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 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 Η συνάντηση της αρχαιολογίας με τον φεμινισμό 

 

 Τέσσερις δεκαετίες μετά το δεύτερο κύμα του φεμινισμού στις Η.Π.Α. και τη 

Δυτική Ευρώπη οι σχετικές σπουδές έχουν πια αποκτήσει «νομιμότητα», τουλάχιστον 

στις χώρες όπου πρωτοεμφανίστηκαν. Στηριζόμενη στην ελάχιστη παραδοχή ότι οι 

γυναίκες, ενώ είναι οι μόνες υπεύθυνες να αποφασίζουν πώς θα οργανώσουν τη ζωή 

τους, υφίστανται διάφορες μορφές καταπίεσης, η φεμινιστική σκέψη απορρέει από 

την ανάγκη να μελετηθούν οι μηχανισμοί αυτής της καταπίεσης με σκοπό την 

ανατροπή τους. Με ένα εύρος προσεγγίσεων η μελέτη των έμφυλων σχέσεων 

οδήγησε στην αναθεώρηση αξιών και εννοιολογικών κατηγοριών που βασίζονταν 

στην αναπόδεικτη εξίσωση «άνθρωπος = άνδρας = δημιουργός της γνώσης και της 

ιστορίας». Η φεμινιστική έρευνα δεν πρόσθεσε απλώς το αγνοημένο «έτερον ήμισυ» 

στην εικόνα του δεδομένου επιστημονικού πεδίου, μεταμόρφωσε την ίδια την εικόνα: 

απέδειξε ότι οι ρόλοι γυναικών και ανδρών δεν αποτελούν «εκ φύσεως» δεδομένα με 

οικουμενική ισχύ, αλλά πολιτισμικά προσδιορισμένα φαινόμενα και γι’ αυτό 

ανατρέψιμα. Ούτε οι έμφυλες σχέσεις εξαντλούνται στα ετεροφυλοφιλικά 

(πατριαρχικά) πρότυπα του «ανδρισμού» και της «θηλυκότητας», αλλά 

περιλαμβάνουν εναλλακτικές συμπεριφορές και ταυτότητες τόσο στο παρελθόν όσο 

και στο παρόν.  

 Σε αντίθεση με άλλες κοινωνικές επιστήμες η αρχαιολογία άργησε να 

συναντήσει τον φεμινισμό, γεγονός που οφείλεται στην τάση της να δανείζεται παρά 

να διαμορφώνει θεωρία σε συνδυασμό με: 

 α) τον θετικισμό της διαδικαστικής ή Νέας Αρχαιολογίας (με έμφαση στην 

προϊστοριολογία), η οποία επιχείρησε να ερμηνεύσει την ανθρώπινη συμπεριφορά ως 

«αντικειμενική» αντανάκλαση της περιβαλλοντικής προσαρμογής και της κοινωνικής 

δομής 
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 β) την άκριτη χρήση των γραπτών πηγών (κατά κανόνα ανδρικής προέλευσης 

και μισογυνικού χαρακτήρα) από την αρχαιολογία των ιστορικών χρόνων 

 γ) την υποεκπροσώπηση των γυναικών στο επάγγελμα. 

 Από τη δεκαετία του 1980 η αμφισβήτηση της «επιστημονικά ελέγξιμης 

αντικειμενικότητας», η επίδραση των φεμινιστικών ιδεών και η αυξανόμενη 

γυναικεία παρουσία διεύρυναν τον αρχαιολογικό προβληματισμό. Οι σύγχρονες 

τάσεις εστιάζονται στην πολιτισμική ποικιλία και πολυσημία, στο ιστορικά ειδικό και 

τη δράση του ατόμου, στις σχέσεις του γνωστικού αντικειμένου με την εξουσία, 

στους τρόπους πρόσληψης του παρελθόντος, τη μνήμη, την ταυτότητα, τις ανάγκες 

και τις εμπειρίες των αποδεκτών της γνώσης που αναδεικνύονται από καταναλωτές 

σε παραγωγούς της. Συγχρόνως επισημαίνεται η υποκειμενικότητα των ερμηνειών, οι 

οποίες όμως συγκλίνουν στην προσπάθεια να γίνει, κατά το δυνατόν, αντιληπτό πώς 

συμπεριφέρονται οι άνθρωποι σε άλλες εποχές και περιβάλλοντα, πώς αποτυπώνεται 

η ομοιότητα και η διαφορά και πώς μπορούμε να ξανασκεφτούμε το χθες και το 

σήμερα με πιο δημιουργικό τρόπο. 

 

 Η περίπτωση της ελληνικής αρχαιολογίας 

 

 Αν και οι γυναίκες αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των 

επαγγελματιών αρχαιολόγων στην Ελλάδα, η φεμινιστική συνειδητοποίηση ή έστω το 

ενδιαφέρον για το φύλο είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Οι αιτίες αυτής της «αθωότητας» 

πρέπει να αναζητηθούν: 

 α) στον ασφυκτικό εναγκαλισμό της ελληνικής αρχαιολογίας με την ιδεολογία 

του έθνους-κράτους, που υπονοεί την ανιστόρητη ύπαρξη κοινωνιών χωρίς 

διαστρωματώσεις ή τουλάχιστον χωρίς διαφοροποιήσεις στον χώρο και τον χρόνο 

 β) στη βραδύτητα με την οποία ανταποκρίνονται οι εγχώριοι θεσμοί στα 

ανανεωτικά ρεύματα 

 γ) στην απουσία δυναμικού φεμινιστικού κινήματος και άρα αντίστοιχης 

επιστημονικής παραγωγής. 

 Η εξιδανίκευση της κλασικής αρχαιότητας, της θεωρούμενης κοιτίδας του 

δυτικού πολιτισμού, διαπερνά τη ιδεολογία του ελληνικού έθνους-κράτους από τη 

στιγμή της ίδρυσής του. Ο ενοποιητικός μηχανισμός της νέας οντότητας βασίστηκε 

στο ιδεολόγημα της διαχρονικότητας του ελληνισμού, με σκοπό να αποκατασταθεί η 
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αλληλουχία του εθνικού αφηγήματος στον χρόνο (από την προϊστορία μέχρι τον 

πόλεμο της ανεξαρτησίας) και στον χώρο (από την εθνική επικράτεια μέχρι τα 

αλύτρωτα εδάφη) και να νομιμοποιηθεί η Μεγάλη Ιδέα. Στην ιστορία αποδόθηκε 

γένος αρσενικό, ενώ οι γυναίκες, όταν δεν αγνοήθηκαν, βρήκαν θέση μόνο ως 

μητέρες, σύζυγοι ή κόρες «μεγάλων ανδρών» και «ηρώων», ως αμετάβλητες 

παρουσίες και όχι ως κοινωνικά υποκείμενα που δρουν, επηρεάζουν και 

επηρεάζονται από τον περιβάλλοντα κόσμο. Κατά τα πρότυπα των πατριαρχικών 

μύθων της αρχαίας γραμματείας οι «γυναικείες» ιδιότητες ταυτίστηκαν με το 

«προπολιτισμικό μητριαρχικό χάος» και τη «θηλυπρέπεια των βαρβάρων επιβουλέων 

του ελληνισμού». 

 Οι ελάχιστες αρχαιολόγοι που διορίστηκαν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, 

από την ίδρυσή της το 1833 μέχρι τη δεκαετία του 1950, ανήκαν σε μια εποχή που 

απαιτούσε, ακόμη και από τις μορφωμένες γυναίκες, πολλαπλάσιες προσπάθειες 

αναγνώρισης. Οι κοινωνικές μεταβολές, από τη δεκαετία του 1960, οδήγησαν όχι 

μόνο στη αριθμητική κυριαρχία των γυναικών στο επάγγελμα, αλλά και στην κατά 

καιρούς «γυναικοκρατούμενη» ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι βέβαια 

κοινός τόπος ότι η γυναικεία συμμετοχή, ακόμη και στις υψηλότερες βαθμίδες ενός 

πατριαρχικού ταξικού συστήματος, δεν συνεπάγεται από μόνη της ανατροπή της 

ανισότητας.  

 Η ελληνική αρχαιολογία του 19
ου

 αιώνα πρόσφερε τις υλικές μαρτυρίες για να 

ενισχύσει την εθνική συνοχή. Το πρόβλημα είναι ότι οι αναπαραστάσεις εκείνης της 

«ηρωικής» εποχής εξακολουθούν να τρέφουν την ελληνική κοινωνία σε μια εποχή 

που και η ίδια και η επιστημονική γνώση έχουν αλλάξει. Πάντως, έστω και με 

καθυστέρηση, σημειώνονται ρωγμές στον κατεστημένο αρχαιολογικό λόγο, 

τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την προϊστορία (διεπιστημονικές προσεγγίσεις, κάποιο 

ενδιαφέρον για μη «εντυπωσιακά» ευρήματα, κριτική του εθνικισμού). Ωστόσο ο 

επιστημονισμός της διαδικαστικής αρχαιολογίας (η ποσοτικοποίηση της ανθρώπινης 

δραστηριότητας και η ταύτισή της με απρόσωπες διαδικασίες), μολονότι έχει προ 

πολλού επικριθεί πειστικά, εξακολουθεί να διατηρεί στα καθ’ ημάς αύρα αυθεντίας. 

Συνεπώς οι κοινωνικές (άρα και έμφυλες) σχέσεις, με τις πολλαπλές εκφάνσεις και 

τους συμβολισμούς τους, θεωρούνται απρόσιτες για την έρευνα, ασήμαντες για την 

«πραγματική» αρχαιολογία (το στερεότυπο του «αρχαιολόγου-καουμπόι» ή Ιντιάνα 

Τζόουνς) και κατ’ επέκταση χωρίς ενδιαφέρον για το ευρύτερο κοινό. Το 

αποτέλεσμα: χάνεται το ανθρώπινο υποκείμενο και ειδωλοποιείται το αντικείμενο, η 
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υποτιθέμενη υλική απόδειξη. Στο όνομα της «επιστημονικής αντικειμενικότητας» το 

παρελθόν αποξενώνεται από τους δημιουργούς του και οι αρχαιολόγοι από τον 

κοινωνικό τους περίγυρο. 

 

 ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

 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. Οι 

περιορισμοί των διαθέσιμων πληροφοριών και η κατ’ ανάγκην συνοπτική μορφή 

αυτού κειμένου υπαγορεύουν το είδος της παρουσίασης που ακολουθεί: 

σκιαγραφούμε ορισμένες όψεις του αρχαιολογικού υλικού, από την από την 

αρχαιότερη νεολιθική μέχρι την εποχή του σιδήρου, για να διατυπώσουμε 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 

αξιοποιηθεί η διεπιστημονική προσέγγιση.
*
 

 

 Νεολιθικά ειδώλια 

 

Μολονότι η πρόσβαση στον χώρο της ιδεολογίας μέσω των υλικών 

καταλοίπων είναι εξαιρετικά δύσκολη, οι αρχαιολόγοι δεν διστάζουν να 

προχωρήσουν σε ερμηνείες. Μία από τις γνωστότερες κατηγορίες 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 

                                                
* Περίοδοι της μακεδονικής προϊστορίας: 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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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 ποιοι οι αποδέκτες της. 

 Ειδώλια της νεολιθικής περιόδου (6500-3000 π.Χ.) ανευρίσκονται σε όλο τον 

ελλαδικό χώρο. Κατά κανόνα μικρού μεγέθους, είναι φτιαγμένα από πηλό και 

σποραδικά από πέτρα (μάρμαρο, αλάβαστρο, στεατίτης, κροκάλες), όστρακα και 

οστά, ενώ ορισμένα ανήκουν στον τύπο των ακρόλιθων, με σώμα από πηλό και 

ένθετο κεφάλι συνήθως από πέτρα. Πολλά απεικονίζουν μορφές ενηλίκων και 

παιδιών, γυναικείες και ανδρικές (σε όρθια, καθιστή ή επικλινή στάση, συχνά με 

τονισμένα τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά) και άλλες απροσδιορίστου φύλου. 

Σπανιότερα είναι τα ερμαφρόδιτα ή υβριδικά όντα με ζωόμορφα χαρακτηριστικά. 

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 διαφοροποιήσεις κατά περιοχές. Μεταξύ 

των αγαλματιδίων με αναγνωρίσιμο φύλο πλειοψηφούν τα γυναικεία (ωστόσο η 

αναλογία γυναικείων-ανδρικών μπορεί να διαφέρει τοπικά και χρονικά). Η νεολιθική 

ειδωλοπλαστική χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη αφαιρετικότητας και 

φυσιοκρατίας, ενώ μια άλλη τάση εκφράζεται με την υπερβολική απόδοση σημείων 

του σώματος και/ή φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών. 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 αρχικά την άποψη ότι απεικονίζουν τη Μεγάλη Μητέρα ή Θεά της 

Γονιμότητας, κυρίως εκείνα στα οποία τονίζεται η ανατομία του φύλου. 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, ήδη από την παλαιολιθική εποχή, και εξαφανίζονται όσο παγιώνεται η 

κοινωνική διαφοροποίηση και οι γεωργοκτηνοτροφικοί οικισμοί μετασχηματίζονται 
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σε πόλεις. 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. Το πρότυπο της Μεγάλης Μητέρας βρήκε ευρεία 

εφαρμογή στην ερμηνεία θεοτήτων και συμβόλων που συνδέονται με τη γονιμότητα, 

τη σεξουαλική πράξη, τη γέννηση, την ανατροφή και τον κύκλο της ζωής. Κύρια 

εκπρόσωπος της μητριαρχικής θεωρίας υπήρξε η Marija Gimbutas, στηριζόμενη το 

πλήθος των ειδωλίων από οικισμούς των Βαλκανίων τους οποίους ανέσκαψε η ίδια 

(μεταξύ αυτών και οι Σιταγροί Δράμας). 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 

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

και νεοπαγανισμού), κυρίως στις Η.Π.Α., παρόλο που δεν επιβεβαιώνονται 

αρχαιολογικά. Η αναζήτηση της μητριαρχικής ουτοπίας αποτελεί ρομαντική 

απάντηση σε αιώνες μισογυνισμού και σύγχρονα κοινωνικά αδιέξοδα. Στην 

πραγματικότητα λειτουργεί ως ανεστραμμένο είδωλο της πατριαρχίας, αφού 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 κινείται σε ευρύτερο ερμηνευτικό πεδίο, καθώς λαμβάνει 

υπόψη τα ίδια τα ειδώλια, τα ανασκαφικά και ιστορικά 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 για τελετές ενήβωσης, φυλαχτά, στολίδια, παιχνίδια, «πορτραίτα», 

εικόνες της καθημερινής ζωής, σύμβολα ανταλλαγής ή αναγνώρισης μεταξύ των 

κατόχων τους, δημιουργίες προσωπικής επιθυμίας με διακοσμητική ή χιουμοριστική 

διάθεση ή ακόμη και σήματα μιας «πρωτογραφής». Υπάρχουν πολλές εκδοχές, 

ενδεχομένως και πολλές θεότητες, αλλά όχι ο μονοθεϊσμός της Μεγάλης Μητέρας. 

Ως γνωστόν, οι μονοθεϊστικές θρησκείες όχι μόνο εμφανίζονται πολύ αργότερα, αλλά 

και προϋποθέτουν θεσμοθετημένες εξουσίες, 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, 
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όπως στη Νέα Νικομήδεια Ημαθίας, τον Μακρύγιαλο Πιερίας, τη Δήμητρα 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 όμως έχει αμφισβητηθεί.  

 Κατά τη διάρκεια της νεότερης και τελικής νεολιθικής αξίζει να σημειωθεί 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 χώρο του 

νοικοκυριού και όχι σε εξωοικιακά ιερά, γνωστά από μεταγενέστερες περιόδους, ή σε 

χώρους μέσα στους οικισμούς στους οποίους διαπιστώνεται συγκέντρωση ειδωλίων. 

Στα στρώματα της τελικής νεολιθικής των Σιταγρών βρέθηκαν, κοντά σε ημιυπαίθρια 

(;) εστία και περίβολο, πολυάριθμα ειδώλια, μικρογραφίες, κοσμήματα, εγχάρακτοι 

σφραγιστικοί κύλινδροι, εργαλεία, αγγεία εξαιρετικής ποιότητας και διακοσμημένα 

σφονδύλια. Από την ίδια ανασκαφική περιοχή προέρχεται ένα από τα πρωιμότερα 

δείγματα μεταλλουργίας στο Αιγαίο (σκωρίες καμίνευσης, πήλινα χωνευτήρια και 

μικρά μεταλλικά αντικείμενα). Περισσότερο από δέκα αιώνες μετά, στην ίδια θέση, 

το Συγκρότημα των Σιρών της πρώιμης εποχής του χαλκού διέσωσαν και λίγα 

νεολιθικά ειδώλια και κοσμήματα - ίσως αξιοπερίεργα αντικείμενα από την 

παλιότερη κατοίκηση στον λόφο, τα οποία φύλαξαν οι νέοι κάτοικοι, ή ίσως ακόμη 

κειμήλια που παραδόθηκαν από γενιά σε γενιά. Κάποια ειδώλια μπορεί να ανήκαν σε 

αναθηματικά-τελετουργικά σύνολα (π.χ. ομοιώματα κατοικιών), κατ’ αναλογία με 

παραδείγματα από τη Θεσσαλία και τα βορειότερα Βαλκάνια. Στους Σιταγρούς, 

λόγου χάρη, 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 που προαναφέραμε. 

 Η πολυτυπία στην απόδοση της ανθρώπινης μορφής υποδηλώνει ποικίλους 

τρόπους πρόσληψης των έμφυλων ταυτοτήτων. Σε πολλά ανθρωπόμορφα 

αγαλματίδια, γυναικεία και ανδρικά, είτε φυσιοκρατικά είτε σχηματοποιημένα, 
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προβάλλονται η σεξουαλικότητα και η αναπαραγωγή. Οι γυναίκες απεικονίζονται με 

διογκωμένα στήθη, γλουτούς και κοιλιά, αλλά με αδρή δήλωση ή παράλειψη των 

φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών. Συχνά η ίδια η στάση τέτοιων ειδωλίων, καθώς 

κρατούν ή στηρίζουν το στήθος με τα χέρια, παραπέμπει στην ιδιαίτερη σημασία που 

αποδίδεται σε αυτό το τμήμα του σώματος, στενά συνδεδεμένου με τη 

σεξουαλικότητα και τον θηλασμό. Χαρακτηριστικά είναι ορισμένα, μάλλον σε στάση 

τοκετού, από τους Σιταγρούς και τον Μακρύγιαλο. Ακόμη και σε περιπτώσεις 

έντονης σχηματοποίησης, εξαίρονται το ηβικό τρίγωνο και το στήθος. Σε ό,τι αφορά 

το ανδρικό σώμα, η έμφαση δίνεται στον φαλλό.  

 Όπως προαναφέρθηκε, η μητριαρχική οπτική ταυτίζει τα γυναικεία ειδώλια με 

σύμβολα γονιμότητας. Όντως είναι συχνή η έντονη δήλωση των ανατομικών 

γνωρισμάτων του φύλου, ωστόσο η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός συνήθως εικάζονται 

(ανάλογα και με την προδιάθεση των ερευνητών/τριών), παρά είναι προφανείς. Ο 

υποτιθέμενος αποκλειστικά γονιμικός χαρακτήρας των ειδωλίων ανακαλεί μια 

αυστηρά ετεροφυλική σχέση, όπου το γυναικείο σώμα χρησιμοποιείται προς 

ικανοποίηση της ανδρικής επιθυμίας και αναπαραγωγή. Όμως οι «ευσεβείς πόθοι» 

του παρόντος δεν αρκούν για να συμπεράνουμε τη σεξουαλική συμπεριφορά των 

προϊστορικών ανθρώπων. Γιατί η στεατοπυγία, η μεγάλη κοιλιά και το μεγάλο στήθος 

να συμβολίζουν οπωσδήποτε τη γονιμότητα και να μη σημαίνουν απλώς τη φυσική ή 

επιθυμητή εμφάνιση κάποιων γυναικών; Γιατί να μας ξενίζει το ενδεχόμενο η 

ευτράφεια να θεωρείται στοιχείο ομορφιάς σε άλλους πολιτισμούς; Γιατί πρέπει να 

έχει διαχρονική ισχύ η σύγχρονη αισθητική τύπου Πλειμπόι, η οποία θέλει τις 

γυναίκες λεπτές, εκτός εάν βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης; Και γιατί ο 

συμβολισμός της γονιμότητας να περιορίζεται μόνο στην κύηση και να μην 

απεικονίζονται το ίδιο συχνά μητέρες με βρέφη; 

 Η θεματολογία και η αισθητική της νεολιθικής ειδωλοπλαστικής και οι 

τελετουργικές συνδηλώσεις της εμπνέονταν από τις εμπειρίες, τις ανησυχίες και τις 

επιθυμίες της καθημερινής ζωής. Ίσως, κατά την αντίληψη των νεολιθικών 

ανθρώπων, το γυναικείο σώμα συμμετείχε ουσιαστικότερα στη δημιουργία και τη 

διατήρηση της ζωής, ώστε να γίνεται φορέας μεταβίβασης πολιτισμικών μηνυμάτων 

και τελετουργικής γνώσης. Αν ισχύει αυτή η υπόθεση, μπορεί να εξηγηθεί γιατί οι 

εικόνες γυναικών είναι περισσότερο ορατές στην τέχνη της εποχής. Μια ιδιότυπη 

έκφραση του ενδιαφέροντος για την ανθρώπινη βιολογία αναγνωρίζεται σε γυναικεία 

ειδώλια με τονισμένα στήθη και/ή γλουτούς και φαλλόσχημο λαιμό, όπως η λεγόμενη 
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Θεά της Νέας Νικομήδειας. Αν και η επιμήκης φαλλόσχημη απόληξη συχνά έχει τη 

θέση λαιμού σε ειδώλια και των δύο φύλων, στην περίπτωση των γυναικείων μορφών 

μια τέτοια εικονογραφική σύμβαση μπορεί να συμπυκνώνει τις αναπαραγωγικές 

ιδιότητες στο σώμα της γυναίκας-μητέρας, το οποίο υπερβαίνει, ως σύμβολο, τα όρια 

του σεξουαλικού διμορφισμού και του πολιτισμικού διαχωρισμού μεταξύ «άνδρα» 

και «γυναίκας».  

 Οι ανθρώπινες αναπαραγωγικές ικανότητες συνυφαίνονται με τις αντιλήψεις 

για τη σεξουαλικότητα, τις ατομικές και συλλογικές ταυτότητες, την οργάνωση και τη 

διαπραγμάτευση της εξουσίας. 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 Πέλλας). Τα ειδώλια με 

τονισμένα τα χαρακτηριστικά του φύλου ή σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή στάση 

τοκετού, άλλα που κρατούν βρέφη και τα φαλλόσχημα αντικείμενα μπορεί να 

χρησιμοποιούνταν σε τελετές ενήβωσης, για να εξηγούν τις λειτουργίες του 

ανθρώπινου σώματος. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνταν 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 (π.χ. Μακρύγιαλος), μάλλον για να στερεώνονται σε έναν 

πυρήνα από πηλό. Στη δεύτερη ανήκουν τρίγωνα, ωοειδή ή τραπεζοειδή κεφάλια από 

πέτρα, τα οποία προσαρμόζονταν σε ένα πρόχειρα κατασκευασμένο σώμα από πηλό. 

Σύμφωνα με πρόσφατη ερμηνεία τέτοια ειδώλια σχετίζονται με προγονικές 

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

ερμηνευθούν αυτές οι σχηματοποιημένες μορφές; Η εκφραστικότητα των 

φυσιοκρατικών δειγμάτων δεν μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι η στροφή στην 

αφαιρετικότητα οφείλεται στην άγνοια άλλων αναπαραστατικών μέσων. 

Παραδείγματος χάρη, στο Μάνδαλο έχουν βρεθεί ακρόλιθα γυναικεία ειδώλια της 

νεότερης νεολιθικής με εναργή δήλωση των γλουτών και του ηβικού τριγώνου. Η 
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συνύπαρξη φυσιοκρατικών απεικονίσεων με ευκρινές φύλο και αφαιρετικών με 

αδιάγνωστο μάλλον απηχεί, κατά περίπτωση, σκόπιμες αισθητικές επιλογές. Ίσως οι 

σχηματοποιημένες μορφές αποδίδουν τη γενική έννοια του ανθρώπινου όντος χωρίς 

διευκρίνιση του φύλου.  

 

Εικονογραφία της πρώιμης εποχής του χαλκού 

 

 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 

σώμα, ενώ το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από την ανθρώπινη ανατομία σε 

εξαρτήματα-πολιτισμικά γνωρίσματα (ζώνες, κοσμήματα, ιμάντες προς δήλωση του 

ενδύματος, εργαλεία και όπλα). Στις νέες κατηγορίες αντικειμένων της πρώιμης 

εποχής του χαλκού ανήκουν 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 ωστόσο παραπέμπουν σε σύγχρονα στερεότυπα «ανδρικών» και 

«γυναικείων» εξαρτημάτων (όπλα και κοσμήματα αντίστοιχα), όταν δεν στηρίζονται 

σε σαφείς ενδείξεις.  

 Η διάδοση της μεταλλουργίας (χαλκός και ορείχαλκος) θα δρομολογήσει 

διαδικασίες κοινωνικού μετασχηματισμού. Αν και, σε αντίθεση με τη Νότια Ελλάδα, 

τα σχετικά ευρήματα από τη Μακεδονία είναι περιορισμένα, θα μπορούσαμε να 

εικάσουμε και εδώ την αρχόμενη εδραίωση των σχέσεων εξουσίας, οι οποίες θα 

βρουν, πρώτη φορά, εμφανέστερη έκφραση στα οργανωμένα νεκροταφεία, όπως θα 

δούμε στη συνέχεια. 

 

 Ταφές 

 

 Τα ταφικά έθιμα της νεολιθικής περιόδου στη Μακεδονία είναι ελάχιστα 

γνωστά, επειδή δεν υπάρχουν ή δεν έχουν εντοπιστεί ανεξάρτητα νεκροταφεία. Τα 

διαθέσιμα παραδείγματα αφορούν μεμονωμένες, ακτέριστες ταφές μέσα σε 
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οικισμούς, αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί η εναπόθεση προσφορών από φθαρτά 

υλικά. Στο Μάνδαλο (νεότερη νεολιθική) ένα μεγάλο αγγείο περιείχε παιδική ταφή, 

ενώ ένας ειδικά διαμορφωμένος λάκκος την ανακομιδή των λειψάνων ενός ενήλικα. 

Στον Μακρύγιαλο Πιερίας (νεότερη νεολιθική) βρέθηκαν καμμένα οστά βρέφους 

μέσα σε αγγείο (εγχυτρισμός) και ανακομιδές στην επίχωση της τάφρου που 

περιέβαλλε τον οικισμό. Στη ίδια θέση μια ομάδα ταφών έξω από την κατοικημένη 

περιοχή χρονολογείται στην πρώιμη εποχή του χαλκού, όπως και εκείνες δύο νηπίων 

σε πίθους μέσα σε σπίτια στο Αρχοντικό Πέλλας. 

 Η σημασία του ενταφιασμού μέσα στους οικισμούς είναι προβληματική. Η 

σπανιότητα των ευρημάτων μπορεί να υποδηλώνει ότι η ειδική μεταχείριση 

αφορούσε ορισμένα μέλη της κοινότητας, χωρίς όμως αυτό να αποδεικνύει τη 

σημαίνουσα κοινωνική τους θέση. Ίσως η εξήγηση πρέπει να αναζητηθεί σε 

δοξασίες, σύμφωνα με τις οποίες η «εντός των τειχών» ταφή είχε ευεργετική 

επίδραση για τους ζωντανούς, ή στη συναισθηματική αντίσταση στον χωρισμό του 

θανάτου. Κατά την αντίθετη άποψη οι ακτέριστες ταφές, όπως οι εν λόγω, ανήκαν σε 

άτομα άσημα ή με βλαπτικές δυνάμεις, οι οποίες, για να ελεγχθούν, έπρεπε να 

δεσμευτούν μέσα στον κατοικημένο χώρο.  

 Παρά την πενιχρότητα των δεδομένων 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, αποκρύπτεται η σημασία των 

συναισθηματικών δεσμών και της ανάγκης για φροντίδα, στοργή, αποδοχή. Και είναι 

συνήθως τα μη «εντυπωσιακά» ευρήματα που μας φέρνουν στον νου το ανθρώπινο 

πρόσωπο του μακρινού παρελθόντος. 

 Τα πρώτα οργανωμένα νεκροταφεία εμφανίζονται στην πρώιμη εποχή του 

χαλκού (Άγιος Μάμας και Συκιά Χαλκιδικής, Κοιλάδα και Γουλές Αλιάκμονα) 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, Παλαιό Γυναικόκαστρο Κιλκίς, 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 
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τάφους (Κοιλάδα, Άγιος Μάμας, Τορώνη), λίθινους τύμβους (Βεργίνα, Ρύμνιο, 

Κορινός, Συκιά, Παλαιό Γυναικόκαστρο) ή λιθόκτιστες θήκες για την εναπόθεση των 

νεκρών (Αιανή, Όλυμπος, Καστρί). Οι τάφοι διαρθρώνονται κατά συστάδες, οι οποίες 

μάλλον αντιστοιχούν σε ομάδες συγγενικών ατόμων. Επάλληλες ή πολλαπλές ταφές 

και ανακομιδές, σε συνδυασμό με τη χρονολογική-τυπολογική εξέλιξη των 

κτερισμάτων, υποδηλώνουν τη χρήση του ίδιου χώρου από γενιά σε γενιά (Κοιλάδα, 

Τορώνη, Παλαιό Γυναικόκαστρο). Συνυπάρχουν τα έθιμα του ενταφιασμού και της 

καύσης-εγχυτρισμού, κάποτε μάλιστα στο ίδιο νεκροταφείο (Βεργίνα, Τορώνη, 

Παλαιό 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 Παλαιό 

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 από τα οποία διαθέτουμε 

παλαιοανθρωπολογικές μελέτες. Με δεδομένη την υψηλή παιδική θνησιμότητα στις 

αρχαίες κοινωνίες, το φαινόμενο πρέπει να οφείλεται σε σκόπιμο αποκλεισμό από 

τους επίσημους ταφικούς χώρους. Όπως είναι γνωστό από αρχαίες πηγές και 

εθνογραφικά παραδείγματα, η γέννηση δεν αρκεί για να εξασφαλίσει την πλήρη 

ένταξη στην κοινότητα: χρειάζονται διαβατήριες τελετές και ο πρόωρος θάνατος 

ματαιώνει τη συμμετοχή σ’ αυτές. Στην πρόσφατη, πλήρη δημοσίευση της Τορώνης 

(με λεπτομερείς οστεολογικές και παλαιοπεριβαλλοντικές αναλύσεις) ο ανασκαφέας 

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 ανασκαμμένο νεκροταφείο. Διαφοροποιήσεις 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. Εδώ η παιδική ηλικία (που συνήθως εκλαμβάνεται ως ενιαίο στάδιο) 

παρουσιάζει διαβαθμίσεις: ενώ σχεδόν απουσιάζουν οι ταφές βρεφών και νηπίων, 

είναι συχνότερες των μεγαλύτερων παιδιών και 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, 
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αλλά όχι στα μεγαλύτερα που 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 ερμηνευθεί ως 

τρυφερή εναπόθεση ενός αγαπημένου αντικειμένου προς μεταθανάτια τέρψη της 

νεαρής ή του νεαρού κατόχου (στους παιδικούς σκελετούς η αναγνώριση του φύλου 

είναι συχνά αδύνατη).  

 Στην Τορώνη αποκαλύφτηκε η ταφή ενός εμβρύου/νεονογνού με τη νεαρή 

μητέρα, η οποία προφανώς πέθανε κατά τη διάρκεια της κύησης ή του τοκετού. Τη 

μοναδικότητα του ευρήματος στο νεκροταφείο υπογραμμίζουν περαιτέρω 

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 ανευρίσκονται μεμονωμένα, υποθέτει ότι η 

συγκέντρωση στον τάφο της νεαρής μητέρας δηλώνει έμφαση στην εξαγνιστική 

τελετή. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι η πρόωρη βιολογική ακύρωση της 

μητρότητας για τη νεαρή γυναίκα επέβαλε ιδιαίτερη τελετουργική μεταχείριση για 

την ίδια και το βρέφος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταφή περιλάμβανε ακόμη ένα 

σπάνιο εύρημα: ένα όστρεο Κυπραίας, το οποίο είχε εναποτεθεί ως κτέρισμα και όχι 

ως υπόλειμμα τροφής όπως 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 και/ή πλουσιότερα κτερισμένες ταφές ανήκαν σε γυναίκες, αναιρεί το 

«αυτονόητο» ότι η αρχηγία είναι μόνο γένους αρσενικού. Η αριθμητική υπεροχή των 

γυναικών έχει διαπιστωθεί και 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 στερεοτυπική εικόνα 

της βρεφοκτονίας τέτοιων ανεπιθύμητων υπάρξεων.  

 Τα μακεδονικά 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 
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Αιανή. Άλλες τεχνολογίες εκπροσωπούνται από σιδερένια όπλα (υλικό καινοτομικό 

και πολύτιμο στην ύστερη εποχή του χαλκού και την εποχή του σιδήρου), περίτεχνα 

χάλκινα κοσμήματα (οκτώσχημες πόρπες, πολλαπλά βραχιόλια και εξαρτήματα 

ζωνών). Κάποια κτερίσματα είναι επείσακτα, όπως αγγεία, όπλα, σφραγίδες, 

κοσμήματα και σκεύη μυκηναϊκής προέλευσης, καθώς και κοσμήματα από 

κεχριμπάρι Βαλτικής στα νεκροταφεία του Ολύμπου. Τα τελευταία ανευρίσκονται 

και σε ταφές από τις Σπάθες (οι οποίες χαρακτηρίζονται γυναικείες) και την Αιανή. 

Κατά τη συνήθη 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 του φύλου και κτερισμάτων θα 

μπορούσε να στηριχθεί, έως έναν βαθμό, σε σύγχρονα και πληρέστερα δεδομένα της 

Νότιας Ελλάδας. Ωστόσο η αντιστοιχία στο είδος ευρημάτων δεν σημαίνει 

ταυτόσημα συμφραζόμενα: μπορεί να μην πρόκειται για μυκηναϊκή εγκατάσταση, 

κατά την κρατούσα υπόθεση, αλλά για τοπικές κοινότητες που απέκτησαν αυτά τα 

«εξωτικά» αντικείμενα, χωρίς υποχρεωτικά να κατανοούν ή να ενδιαφέρονται για τις 

αρχικές τους σημασίες. Θα έπρεπε να δίνεται περισσότερη προσοχή στον εγχώριο 

πολιτισμό και στη 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 αρχαιολογία δεν είναι 

άγνωστες οι ταφές γυναικών (αναγνωρισμένες οστεολογικά) που συνοδεύονται από 

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

σφονδύλια βρέθηκαν 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 παρατηρήθηκε σύνδεση κανενός φύλου με 

«υποδεέστερη» τοπική κεραμική σε αντίθεση με τη Νότια Ελλάδα, πράγμα που 

επισημαίνει την προβληματικότητα των γενικεύσεων. Επίσης δεν μπορεί να συναχθεί 

η εξέχουσα κοινωνική θέση των νεκρών μόνο με βάση περίτεχνα κτερίσματα. 

Συνήθως οι φτωχά κτερισμένες ταφές αποδίδονται σε φτωχούς πληθυσμούς και η 

ομοιομορφία των ταφικών εθίμων και προσφορών θεωρείται ένδειξη κοινωνικής 

ισοκατανομής. Στην περίπτωση της Τορώνης όμως ο ανασκαφέας προτείνει 

διαφορετική ερμηνεία: η σχετική ομοιομορφία των ταφών οφείλεται στην 
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προνομιακή μεταχείριση την οποία απολάμβανε μια ορισμένη κοινωνική ομάδα και, 

καθώς μόνο αυτή είχε το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το νεκροταφείο, δεν υπήρχε 

λόγος περαιτέρω διαφοροποίησης. 

 Παλαιοπαθολογικές αναλύσεις από τα νεκροταφεία δίνουν μια εικόνα του 

ανθρώπινου μόχθου. Τραυματικές κακώσεις, κυρίως στο άνω μέρος του κορμού, 

μαρτυρούν βαριές γεωργικές εργασίες. Οι συχνές περιπτώσεις αρθρίτιδας συνδέονται 

με τις καθημερινές ασχολίες τροφοσυλλογής και τροφοπαρασκευής. Στοματικές 

παθήσεις (τερηδόνα, πλάκα, ουλίτιδα, απώλεια δοντιών) θα προκαλούνταν από 

ανεπαρκώς παρασκευασμένες τροφές και τη μεγάλη κατανάλωση υδατανθράκων και 

αμύλων, η οποία προσιδιάζει σε αγροτικούς πληθυσμούς. Μάλιστα οι δείκτες 

υγιεινής εμφανίζονται χαμηλότεροι στην ύστερη εποχή του χαλκού, δηλαδή την 

εποχή που η εντείνεται η αποθήκευση των γεωργικών προϊόντων. Αυξημένη 

παρουσιάζεται επίσης η παιδική θνησιμότητα.  

 Η ελονοσία θα ενδημούσε, καθώς μεγάλο μέρος της Μακεδονίας καλυπτόταν 

από έλη μέχρι τον εικοστό αιώνα, ενώ δεν θα ήταν άγνωστες και οι επείσακτες 

ασθένειες. Άλλες παθογενείς αιτίες μπορεί να σχετίζονται με αλλαγές του 

διαιτολογίου ως αποτέλεσμα νέων καλλιεργειών (αμπέλι, ελιά, φρούτα) και 

κατανάλωσης ευπαθών τροφών (χοιρινό κρέας, γαλακτοκομικά). Πράγματι στο 

παλαιοζωολογικό υλικό της πρώιμης εποχής του χαλκού διαπιστώνονται αυξημένα 

ποσοστά χοίρων, αιγοπροβάτων που θα εκτρέφονταν για το γάλα παρά για το κρέας 

τους, καθώς και θηραμάτων. Οι νέες διατροφικές συνήθειες αποτυπώνονται στην 

εμφάνιση αγγείων κατάλληλων για κατανάλωση υγρών (πρόχοι, κύπελα, ποτήρια). 

Ίσως κάποια από τα αγγεία (πίθοι, μαγειρικά σκεύη, κύπελα, τα οποία εμφανίζονται 

συχνότερα από ό,τι στην τελική νεολιθική) δεν είχαν το κατάλληλο προστατευτικό 

επίχρισμα. Η χρήση σκευών χωρίς ή με ακατάλληλα στεγανά μπορεί να προκαλέσει 

τροφικές δηλητηριάσεις. 

 Τα παραπάνω στοιχεία, αν και περιορισμένα, δεν δείχνουν 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 θεωρείται ότι οφείλονται στη συμμετοχή των παιδιών στις εργασίες 

της οικογένειας. Καταμερισμός εργασίας κατά φύλα μπορεί ενδεχομένως να 

ανιχνευθεί στη διαφορετική συχνότητα των κακώσεων. Παραδείγματος χάρη, στο 

νεκροταφείο της πρώιμης εποχής του χαλκού της Κοιλάδας μόνο δύο νεκρές 

διέσωζαν ίχνη οδοντικών φθορών, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί αν η 
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γυναίκα κρατούσε με τα δόντια της δέρμα ζώου, για να το μαλακώσει πριν από την 

κατεργασία, ή αν κατανάλωνε χονδρόκοκκα άμυλα.  

 

 Μεταβολές από τη νεολιθική στην εποχή του χαλκού 

 

 Οι κύριοι τύποι των νεολιθικών οικισμών στη Μακεδονία είναι οι τούμπες 

(γήλοφοι), με αλλεπάλληλα στρώματα κατοίκησης για αιώνες ή και χιλιετίες, και οι 

εκτεταμένες επίπεδες θέσεις μικρότερης διάρκειας. Γνωστή είναι επίσης η χρήση 

σπηλαίων (π.χ. Ροδοχώρι Ημαθίας) και οι λιμναίοι οικισμοί (Δισπηλιό 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, σε πρώιμες μορφές 

μεταλλουργίας. Διακοινοτικά και ευρύτερα δίκτυα θα εξασφάλιζαν τη διακίνηση 

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

μέταλλα) και αγαθών (κοσμήματα, υφάσματα, αγγεία, είδη διατροφής), μαζί με την 

κυκλοφορία ιδεών και γνώσεων και τη σύναψη 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 η οποία απέρρεε από ειδικές 

ικανότητες και τεχνογνωσία. Ορισμένοι οικισμοί περικλείονται από λίθινους 

περιβόλους (Μάνδαλο - νεότερη νεολιθική) ή τάφρους (Σέρβια - μέση νεολιθική, 

Μακρύγιαλος - νεότερη νεολιθική). Ακόμη και αν αυτές οι κατασκευές δεν είχαν 

οχυρωματικό χαρακτήρα, αποτελούσαν το τοπογραφικό και συμβολικό όριο της 

κοινότητας, η ανέγερση και συντήρησή τους απαιτούσε χρόνο και κόπο, συλλογική 

προσπάθεια και πιθανώς συντονισμό της. Κοινωνικές διαφοροποιήσεις υποδηλώνει, 

ήδη από την αρχαιότερη νεολιθική, η συγκέντρωση περίτεχνων αντικειμένων σε 

συγκεκριμένους 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, στην πρώιμες φάσεις της περιόδου είναι λιγότεροι και μικρότεροι από τους 

νεολιθικούς, ενώ ο αριθμός τους αυξάνεται στις ύστερες φάσεις. Αξιοσημείωτη είναι 
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η εμφάνιση οχυρωμένων οικισμών (Σκάλα Σωτήρος Θάσου). Η οικονομία παραμένει 

γεωργοκτηνοτροφική, εκλείπουν όμως γνωρίσματα της νεολιθικής, όπως τα 

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

αποθηκευτικά αγγεία) και χονδροειδέστερα σκεύη. Οι αντιστοιχίες ανιχνεύονται σε 

πολιτισμούς των βορειότερων Βαλκανίων παρά του Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι 

βαδίζουν με γρήγορους ρυθμούς προς την αστικοποίηση και την κοινωνική 

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

Μακεδονία της εποχής του χαλκού χαρακτηρίστηκε «συντηρητική» και ο 

«συντηρητισμός» της αποδόθηκε σε δημογραφικές ανακατατάξεις. Λόγου χάρη, 

σύμφωνα με τη θεωρία της Gimbutas, για την οποία έγινε λόγος παραπάνω, 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. Στα χαρακτηριστικά του πολιτισμού των 

εισβολέων περιλαμβάνονται τα κεντρικά αψιδωτά κτίσματα-οικίες αρχηγών 

(Καμμένη Οικία και Μακρά Οικία των Σιταγρών), οι ταφικοί τύμβοι και η 

χονδροειδής κεραμική, ιδιαίτερα τα κύπελλα για κατανάλωση ποτού. Κατά την ίδια 

ερευνήτρια οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν τις αρχές της ανδροκρατίας, όπως θα 

αποκρυσταλλωθεί στις μυκηναϊκές κοινωνίες.  

Στην ύστερη εποχή του χαλκού οι παραγωγικές δραστηριότητες 

συγκεντρώνονται σε συγκροτήματα νοικοκυριών: μεγαροειδή και αψιδωτά κτίσματα, 

αποθηκευτικές εγκαταστάσεις και τεχνολογικά εργαστήρια έχουν ανασκαφεί στην 

Άσσηρο, τον Καστανά και την Τούμπα Θεσσαλονίκης. Εκτεταμένα άνδηρα ορίζουν 

και οργανώνουν τους οικισμούς στην Άσσηρο και την Τούμπα. Η συγκέντρωση της 

παραγωγής και η επένδυση ανθρώπινου δυναμικού και υλικών για την ανέγερση 

ογκωδών αρχιτεκτονικών κατασκευών υποδηλώνουν κάποια μορφή ιεραρχίας στο 

δίκτυο των οικισμών της Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι όμως δύσκολο να γίνουν 

συγκρίσεις με τα ανακτορικά κέντρα της Νότιας Ελλάδας, αντίθετα από ό,τι 

προτείνουν ορισμένοι ερευνητές. 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. 

Η παρουσία μυκηναϊκών αντικειμένων και εγχώριων απομιμήσεων ούτε αντιστοιχεί 

σε μεγάλο μέρος των ευρημάτων (π.χ. η περιορισμένη ποσότητα μυκηναϊκής η 
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μυκηναΐζουσας κεραμικής στην Άσσηρο και την Τούμπα) ούτε αποδεικνύει 

πληθυσμιακές μετακινήσεις. Εκείνο που θα 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.  

 

 Η ζωή στους οικισμούς 

 

 Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα κατοικιών προέρχονται από 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) και τον 

Καστανά της ύστερης εποχής χαλκού (με προσκτίσματα/μαγειρεία). Μια 

χαρακτηριστική εικόνα του προϊστορικού νοικοκυριού μάς δίνει η καλά διατηρημένη 

Καμμένη Οικία των Σιταγρών, ένα πασσαλόπηκτο κτίσμα με μεγαροειδή μορφή και 

τριμερή διάρθρωση: ένα ανοιχτό αίθριο μπροστά, έναν τετράπλευρο κύριο χώρο 

πολλαπλών χρήσεων και στο βάθος μια αψιδωτή κουζίνα/αποθήκη (ίσως 

ημιυπαίθρια). H οικοσκευή βρέθηκε επί τόπου, όπως την είχαν χρησιμοποιήσει οι 

ένοικοι. Η κουζίνα, της οποίας ο εξωτερικός τοίχος θα ήταν ελαφριά κατασκευή 

(ίσως φράχτης) από φθαρτό υλικό, ήταν εξοπλισμένη με δύο φούρνους, σιρούς και 

αποθηκευτικά αγγεία, εργαλεία και σκεύη για την παρασκευή του φαγητού. Ο χώρος 

ήταν αρκετά μεγάλος για να εργάζονται άνετα μαζί δύο και τρία άτομα, σχετικά 

απερίσπαστα στο βάθος το σπιτιού, αλλά και με εύκολη πρόσβαση στην αυλή του 

σπιτιού και στην κουζίνα του γειτονικού. Τα οστά ζώων και τα κατάλοιπα φυτών μάς 

πληροφορούν για την προϊστορική μαγειρική: κρέας, δημητριακά, όσπρια, φρούτα 

(σταφύλια, αχλάδια, κεράσια, σύκα, φυστίκια, βελανίδια), όστρεα και ψάρια της 

θάλασσας και του γλυκού νερού, σαλιγκάρια, πουλιά. Το ευρύχωρο κεντρικό 

δωμάτιο περιείχε μια μεγάλη, καλοφτιαγμένη εστία πλαισιωμένη από πασσάλους, 

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

φωτιά θα μαζευόταν η οικογένεια και οι φιλοξενούμενοι για ένα ζεστό γεύμα με τη 

συνοδεία ποτού (σε δοχεία ατομικού μεγέθους ή σε μεγάλα σκεύη για ομαδικό 

σερβίρισμα), για θαλπωρή, συναναστροφή, ανάπαυση, αλλά και για εργασία. 

Τριπτήρες, σφονδύλια, οστέινα εργαλεία μαρτυρούν επεξεργασία διάφορων υλών και 

γνέσιμο (ίσως και ύφανση σε φθαρτό αργαλειό). Δέρματα και γούνες ζώων (στην 

ανασκαφή βρέθηκαν οστά θηραμάτων) και πολύχρωμα υφαντά (από το μαλλί των 
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προβάτων του οικισμού) θα πρόσφεραν άνεση και ζεστασιά. Χώρος ζωτικής 

δραστηριότητας, για μικρούς και μεγάλους, θα ήταν και το αίθριο: παιχνίδι, φαγητό 

και ύπνος το καλοκαίρι, αποθήκευση της σοδειάς, επιδιορθώσεις εργαλείων, ύφανση, 

συντροφιά με τους γείτονες. 

 Τα αυτόνομα, μονόχωρα ή με λίγους χώρους, οικήματα υποδηλώνουν 

ολιγομελείς οικογένειες ως κοινωνικές μονάδες. Με βάση εθνογραφικές μεθόδους, 

σύμφωνα με τις οποίες το μέγεθος μιας οικογένειας μπορεί να συναχθεί με βάση τον 

αριθμό και τη χωρητικότητα των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, στην Καμμένη 

Οικία των Σιταγρών υπολογίζεται σε έξι άτομα. Η ελεύθερη έκταση ανάμεσα στα 

οικήματα θα είχε κοινή χρήση, άλλοτε με όρους καλής γειτονίας και άλλοτε 

ανταγωνισμού. Κοινόχρηστες κατασκευές έχουν αποκαλυφτεί, για παράδειγμα, 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 

Σιταγρούς η συγκέντρωση των καταλοίπων συλλογικής παραγωγής, κατανάλωσης, 

αποθήκευσης και απόθεσης ήταν εντυπωσιακή: λίθινες λεπίδες, τριπτήρες, γουδιά, 

οστέινα εργαλεία, σύνεργα υφαντουργίας, αγγεία επιτραπέζια και αποθηκευτικά, 

κοσμήματα, μαζί με σπόρους δημητριακών, οσπρίων, βελανιδιών, φρούτων και οστά 

οικόσιτων και άγριων ζώων. 

 Πλήθος υφαντουργικών εργαλείων ανευρίσκεται ήδη από την αρχαιότερη 

νεολιθική. Από πηλό είναι φτιαγμένα 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) και, από την πρώιμη εποχή του 

χαλκού και μετά, βαριά υφαντικά βάρη για όρθιο αργαλειό (εντυπωσιακά τα σύνολα 

από τους Σιταγρούς, το Αρχοντικό, τον Καστανά, την Τούμπα). Κόκαλο 

χρησιμοποιήθηκε για μικρές ράβδους με εγκοπές, που θα μπορούσαν να είναι σαΐτες 

αργαλειού, βελόνες με οπή, σπάτουλες και οπείς, που θα χρησιμοποιούνταν για 

πλέξιμο και ράψιμο δερμάτων, πλεκτών από μαλλί και καλαθιών, όπως δείχνει η 

μελέτη των ιχνών χρήσης πάνω στο εργαλείο. Αποτυπώματα από υφάσματα, ψάθες 

και κορδόνια σε πυθμένες αγγείων επιτρέπουν την πειραματική ανασυγκρότηση της 

προϊστορικής υφαντικής, ψαθοπλεκτικής και σχοινοπλεκτικής. Μια αμυδρή ιδέα της 

ενδυμασίας μάς δίνουν οι γραπτές διακοσμήσεις αγγείων-απομιμήσεις υφασμάτων 
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και τα εξαρτήματα ένδυσης. Τα τελευταία περιλαμβάνουν άγκιστρα και πόρπες 

ζωνών από πηλό, οστό 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 σε μεγάλα σύνολα και μάλλον 

προέρχονται από κατάκοσμες στολές. Η συχνότητα των περονών, την πρώιμη εποχή 

του χαλκού, αποδίδεται στην εμφάνιση νέων ειδών μάλλινων υφασμάτων, υπόθεση 

που ενισχύεται από τα υψηλά ποσοστά αιγοπροβάτων στο αρχαιοζωολογικό υλικό, τα 

οποία θα εκτρέφονταν για το μαλλί τους. Κάποτε οι περόνες ανευρίσκονται μαζί με 

υφαντικά εργαλεία, όπως στους Σιταγρούς στο τέλος της 3
ης

 χιλιετίας. Στον Καστανά 

η εξαιρετική συχνότητα και πολυτυπία των περονών, την εποχή του σιδήρου, έχει 

επίσης ερμηνευθεί ως νέος ενδυματολογικός συρμός. Ας θυμηθούμε ότι πόρπες και 

περόνες όχι μόνο αποτελούν τυπικά προϊόντα εξειδικευμένης μεταλλουργίας στη 

Μακεδονία του τέλους της 2
ης

 και των αρχών της 1
ης

 χιλιετίας π.Χ. αλλά και συχνά 

ταφικά κτερίσματα. 

 Καταμερισμός εργασίας κατά φύλο και ηλικία παρατηρείται σε όλους τους 

πολιτισμούς. Στις παραδοσιακές κοινωνίες οι άνδρες αναλαμβάνουν εξωοικιακές 

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

εξόρυξη, βαριές οικοδομικές κατασκευές, ναυπηγική), ενώ οι γυναίκες 

επιφορτίζονται με οικιακά καθήκοντα (φροντίδα των παιδιών, τροφοπαρασκευή, 

κηποκαλλιέργεια, υφαντική, άντληση νερού, πλύσιμο, συλλογή καυσόξυλων, 

συλλογή και επεξεργασία φυτών, βοτανική). Άλλες ασχολίες, όπως αγροκαλλιέργεια, 

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

καλαθοπλεκτική, μεταφορά φορτίων, ραπτική, κεραμική, μοιράζονται πιο ισόρροπα 

ανάμεσα στα φύλα. 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 της κοινότητας). 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 

διαχωρισμός παραγωγικών/τεχνολογικών και κοινωνικών/τελετουργικών πεδίων. 

Είναι διαφωτιστικά τα ανθρωπολογικά παραδείγματα σύμφωνα με τα οποία άνδρες 

αποκτούν «γυναικείους» ρόλους (ενδυμασία, συμπεριφορά, επιλογή συντρόφων) 

μέσω της άσκησης αντίστοιχων τεχνών, όπως και γυναίκες «ανδρικούς». Η υπέρβαση 
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του σεξουαλικού διμορφισμού δεν στιγματίζεται από τη δεδομένη κοινωνία, όπως 

συμβαίνει με τη δυτική ηθική. Αντίθετα τα εν λόγω άτομα, προικισμένοι τεχνίτες και 

τεχνίτριες με καινοτομική συμβολή στον τομέα τους, 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). Η ρευστότητα των έμφυλων ταυτοτήτων θα μπορούσε να 

ερμηνεύσει την παρουσία «γυναικείων» κτερισμάτων σε ανδρικές ταφές και 

«ανδρικών» σε γυναικείες, στις αναφερθήκαμε παραπάνω. 

 Πολυάριθμα αρχαιολογικά και εθνογραφικά παραδείγματα από όλο τον κόσμο 

πιστοποιούν τη συμμετοχή των παιδιών στην οικογενειακή εργασία, 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 είχαν χρησιμοποιηθεί 

κάποια από τα μικρογραφικά ομοιώματα οικοσκευής και εργαλείων από τους 

προϊστορικούς οικισμούς της Μακεδονίας (σπίτια, πελέκεις, αγγεία, έπιπλα, ένα 

ομοίωμα βάρκας από το Ντικιλί Τας). Μάλιστα ορισμένα από τα πολυτιμότερα 

νεολιθικά κοσμήματα, όπως δακτύλιοι από τα όστρεα Σπόνδυλος και Γλυκίμερις, με 

μικρή διάμετρο, μπορεί προορίζονταν για παιδιά ως δώρα αγάπης ή ενθυμήματα 

σημαντικών στιγμών. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιοι κατασκεύαζαν και ποιοι 

φορούσαν αυτά τα τεχνήματα. Είναι ωστόσο ενδιαφέρον ότι η εικονογραφία των 

κοσμημάτων αναγνωρίζεται κυρίως σε γυναικεία ειδώλια. Αν αυτό υπαινίσσεται 

έμφυλες συσχετίσεις, θα μπορούσε περαιτέρω να υποτεθεί, με βάση τις 

αρχαιολογικές ενδείξεις για 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, 

φιλόξενες οικοδέσποινες). 

 Ολοκληρώνουμε την επισκόπησή μας με μερικές παρατηρήσεις σχετικά με 

την κεραμική και συγκεκριμένα τη μετάβαση από τα χειροποίητα στα τροχήλατα 

αγγεία. Τα πρώτα θεωρούνται κατ’ εξοχήν γυναικεία προϊόντα και συνεκδοχικά 

περιορισμένης κοινωνικής εμβέλειας, ενώ τα δεύτερα προσγράφονται στο ενεργητικό 

πρωτοπόρων ανδρών με «αυτονόητη» υπεροχή. Ωστόσο το υλικό από την 

προϊστορική Μακεδονία καταρρίπτει τέτοιες προκατειλημμένες αξιολογήσεις: εδώ η 

χειροποίητη κεραμική, με μακραίωνη παράδοση, συνεχίζει να χρησιμοποιείται μαζί 

με την τροχήλατη μέχρι και την ελληνιστική εποχή, δηλαδή μια χιλιετία μετά την 
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εμφάνιση της δεύτερης. Τα πρωιμότερα τροχήλατα αγγεία από την περιοχή είναι 

σποραδικές μυκηναϊκές εισαγωγές στα μέσα της 2
ης

 χιλιετίας π.Χ., ενώ οι εγχώριες 

απομιμήσεις τους χρονολογούνται δύο ή τρεις αιώνες αργότερα. 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 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. Δεν γνωρίζουμε βέβαια το φύλο των 

κεραμέων (στην αναγνώρισή του θα βοηθούσε η εξέταση δακτυλικών αποτυπωμάτων 

σε αγγεία), μπορούμε ωστόσο να δεχτούμε την αναθεώρηση προγενέστερων 

απόψεων ως προς την κοινωνική σπουδαιότητα της χρηστικής κεραμικής. Πρόσφατες 

έρευνες ανασκευάζουν την άποψη ότι η επινόηση της κεραμικής αποσκοπούσε στην 

κάλυψη χρηστικών αναγκών. Οι πρώτες αγγειοπλαστικές δημιουργίες, όπως εκείνες 

από τη Νέα Νικομήδεια και τα Γιαννιτσά, μαρτυρούν έμπνευση και υψηλό βαθμό 

αισθητικής. Τέτοια περίτεχνα αγγεία κάθε άλλο παρά θα ήταν κατάλληλα για τις 

καθημερινές ανάγκες διατροφής και αποθήκευσης, θα είχαν όμως, χάρη στη 

σπανιότητά τους, συμβολική αξία. Εκείνο που θα μετρούσε για τους ανθρώπους της 

αρχαιότερης νεολιθικής θα ήταν η πρωτόγνωρη μετατροπή της φυσικής πρώτης ύλης 

σε πολιτισμικό αγαθό. Γι’ αυτό είναι πιθανό ότι οι πρώτες/οι κάτοχοι της νέας γνώσης 

ενέπνεαν σεβασμό στην κοινότητα ή, όπως έχει υποστηριχθεί, ακόμη και δέος, ώστε 

να πρωταγωνιστούν σε σαμανιστικές τελετές.  
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