου και τα ειδώλια µε «γονιµικά» 

χαρακτηριστικά παρουσιάζουν ποικιλία ως προς το υπόλοιπο σώµα, ώστε να καθίστανται 

προβληµατικές οι γενικεύσεις µε βάση το κυρίαρχο ετεροφυλοφιλικό πρότυπο, σύµφωνα 

µε το οποίο το γυναικείο σώµα χρησιµοποιείται προς ικανοποίηση της ανδρικής επιθυµίας 

και βιολογική αναπαραγωγή. Αυτό που συχνά αγνοείται σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις 

είναι το ενδεχόµενο ότι στις νεολιθικές κοινωνίες η αναπαραγωγική δυνατότητα των 

γυναικών συνιστούσε πηγή κύρους και όχι µέσο ελέγχου. Τα στερεότυπα του παρόντος 

κάθε άλλο παρά βοηθούν να κατανοήσουµε τη σεξουαλική συµπεριφορά στο παρελθόν, 

όπως δεν µας βοηθά και ο αισθητικός κανόνας που θέλει τις γυναίκες λεπτές, εκτός εάν 

βρίσκονται σε κατάσταση εγκυµοσύνης.  

 Θα µπορούσαµε να αντιτάξουµε ότι η νεολιθική ειδωλοπλαστική και οι 

τελετουργικές συνδηλώσεις της εµπνέονταν από τις εµπειρίες της καθηµερινής ζωής. 

Ίσως, κατά την αντίληψη των νεολιθικών ανθρώπων, το γυναικείο σώµα συµµετείχε 
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εµφανέστερα στη δηµιουργία και τη διατήρηση της ζωής, ώστε να γίνεται φορέας 

πολιτισµικών µηνυµάτων και τελετουργικής γνώσης. Αν ισχύει αυτή η υπόθεση, µπορεί 

να εξηγηθεί γιατί οι εικόνες γυναικών είναι περισσότερο ορατές στην τέχνη της εποχής. 

Στις πρώιµες γεωργοκτηνοτροφικές κοινότητες η αναπαραγωγή και η µητρότητα θα 

µπορούσαν να παραλληλιστούν µε την καλλιέργεια της γης, καθώς και οι δύο ιδιότητες 

συνίστανται στον µετασχηµατισµό των φυσικών στοιχείων σε ζωή µέσω της ανθρώπινης -

βιολογικής και πολιτισµικής- επέµβασης. Την άποψη αυτή ενισχύει η ανεύρεση 

γυναικείων ειδωλίων µέσα ή κοντά σε εστίες και αποθηκευτικούς χώρους (π.χ. Μάνδαλο). 

Τα γυναικεία ειδώλια µε τονισµένα τα χαρακτηριστικά του φύλου ή σε κατάσταση 

εγκυµοσύνης ή στάση τοκετού, άλλα που κρατούν βρέφη, όπως και οι φαλλόσχηµες 

απεικονίσεις, µπορεί να χρησιµοποιούνταν σε τελετές ενήβωσης, για να εξηγούν τις 

λειτουργίες του ανθρώπινου σώµατος, σε τελετές συµπαθητικής µαγείας, µε σκοπό την 

αύξηση της ανθρώπινης γονιµότητας και της γονιµότητας της φύσης, ή ως αποτραπαϊκά 

αντικείµενα.  

 Τα ειδώλια χωρίς ευκρινές φύλο απαντώνται σε όλο τον ελλαδικό χώρο ήδη από την 

αρχαιότερη νεολιθική, ενώ στις οψιµότερες φάσεις εµφανίζονται δύο παραλλαγές 

σχηµατοποιηµένων ακρόλιθων µε υποτυπώδη ή απούσα τη δήλωση του φύλου. Η πρώτη 

περιλαµβάνει σταυρόσχηµες µορφές από πέτρα, κεφάλι και κορµό µε αιχµηρή απόληξη, 

µάλλον για να στερεώνονται σε έναν πυρήνα από πηλό (εικ. 6). Στη δεύτερη ανήκουν 

τρίγωνα, ωοειδή ή τραπεζοειδή κεφάλια από πέτρα, τα οποία προσαρµόζονταν σε σώµα 

από πηλό. H Lauren Talalay θεωρεί ότι τέτοια ειδώλια σχετίζονται µε κρανιολατρείες των 

προγόνων, ήδη γνωστές από τη νεολιθική της Εγγύς Ανατολής. Πώς µπορούν να 

ερµηνευτούν αυτές οι σχηµατοποιηµένες µορφές; Η εκφραστικότητα των φυσιοκρατικών 

δειγµάτων δεν επιτρέπει να υποθέσουµε ότι η στροφή στην αφαιρετικότητα οφείλεται 

στην άγνοια άλλων αναπαραστατικών µέσων. Στο Μάνδαλο έχουν βρεθεί ακρόλιθα 

γυναικεία ειδώλια της νεότερης νεολιθικής µε εναργή δήλωση των γλουτών και του 

ηβικού τριγώνου (εικ. 4). Η συνύπαρξη φυσιοκρατικών απεικονίσεων µε ευκρινές φύλο 

και αφαιρετικών «διαφυλικών» φαίνεται ότι απηχεί, κατά περίπτωση, σκόπιµες επιλογές. 

Πιθανώς οι σχηµατοποιηµένες µορφές αποδίδουν τη γενική έννοια του ανθρώπινου όντος.  

 

 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 

 Από τη νεολιθική στην εποχή του χαλκού ο αριθµός των ειδωλίων µειώνεται 

εντυπωσιακά και µαζί του οι απεικονίσεις γυναικών. Η πολυτυπία της νεολιθικής 

αντικαθίσταται από την αφαιρετικότητα αγαλµατιδίων µε βιολόσχηµο ή σανιδόσχηµο 
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σώµα, ενώ το ενδιαφέρον µετατοπίζεται από τα ανατοµικά σε πολιτισµικά γνωρίσµατα 

(ζώνες, κοσµήµατα, ιµάντες προς δήλωση του ενδύµατος, εργαλεία και όπλα). Τώρα 

εµφανίζονται και τα λεγόµενα λίθινα σκήπτρα µε οπή στειλέωσης, όπως η κεφαλή λέαινας 

από µαύρο λίθο από τη Μακρά Οικία των Σιταγρών και ο χάλκινος πέλεκυς από το 

Μάνδαλο. Σε µια -µοναδική στο είδος της- µνηµειακή στήλη από τη Σκάλα Σωτήρος 

Θάσου η ανθρώπινη µορφή, που φέρει δόρυ, µαχαίρι και στη ζώνη διπλό πέλεκυ, έχει 

αποδοθεί σε πολεµιστή παρά την απόλυτη σχηµατοποίησή της. Τέτοιες συσχετίσεις 

παραπέµπουν σε σύγχρονα «ανδρικά» και «γυναικεία» εξαρτήµατα (όπλα και κοσµήµατα 

αντίστοιχα), όταν δεν στηρίζονται σε σαφείς ενδείξεις.  

 Η διάδοση της µεταλλουργίας (χαλκός και ορείχαλκος) θα δροµολογήσει 

διαδικασίες κοινωνικού µετασχηµατισµού. Τα σχετικά ευρήµατα από τη Μακεδονία είναι 

περιορισµένα σε σύγκριση µε τη Νότια Ελλάδα, µπορούµε όµως να εικάσουµε και εδώ 

την αρχόµενη εδραίωση των έµφυλων σχέσεων εξουσίας, οι οποίες µπορούν να 

ανιχνευτούν µέχρι έναν βαθµό στα οργανωµένα νεκροταφεία. 

 

 ΤΑΦΕΣ 

 Τα ταφικά έθιµα της νεολιθικής στη Μακεδονία είναι ελάχιστα γνωστά, επειδή δεν 

έχουν εντοπιστεί ανεξάρτητα νεκροταφεία. Τα διαθέσιµα παραδείγµατα από όλες τις 

φάσεις της περιόδου αφορούν µεµονωµένες ακτέριστες ταφές (αν και δεν µπορεί να 

αποκλειστεί η εναπόθεση προσφορών από φθαρτά υλικά) ή καύσεις µέσα σε οικισµούς. 

Στο Μάνδαλο (νεότερη νεολιθική) ένα µεγάλο αγγείο περιείχε παιδική ταφή, ενώ ένας 

ειδικά διαµορφωµένος λάκκος την ανακοµιδή των λειψάνων ενός ενήλικα. Στον 

Μακρύγιαλο (νεότερη νεολιθική) βρέθηκαν καµένα οστά βρέφους µέσα σε αγγείο 

(εγχυτρισµός) και ανακοµιδές στην επίχωση της τάφρου που περιέβαλλε τον οικισµό. Στη 

ίδια θέση µια οµάδα τάφων, έξω από την κατοικηµένη περιοχή, χρονολογείται στην 

πρώιµη εποχή του χαλκού, όπως και εκείνες δύο νηπίων σε πίθους µέσα σε σπίτια στο 

Αρχοντικό Πέλλας. 

 Ο ενταφιασµός µέσα στα όρια του κατοικηµένου χώρου µπορεί να σηµαίνει ότι 

ορισµένα µέλη της κοινότητας είχαν ειδική µεταχείριση, για λόγους που όµως µας 

διαφεύγουν και δεν αφορούν κατ’ ανάγκην την εξέχουσα κοινωνική τους θέση. Ίσως η 

εξήγηση πρέπει να αναζητηθεί σε δοξασίες, σύµφωνα µε τις οποίες η «εντός των τειχών» 

ταφή είχε ευεργετική επίδραση στους ζωντανούς, ή στην άρνηση των ζώντων να δεχτούν 

την αµετάκλητη απώλεια που φέρνει ο θάνατος. Κατ’ αντίθετη άποψη οι ακτέριστες ταφές 

ανήκαν σε άτοµα άσηµα ή µε βλαπτικές δυνάµεις, οι οποίες, για να ελεγχθούν, έπρεπε να 
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δεσµευτούν µέσα στον κατοικηµένο χώρο. Παρά την πενιχρότητα των πληροφοριών 

διαφαίνεται κάποια προτίµηση για τον ενταφιασµό παιδιών µέσα στους οικισµούς. Μήπως 

τα νεαρά και πιο ευάλωτα µέλη της κοινότητας έπρεπε να προστατευτούν µένοντας δίπλα 

στα οικεία τους πρόσωπα και µετά θάνατον; Αυτές οι «ταπεινές» ταφές αναδεικνύουν µια 

από τις πιο αθέατες όψεις του προϊστορικού κόσµου: την παιδική ηλικία. Στις 

τεχνοκρατικές ανασυνθέσεις, όπου κυριαρχούν οι παραγωγοί, οι κατασκευαστές, οι 

καταναλωτές αγαθών και ο περί αυτά ανταγωνισµός, αγνοείται η σπουδαιότητα των 

συναισθηµατικών δεσµών και της ανάγκης για στοργή. Και είναι συνήθως τα µη 

«εντυπωσιακά» ευρήµατα που φέρνουν στον νου το ανθρώπινο πρόσωπο του µακρινού 

παρελθόντος. 

 Τα οργανωµένα νεκροταφεία εµφανίζονται την πρώιµη εποχή του χαλκού (Άγιος 

Μάµας και Συκιά Χαλκιδικής, Κοιλάδα και Γούλες Κοζάνης) και αυξάνονται στην ύστερη 

εποχή του χαλκού και την εποχή του σιδήρου (Βεργίνα Ηµαθίας, Ρύµνιο και Αιανή 

Κοζάνης, Κορινός Πιερίας, Σπάθες και Τρεις Ελιές Ολύµπου, Παλιό Γυναικόκαστρο 

Κιλκίς, Συκιά και Τορώνη Χαλκιδικής, Καστρί Θάσου). Το νεκροταφείο αυτονοµείται 

από τον οικισµό και εξαίρεται τοπογραφικά (περίβλεπτα υψώµατα -Τορώνη, Καστρί) και 

αρχιτεκτονικά µε σειρές λίθων γύρω από τους τάφους (Κοιλάδα, Άγιος Μάµας, Τορώνη), 

λίθινους τύµβους (Βεργίνα, Ρύµνιο, Κορινός, Συκιά, Παλιό Γυναικόκαστρο) ή λιθόκτιστες 

θήκες για την εναπόθεση των νεκρών (Αιανή, Όλυµπος, Καστρί). Οι τάφοι διαρθρώνονται 

κατά συστάδες, οι οποίες µάλλον αντιστοιχούν σε οµάδες νεκρών µε συγγενικές σχέσεις. 

Επάλληλες ή πολλαπλές ταφές και ανακοµιδές, σε συνδυασµό µε τη χρονολογική-

τυπολογική εξέλιξη των κτερισµάτων, δηλώνουν τη χρήση του ίδιου χώρου από γενιά σε 

γενιά (Κοιλάδα, Τορώνη, Παλιό Γυναικόκαστρο). Συνυπάρχουν τα έθιµα του 

ενταφιασµού και της καύσης-εγχυτρισµού, κάποτε µάλιστα στο ίδιο νεκροταφείο 

(Βεργίνα, Τορώνη, Παλιό Γυναικόκαστρο). Λίθινοι τύµβοι, που καλύπτουν συστάδες 

τεφροδόχων αγγείων, απαντώνται ήδη από την πρώιµη εποχή του χαλκού στη Συκιά και, 

σε συνθετότερη µορφή, την εποχή του σιδήρου στη Βεργίνα, την Τορώνη και το Παλιό 

Γυναικόκαστρο, όπου τα αγγεία διατάσσονται κυκλικά γύρω από την κεντρική ταφή µέσα 

σε περίβολο. Αν κρίνουµε από την περίπτωση της Τορώνης, το ταφικό «σήµα» 

αξιώνονταν τα µέλη µόνο λίγων οικογενειών ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου. 

 Εντύπωση προκαλεί ο εξαιρετικά µικρός αριθµός παιδιών και σχεδόν η απουσία 

νηπίων και νεογνών σε όλα τα νεκροταφεία για τα οποία διαθέτουµε 

παλαιοανθρωπολογικές µελέτες. Με δεδοµένη την υψηλή παιδική θνησιµότητα στις 

αρχαίες κοινωνίες το φαινόµενο πρέπει να οφείλεται σε σκόπιµο αποκλεισµό από τους 
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επίσηµους ταφικούς χώρους. Όπως είναι γνωστό από αρχαίες πηγές και εθνογραφικές 

αναλογίες, η γέννηση δεν αρκεί για να εξασφαλίσει την πλήρη ένταξη στην κοινότητα˙ 

χρειάζονται διαβατήριες τελετές και ο πρόωρος θάνατος µαταιώνει τη συµµετοχή σε 

αυτές. Ο ανασκαφέας της Τορώνης υποθέτει ότι οι σοροί των περισσότερων παιδιών 

αφήνονταν να αποσυντεθούν στο ύπαιθρο ή ενταφιάζονταν, όπως και οι ενήλικες «κοινοί 

θνητοί», σε σηµεία λιγότερο ορατά από το ανασκαµένο νεκροταφείο. ∆ιαφορές ηλικίας 

και συµβολισµού αναγνωρίζονται και στη χρήση τεφροδόχων αγγείων µε διαφορετικό 

σχήµα για παιδιά ή εφήβους και για ενήλικες αντίστοιχα, στον διαφορετικό 

προσανατολισµό των παιδικών ταφών από εκείνες των ενηλίκων και σε ένα λιγότερο 

αυστηρό τυπικό για τα παιδιά. Ενώ σχεδόν απουσιάζουν οι ταφές βρεφών και νηπίων, δεν 

ισχύει το ίδιο για εκείνες των µεγαλύτερων παιδιών και των εφήβων. Από τις πρώτες 

απουσιάζουν επίσης τα θαλάσσια όστρεα που ανευρίσκονται στις δεύτερες, όπως και σε 

εκείνες των ενηλίκων. Πιθανώς οι θαλασσινές τροφές να απαγορεύονταν στα µικρά 

παιδιά, αλλά όχι στα µεγαλύτερα, τα οποία θα είχαν την ίδια διατροφή µε τους ενήλικες 

και ανάλογες ταφικές προσφορές. Ωστόσο η ανεύρεση του σπάνιου οστρέου Αλιώτιδος 

(µοναδικού στο νεκροταφείο) σε µια παιδική ταφή θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως 

εναπόθεση ενός αγαπηµένου αντικειµένου της νεαρής ή του νεαρού κατόχου (συχνά η 

αναγνώριση του φύλου στους παιδικούς σκελετούς είναι αδύνατη).  

 Στην Τορώνη αποκαλύφτηκε επίσης η ταφή ενός εµβρύου ή νεογνού µε τη νεαρή 

µητέρα (ο θάνατος θα επήλθε κατά τη διάρκεια της κύησης ή του τοκετού) µαζί µε 

πολυάριθµα θραύσµατα από τριποδικά αγγεία, τα οποία ο ανασκαφέας θεωρεί ότι είχαν 

χρησιµοποιηθεί στην επιτόπια καύση εξαγνιστικού θυµιάµατος. Καθώς στην ίδια θέση 

τέτοια αγγεία-θυµιατήρια απαντώνται µεµονωµένα, υποθέτει ότι η συγκέντρωσή τους 

στον εν λόγω τάφο δηλώνει έµφαση στην εξαγνιστική τελετή. Φαίνεται ότι η πρόωρη 

ακύρωση της µητρότητας επέβαλε ιδιαίτερη τελετουργική µεταχείριση για τη µητέρα και 

το βρέφος. Η ταφή περιλάµβανε ακόµη ένα σπάνιο εύρηµα, ένα όστρεο Κυπραίας, το 

οποίο είχε εναποτεθεί ως κτέρισµα και όχι ως υπόλειµµα τροφής σε αντίθεση τα υπόλοιπα 

όστρεα του νεκροταφείου.  

 Αν και η οµαδοποίηση των τάφων υποδηλώνει δεσµούς συγγένειας, µόνο η 

αρχαιοβιολογική ανάλυση (η οποία δεν είναι πάντα δυνατή) µπορεί να δώσει αξιόπιστα 

αποτελέσµατα. Η κεντρική ταφή συνήθως αποδίδεται στον άνδρα αρχηγό της οικογένειας. 

Ωστόσο το παράδειγµα της Τορώνης, όπου πολλές από τις πρωιµότερες ή πλουσιότερα 

κτερισµένες ταφές ανήκουν σε γυναίκες, αναιρεί το «αυτονόητο», ότι, δηλαδή, η εξουσία 

είναι µόνο γένους αρσενικού. Η αριθµητική υπεροχή των γυναικών έχει διαπιστωθεί και 
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σε άλλα µακεδονικά νεκροταφεία, γεγονός που επιδέχεται διαφορετικές ερµηνείες: 

µητρογραµµική ή µητροτοπική κοινωνική οργάνωση και κατ’ επέκταση ισχυρότεροι 

δεσµοί των γυναικών µε τον τόπο κατοικίας, θάνατος των ανδρών µακριά από τον οικισµό 

(π.χ. σε πόλεµο) ή ακραίες περιπτώσεις βρεφοκτονίας αγοριών. Η προτίµηση για την 

επιβίωση κοριτσιών µαρτυρείται εθνογραφικά, µολονότι είναι περισσότερο οικεία η 

βρεφοκτονία τέτοιων ανεπιθύµητων υπάρξεων.  

 Τα νεκροταφεία έδωσαν πλήθος αγγείων, όπλων, εργαλείων και κοσµηµάτων, 

πολλά υψηλής ποιότητας και εγχώριας κατασκευής µε µακραίωνη παράδοση, όπως η 

αµαυρόχρωµη κεραµική της ύστερης εποχής του χαλκού από την Αιανή. Άλλες 

τεχνολογίες εκπροσωπούνται από σιδερένια όπλα (καινοτοµικό και πολύτιµο υλικό από το 

τέλος της εποχής του χαλκού), περίτεχνα χάλκινα κοσµήµατα (οκτώσχηµες πόρπες, 

πολλαπλά βραχιόλια και εξαρτήµατα ζωνών). Κάποια κτερίσµατα είναι επείσακτα, όπως 

αγγεία, όπλα, σφραγίδες, κοσµήµατα και σκεύη µυκηναϊκής προέλευσης. Κοσµήµατα από 

κεχριµπάρι Βαλτικής ανευρίσκονται σε ταφές από τις Σπάθες Ολύµπου (οι οποίες 

αποδίδονται σε γυναίκες) και την Αιανή. Κατά τη στερεοτυπική άποψη τα όπλα και τα 

εργαλεία αντιστοιχούν σε ανδρικές ταφές, ενώ τα κοσµήµατα και τα οικιακά σκεύη σε 

γυναικείες. Στην περίπτωση των µυκηναϊκών νεκροταφείων του Ολύµπου η συσχέτιση 

φύλου και κτερισµάτων θα µπορούσε να βασιστεί, έως έναν βαθµό, σε πληρέστερα 

στοιχεία αυτής της περιόδου από τη Νότια Ελλάδα. Ωστόσο δεν είναι απαραίτητο να 

πρόκειται για µυκηναϊκές εγκαταστάσεις, αλλά για τοπικές κοινότητες που απέκτησαν 

αυτά τα «εξωτικά» αντικείµενα, χωρίς να κατανοούν ή να ενδιαφέρονται για τον αρχικό 

τους συµβολισµό. Γι’ αυτό θα πρέπει να δίνεται περισσότερη προσοχή στον εγχώριο 

πολιτισµό και τη συναισθηµατική αξία των κτερισµάτων. 

 Η συσχέτιση φύλου και ταφών είναι αναξιόπιστη, αν δεν έχει προηγηθεί 

αρχαιοβιολογική µελέτη· ούτε τα κτερίσµατα αποτυπώνουν µε φωτογραφικό τρόπο τις 

ασχολίες και τους ρόλους των ατόµων εν ζωή. Στη διεθνή βιβλιογραφία είναι γνωστές οι 

ταφές γυναικών (αναγνωρισµένες οστεολογικά) που συνοδεύονται από «ανδρικά» 

κτερίσµατα, όπως και ανδρών από «γυναικεία». Στην Τσαουσίτσα Κιλκίς βρέθηκαν 

σφονδύλια µαζί µε κοσµήµατα, κεραµική και εξαρτήµατα ασπίδων. Στην Τορώνη, παρά 

τη συχνότερη ανεύρεση κοσµηµάτων σε γυναικείες ταφές, µια ανδρική περιείχε 

σφηκωτήρα (κρίκο για τα µαλλιά), χάντρες και ένα σφονδύλι ή κουµπί. Μόνο σε µία 

γυναικεία ταφή βρέθηκε σφονδύλι, ενώ σε άλλες γυναικείες όπλα και «ανδρικά» εργαλεία. 

Στην ίδια θέση δεν παρατηρείται σύνδεση του φύλου µε «υποδεέστερη» τοπική κεραµική 

αντίθετα µε τη Νότια Ελλάδα, πράγµα που επισηµαίνει τον κίνδυνο των γενικεύσεων. 
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Επιπλέον δεν µπορεί να συναχθεί η ανώτερη κοινωνική θέση των νεκρών µόνο µε βάση τα 

περίτεχνα κτερίσµατα. Συνήθως οι φτωχά κτερισµένες ταφές αποδίδονται σε φτωχά άτοµα 

και η οµοιότητα των ταφικών εθίµων και προσφορών θεωρείται ένδειξη κοινωνικής 

ισοκατανοµής. Στην περίπτωση της Τορώνης όµως ο ανασκαφέας προτείνει διαφορετική 

ερµηνεία: ο ενταφιασµός στο νεκροταφείο αποτελούσε καθαυτός προνόµιο µιας 

ορισµένης κοινωνικής οµάδας. Καθώς µόνο αυτή είχε το δικαίωµα να χρησιµοποιεί το 

νεκροταφείο, δεν υπήρχε λόγος περαιτέρω διαφοροποίησης µέσω των κτερισµάτων και 

άρα ανοµοιοµορφίας των ταφών στην εν λόγω θέση. 

 Οι παλαιοπαθολογικές αναλύσεις δίνουν µια εικόνα του ανθρώπινου µόχθου. 

Κακώσεις, κυρίως στο άνω µέρος του κορµού, µαρτυρούν βαριές γεωργικές εργασίες. Οι 

συχνές περιπτώσεις αρθρίτιδας θα οφείλονταν στην κοπιαστική εξασφάλιση και 

παρασκευή της τροφής. Στοµατικές παθήσεις (τερηδόνα, πλάκα, ουλίτιδα, απώλεια 

δοντιών) θα προκαλούνταν από ανεπαρκώς παρασκευασµένες τροφές και τη µεγάλη 

κατανάλωση υδατανθράκων και αµύλων, η οποία προσιδιάζει στους αγροτικούς 

πληθυσµούς. Μάλιστα οι δείκτες υγιεινής εµφανίζονται χαµηλότεροι την ύστερη εποχή 

του χαλκού, τότε που αρχίζει η εκτεταµένη αποθήκευση των γεωργικών προϊόντων. 

Αυξηµένη παρουσιάζεται επίσης η παιδική θνησιµότητα. 

 Η ελονοσία θα ενδηµούσε, εφόσον µεγάλο µέρος της Μακεδονίας καλυπτόταν, 

µέχρι τον 20ο αιώνα, από έλη, ενώ δεν θα ήταν άγνωστες και οι επείσακτες ασθένειες. 

Άλλες παθογενείς αιτίες µπορεί να σχετίζονται µε αλλαγές του διαιτολογίου µετά την 

εισαγωγή νέων καλλιεργειών (αµπέλι, ελιά, οπωροφόρα) και την κατανάλωση ευπαθών 

τροφών (χοιρινό κρέας, γαλακτοκοµικά). Στο παλαιοζωολογικό υλικό της πρώιµης εποχής 

του χαλκού καταγράφονται αυξηµένα ποσοστά χοίρων και αιγοπροβάτων, που θα 

εκτρέφονταν για το γάλα παρά για το κρέας τους, καθώς και θηραµάτων. Οι νέες 

διατροφικές συνήθειες αποτυπώνονται στην παρουσία αγγείων για κατανάλωση υγρών 

(πρόχοι, κύπελα, ποτήρια). Ορισµένα αγγεία, όπως πίθοι, µαγειρικά σκεύη και κύπελα, 

που απαντώνται συχνότερα από ό,τι στην τελική νεολιθική, µπορεί να µην είχαν 

κατάλληλο προστατευτικό επίχρισµα. Η χρήση σκευών χωρίς ή µε ακατάλληλα στεγανά 

µπορεί να προκαλέσει τροφικές δηλητηριάσεις. 

 Στο οστεολογικό υλικό -αν και περιορισµένο- δεν διαπιστώνονται σηµαντικές 

διαφορές στην εργασία και τη διατροφή µεταξύ γυναικών και ανδρών ούτε µεταξύ 

ενηλίκων και παιδιών. Μάλιστα τα ίχνη οστεοαρθρίτιδας και κακώσεων σε σκελετούς 

νεαρών ατόµων πρέπει να οφείλονται στη συµµετοχή των παιδιών στις οικογενειακές 

ασχολίες. Στοιχεία του καταµερισµού εργασίας κατά φύλο µπορούν να ανιχνευτούν στη 
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διαφορετική συχνότητα των κακώσεων. Παραδείγµατος χάρη, στο νεκροταφείο της 

πρώιµης εποχής του χαλκού στην Κοιλάδα µόνο δύο νεκρές διέσωζαν ίχνη οδοντικών 

φθορών, οι οποίες µπορεί να είχαν προκληθεί επειδή η γυναίκα κρατούσε µε τα δόντια της 

δέρµα ζώου, για να το µαλακώσει πριν από την κατεργασία, ή επειδή κατανάλωνε 

χονδρόκοκκα άµυλα.  

 

 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 

 Οι κύριοι τύποι της νεολιθικής κατοίκησης στη Μακεδονία είναι οι τούµπες 

(γήλοφοι) και οι εκτεταµένες επίπεδες θέσεις. Γνωστή είναι επίσης η χρήση σπηλαίων 

(Ροδοχώρι Ηµαθίας, Λιβαδοπόταµος Καστοριάς) και οι λιµναίοι οικισµοί (∆ισπηλιό 

Καστοριάς). Η οικονοµία βασίζεται στη γεωργοκτηνοτροφία και συµπληρώνεται από το 

κυνήγι, την αλιεία και την τροφοσυλλογή. Εξειδίκευση υπάρχει στην κεραµική, την 

υφαντική, τη λιθοτεχνία, την κοσµηµατοτεχνία και, από τη νεότερη νεολιθική, στη 

µεταλλουργία. ∆ιακοινοτικά και ευρύτερα δίκτυα θα εξασφάλιζαν τη διακίνηση 

πολύτιµων πρώτων υλών (µέταλλα, οψιδιανός, πυριτόλιθος, ανδεσίτης, όστρεο Σπόνδυλος 

- εικ. 7-8) και αγαθών (κοσµήµατα, υφάσµατα, αγγεία, είδη διατροφής), µαζί µε την 

κυκλοφορία ιδεών και γνώσεων και τη δηµιουργία δεσµών φιλίας ή συγγένειας.  

 Η απουσία ενδείξεων κάθετης ιεραρχίας υπέβαλε µια ροµαντική αντίληψη περί 

ισοπολιτείας και ειρηνικής συνύπαρξης των νεολιθικών κοινοτήτων. Ωστόσο οι νεότερες 

έρευνες διακρίνουν µορφές εξουσίας ως απόρροια ειδικών ικανοτήτων και τεχνογνωσίας. 

Ορισµένοι οικισµοί περικλείονται από λίθινους περιβόλους (Μάνδαλο - νεότερη νεολιθική 

- εικ. 9) ή τάφρους (Σέρβια - µέση νεολιθική, Μακρύγιαλος - νεότερη νεολιθική- εικ. 10). 

Ακόµη και αν αυτές οι κατασκευές δεν ήταν οχυρωµατικές, οριοθετούσαν τοπογραφικά 

και συµβολικά τον ζωτικό χώρο της κοινότητας· η ανέγερση και η συντήρησή τους θα 

απαιτούσε χρόνο, κόπο και συντονισµό του συλλογικού έργου. Κοινωνικές 

διαφοροποιήσεις υποδηλώνει, ήδη από την αρχαιότερη νεολιθική, η συγκέντρωση 

περίτεχνων αντικειµένων σε ορισµένους χώρους των οικισµών. Το ίδιο ισχύει για τις 

εξειδικευµένες τεχνολογίες, οι οποίες δεν θα στηρίζονταν µόνο σε σχέσεις συνεργασίας, 

αλλά και θα γίνονταν αιτία ανταγωνισµού στην εξεύρεση των πρώτων υλών και τη 

διακίνηση των προϊόντων. Την εικόνα της φιλήσυχης αγροτικής ζωής ανασκευάζουν 

περαιτέρω οι εγκαταστάσεις σε δύσβατες ή φυσικά προστατευµένες θέσεις. 

 Οι οικισµοί της εποχής του χαλκού ανήκουν κατά κανόνα στον τύπο της τούµπας, 

στις πρώιµες φάσεις της περιόδου είναι λιγότεροι και µικρότεροι από τους νεολιθικούς, 

ενώ ο αριθµός τους αυξάνεται στις ύστερες φάσεις. Σηµειώνουµε επίσης την ύπαρξη 
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οχυρωµένων οικισµών (Σκάλα Σωτήρος Θάσου). Η οικονοµία παραµένει 

γεωργοκτηνοτροφική, εκλείπουν όµως στοιχεία της νεολιθικής, όπως τα διακοσµηµένα 

αγγεία και τα ειδώλια. Στην κεραµική εισάγονται νέα σχήµατα (π.χ. αποθηκευτικά αγγεία) 

και χονδροειδέστερα σκεύη. Οι αντιστοιχίες αφορούν περισσότερο τα Βαλκάνια παρά το 

Νότιο Αιγαίο, το οποίο βαδίζει προς την αστικοποίηση και την κοινωνική 

διαστρωµάτωση. Εξαιτίας της «καθυστέρησής» της ως προς τις εξελίξεις στον νότο η 

Μακεδονία της εποχής του χαλκού θεωρήθηκε «συντηρητική» και ο «συντηρητισµός» της 

αποδόθηκε σε δηµογραφικές ανακατατάξεις. Λόγου χάρη, σύµφωνα µε τη θεωρία της 

Gimbutas την τρίτη χιλιετία π.Χ. αρχίζει η κάθοδος των νοµάδων Ινδοευρωπαίων από την 

Ανατολική Ευρώπη, για να ολοκληρωθεί µε την καταστροφή του ειρηνικού µητριαρχικού 

πολιτισµού των νεολιθικών Βαλκανίων. Οι εισβολείς κατασκεύαζαν κεντρικά αψιδωτά 

κτίσµατα-οικίες αρχηγών (Καµένη Οικία και Μακρά Οικία των Σιταγρών), ταφικούς 

τύµβους και χονδροειδή κεραµική, κυρίως κύπελλα για κατανάλωση ποτού -

χαρακτηριστικά που σηµατοδοτούν τις αρχές της ανδροκρατίας, όπως αυτή θα παγιωθεί 

στις µυκηναϊκές κοινωνίες.  

 Μεγαροειδή και αψιδωτά κτίσµατα, αποθηκευτικές εγκαταστάσεις και τεχνολογικά 

εργαστήρια της ύστερης εποχής του χαλκού έχουν ανασκαφεί στην Άσσηρο (εικ. 11), τον 

Καστανά και την Τούµπα Θεσσαλονίκης. Εκτεταµένα άνδηρα ορίζουν τους οικισµούς 

στην Άσσηρο και την Τούµπα. Παρόλο που η συγκέντρωση της παραγωγής και οι 

ογκώδεις αρχιτεκτονικές κατασκευές παραπέµπουν σε κάποια µορφή οικιστικής 

ιεραρχίας, είναι δύσκολο να γίνουν συγκρίσεις µε τα ανακτορικά κέντρα της Νότιας 

Ελλάδας. Το πλήθος των µυκηναϊκών ευρηµάτων σε νεκροταφεία του Ολύµπου έχει 

αποδοθεί σε µυκηναϊκή εγκατάσταση, η οποία µετατόπισε προς τα βόρεια τα µέχρι τότε 

γνωστά όρια του θεωρούµενου ως πρωιµότερου ελληνικού πολιτισµού. Τόσο οι θεωρίες 

περί µεταναστεύσεων από το βορά όσο και η σύγκριση της Μακεδονίας µε τον νότο έχουν 

αµφισβητηθεί πειστικά. Τα µυκηναϊκά αντικείµενα και οι εγχώριες αποµιµήσεις τους ούτε 

αντιστοιχούν σε µεγάλο µέρος των ευρηµάτων (π.χ. περιορισµένη ποσότητα µυκηναϊκής ή 

µυκηναΐζουσας κεραµικής στην Άσσηρο και την Τούµπα) ούτε αποδεικνύουν 

πληθυσµιακές µετακινήσεις. Εκείνο που πρέπει να αναζητηθεί είναι η αιτία της 

συγκέντρωσης επείσακτων στοιχείων σε ορισµένες µόνο θέσεις και συγχρόνως να ληφθεί 

υπόψη η µακρόχρονη παράδοση των τοπικών τεχνολογιών.  
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 Η ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 

 Ενδεικτικά παραδείγµατα κατοικιών προέρχονται από τη Νέα Νικοµήδεια της 

αρχαιότερης νεολιθικής (εικ. 12), το Μάνδαλο και τον Μακρύγιαλο της νεότερης 

νεολιθικής (µε εστίες και αποθηκευτικούς σιρούς και µε φούρνους και έναν υπόγειο 

αποθηκευτικό χώρο αντίστοιχα), το Αρχοντικό της πρώιµης και µέσης εποχής του χαλκού 

(µε καλοκτισµένους φούρνους - εικ. 13) και τον Καστανά της ύστερης εποχής χαλκού (µε 

προσκτίσµατα-µαγειρεία). Η καλά διατηρηµένη Καµένη Οικία των Σιταγρών είναι ένα 

πασσαλόπηκτο κτίσµα µε µεγαροειδή κάτοψη και τριµερή διάρθρωση: ένα ανοιχτό αίθριο 

µπροστά, έναν τετράπλευρο κύριο χώρο πολλαπλών χρήσεων και στο βάθος µια αψιδωτή 

κουζίνα-αποθήκη, πιθανώς ηµιυπαίθρια. H οικοσκευή βρέθηκε επί τόπου όπως την είχαν 

χρησιµοποιήσει οι κάτοικοι. Η κουζίνα, της οποίας ο εξωτερικός τοίχος (ίσως φράχτης) 

είχε ελαφριά κατασκευή από φθαρτό υλικό, ήταν εξοπλισµένη µε δύο φούρνους, σιρούς, 

αποθηκευτικά αγγεία, εργαλεία και µαγειρικά σκεύη. Ο χώρος ήταν αρκετά µεγάλος για 

να εργάζονται άνετα µαζί δύο-τρία άτοµα σχετικά απερίσπαστα, αλλά και µε εύκολη 

πρόσβαση στην αυλή του σπιτιού και στην κουζίνα του γειτονικού. Τα οστά ζώων και τα 

υπολείµµατα φυτών παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τη διατροφή: κρέας, δηµητριακά, 

όσπρια, φρούτα (σταφύλια, αχλάδια, κεράσια, σύκα, φυστίκια, βελανίδια), όστρεα και 

ψάρια της θάλασσας και του γλυκού νερού, σαλιγκάρια, πουλιά. Στο ευρύχωρο κεντρικό 

δωµάτιο υπήρχε µια µεγάλη καλοφτιαγµένη εστία πλαισιωµένη από πασσάλους, όπου θα 

κρέµονταν, για να αποξηρανθούν, τροφές, δέρµατα, µαλλί. Γύρω από τη φωτιά θα 

συγκεντρώνονταν ένοικοι και επισκέπτες για ένα ζεστό γεύµα µε τη συνοδεία ποτού, για 

συναναστροφή, ανάπαυση ή εργασία. Τριπτήρες, σφονδύλια, οστέινα εργαλεία µαρτυρούν 

επεξεργασία διαφόρων υλών και γνέσιµο (ίσως και ύφανση σε φθαρτό αργαλειό). 

∆έρµατα και γούνες ζώων (στην ανασκαφή βρέθηκαν οστά θηραµάτων) και πολύχρωµα 

υφαντά (από το µαλλί των προβάτων του οικισµού) θα πρόσφεραν άνεση και ζεστασιά. 

Χώρος καθηµερινής δραστηριότητας, για µικρούς και µεγάλους, θα ήταν το αίθριο: για 

παιχνίδι, φαγητό και ύπνο το καλοκαίρι, αποθήκευση της σοδειάς, επιδιορθώσεις 

εργαλείων, ύφανση, συντροφιά µε τις γειτόνισσες και τους γείτονες. 

 Τα αυτόνοµα, µονόχωρα ή ολιγόχωρα, οικήµατα υποδηλώνουν ολιγοµελείς 

κοινωνικούς πυρήνες, το µέγεθος των οποίων µπορεί να υπολογιστεί µε βάση τον αριθµό 

και τη χωρητικότητα των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων -στην περίπτωση της Καµένης 

Οικίας σε έξι άτοµα. Η ελεύθερη έκταση ανάµεσα στα οικήµατα θα είχε κοινή χρήση, 

άλλοτε µε όρους καλής γειτονίας και άλλοτε ανταγωνισµού. Κοινόχρηστες κατασκευές 
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έχουν αποκαλυφτεί στη νεότερη νεολιθική της Θέρµης Θεσσαλονίκης και του 

Μακρύγιαλου (ανοιχτοί λιθόστρωτοι χώροι οικοτεχνικής δραστηριότητας και περιοχή µε 

µικρούς φούρνους αντίστοιχα) και στην τελική φάση της πρώιµης εποχής του χαλκού 

στους Σιταγρούς (συστάδα κυκλικών πήλινων σιρών και λάκκων µε εστίες, δάπεδο και 

θρανίο). Στους σιρούς των Σιταγρών είναι εντυπωσιακή η ποσότητα καταλοίπων 

συλλογικής παραγωγής, κατανάλωσης και αποθήκευσης: λίθινες λεπίδες, τριπτήρες, 

γουδιά, οστέινα εργαλεία, σύνεργα υφαντουργίας, επιτραπέζια και αποθηκευτικά αγγεία, 

µαζί µε σπόρους δηµητριακών, οσπρίων, βελανιδιών, φρούτων και οστών από οικόσιτα 

και άγρια ζώα. Στο ίδιο σύνολο ανήκουν αντικείµενα συµβολικής και τελετουργικής 

χρήσης: κοσµήµατα, περίτεχνα πήλινα και λίθινα σκεύη, λίθινη σφύρα, 

σφραγιδοκύλινδρος, ειδώλια και οµοιώµατα κατοικιών. 

 Πλήθος υφαντουργικών εργαλείων ανευρίσκεται ήδη από την αρχαιότερη νεολιθική: 

πήλινα σφονδύλια για γνέσιµο (χαρακτηριστικά τα διακοσµηµένα της νεότερης 

νεολιθικής), πηνία και ακτινωτά αντικείµενα για το τύλιγµα της κλωστής, αγκυρόσχηµα 

αντικείµενα για το κρέµασµα του µαλλιού (χαρακτηριστικά στην πρώιµη εποχή του 

χαλκού - εικ. 14) και, από την πρώιµη εποχή του χαλκού και µετά, βαριά υφαντικά βάρη 

για όρθιο αργαλειό (αξιοσηµείωτα τα σύνολα από τους Σιταγρούς, το Αρχοντικό, τον 

Καστανά και την Τούµπα). Οστέινες µικρές ράβδοι µε εγκοπές (µάλλον σαΐτες 

αργαλειού), βελόνες µε οπή, σπάτουλες και οπείς χρησιµοποιούνταν για πλέξιµο και για 

το ράψιµο δερµάτων, πλεκτών από µαλλί και καλαθιών, όπως δείχνουν τα ίχνη χρήσης 

στα εργαλεία. Μια ιδέα της ενδυµασίας µάς δίνουν οι γραπτές διακοσµήσεις αγγείων, οι 

οποίες µιµούνται υφάσµατα, και τα εξαρτήµατα ένδυσης. Τα τελευταία περιλαµβάνουν 

άγκιστρα και πόρπες ζωνών από πηλό, κόκαλο και όστρεο, οστέινες και µετάλλινες 

περόνες και πόρπες για τη στερέωση ενδυµάτων, κουµπιά (µερικά από πολύτιµο όστρεο), 

διάτρητα πλακίδια και µικροσκοπικές χάντρες, τα οποία βρέθηκαν κατά µεγάλες οµάδες 

και µάλλον προέρχονται από κατάκοσµες στολές. Η συχνότητα των περονών την πρώιµη 

εποχή του χαλκού αποδίδεται στη χρήση νέων ειδών µάλλινων υφασµάτων, όπως 

συνάγεται από τα υψηλά ποσοστά αιγοπροβάτων που θα εκτρέφονταν για το µαλλί τους. 

Μερικές φορές οι περόνες ανευρίσκονται µαζί µε υφαντικά εργαλεία, όπως στους 

Σιταγρούς στο τέλος της 3ης χιλιετίας. Στον Καστανά η µεγάλη συχνότητα και πολυτυπία 

των περονών την εποχή του σιδήρου έχει επίσης ερµηνευθεί ως νέος ενδυµατολογικός 

συρµός. Πόρπες και περόνες όχι µόνο αποτελούν τυπικά προϊόντα εξειδικευµένης 

µεταλλουργίας στη Μακεδονία στο τέλος της 2ης - αρχές της 1ης χιλιετίας π.Χ., αλλά και 

συνήθη ταφικά κτερίσµατα. 
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 Καταµερισµός εργασίας κατά φύλο και ηλικία παρατηρείται σε όλους τους 

πολιτισµούς. Στις προβιοµηχανικές κοινωνίες οι άνδρες αναλαµβάνουν εξωοικιακές 

εργασίες (κυνήγι, βοσκή και σφαγή µεγάλων ζώων, ψάρεµα, αποψίλωση, υλοτοµία, 

εξόρυξη, βαριές οικοδοµικές κατασκευές, ναυπηγική), ενώ οι γυναίκες οικιακές (φροντίδα 

των παιδιών, τροφοπαρασκευή, κηποκαλλιέργεια, υφαντική, άντληση νερού, πλύσιµο, 

µάζεµα καυσοξύλων, τροφοσυλλογή, βοτανική). Άλλες ασχολίες, όπως αγροκαλλιέργεια, 

άναµµα φωτάς, βυρσοδεψία, οικιακή κτηνοτροφία, κυνήγι µικρών ζώων, καλαθοπλεκτική, 

µεταφορά φορτίων, ραπτική, κεραµική, µοιράζονται πιο ισόρροπα. Η κατανοµή εργασίας 

καθορίζεται ανάλογα µε την αποτελεσµατικότητά της στην επιβίωση και την κοινωνική 

ζωή της κοινότητας (στην περίπτωση των γυναικών είναι συµβατή µε τη µητρότητα, τη 

φροντίδα και κοινωνικοποίηση των νεαρών µελών). Κατά συνέπεια οι διχοτοµικές 

κατηγορίες της δυτικής σκέψης «δηµόσιο-ιδιωτικό», «ανδρικό-γυναικείο», «χρηστικό-

συµβολικό» αποδεικνύονται ανεφάρµοστες, τουλάχιστον µέχρι την ύστερη εποχή του 

χαλκού, οπότε και ανιχνεύεται στο αρχαιολογικό υλικό κάποιος σαφέστερος διαχωρισµός 

του παραγωγικού-τεχνολογικού και κοινωνικού-τελετουργικού πεδίου. Είναι 

διαφωτιστικά τα ανθρωπολογικά παράλληλα σύµφωνα µε τα οποία άνδρες αποκτούν 

«γυναικείους» ρόλους (ενδυµασία, συµπεριφορά, επιλογή συντρόφων) µέσω της άσκησης 

αντίστοιχων τεχνών, όπως και γυναίκες «ανδρικούς». Η υπέρβαση του σεξουαλικού 

διµορφισµού δεν στιγµατίζεται από τη δεδοµένη κοινωνία, όπως συµβαίνει µε τη δυτική 

ηθική. Αντίθετα τα εν λόγω άτοµα, τεχνίτριες και τεχνίτες µε καινοτοµική συµβολή, 

θεωρούνται φορείς ευεργετικών δυνάµεων για όλη την κοινότητα, η οποία τα περιβάλλει 

µε σεβασµό (ας θυµηθούµε τους χαρισµατικούς «ανδρόγυνους» χαρακτήρες της 

ελληνικής µυθολογίας, όπως ο µάντης Τειρεσίας). Κατ’ αυτόν τον τρόπο µπορεί να 

ερµηνευτεί η παρουσία «γυναικείων» κτερισµάτων σε ανδρικές ταφές και «ανδρικών» σε 

γυναικείες. 

 Πολυάριθµα αρχαιολογικά και εθνογραφικά παραδείγµατα µαρτυρούν τη 

συµµετοχή των παιδιών στις οικογενειακές εργασίες, είτε ως µιµητικό παιγνίδι είτε ως 

πραγµατική ενασχόληση, µε σκοπό την κοινωνικοποίηση. Γι’ αυτό σε πολλούς 

πολιτισµούς η εκµάθηση µιας τέχνης επισφραγίζεται µε τελετές µετάβασης στον κόσµο 

των ενηλίκων. Σε τέτοιες µυήσεις µπορεί να χρησιµοποιούνταν κάποια από τα 

µικρογραφικά οµοιώµατα οικοσκευών και εργαλείων από τους προϊστορικούς οικισµούς 

της Μακεδονίας (σπίτια, πελέκεις, αγγεία, έπιπλα και από το Ντικιλί Τας ένα οµοίωµα 

βάρκας). Μάλιστα ορισµένα από τα πολυτιµότερα νεολιθικά κοσµήµατα, όπως δακτύλιοι 

από τα όστρεα Σπόνδυλος και Γλυκίµερις µε µικρή διάµετρο, µπορεί προορίζονταν για 
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παιδιά ως δώρα αγάπης ή ενθυµήµατα σηµαντικών στιγµών. ∆εν µπορούµε να γνωρίζουµε 

ποιες/ποιοι κατασκεύαζαν ή φορούσαν αυτά τα τεχνήµατα. Είναι ωστόσο ενδιαφέρον ότι 

η εικονογραφία των κοσµηµάτων αναγνωρίζεται κυρίως σε γυναικεία ειδώλια. Θα 

µπορούσε συνεπώς να υποτεθεί, µε βάση τις αρχαιολογικές ενδείξεις ως προς τη 

διακοινοτική κυκλοφορία κοσµηµάτων και υφασµάτων, ότι γυναικεία ειδώλια µε πλούσια 

ένδυση και κόσµηση αναπαριστούν γυναίκες µε καίριο ρόλο σε τέτοια δίκτυα επαφών 

(π.χ. φηµισµένες τεχνίτριες). 

 Ολοκληρώνουµε µε ορισµένες παρατηρήσεις σχετικά µε τα αγγεία και 

συγκεκριµένα τη µετάβαση από τα χειροποίητα στα τροχήλατα. Τα πρώτα θεωρούνται 

γυναικεία προϊόντα και γι’ αυτό µικρής αξίας, ενώ τα δεύτερα προσγράφονται στο 

ενεργητικό πρωτοπόρων ανδρών. Ωστόσο το αρχαιολογικό υλικό κάθε άλλο παρά 

επιβεβαιώνει τέτοιες προκαταλήψεις: στη Μακεδονία η χειροποίητη κεραµική, µε 

µακραίωνη παράδοση, συνεχίζει να χρησιµοποιείται µαζί µε την τροχήλατη µέχρι και την 

ελληνιστική εποχή, δηλαδή µια χιλιετία µετά την εµφάνιση της δεύτερης. Τα πρωιµότερα 

τροχήλατα αγγεία είναι σποραδικές µυκηναϊκές εισαγωγές των µέσων της 2ης χιλιετίας 

π.Χ., ενώ οι εγχώριες αποµιµήσεις χρονολογούνται δύο ή τρεις αιώνες αργότερα (εικ. 15). 

Και οι δύο κατηγορίες εκπροσωπούνται µε µικρά ποσοστά στο σύνολο της κεραµικής, 

στην οποία κυριαρχούν οι χειροποίητες δηµιουργίες µε εξειδικευµένη παραγωγή σκευών 

και διακοσµητικών ρυθµών κατά τόπους. Επιπλέον φαίνεται ότι η εγχώρια και η 

εισηγµένη κεραµική συνυπάρχουν χωρίς σηµαντικές αλληλεπιδράσεις. 

 Από τα πλούσια διακοσµηµένα αγγεία της αρχαιότερης νεολιθικής µέχρι τα 

απαιτητικά στην κατασκευή χονδροειδή αγγεία της τελικής νεολιθικής και της πρώιµης 

εποχής του χαλκού και τα αµαυρόχρωµα και εγχάρακτα της ύστερης εποχής του χαλκού, η 

τέχνη του πηλού διακρίνεται για την ευρηµατικότητα, την πείρα, την καλαισθησία και το 

εύρος των λειτουργιών της. ∆εν γνωρίζουµε βέβαια το φύλο των κεραµέων (στην 

αναγνώρισή του θα βοηθούσε η εξέταση δακτυλικών αποτυπωµάτων σε αγγεία), 

µπορούµε ωστόσο να αναθεωρήσουµε προγενέστερες απόψεις ως προς την επινόηση της 

κεραµικής για χρηστικούς λόγους, όπως προτείνουν οι Catherine Perlès και Karen Vitelli. 

Οι πρώιµες αγγειοπλαστικές δηµιουργίες (Νέα Νικοµήδεια, Γιαννιτσά) διακρίνονται για 

τον υψηλό βαθµό έµπνευσης και αισθητικής. Τέτοια περίτεχνα αγγεία κάθε άλλο παρά θα 

ήταν κατάλληλα για τις καθηµερινές ανάγκες διατροφής και διατήρησης της τροφής, θα 

είχαν όµως συµβολική αξία λόγω της σπανιότητάς τους. Εκείνο που θα µετρούσε για τους 

ανθρώπους της αρχαιότερης νεολιθικής θα ήταν η πρωτόγνωρη µετατροπή της φυσικής 

πρώτης ύλης σε πολιτισµικό αγαθό. Γι’ αυτό οι πρώτες ή πρώτοι κάτοχοι της νέας γνώσης 
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µπορεί να ενέπνεαν στην κοινότητα σεβασµό ή και δέος, ώστε να πρωταγωνιστούν σε 

σαµανιστικές τελετές.  
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