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Η εσωτερική οργάνωση των οικισμών με τον τρόπο διάταξης των 

σπιτιών και των άλλων κτισμάτων και η τεχνική κατασκευής τους 
αντικατοπτρίζουν τόσο την εικόνα της κοινωνικής οργάνωσης όσο και τις 
τεχνολογικές κατακτήσεις των κατοίκων στον τομέα της δόμησης σε κάθε 
περίοδο της Προϊστορίας. Επίσης, η παρουσία κατασκευών στο εσωτερικό 
των σπιτιών απεικονίζουν τον τρόπο διαβίωσης των ενοίκων και μαρτυρούν 
τις συνήθειές τους στον τρόπο παρασκευής ή αποθήκευσης της τροφής. 

Η παρουσίαση της οργάνωσης των οικισμών και της διαμόρφωσης των 
σπιτιών θα δώσει την ευκαιρία στον αναγνώστη να σχηματίσει μια εικόνα του 
τρόπου διαβίωσης των κατοίκων σε έναν προϊστορικό οικισμό της 
Μακεδονίας. Η σαφήνεια της εικόνας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα 
διαθέσιμα δεδομένα, τα οποία λόγω της ανισομερούς στάθμης της έρευνας 
δεν κατανέμονται ισόρροπα σε κάθε περίοδο της Προϊστορίας. 

Στην προσπάθεια να τονισθεί η εξελικτική πορεία στον τομέα της 
αρχιτεκτονικής, η παρουσίαση των δεδομένων θα γίνει κατά εποχή και 
περίοδο (Αρχαιότερη, Μέση, Νεότερη Νεολιθική εποχή, Χαλκολιθική ή Τελική 
Νεολιθική, Πρώιμη, Μέση και Ύστερη εποχή του Χαλκού).  
 
Νεολιθική εποχή 

Οι πληροφορίες για την οργάνωση των οικισμών της Νεολιθικής 
εποχής ακολουθούν την εικόνα της κατοίκησης της Μακεδονίας. Όπως είναι 
γνωστό, η Αρχαιότερη Νεολιθική απουσιάζει από την Κεντρική και 
αντιπροσωπεύεται ισχνά στη Δυτική και Ανατολική Μακεδονία, όχι γιατί δεν 
υπάρχει στην πρώτη, αλλά γιατί οι παράλιοι οικισμοί της περιόδου που 
απλώνονταν στα πεδινά, σήμερα βρίσκονται καλυμμένοι είτε από τη θάλασσα 
είτε από νεογενείς προσχώσεις ποταμών. Αντίθετα, όσοι βρίσκονταν στην 
ενδοχώρα, χαμηλά σε κοιλάδες ή πεδιάδες (π.χ. Σερρών, Δράμας κ.ά.) 
σήμερα καλύπτονται από παχιές προσχώσεις λόγω της διάβρωσης των 
γειτονικών ορεινών όγκων. Έτσι, σήμερα εντοπίζονται μόνον οι οικισμοί της 
προχωρημένης Αρχαιότερης Νεολιθικής που ιδρύθηκαν στις υπερυψωμένες 
υπώρειες των βουνών και όσοι από τους οικισμούς της Μέσης και Νεότερης 
Νεολιθικής δημιουργήθηκαν σε υπερυψωμένα παραλιακά μέρη.  

Άλλοι παράγοντες που περιορίζουν την άντληση πληροφοριών για την 
οργάνωση του χώρου στους οικισμούς είναι η οριζόντια μετακίνησή τους και η 
περιορισμένη ανασκαμμένη έκταση των οικισμών. Στην πρώτη περίπτωση τα 
νέα σπίτια δεν κτίζονται επάνω, αλλά δίπλα στα παλαιά, με αποτέλεσμα ο 
οικισμός να έχει μικρό πάχος επιχώσεων, αλλά μεγάλη έκταση. 

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα έχει εμπλουτισθεί με πολλές 
πληροφορίες χάρη στη αποκάλυψη προϊστορικών οικισμών σε ικανοποιητική 
έκταση λόγω της διεξαγωγής εκτεταμένων έργων οδοποιίας. 
  



Αρχαιότερη Νεολιθική 
Οι γνωστοί οικισμοί αυτής περιόδου είναι ελάχιστοι λόγω των 

εδαφολογικών μεταβολών και ακόμη λιγότεροι οι ανασκαμμένοι σε 
ικανοποιητική έκταση. Έτσι η πρόσφατη δημοσίευση της παλαιάς ανασκαφής 
στο γνωστότερο οικισμό της περιόδου στη Μακεδονία, καθιστά τη Νέα 
Νικομήδεια αντιπροσωπευτικό οικισμό της περιόδου στο βορειοελλαδικό 
χώρο. Συνολικά εντοπίστηκαν τρεις διαδοχικές φάσεις κατοίκησης με 
συνολικά 24 κτίσματα που οργανώνονται σε συστάδες στον ίδιο χώρο με 
ελαφρά μετατόπιση και πάντοτε ίδιο προσανατολισμό από Α προς Δ. Τα 
κτίσματα είναι τετράπλευρα ή ορθογώνια και τα περισσότερα καλύπτουν 
έκταση από 30 μέχρι 60 τ.μ. Στην παλαιότερη φάση, ωστόσο, υπάρχει κτίσμα 
με διαστάσεις 11,80Χ13,60 μ., στο οποίο αποδίδεται ιδιαίτερη χρήση –
παλαιότερα χαρακτηριζόταν λόγω της παρουσίας ειδωλίων ως «ιερό».  

Η τεχνική κατασκευής παραμένει αναλλοίωτη σε όλες τις φάσεις και 
χαρακτηρίζεται από την κατασκευή επιμήκους ορύγματος (βάθους μέχρι 0,50 
μ.) ως υποδομή των τοίχων που προσδιορίζουν ταυτόχρονα την κάτοψη του 
σπιτιού. Σε απόσταση 1-1,50 μ. τοποθετούνται πάσσαλοι και μεταξύ αυτών 
πλέγμα κλαδιών. Σπανιότερα οι πάσσαλοι τοποθετούνται σε μεμονωμένες 
πασσαλότρυπες. Πάσσαλοι και πλέγμα καλύπτονται από πηλό (προσθετική 
τεχνική). Ο εσωτερικός χώρος είναι συνήθως ενιαίος και σπανιότερα χωρίζεται 
με ενδιάμεσο τοίχο σε δύο άνισα μέρη. Τα δάπεδα που σώζονται 
αποσπασματικά, είναι από πατημένο πηλόχωμα και μόνο σε μια περίπτωση 
έχουν στρώση από βότσαλα. Οι πάσσαλοι των τοίχων υποβάσταζαν τη στέγη, 
για το σχήμα και τον τρόπο κατασκευής της οποίας δεν υπάρχουν 
πληροφορίες, αν και οι ανασκαφείς υποθέτουν την ύπαρξη αμφικλινούς ή 
τετρακλινούς στέγης με ξύλινο σκελετό και χόρτα (εικ. 1). 

Ορύγματα είναι διάσπαρτα στον οικισμό χωρίς σχέδιο και ίχνη 
κατοίκησης. Ορισμένα έχουν επίπεδο πυθμένα είναι καθαρά και μάλλον 
χρησιμοποιούνταν ως αποθήκες. Αντίθετα, οι απορριμματικοί λάκκοι έχουν 
κοίλο πυθμένα και είναι γεμάτοι με οστά και στάχτες. Ελάχιστα είναι τα ίχνη 
τροφοπαρασκευαστικών κατασκευών και δεν εντοπίζονται στο εσωτερικό των 
σπιτιών. Αναφέρονται δύο σκυφωτοί φούρνοι, από τους οποίους ο ένας 
φαίνεται να βρίσκεται σε ημιυπαίθριο χώρο, όπου πιθανότατα γινόταν οι 
περισσότερες οικιακές εργασίες.     

Σε αντίθεση με τα επίγεια τετράπλευρα σπίτια της Νέας Νικομήδειας, 
στον οικισμό των Γιαννιτσών Β αναφέρεται στην παλαιότερη φάση του οικία 
ελλειψοειδούς σχήματος. Ωστόσο, από την προδημοσίευση των σχεδίων δεν 
φαίνεται κάτι τέτοιο και η εντύπωση της κυκλικότητας του σπιτιού θα πρέπει 
να αποδοθεί στην παρουσία μεταγενέστερου ορύγματος στο εσωτερικό του. 
Στις επόμενες δύο φάσεις τα τμήματα των σπιτιών που αποκαλύπτονται είναι 
επίγεια τετράπλευρα πασσαλόπηκτα. Σε ένα από αυτά διαστάσεων 8Χ8 μ. το 
δάπεδο έχει υποδομή από δρύινα δοκάρια καλυμμένα με πηλό. Στον ενιαίο 
εσωτερικό χώρο του εντοπίστηκαν αποθηκευτικές κατασκευές και ορύγματα, 
εστία και πλήθος εργαλείων και αγγείων που αποτελούσαν την οικοσκευή.  

Στον οικισμό των Παλιάμπελων Ροδίτη στην περιοχή Σερβίων Κοζάνης 
εντοπίστηκαν κυκλικά υπόσκαφα σπίτια διαστάσεων περίπου 1,70Χ1,20 μ. 
και βάθους περίπου 0.50 μ. αλλά και επίγεια με μικρό όρυγμα για θεμέλιο.  

Συμπερασματικά διαπιστώνει κανείς, ότι η τεχνική κατασκευής από τα 
πρώτα στάδια της Αρχαιότερης Νεολιθικής μοιάζει να είναι αρκετά εξελιγμένη 
και οι κάτοικοι να έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση των υλικών (ξύλο και πηλό). 



Τα σπίτια είναι επίγεια ή υπόσκαφα, τετράπλευρα ή κυκλικά, συνήθως 
μονόχωρα, όπως και σε οικισμών γειτονικών περιοχών (Θεσσαλία, 
Βαλκανική). Αναπτύσσονται σε συστάδες με διάταξη και προσανατολισμό 
προσαρμοσμένο στις κλιματικές συνθήκες και τη διαμόρφωση του εδάφους. 
Ορισμένα από αυτά ξεχωρίζουν με το μέγεθός τους και πιθανώς να έχουν 
ιδιαίτερη χρήση. Σε μία περίπτωση (Νέα Νικομήδεια) στην περιφέρεια του 
οικισμού εντοπίστηκε όρυγμα.  
 
Μέση Νεολιθική 

Για τον ελλαδικό χώρο αποτελεί περίοδο κορύφωσης της πολιτιστικής 
δραστηριότητας του νεολιθικού ανθρώπου. Στη Μακεδονία η εικόνα της 
Μέσης Νεολιθικής (ΜΝ) είναι ακόμη αποσπασματική. Οι πληροφορίες που 
αναφέρονται σε όλη τη διάρκεια της περιόδου, προέρχονται από οικισμούς 
της δυτικής Μακεδονίας. Στην κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία οι 
εντοπισμένοι (και ανασκαμμένοι) οικισμοί ανήκουν στην τελευταία φάση της, 
όπως και οι πληροφορίες που παρέχουν. Είναι, ωστόσο, χρήσιμες και 
μαρτυρούν έντονη οικιστική δραστηριότητα. 

Στη δυτική Μακεδονία αντιπροσωπευτικός της περιόδου είναι ο 
οικισμός στα Σέρβια. Στην παλαιότερη φάση οριζόταν πιθανότατα από τάφρο, 
η οποία στην επόμενη φάση καλύφθηκε από τα νεότερα κτίσματα. Το 
φαινόμενο της οριζόντιας μετακίνησης του οικισμού παρατηρήθηκε σε όλες 
της φάσεις της ΜΝ (φάσεις 1-5). Τα κτίσματα αναπτύσσονται ανεξάρτητα 
μεταξύ τους και έχουν προσανατολισμό ΒΒΔ-ΝΝΔ ή Β-Ν προσανατολισμένα 
στις καιρικές συνθήκες. Είναι ορθογώνια συνήθως δρομικά (5,5Χ3,3 και 8Χ5,5 
μ.) ή τετράπλευρα (5,5Χ6 μ.). Ένα κτίσμα μεγάλων διαστάσεων (5,5Χ10 μ. 
στη φάση 1) θεωρείται από τους ανασκαφείς ως κτίσμα κοινοτικής χρήσης. 
Είναι συνήθως μονόχωρα και μόνο στις τελευταίες φάσεις αναφέρεται 
εσωτερικός διαχωρισμός με τον δεύτερο χώρο να λειτουργεί ως 
αποθηκευτικός.Το δάπεδο διαμορφώνεται σε ορισμένες περιπτώσεις με 
ιδιαίτερη φροντίδα από στρωμένο πηλό, πάνω στον οποίο απλώνονται 
ψάθες, συνήθως όμως αποτελείται από πατημένο πηλόχωμα. Υπάρχει ακόμη 
δάπεδο από σανίδες που καλύπτονται από στρώση πηλού (πρβλ. Γιαννιτσά 
Β). Σε άλλα σπίτια το δάπεδο βρίσκεται περίπου 0,50 μ χαμηλότερα από την 
επιφάνεια δημιουργώντας είδος υπόγειου χώρου.  

Για την κατασκευή των τοίχων χρησιμοποιούνται κυρίως ορύγματα και 
σπανιότερα λίθοι σε μονή σειρά που ορίζουν την κάτοψη του κτίσματος. 
Πασσαλότρυπες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία τοίχων δευτερεύουσας 
σημασίας. Σε αυτά τοποθετούνται πάσσαλοι που αποτελούν τον σκελετό των 
τοίχων. Ο χώρος μεταξύ των πασσάλων καλύπτεται με αχυροπηλό 
(στοιβαχτή τεχνική). Για την κατασκευή ελαφρότερων κτισμάτων φαίνεται να 
χρησιμοποιούνται σανίδες που τοποθετούνται οριζόντια. Στους τοίχους 
ορισμένων οικιών υπάρχει ιδιαίτερη ενίσχυση με πρόσθετους πασσάλους. Σε 
συνδυασμό με τον εντοπισμό ενδιάμεσου δαπέδου (οικία 7 της φάσης 4) οι 
ανασκαφείς υποθέτουν την παρουσία δεύτερου ορόφου, όπως σε ανάλογα 
παραδείγματα της Θεσσαλίας.   

Οι στέγες είναι μάλλον δίρριχτες, όπως υποδηλώνει η παρουσία 
πασσάλων στον κεντρικό άξονα των δρομικών κτισμάτων και οι οποίοι 
τοποθετούνταν σε βαθιά ορύγματα. Αποτελούνταν από καλάμια ή κλαδιά που 
καλύπτονταν από αχυροπηλό για καλύτερη στεγανοποίηση. Υπήρχαν επίσης 



ελαφρές στέγες με καλάμια ή άχυρα. Όλες σταθεροποιούνταν με την 
τοποθέτηση ποταμίσιων λίθων.   

Αποθηκευτικοί χώροι συναντώνται εκτός και εντός των σπιτιών. Οι 
πρώτοι εφάπτονται με αυτά και ορίζονται από λεπτούς πασσάλους. Δεν είναι 
βέβαιο, ότι καλύπτονται από (ελαφριά) στέγη. Στο εσωτερικό των σπιτιών, 
τμήμα του χώρου απομονώνεται με ελαφρύ διαχωριστικό τοίχο, όπου 
συνήθως εντοπίζονται απανθρακωμένα σιτηρά. 

Μεταξύ των κτισμάτων διαμορφώνονταν ακάλυπτοι χώροι, οι οποίοι 
συχνά ήταν στρωμένοι με βότσαλα. Σε αυτούς εντοπίστηκαν εστίες και 
φούρνοι, που - με μια εξαίρεση - απουσιάζουν από το εσωτερικό των σπιτιών. 
Είναι κυκλικές ή πεταλόσχημες με υποδομή από πηλό και μονή ή διπλή 
στρώση ποτάμιων λίθων καλυμμένων με παχύ στρώμα πηλού, η επιφάνεια 
του οποίου αποτελεί και την επιφάνεια χρήσης της εστίας. Στην περιφέρεια 
διαμορφώνεται χαμηλό πήλινο περιχείλωμα με άνοιγμα για την απομάκρυνση 
της στάχτης.     

Τα στοιχεία αυτά μαρτυρούν γνώση σύνθετων κατασκευών που δεν 
συναντώνται σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας και θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν ως αποτέλεσμα της επίδρασης του πολιτισμού Σέσκλου της 
Θεσσαλίας στον οικισμό των Σερβίων.  

Αντίθετα στην ενδοχώρα της δυτικής Μακεδονίας η τεχνική κατασκευής 
διαφέρει. Στη θέση Γραμμή της Αλμωπίας, εντοπίστηκαν κατάλοιπα οικισμού 
με ενδιαφέροντα, άγνωστα μέχρι πρόσφατα στοιχεία για την οργάνωση των 
οικισμών της Μέσης Νεολιθικής. Δύο τάφροι πλάτους περίπου 8 μ. και 
βάθους 5,30 μ. και 4,5 μ. αντίστοιχα αναπτύσσονται σε απόσταση περίπου 70 
μ. και σε σχεδόν κάθετη διάταξη μεταξύ τους. Οι αμμώδεις επιχώσεις στον 
πυθμένα και το μεγάλο βάθος τους σε συνδυασμό με τον εντοπισμό πηγαδιού 
της ίδιας περιόδου με ανάλογο βάθος (4,10 μ.) και ίδια σύσταση επιχώσεων 
στον πυθμένα, υποδηλώνουν πιθανότατα το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα 
της περιοχής κατά την ίδρυση του οικισμού και θα μπορούσαν να 
ερμηνευθούν ως ορύγματα άντλησης νερού ή αποστράγγισης του υγρού 
εδάφους (πρβλ. τάφρο Ν. Νικομήδειας). Η διάταξή τους θα μπορούσε να 
προσδιορίζει το όριο του οικισμού. Στο χώρο μεταξύ των δύο ορυγμάτων-
τάφρων εντοπίστηκαν μικρότερα στρογγυλά ή ελλειπτικά ορύγματα, τα 
περισσότερα μικρά, πιθανότατα αποθηκευτικού χαρακτήρα. Δύο από αυτά 
διαμέτρου 5Χ4,20 μ και 3 μ. αντίστοιχα χαρακτηρίζονται ως υπόσκαφες οικίες, 
δηλώνοντας την παρουσία τέτοιων κατασκευών στη δυτική Μακεδονία. Σε 
νεότερη φάση, τα σπίτια έγιναν επίγεια με πασσαλόπηκτους τοίχους. 



Εντελώς ξεχωριστός ως προς θέση ίδρυσής του είναι ο λιμναίος 
οικισμός στο Δισπηλιό, στην όχθη της λίμνης της Καστοριάς. Στην παλαιότερη 
φάση του μεγάλο τμήμα του θα πρέπει να ήταν πάνω από το νερό με τη 
επιφάνειά του από κορμούς δένδρων να στηρίζεται σε χαμηλούς σχετικά 
πασσάλους. Τμήμα του θα πρέπει να ήταν χερσαίο. Δεν αναφέρονται 
κατόψεις κτισμάτων. Τα τμήματα δαπέδων που εντοπίστηκαν, δεν είναι σαφές 
αν προέρχονται από το εσωτερικό σπιτιών ή άλλους χώρους. Αποτελούνται 
από στρώση πηλού (επιφάνεια), στρώσεις χαλικιών και άμμου (υποδομή) και 
απλώνονται επάνω σε λεπτά κλαδιά. Από τους τοίχους, τη στέγη ή άλλες 
πηλοκατασκευές φαίνεται να προέρχονται τμήματα πηλών με διάφορες 
προσμίξεις και αποτυπώματα κορμών, κλαδιών και καλαμιών παρέχοντας 
πενιχρές πληροφορίες για την τεχνική δόμησης. 

Στην κεντρική Μακεδονία ο ανασκαμμένος (και γι αυτό 
αντιπροσωπευτικός) οικισμός της περιόδου βρίσκεται στη Σταυρούπολη 
Θεσσαλονίκης, ανήκει στο τέλος της ΜΝ και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που 
παρέχει, διαμορφώνουν μια εικόνα ανάλογη με εκείνη της Δυτικής 
Μακεδονίας. Στην αρχή της ίδρυσης του οικισμού τα σπίτια είναι υπόσκαφα, 
κυκλικά ή ελλειπτικά με διαστάσεις περίπου 5Χ4 μ. και αναπτύσσονται 
μεμονωμένα στον οικισμό. Το επίπεδο ή ελαφρά κοίλο δάπεδο βρίσκεται 
χαμηλότερα από τη επιφάνεια του εδάφους. Στο χείλος του ορύγματος 
τοποθετούνται πάσσαλοι, οι οποίοι δημιουργούν τον σκελετό το τοίχου που 
αποτελούνται από οργανικά υλικά. Η πρόσβαση στο εσωτερικό γίνεται από 
βαθμιδωτή ή επικλινή διαμόρφωση του τοιχώματος. Μέσα στα σπίτια 
υπάρχουν εστίες ή φούρνοι. Έξω από αυτά, στον ελεύθερο χώρο του 
οικισμού υπήρχαν μικρότερα ορύγματα που χρησίμευαν μάλλον ως 
αποθηκευτικοί χώροι, εστίες και φούρνοι. Οι εστίες είναι κυκλικές με υποδομή 
από στρώση πηλού. Οι φούρνοι καλύπτονται με πηλόκτιστο θόλο με οπή 
στην κορυφή. Οι κατασκευές με κυλινδρικό τοίχωμα, άνοιγμα στην κορυφή και 
μικρή είσοδο που εντοπίστηκαν στη Σταυρούπολη θα πρέπει, σύμφωνα με 
εθνογραφικά παράλληλα, να ερμηνευθούν ως εστίες με υψηλό τοίχωμα, στο 
χείλος του οποίου τοποθετούνταν αγγεία. 

Στην συνέχεια της κατοίκησης στον οικισμό της Σταυρούπολης τα 
ορύγματα αντικαθίστανται με επίγεια σπίτια (πρβλ. δυτική Μακεδονία). Το 
σχήμα τους είναι πλέον τετράπλευρο με τους τοίχους να κατασκευάζονται από 
πασσάλους, λεπτότερα κλαδιά και πηλό. Στο εσωτερικό τους υπάρχουν εστίες 
με χαμηλό ή υψηλό τοίχωμα και θολωτοί φούρνοι. Δεν υπάρχουν 
πληροφορίες για το σχήμα και τον τρόπο κατασκευής της στέγης. 

Στην τελευταία φάση κατοίκησης του ίδιου οικισμού εντοπίστηκε η 
χρήση λίθων ως δομικού υλικού, που απουσίαζε στις προηγούμενες 
κατασκευές. Ανάλογη ύστερη εμφάνιση χρήσης λίθων εντοπίστηκε και στα 
Σέρβια (φάση 4) της δυτικής Μακεδονίας, γεγονός που μαρτυρά τη βελτίωση 
της τεχνικής κατασκευής στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. 

Στην ανατολική Μακεδονία οι πληροφορίες για την οργάνωση των 
οικισμών και της αρχιτεκτονικής των σπιτιών είναι εξαιρετικά περιορισμένες, 
προέρχονται από  τον οικισμός Δήμητρα και περιορίζονται στην τεχνική 
κατασκευής. Τα σπίτια είναι επίγεια, τετράπλευρα, με τοίχους από λίθινη 
κρηπίδα πάχους 0,20 μ. και πηλό, ενισχυμένους πιθανότατα με πασσάλους 
που συγκρατούσαν το βάρος της στέγης, για το σχήμα και τα υλικά 
κατασκευής της οποίας δεν υπάρχουν στοιχεία. Στο εσωτερικό των σπιτιών τα 
δάπεδα είναι στρωμένα με πηλό ή χαλίκια και υπήρχαν εστίες ελλειπτικές.          



Συμπερασματικά διαπιστώνει κανείς, ότι στην αρχή της περιόδου 
ορισμένοι οικισμοί έχουν σπίτια υπόσκαφα, τα οποία δεν θα πρέπει να 
χαρακτηρίσει κανείς χαμηλότερης ποιότητας, αλλά μάλλον να τα θεωρήσει ως 
αναγκαία για την καλύτερη προφύλαξη των ενοίκων από τις καιρικές 
συνθήκες. Αργότερα, προφανώς γιατί οι κλιματικές συνθήκες το επέτρεψαν, 
τα σπίτια έγιναν επίγεια, τετράπλευρα και πασσαλόπηκτα, ενώ μια 
τουλάχιστον περίπτωση (Σέρβια) αναφέρεται πιθανή παρουσία ορόφου. 
 
Νεότερη Νεολιθική 

Χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των οικισμών, ενώ 
παράλληλα αυξάνεται και το μέγεθος των οικισμών που ιδρύονται πάνω σε 
χαμηλά υψώματα του εδάφους. Εξακολουθούν να είναι αραιοκτισμένοι με 
παρεμβολή ελεύθερων χώρων μεταξύ των σπιτιών. Επειδή η διάρκεια της 
περιόδου είναι εξαιρετικά μεγάλη (5200-3200 π.Χ.) η παρουσίαση της εικόνας 
που αναφέρεται στην οργάνωση των οικισμών θα γίνει κατά φάσεις, ώστε να 
είναι δυνατή η παρακολούθηση όποιων μεταβολών συντελούνται μέχρι την 
έναρξη της εποχής του Χαλκού.  
 
Προδιμηνιακές φάσεις (5200-4800 π.Χ.) 

Η ίδρυση πλήθους νέων οικισμών χαρακτηρίζει την αρχή της Νεότερης 
Νεολιθικής, φαινόμενο που αντανακλά μια αναμφίβολη πληθυσμιακή αύξηση 
και θεωρείται αποτέλεσμα των βελτιωμένων συνθηκών διαβίωσης. Στην 
περιοχή της Μακεδονίας λίγοι από τους οικισμούς είναι ανασκαμμένοι σε 
έκταση και δίνουν πληροφορίες για την οργάνωσή τους. Χαρακτηρίζονται από 
τη μεγάλη έκταση που καταλαμβάνουν και την αραιή διάταξη των κτισμάτων 
τους. 

Στη δυτική Μακεδονία, σημαντικές αλλά όχι επαρκείς πληροφορίες 
για την οργάνωση των οικισμών της περιόδου παρέχει η πρόσφατη τελική 
δημοσίευση των ερευνών στον οικισμό των Σερβίων (φάσεις 6-7) δίπλα στον 
ποταμό Αλιάκμονα. Ο οικισμός αναπτύσσεται στον ίδιο χώρο με εκείνον της 
Μέσης Νεολιθικής. Τα σπίτια είναι τετράπλευρα με προσανατολισμό Β-Ν με 
ελαφρές αποκλίσεις. Δεν κατέστη δυνατή η αναπαράσταση των οικιών της 
περιόδου. Σύμφωνα με τα δεδομένα το μέγεθός τους φθάνει τα 5,5Χ6-10 μ. 
και το εσωτερικό τους χωρίζεται σε 2-4 χώρους με τη βοήθεια λεπτών τοίχων 
κατασκευασμένων από λεπτούς πασσάλους και πηλό. Οι εξωτερικοί τοίχοι 
αποτελούνται από μονή ή διπλή σειρά πασσάλων τοποθετημένων σε 
ορύγματα, με τον ενδιάμεσο χώρο να καλύπτεται με αχυροπηλό. Οι στέγες 
είναι αμφικλινείς και κατασκευάζονται με την ίδια τεχνική των στεγών της 
Μέσης Νεολιθικής. Το δάπεδο στο εσωτερικό των σπιτιών είναι συνήθως από 
πατημένο πηλό, αλλά σε μια περίπτωση αποτελείται από στρώση κορμών 
καλυμμένων με πηλό (βλ. οικισμούς ΑΝ και ΜΝ. Εκτός των σπιτιών ο 
ακάλυπτος χώρος είναι στρωμένος με βότσαλα και συχνά εντοπίζονται εστίες 
από στρώση πηλού (χωρίς υπόστρωμα από κροκάλες), φούρνοι και 
ορύγματα πιθανότατα για αποθήκευση. Τα τελευταία διάμετρο χείλους 
περίπου 1,2 μ. αλλά ο πυθμένας τους που βρίσκεται σε βάθος 2,5 μ., έχει 
μεγαλύτερη διάμετρο προσδίδοντας στο όρυγμα κωνικό σχήμα.   

Ο οικισμός του Μακρύγιαλου, που γεωγραφικά εντάσσεται στη δυτική 
και όχι στην κεντρική Μακεδονία, έχει ανασκαφεί σε μεγαλύτερη έκταση από 
κάθε άλλον οικισμό της Μακεδονίας και παρέχει τις περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των οικισμών των προδιμηνιακών 



(Μακρύγιαλος Ι) και διμηνιακών φάσεων (Μακρύγιαλος ΙΙ). Ο οικισμός των 
προδιμηνιακών φάσεων (Μακρύγιαλος Ι) εκτείνεται στη νότια πλευρά του 
λόφου, καλύπτει έκταση 28 εκταρίων (ή 280 στρεμμάτων) και περικλείεται 
από ζευγαρωτές  τάφρους (εικ. 2). Η μοναδικότητά τους επιτρέπει ιδιαίτερη 
αναφορά. Η εσωτερική τάφρος έχει πλάτος 4,5 και βάθος 3,5 μ. και 
κατασκευάστηκε σε δύο φάσεις. Αρχικά σκάφθηκαν σε παράταξη μεμονωμένα 
ορύγματα, τα οποία στη συνέχεια ενώθηκαν και διαμορφώθηκαν τα επικλινή 
τοιχώματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις στο εξωτερικό χείλος της τάφρου 
υπάρχουν ίχνη από λίθινους ή πήλινους τοίχους. Η εξωτερική τάφρος με τα 
επικλινή τοιχώματα βρίσκεται σε απόσταση 10 μ. περίπου από την πρώτη, 
έλαβε την τελική μορφή της από την αρχή της κατασκευής, χωρίς την 
προεργασία με ορύγματα, και έχει μικρότερες διαστάσεις. Στο κέντρο περίπου 
του οικισμού εντοπίστηκε τμήμα τρίτης ανάλογων διαστάσεων τάφρου. Κατά 
τους ανασκαφείς οι δύο εξωτερικοί τάφροι λειτουργούσαν ως όρια του 
οικισμού, ως αποτρεπτικοί μετακινήσεων από και προς το εσωτερικό του 
οικισμού, ως χώροι απόρριψης σκουπιδιών, ως χώροι ταφής ή συγκέντρωσης 
νερού, χωρίς να είναι διακριτό, αν όλες οι κατασκευές χρησιμοποιούνταν 
ταυτόχρονα ή για μία από της χρήσεις. Η τρίτη τάφρος στο εσωτερικό 
πιθανότατα χώριζε τον οικισμό σε δύο τμήματα. Αναμφίβολα, εντύπωση 
προκαλεί το μέγεθος του έργου, η κατασκευή του οποίου θα πρέπει να 
θεωρήθηκε από τους κατοίκους απαραίτητη για την επιβίωση του οικισμού. 
Με δεδομένο, ότι στις αμέσως επόμενες διμηνιακές φάσεις εμφανίζεται στην 
ευρύτερη περιοχή η οχύρωση των οικισμών με το σύστημα των ζευγαρωτών 
εμποδίων (περιβόλων ή και τάφρων), θα πρέπει από τις πιθανές ερμηνείες να 
τονισθεί περισσότερο εκείνη της αμυντικής χρήσης των τάφρων και της 
προστασίας από εξωτερικούς εισβολείς. Ωστόσο, η ανάπτυξη ενός αμυντικού 
συστήματος γύρω από ένα τόσο εκτεταμένο οικισμό απαιτεί πλήθος εργατών 
και πολύ χρόνο που είναι αμφίβολο, αν ήταν διαθέσιμα. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, έχει ενδιαφέρον η άποψη, ότι πρόκειται για μια (ίσως πρώτη) 
ανεπιτυχή προσπάθεια ανάπτυξης του αμυντικού συστήματος των 
ζευγαρωτών εμποδίων σε έναν εκτεταμένο αραιοκατοικημένο οικισμό των 
προδιμηνιακών φάσεων, εμπειρία, η οποία στις διμηνιακές φάσεις οδήγησε 
στη δραστική μείωση του μεγέθους και ταυτόχρονα στην πυκνή δόμηση των 
οχυρωμένων πλέον οικισμών. 

Στο εσωτερικό του οικισμού εντοπίστηκαν σε αραιή διάταξη συστάδες 
ορυγμάτων, τα οποία ανήκουν σε υπόσκαφες οικίες. Οι τοίχοι τους είναι 
πασσαλόπηκτοι καλυμμένοι με πηλό και η στέγη κωνική. Στο κέντρο περίπου 
του οικισμού εντοπίστηκε μεγάλο όρυγμα (διαμ. περίπου 30 μ.), το οποίο κατά 
τους ανασκαφείς χρησιμοποιήθηκε ως χώρος κατοίκησης. Στον χώρο έξω 
από τις υπόσκαφες οικίες αναπτύσσονταν τροφοπαρασκευαστικές 
δραστηριότητες, όπως μαρτυρούν οι εστίες και οι φούρνοι. Ο ελεύθερος 
χώρος μεταξύ των συστάδων των οικιών πιθανότατα χρησιμοποιείτο για 
καλλιέργεια.     
 Την ίδια περίοδο ο οικισμός στο Δισπηλιό φαίνεται να είναι αμφίβιος με 
χαμηλούς πασσάλους να υποβαστάζουν τμήμα της επιφάνειάς του. Δεν 
εντοπίστηκαν σπίτια. Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα είναι εξαιρετικά 
περιορισμένα. Στη φάση αυτήν ανήκει σχεδόν κυκλική κατασκευή διαμέτρου 
περίπου 0,60 μ. που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εστία. Αποτελείται από 
πηλό με σκληρή από την επανειλημμένη θέρμανση επιφάνεια. Θα πρέπει να 
είχε μακρά διάρκεια χρήσης, καθώς εμφανίζει τρεις επάλληλες στρώσεις 



ανανέωσης. Γύρω της υπήρχαν σκορπισμένες στάχτες και απανθρακωμένες 
οργανικές ύλες. Κάποια αποθηκευτικά ορύγματα που εντοπίστηκαν, δεν είναι 
σαφές αν ανήκουν σε αυτήν ή την επόμενη φάση.   

Στην Κεντρική Μακεδονία απουσιάζει ο ανασκαμμένος σε έκταση 
οικισμός που θα χρησιμεύσει ως πρότυπο των οικισμών αυτής της περιόδου. 
Τα ευρήματα στη Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη, είναι εξαιρετικά περιορισμένα 
και σχεδόν μόνον ο οικισμός στη Θέρμη παρέχει πληροφορίες για τους 
οικισμούς των προδιμηνιακών φάσεων της Νεότερης Νεολιθικής στην 
περιοχή. Η διάταξη των σπιτιών γίνεται σε ομάδες, μεταξύ των οποίων 
παρεμβάλλεται ελεύθερος λιθόστρωτος χώρος. Τα σπίτια είναι υπόσκαφα και 
αποτελούνται από όρυγμα διαμέτρου έως 5 μ. και βάθους 1 μ. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις ο πυθμένας τους είναι κοίλος χωρίς ίχνη κατοίκησης, ενώ σε 
άλλες έχει στρώση από λίθους ή εστία, υποδηλώνοντας σαφή οικιστική και σε 
ορισμένες περιπτώσεις και εργαστηριακή δραστηριότητα. Στο εσωτερικό ενός 
των ορυγμάτων εντοπίστηκε λιθόκτιστος τοίχος και επιστρωμένο δάπεδο. Δεν 
παραδίδονται πληροφορίες σχετικά με την ανωδομή και τους τοίχους των 
υπόσκαφων κτισμάτων, καθώς ίχνη πασσάλων στις παρυφές των ορυγμάτων 
απουσιάζουν. Ωστόσο η παρουσία οπών στο κέντρο ορισμένων δηλώνει την 
ύπαρξη πασσάλων, οι οποίοι θα μπορούσαν να στήριζαν κωνική μάλλον 
στέγη. Συχνή είναι η παρουσία λάκκων που λειτουργούσαν απορριμματικοί. 

Χρήση λίθων αναφέρεται και στη σύγχρονη της Θέρμης του οικισμού 
της Σταυρούπολης (φάση ΙΙ), ενώ στα βασιλικά C (φάση ΙΙ) εντοπίστηκαν 
πηλόκτιστοι τοίχοι φτιαγμένοι με άμορφα πλιθιά και δάπεδα με επίστρωση 
πηλού, στοιχεία που συμπληρώνουν κάπως την ελλιπή ακόμη εικόνα της 
οργάνωσης των οικισμών και του τρόπου κατασκευής των σπιτιών σε αυτήν 
την περίοδο.  

Σε αντίθεση με την κεντρική οι πληροφορίες από την ανατολική 
Μακεδονία είναι περισσότερες και συμβάλλουν στη σταδιακή διαμόρφωση 
της εικόνας που έχουμε για την οργάνωση των οικισμών. Οι οικισμοί 
ιδρύονται σε εξάρματα του εδάφους, τα οποία προκαθορίζουν τον χώρο 
ανάπτυξής τους, χωρίς να είναι σαφές, αν διαθέτουν κάποιον περίβολο ή 
άλλον τεχνητό τρόπο οριοθέτησης. Στο Ντικιλί Τας τα σπίτια αναπτύσσονται 
σε έναν άξονα ΒΑ-ΝΔ που αντιστοιχεί στον κατά μήκος άξονα της τούμπας, 
διαταγμένα σε παράλληλες σειρές με την παρεμβολή μικρών δρόμων που 
συχνά ήταν στρωμένοι με χαλίκια. Στο εσωτερικό των σπιτιών εντοπίστηκαν 
έδρανα που χρησιμοποιούνταν για ύπνο ή και συγκέντρωση των ενοίκων και 
κοντά σ΄ αυτά ελλειπτικοί φούρνοι για την ετοιμασία φαγητού και τη θέρμανση. 
Για την κατασκευή των οικημάτων χρησιμοποιούνται τα άφθονα στην περιοχή 
υλικά, ξύλο και πηλός. Οι πάσσαλοι τοποθετημένοι σε κανονικές αποστάσεις, 
διαμορφώνουν τετράπλευρη κάτοψη και στηρίζουν πλέγμα κλαδιών που 
επιχρίεται με πηλό. Η στέγη άγνωστου σχήματος ήταν καλυμμένη με κλαδιά 
και πηλό. Οι φούρνοι έχουν σχήμα ελλειπτικό και καλύπτονται με σκυφωτό 
θόλο. Η βάση τους αποτελείται από λίθους καλυμμένους με στρώση πηλού 
και ο θόλος από δακτυλίους πυρίμαχου πηλού. Το στόμιο βρίσκεται στη βάση 
του θόλου και μπροστά από αυτό διαμορφώνεται με πηλό, ως προέκταση της 
επιφάνειας του φούρνου, χώρος υποδοχής της στάχτης ή των κάρβουνων. 
Ενδιαφέρον για τη μοναδικότητά του παρουσιάζει ένα βουκράνιο 
επενδεδυμένο με πηλό, που κοσμούσε πιθανότατα τον τοίχο κάποιου 
κτίσματος. 



Στην ίδια περίοδο ανήκουν και τα κατάλοιπα οικιών από τον 
Προμαχώνα Σερρών, οι οποίες εμφανίζει ομοιότητες αλλά και διαφορές από 
εκείνες του Ντικιλί Τας. Στην παλαιότερη φάση κατοίκησης του Προμαχώνα 
(φάση ΙΙΙ) τα σπίτια είναι υπόσκαφα. Μεγάλα κυκλικά ή ωοειδή ορύγματα 
διαμέτρου 2-4 μ. και βάθους μέχρι 0,70 μ. καταλαμβάνουν σχεδόν ολόκληρο 
τον εσωτερικό χώρο. Πασσαλόπηκτοι τοίχοι περικλείουν τα ορύγματα και 
μέρος της επιφάνειας του εδάφους, προσδίδοντας στις οικίες σχεδόν 
τετράπλευρη κάτοψη. Η διάταξή τους στο χώρο είναι σχετικά ελεύθερη και 
ακολουθεί με χαλαρότητα τον κατά μήκος άξονα του οικισμού.  Σε ορισμένες 
περιπτώσεις στο εσωτερικό των σπιτιών υπάρχουν δύο ορύγματα με 
διαφορετική χρήση. Στον πυθμένα των ορυγμάτων υπάρχουν εστίες και 
φούρνοι με ίχνη ανανέωσης. Ορισμένες ενδείξεις συνηγορούν στην 
παρουσίας ανωδομής, ίσως πατάρι, όπου αναπτυσσόταν οικιστική 
δραστηριότητα αλλά και (ή) οριζόντιας στέγης. Οι τοίχοι αποτελούνται από 
πασσάλους και πηλό και η οροφή από κλαδιά και πηλό που στερεώνονταν με 
πέτρες. Ένα  μεγάλο, σχεδόν μνημειώδες κτίσμα με ωοειδές όρυγμα στο 
εσωτερικό του, αποτελούσε αναμφίβολα το κέντρο της κοινωνικής 
δραστηριότητας των κατοίκων. Το κτίσμα θα πρέπει να ήταν τετράπλευρο με 
ισχυρούς γωνιακούς πασσάλους που τοποθετούνταν σε ορύγματα βάθους 1 
μ. περίπου και πασσαλόπηκτους πηλότοιχους. Οι διαστάσεις του ορύγματος 
(άνω των 10 μ.), το βάθος του (περισσότερο από 6 μ.) αλλά και τα ευρήματα 
(βουκράνια, ασκοειδή αγγεία, ανδρικά και γυναικεία ειδώλια) μαρτυρούν τη 
ιδιαίτερη χρήση του. Πληρέστερη εικόνα αυτού του κτίσματος που είναι 
μοναδικό στην ευρύτερη περιοχή και την περίοδο, καθώς και ερμηνεία της 
χρήσης του θα δοθεί με τη λήξη των ανασκαφικών εργασιών που είναι ακόμη 
σε εξέλιξη.    

Στην επόμενη φάση (φάση ΙΙ) της ίδιας περιόδου όλα τα ορύγματα των 
υπόσκαφων κτισμάτων που έχουν σχεδόν γεμίσει με επιχώσεις κατοίκησης, 
καταργούνται και τα σπίτια είναι πλέον επίγεια. Αναπτύσσονται στον κατά 
μήκος άξονα του οικισμού με κατεύθυνση ΒΑ-ΝΔ, έχουν τετράπλευρη κάτοψη 
και είναι πασσαλόπηκτα. Στο εσωτερικό τους υπάρχουν εστίες και φούρνοι, 
μάρτυρες τροφοπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων. Στον βουλγαρικό τομέα 
εντοπίστηκε πασσαλόπηκτο κτίσμα 8Χ5 μ. Στο κέντρο του στύλος με 
επάλειψη πηλού υποβάσταζε την οροφή (εικ. 3). Στο νότιο τμήμα του 
εντοπίστηκαν φούρνος με πήλινους υποδοχείς εκατέρωθεν του στομίου του, 
μυλόπετρα και αγγεία. Δίπλα στο δυτικό τοίχο βρέθηκαν θραύσματα 
τεσσάρων πρόστυπων σχηματοποιημένων γυναικείων μορφών ύψους 40-50 
εκ., τα οποία θα πρέπει να κοσμούσαν το δυτικό τοίχο.       
 
Διμηνιακές φάσεις (ή Πρώιμη Χαλκολιθική εποχή, 4800-4500 π.Χ.) 
Η περίοδος αυτή αποτελεί στον ευρύτερο χώρο της ΝΑ Ευρώπης την 
κορύφωση μιας συνεχούς ανέλιξης του νεολιθικού ανθρώπου που άρχισε με 
την υιοθέτηση του νέου τρόπου ζωής και την ανάπτυξη της γεωργίας και 
κτηνοτροφίας κατά την 7η χιλιετία. Στην 5η χιλιετία πολλά νέα στοιχεία  στην 
οικονομία, την τεχνολογία, την κοινωνική οργάνωση και τον ιδεολογικό κόσμο 
διαμορφώνουν μια νέα εικόνα και συνθέτουν ένα ιδιαίτερο στάδιο στην εξέλιξη 
του προϊστορικού ανθρώπου, ανάλογο του νεολιθικού και του επόμενου της 
εποχής του Χαλκού, το οποίο συμβατικά ονομάζεται «Χαλκολιθική εποχή» και 
καλύπτει το χρονικό διάστημα μεταξύ 4800-3200 π.Χ. Κατά τον γράφοντα, 
στην Ελλάδα η εποχή αυτή αρχίζει με την ίδια δυναμική που παρατηρείται σε 



όλη τη ΝΑ Ευρώπη στην 5η χιλιετία και εμφανίζει στη συνέχεια κατά την 4η 
χιλιετία παρόμοια προβληματική εξέλιξη που οφείλεται πιθανότατα σε 
κλιματολογικούς παράγοντες.  

Από την αρχή της εποχής (και ίσως στο τέλος της προηγούμενης 
(πρβλ. Μακρύγιαλος Ι)  εμφανίζεται η ανάγκη προστασίας των οικισμών, που 
οδηγεί τους μεν νεοϊδρυόμενους στην επιλογή φυσικά προστατευμένων 
θέσεων, τους δε παλαιούς που βρίσκονταν σε ανοικτούς χώρους, στη 
δημιουργία προστατευτικών περιβόλων. Η ίδια ανάγκη οδηγεί στο δραστικό 
περιορισμό της έκτασης των οικισμών και στην πυκνή δόμηση στο εσωτερικό 
τους. 

Στην περίοδο αυτήν εντάσσεται η δεύτερη φάση κατοίκησης του 
Μακρύγιαλου (Μακρύγιαλος ΙΙ) που γεωγραφικά εντάσσεται στη δυτική 
Μακεδονία. Ο οικισμός καλύπτει μικρότερη έκταση από τον προηγούμενο 
αλλά είναι πιο πυκνοδομημένος, εμφανίζοντας τον νέο τρόπο διάταξης των 
κτισμάτων στις διμηνιακές και μεταδιμηνιακές φάσεις. Μια σειρά από τάφρους 
που εντοπίστηκαν μερικώς δεν συνθέτουν κάποια συγκεκριμένη εικόνα 
οχύρωσης. Τα σπίτια είναι υπόσκαφα, κυκλικά με διάμετρο μέχρι 5 μ., 
πασσαλόπηκτους τοίχους και πιθανότατα κωνική στέγη. Στον περιορισμένο 
ελεύθερο χώρο που είναι στρωμένος συχνά με βότσαλα, βρίσκονται 
μεμονωμένες ή σε συστάδες εστίες. Ακολουθεί μια νεότερη φάση με επίγεια 
τετράπλευρα ή αψιδωτά κτίσματα, η οποία μάλλον θα πρέπει να αποδοθεί 
στις μεταδιμηνιακές φάσεις.  

Εκτός από υπόσκαφα στην περίοδο αυτήν υπάρχουν και επίγεια 
πασσαλόπηκτα κτίσματα, σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. Πολυπλάτανο 
Ημαθίας) με ιδιαίτερη διαμόρφωση του δαπέδου με υπόλευκο επίχρισμα. 

Οι πληροφορίες για την οργάνωση των οικισμών στην κεντρική 
Μακεδονία είναι εξαιρετικά περιορισμένες κυρίως λόγω της απουσίας 
εκτεταμένων ανασκαφών. Ωστόσο, διακρίνονται κάποιες διαφορές από τις 
άλλες περιοχές της Μακεδονίας κυρίως στα δομικά υλικά και στη χρήση 
θεμελίων. Από τον οικισμό της Ολύνθου αναφέρονται επίγεια κτίσματα με 
μεσοτοιχία, δείγμα πυκνής κατοίκησης στη φάση ΙΙ. Το σχήμα τους 
καθορίζεται από λίθινη κρηπίδα πλάτους περίπου 0,80 μ. που είτε 
τοποθετείται πάνω στο έδαφος, είτε σε όρυγμα θεμελίωσης βάθους περίπου 
0,40 μ. Χρήση λιθόκτιστης κρηπίδας αναφέρεται και στα Βασιλικά C (φάση 
ΙΙΙ). Ακολουθούσε ανωδομή ίδιου πάχους, πιθανότατα από τετράπλευρα 
άψητα πλιθιά, όπως βεβαιώθηκε από τον ανασκαφέα στα Βασιλικά C. Τα 
σπίτια είναι τετράπλευρα ή τραπεζόσχημα, μονόχωρα ή δίχωρα με διαστάσεις 
που ποικίλουν από 5Χ4 μ. (οικία Β) μέχρι 3Χ2 μ. (οικία C) περίπου. Στον 
εσωτερικό χώρο το δάπεδο είναι από πατημένο πηλόχωμα. Δεν υπάρχουν 
πληροφορίες για το σχήμα της στέγης, η οποία θα πρέπει να ήταν από 
κλαδιά, καλάμια και πηλό, ίχνη των οποίων εντοπίστηκαν στον οικισμό των 
Βασιλικών C.  

Ελάχιστα είναι τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και από την ανατολική 
Μακεδονία. Στον οικισμό του Αρκαδικού Δράμας αποκαλύφθηκε αψιδωτό 
δρομικό κτίσμα (9Χ6 μ.) με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ. Τμήμα τοίχου άλλου 
σπιτιού υποδηλώνει την αυτόνομη παράταξη των κτισμάτων με την 
παρεμβολή στενών διαδρόμων μεταξύ τους. Το αψιδωτό κτίσμα είναι 
πασσαλόπηκτο με τοίχους από στοιβαχτό αχυροπηλό και πλέγμα κλαδιών. 
Το δάπεδο αποτελείται από στρωμένο πηλόχωμα, ενώ απουσιάζουν οι 
πληροφορίες για τον τρόπο στέγασης. Στο εσωτερικό, ο χώρος της αψίδας 



απομονώνεται με την παρεμβολή εγκάρσιου τοίχου. Εκεί βρέθηκαν 
αποθηκευτικά αγγεία και μυλόπετρες. Στον κυρίως χώρο υπάρχει φούρνος 
στη βόρεια γωνία, δίπλα στην είσοδο. Στο στόμιό του υπάρχει επίπεδη 
πηλοκατασκευή για την υποδοχή της στάχτης ή άλλες τροφοπαρασκευαστικές 
δραστηριότητες. Η παρουσία αγγείων, τριπτήρων, εργαλείων, σπόρων και 
οστών μαρτυρούν την ανάπτυξη έντονης δραστηριότητας των ενοίκων γύρω 
από τον φούρνο. Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκε και άλλη τροφοπαρασκευαστική 
κατασκευή, όπου το αγγείο κρεμόταν πάνω από τη φωτιά. 

Ο οικισμός που εντοπίστηκε στα Λιμενάρια Θάσου φαίνεται να 
οριοθετείται από αναλημματικό λιθότοιχο. Από τα αποσπασματικά σωζόμενα 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα αξιομνημόνευτη είναι η παρουσία φροντισμένων 
ορυγμάτων, μάλλον αποθηκευτικών, με κάθετα τοιχώματα επιστρωμένα με 
πηλό και επίπεδο πυθμένα, τα οποία διαφοροποιούνται από τους 
απορριμματικούς λάκκους. Δεν είναι σαφές, αν ανήκουν στις προδιμηνιακές ή 
στις διμηνιακές φάσεις. Αντίθετα, τα ευρήματα από τη φάση Ντικιλί Τας ΙΙ 
αποδίδονται στις μεταδιμηνιακές φάσεις. 
 
Μεταδιμηνιακές φάσεις (4500-3200 π.Χ.) 

Την περίοδο αυτή η πορεία του προϊστορικού ανθρώπου 
χαρακτηρίζεται από δραματικά γεγονότα. Μέχρι το τέλος της 5ης χιλιετίας 
περίπου διατηρείται σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη η ίδια δυναμική που χαρακτηρίζει 
τις προδιμηνιακές φάσεις. Στην 4η χιλιετία επέρχεται η κατάρρευση. Οικισμοί 
καταστρέφονται και εγκαταλείπονται, ο πληθυσμός συρρικνώνεται, 
τεχνολογίες λησμονούνται, η ποιότητα των προϊόντων (π.χ. κεραμικής) 
μειώνεται δραστικά. Η H. Todorova αποδίδει αυτήν την δραματική αλλαγή σε 
κλιματικούς παράγοντες, τους μόνους, είναι αλήθεια, που μπορούν να 
επιδράσουν σε τόσο μεγάλη γεωγραφική έκταση. Ανάλογη είναι και η εξέλιξη 
στη Μακεδονία.    

Στον Μακρύγιαλο (φάση ΙΙ), δυτική Μακεδονία, επίγεια 
πασσαλόπηκτα κτίσματα, μεγαροειδή ή αψιδωτά διαδέχονται τα υπόσκαφα. 
Ένα από τα αυτά έχει μήκος 15 μ., πλάτος μεγαλύτερο των 5 μ. και χωρίζεται 
με εγκάρσιο τοίχο σε δύο τμήματα. Κατά τους ανασκαφείς, εξαιτίας της 
ισχυρής διάβρωσης του εδάφους είναι εξαιρετικά δύσκολος ο χρονολογικός 
διαχωρισμός των δύο φάσεων με υπόσκαφα και επίγεια κτίσματα. Ωστόσο, η 
παρουσία αψιδωτών κτισμάτων σε μεταδιμηνιακούς οικισμούς (π.χ. Ραχμάνι 
κ.α.) επιτρέπει μια πρώτη απόδοσή τους σε αυτή την περίοδο. 

Στο Μάνδαλο εντοπίστηκαν πασσαλόπηκτα τετράπλευρα κτίσματα με 
τοίχους από αχυροπηλό. Έχουν προσανατολισμό Β-Ν και πιθανότατα 
αμφικλινή στέγη, όπως δηλώνει η παρουσία πασσαλοσειράς στον κατά μήκος 
άξονα δρομικού κτίσματος (4Χ6 μ.). Στο εσωτερικό τα δάπεδα αποτελούνται 
από ασπριδερά κονιάματα και πηλό, ενώ οι εστίες που χρησιμοποιούνται για 
παρασκευή της τροφής και θέρμανση έχουν υπόστρωμα από κροκάλες 
καλυμμένες με στρώση πηλού.  

Σε πρόσφατες έρευνες στον οικισμό της Αραβυσσού εντοπίστηκαν 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα κτισμάτων αυτής της περιόδου, που καταστράφηκαν 
από φωτιά, χωρίς, ωστόσο, οι ανασκαφείς να παρέχουν άλλες πληροφορίες. 

Στο Δισπηλιό, στη λίμνη της Καστοριάς, ο οικισμός είναι πλέον 
χερσαίος, ίσως γιατί κατεβαίνει η στάθμη των νερών της λίμνης, πιθανότατα 
λόγω των κλιματικών συνθηκών. Τα σπίτια είναι επίγεια, πασσαλόπηκτα με 
ευθύγραμμες ή ελλειπτικές κατόψεις. Οι πάσσαλοι τοποθετούνται σε μικρό 



βάθος (περίπου 0,20 μ.) στο έδαφος. Οι τοίχοι κατασκευάζονται, κατά τους 
ανασκαφείς, με πλιθιά, σπάνια τεχνική για την εποχή, χωρίς, ωστόσο, να 
αναφέρονται περισσότερες πληροφορίες (π.χ. σχήμα και διαστάσεις). Τα 
δάπεδα είναι από πηλόχωμα απλωμένο στο έδαφος με ίχνη ανανέωσης. 
Εντοπίστηκε επίσης πεταλόσχημη εστία με περιχείλωμα, στην λειασμένη 
επιφάνεια της οποίας βρέθηκε μαγειρικό σκεύος. Η υποδομή της αποτελείται 
από στρώση χαλικιών και πηλό. 

Στην κεντρική Μακεδονία οικισμοί αυτής της περιόδου είναι γνωστοί 
κυρίως από την κεραμική και δεν παρέχουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με 
την οργάνωση του χώρου. Στον Άγιο Μάμα Νέας Ολύνθου αναφέρονται ίχνη 
από πηλότοιχους και λιθόστρωτα. Στα Κριτσανά, Χαλκιδική, εντοπίστηκαν 
τμήματα σπιτιών με τοίχους από ξύλο και πηλό που εδράζονταν σε σειρά 
λίθων. Τα δάπεδα είναι από στρωμένο πηλόχωμα σε ορισμένες περιπτώσεις 
επάνω σε υπόστρωμα από λίθους. Υπάρχουν ενδείξεις, ότι η στέγη ήταν από 
καλάμια. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει το σχήμα της, όπως και το σχήμα των 
σπιτιών, τα οποία καταστράφηκαν από φωτιά.    

Στην ανατολική Μακεδονία η ανασκαφή στον οικισμό του Ντικιλί Τας 
αποκάλυψε κατόψεις κτισμάτων του τέλους της φάσης ΙΙ που τοποθετούνται 
χρονικά στο τέλος της 5ης χιλιετίας (περίπου 4200-4030 π.Χ.). 
Καταστράφηκαν από ισχυρή φωτιά και παρέχουν μοναδική εικόνα της 
οργάνωσης του χώρου και της οικοσκευής. Συνολικά αποκαλύφθηκαν 4 (ή 
ίσως 5) κτίσματα, τα οποία αναπτύσσονται μεμονωμένα σε παράλληλη 
διάταξη με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ, όπως τα κτίσματα της προηγούμενης 
φάσης Ι. Η διατήρηση του ίδιου προσανατολισμού δηλώνει την ύπαρξη ενός 
οικιστικού ιστού που παραμένει αναλλοίωτος από τις προδιμηνιακές μέχρι τις 
μεταδιμηνιακές φάσεις (εικ. 4). Μεταξύ των σπιτιών αναπτύσσονται στενοί 
διάδρομοι ως δρόμοι επικοινωνίας σε έναν πυκνοδομημένο οικισμό. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις είναι στρωμένοι με πέτρες και όστρακα κεραμικής, 
ώστε να είναι βατοί σε καιρό βροχής. Τα υλικά δόμησης είναι ξύλο και πηλός 
που αφθονούν στην περιοχή. Τα κτίσματα που εντοπίστηκαν, 
χαρακτηρίζονται από τους ανασκαφείς λόγω των ευρημάτων στο εσωτερικό 
τους ως κατοικίες. Οι εξωτερικοί τοίχοι αποτελούνται από μονή ή διπλή σειρά 
πασσάλων, οι οποίοι διαμορφώνουν το δρομικό τετράπλευρο σχήμα των 
σπιτιών. Το μέγεθος δύο εξ αυτών (κτίσματα 3 και 4) είναι βεβαιωμένο και 
φθάνει τα 9Χ5 και 11Χ6 μ. αντίστοιχα. Οι πασσαλόπηκτοι τοίχοι είναι 
καλυμμένοι με αχυροπηλό με την στοιβαχτή ή προσθετική τεχνική και έχουν 
πάχους περίπου 0,30 μ. Ο τρόπος στέγασης παραμένει ακόμη ασαφής. 
Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις για επικλινή αλλά και για επίπεδη στέγη. Ο 
εσωτερικός χώρος είναι ενιαίος στα κτίσματα 1 και 3. Στο κτίσμα 4 χωρίζεται 
σε 3 ανεξάρτητους χώρους με διαφορετική είσοδο στον ΝΑ τοίχο. Η παρουσία 
εστιών και συνοδευτικών κατασκευών στο εσωτερικό κάθε χώρου σε 
συνδυασμό με την έλλειψη μεταξύ τους επικοινωνίας και το μικρό μέγεθος 
(περίπου 25 τ.μ.) οδήγησε τους ανασκαφείς στην άποψη, ότι οι χώροι 
φιλοξενούσαν διαφορετικές ολιγομελείς οικογένειες. Το δάπεδο σε όλες τις 
περιπτώσεις είναι φροντισμένο με στρώση υπόλευκου πηλοχώματος. Σε κάθε 
σπίτι, τοποθετημένος κοντά στον τοίχο απέναντι από την είσοδο, υπάρχει 
φούρνος με συνοδευτικές λεκανόσχημες πηλοκατασκευές και έδρανα που 
χρησίμευαν για την παρασκευή φαγητού, τη θέρμανση και τις άλλες 
δραστηριότητες των ενοίκων. Τριπτήρες και αγγεία διαφόρων χρήσεων 
αποτελούν την οικοσκευή, η οποία εμπλουτιζόταν από λίγα εργαλεία και 



καθόλου ειδώλια. Άλλες πηλοκατασκευές και μεγάλα πιθάρια χρησίμευαν για 
την αποθήκευση σιτηρών.  
 

Λίγο πριν από το τέλος της 5ης χιλιετίας σχεδόν όλοι οι οικισμοί των 
μεταδιμηνιακών φάσεων στη Μακεδονία εγκαταλείπονται, συνήθως μετά από 
βίαιη καταστροφή και περιοχές που αποτελούσαν μέχρι τώρα πεδίο 
ανάπτυξης αγροτικών δραστηριοτήτων, παραμένουν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, 
έρημες μέχρι την επανακατοίκησή τους στην Πρώιμη εποχή του Χαλκού, αρχή 
της 3ης χιλιετίας. Οι εντοπισμένοι οικισμοί αυτής της περιόδου, που σε άλλες 
χώρες (π.Χ. Βουλγαρία) χαρακτηρίζεται ως μεταβατική, είναι ελάχιστοι με 
αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η διαμόρφωση έστω και αμυδρής εικόνας της 
ενδοκοινοτικής οργάνωσής τους.     
 
 
Εποχή του Χαλκού (3200-1100 π.Χ.) 

Ως χώροι εγκατάστασης επιλέγονται πλέον φυσικά προστατευμένες 
θέσεις στα πεδινά μέρη, κατά προτίμηση εγκαταλειμμένες θέσεις των 
διμηνιακών ή μεταδιμηνιακών φάσεων. Οι λόγοι επιλογής μπορεί να είναι 
απλώς πρακτικοί, καθώς πληρούν τις ανάγκες ενός οικισμού, ή (και) 
ιδεολογικοί σε μια προσπάθεια των κατοίκων να τονίσουν τη συνέχεια της 
παρουσίας τους στον συγκεκριμένο χώρο. Η έκταση που καλύπτουν οι 
οικισμοί είναι περιορισμένος, στην καλύτερη περίπτωση 10-20 στρέμματα, με 
το όριό του είτε να ακολουθεί τη μορφολογία του εδάφους, είτε να ορίζεται 
από περίβολο ή περιβόλους που εντάσσονται στο αμυντικό του σύστημα. 
Απαραίτητη προεργασία στον προς εγκατάσταση χώρο αποτελεί η 
ισοπέδωση της επιφάνειά του με αποτέλεσμα να διαταράσσονται οι 
προηγούμενες οικιστικές φάσεις. Με την πάροδο του χρόνου, λόγω της 
αδιάλειπτης κατοίκησης και της μη απομάκρυνσης των παλαιών υλικών η 
επιφάνεια των οικισμών υψώνεται σταδιακά περισσότερο από 8 μ. πάνω από 
το αρχικό επίπεδο (στην Ύστερη εποχή του Χαλκού). Στην περιφέρεια 
ορισμένων οικισμών δημιουργούνται αναλήμματα και βαθμιδωτή διαμόρφωση 
του χώρου σε μια προσπάθεια εκμετάλλευσης της μεγαλύτερης δυνατής 
έκτασης και αύξησης της σταθερότητας των παρειών του οικισμού. Στην αρχή 
της εποχής του Σιδήρου οι οικισμοί αυτού του τύπου εγκαταλείπονται για 
διάφορους λόγους. Μετά την εγκατάλειψη και εξαιτίας της ισχυρής διάβρωσης 
από νερό και άνεμο αποκτούν το επίμηκες σκυφωτό σχήμα της τούμπας που 
συναντά κανείς σήμερα στην περιοχή της Μακεδονίας. 

Για την καλύτερη παρακολούθηση της οργάνωσης των οικισμών, η 
παρουσίαση θα γίνει στο πλαίσιο των τριών φάσεων εξέλιξης της εποχής 
(Πρώιμη, Μέση, Ύστερη εποχή του Χαλκού) και πάντοτε κατά γεωγραφική 
ενότητα (δυτική, κεντρική, ανατολική Μακεδονία).    
 
Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3200-1800 π.Χ.) 

Οικισμοί της εποχής αυτής εντοπίζονται σε όλη της Μακεδονία, 
ωστόσο, λίγοι έχουν ανασκαφεί σε βαθμό που να παρέχουν πληροφορίες για 
την εσωτερική δομή τους.  

Για τη δυτική Μακεδονία αντιπροσωπευτικός είναι ο πρόσφατα 
δημοσιευμένος οικισμός των Σερβίων. Στην αρχική του φάση 8 ανήκουν 
τάφροι που εντοπίστηκαν αποσπασματικά και έτεμναν επιχώσεις της Μέσης 
και της Νεότερης Νεολιθικής. Έχουν πλάτος 3 μ., βάθος 3,5 μ. και βρίσκονται 



σε απόσταση 5-6 μ. μεταξύ τους. Εάν αναπτυχθούν με συμμετρικό τρόπο, 
δημιουργείται ένας χώρος περίπου 650 τ.μ. που περικλείεται από διπλές 
τάφρους με μια ή περισσότερες εισόδους στη μέση κάθε πλευράς. Στη φάση 
αυτήν δεν εντοπίστηκαν κατόψεις κτισμάτων. Στις επόμενες φάσεις (9-10) ο 
οικισμός επεκτείνεται και οι τάφροι καταργούνται. Συνολικά εντοπίστηκαν 7 
κτίσματα (4 στη φάση 9 και 3 στη φάση 10). Αναπτύσσονται μεμονωμένα με 
την παρεμβολή ελεύθερου χώρου που λειτουργεί ως αυλή, συχνά στρωμένη 
με βότσαλα, όπου ανοίγονται και ορύγματα. Τα κτίσματα που χαρακτηρίζονται 
ως κατοικίες, έχουν προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ ή Β-Α και είναι επίγεια, 
πασσαλόπηκτα. Το ορθογώνιο τετράπλευρο σχήμα τους ορίζεται από 
επίμηκες όρυγμα ή από πασσαλότρυπες. Ο χώρος μεταξύ των πασσάλων 
καλύπτεται με αχυροπηλό πιθανότατα με την τεχνική της προσθετικής. Το 
δάπεδο είναι σε ορισμένες περιπτώσεις φροντισμένο με στρώση πηλού. Ο 
εσωτερικός χώρος είναι ενιαίος και μόνο σε ένα κτίσμα εντοπίστηκε 
διαχωριστικός τοίχος από λεπτούς πασσάλους καλυμμένους με πηλό. 
Πληροφορίες για τη μορφή της στέγης δεν υπάρχουν. 

Προστατευτικοί περίβολοι, λιθόκτιστοι, αναφέρονται και στον οικισμό 
στο Μάνδαλο Γιαννιτσών. Βρίσκονται σε απόσταση 3 μ. μεταξύ τους, 
θεμελιώνονται σε στρώματα των μεταδιμηνιακών φάσεων και κατά τους 
ανασκαφείς περιέκλειαν έναν περιορισμένο χώρο, όπου κατοικούσαν λίγες 
δεκάδες ανθρώπων.  

Αντιπροσωπευτικός για το τέλος της περιόδου (ΠΕΧ) είναι ο οικισμός 
στο  Αρχοντικό Γιαννιτσών. Κατά την ανασκαφή που είναι ακόμη σε εξέλιξη, 
αποκαλύφθηκαν 5 πασσαλόπηκτα σπίτια. Αναπτύσσονται διαδοχικά με 
μεσοτοιχία και προσανατολισμό ΔΒΔ-ΑΝΑ. Έχει εντοπισθεί ο δρομικός 
χαρακτήρας τους, όχι όμως και η πλήρης κάτοψη. Οι τοίχοι αποτελούνται από 
πασσάλους με πλέγμα κλαδιών ή καλαμιών που καλύπτονται από στρώση 
πηλού (προσθετική τεχνική). Στο εσωτερικό που μάλλον είναι ένας ενιαίος 
χώρος, τα δάπεδα είναι ιδιαίτερα φροντισμένα από σκληρό πηλόχωμα. 
Μεγάλα δοκάρια στο εσωτερικό χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση της 
στέγης, το σχήμα της οποίας λόγω της παρουσίας μεσοτοιχίας μάλλον θα 
πρέπει να ήταν ελαφρά επικλινές ή οριζόντιο. Χαρακτηριστικό των κτισμάτων 
που καταστράφηκαν από ισχυρή φωτιά, είναι η παρουσία στο εσωτερικό τους 
πηλοκατασκευών (μικροί ή μεγάλοι θολωτοί φούρνοι, πλατφόρμες, εστίες) 
που σε συνδυασμό με τα αγγεία και τα άλλα ευρήματα αποτελούν το 
πληρέστερο συγκρότημα τροφοπαρασκευαστικών κατασκευών της ΠΕΧ που 
έχει εντοπισθεί στην περιοχή της Μακεδονίας (εικ. 5). Κάθε ένα από τα 
κτίσματα, τα οποία θα πρέπει να λειτουργούσαν ως οικίες ήταν εξοπλισμένο 
με παρόμοιες κατασκευές.       

Σε μικρή απόσταση από το Αρχοντικό, αλλά στην ανατολική όχθη του 
ποταμού Αξιού και γι’ αυτό εντασσόμενος στην κεντρική Μακεδονία, 
βρίσκεται ο οικισμός του Καστανά, από τους λίγους ανασκαμμένους και 
δημοσιευμένους οικισμούς της περιοχής. Στην ΠΕΧ οι οικισμός ήταν μικρό 
νησάκι έκτασης περίπου 5,5 στρεμμάτων σε απόσταση μικρότερης των 50 μ. 
από την ανατολική ακτή του λεγόμενου «κόλπου του Καστανά». Κατά την 
ανασκαφή εντοπίστηκαν πασσαλόπηκτα, τετράπλευρα μονόχωρα κτίσματα. 
Οι πάσσαλοι τοποθετούνται απ’ ευθείας στο έδαφος και στον ενδιάμεσο χώρο 
τοποθετείται πηλός με τη στοιβαχτή τεχνική (πηλός σε καλούπι από σανίδες). 
Στο αψιδωτό κτίσμα η αψίδα ορίζεται από όρυγμα βάθους και πλάτους 0,30 μ. 
περίπου, μέσα ή στο χείλος του οποίου τοποθετούνται πάσσαλοι. Ο χώρος 



μεταξύ των πασσάλων καλύπτεται με πλέγμα κλαδιών και καλαμιών, στο 
οποίο επιστρώνεται πηλός (προσθετική τεχνική). Τα δάπεδα είναι από 
πηλόχωμα σκληρυμένα από τη χρήση. Στο εσωτερικό ενός σπιτιού (στρώμα 
24) εντοπίστηκαν πηλόκτιστα έδρανα στις 3 γωνίες και ελλειπτική 
αποθηκευτική πηλοκατασκευή. Σε ένα από τα έδρανα υπήρχαν ίχνη 
αργαλειού. Δεν εντοπίστηκε εστία και μάλλον χρησίμευε ως χώρος 
ενδιαίτησης και όχι τροφοπαρασκευαστικών εργασιών (εικ. 6). Πληροφορίες 
για τη μορφή της στέγης δεν υπάρχουν. Ωστόσο, ο τρόπος διάταξης 
ορισμένων σπιτιών του οικισμού του στρώματος 24 δηλώνει μάλλον την 
παρουσία επικλινούς ή οριζόντιας στέγης. Τα σπίτια είναι τοποθετημένα στην 
περιφέρεια, έχουν μεσότοιχο και βαθμιδωτή διάταξη. Ο εξωτερικός τοίχος 
τους που είναι ταυτόχρονα και εξωτερικός τοίχος του οικισμού, είναι ιδιαίτερα 
ενισχυμένος με πασσάλους. Είναι πιθανόν κτίσματα με αυτή τη διάταξη να 
απλώνονταν σε όλη την ανατολική πλευρά του οικισμού προσδίδοντάς του 
την εικόνα ενός καλά προστατευμένου οικισμού (εικ. 7). 

Την ίδια περίπου εικόνα των σπιτιών με μεσοτοιχία εμφανίζει και ο 
οικισμός τους τέλους της ΠΕΧ στον Άγιο Μάμα. Βρισκόταν περίπου 4 μ. 
ψηλότερα από την επιφάνεια του γύρω περιοχής και είχε έκταση περίπου 4 
στρεμμάτων. Στο δυτικό τμήμα του εντοπίστηκαν τρία σπίτια που έχουν 
βαθμιδωτή διάταξη με κοινό τοίχο. Είναι τετράπλευρα επιμήκη, πλάτους 3 μ. 
και μήκους μεγαλύτερου των 5 μ., πασσαλόπηκτα με τοίχους πλάτους 
περίπου 0,20 εκ. από στοιβαχτό πηλό. Ο εσωτερικός χώρος είναι ενιαίος και 
έχει δάπεδο από σκληρυμένο λόγω χρήσης πηλόχωμα. Σε δύο από αυτά 
υπάρχουν ενδείξεις για παρουσία παταριού, στα οποία τοποθετούνταν σκεύη 
οικιακή χρήσης (εικ. 8). Τα κτίσματα φαίνεται να χρησιμοποιούνται ως οικίες 
διαφορετικών οικογενειών, καθώς στο εσωτερικό τους υπάρχουν σε 
επαναλαμβανόμενη μορφή πηλοκατασκευές, οι οποίες πιθανότατα 
αποτελούσαν τον απαραίτητο εξοπλισμό ενός νοικοκυριού της εποχής: μια 
μεγάλη σχεδόν κυκλική ανοικτή εστία κοντά στον τοίχο χρησίμευε για τη 
θέρμανση και την ετοιμασία φαγητού. Δίπλα της εντοπίστηκε απλωμένη ψάθα 
με βελόνα και άλλα μικρά εργαλεία του νοικοκυριού. Δίπλα στην εστία υπήρχε 
θολωτός φούρνος για το ψήσιμο ψωμιού ή φαγητού και στη γωνία ένα είδος 
εστίας με υπερυψωμένο τοίχωμα, μικρό στόμιο και ανοικτή ανωδομή, πάνω 
στην οποία τοποθετούσαν αγγεία για το βράσιμο φαγητού ή νερού. Μεσαία 
και μικρά αγγεία αποτελούν την οικοσκευή. Πολλά από αυτά (αμφορείς, 
φιάλες, πρόχοι) είναι σε δεύτερη χρήση περιέχοντας σπόρους αντί για υγρά. 
Η στέγη ήταν κατασκευασμένη από ξύλινο σκελετό και καλυπτόταν από 
καλάμια και πηλό. Το σχήμα της ήταν μάλλον επικλινές ή οριζόντιο, καθώς ο 
κοινός μεσότοιχος δεν επιτρέπει την ανάπτυξη αμφικλινούς στέγης (πρβλ. 
Καστανά). Ο οικισμός καταστράφηκε από ισχυρή φωτιά, ενώ υπάρχουν 
ενδείξεις καταστροφής από σεισμό. 

Στην κοιλάδα των Βασιλικών κοντά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης 
αναφέρεται η παρουσία λιμναίου πασσαλόπηκτου οικισμού στη Γόνα, ενώ 
στην περιοχή της Χαλκιδικής στους πρώιμους οικισμούς της ΠΕΧ (Κριτσανά, 
Άγιος Μάμα) τα κτίσματα είναι τετράπλευρα δρομικά, κατασκευασμένα με 
λίθινη κρηπίδα και στοιβαχτό πηλό ή ωμόπλινθους και δάπεδα διαμορφωμένα 
με στρώση χαλικιών και πηλού. Η αποσπασματική ανασκαφή τους, ωστόσο, 
δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας. Ωστόσο, φαίνεται, ότι 
τους λίθους που χρησιμοποιούνταν ως δομικό υλικό στην αρχή της ΠΕΧ, 
αντικατέστησαν με την πάροδο του χρόνου ελαφρότερα υλικά (πηλός και 



ξύλο), καθώς θεωρούνται καταλληλότερα για την κατασκευή κτισμάτων στους 
ήδη κατά περίπου 4 μ. υπερυψωμένους οικισμούς.  

Στην ανατολική Μακεδονία ο οικισμός στη Σκάλα Σωτήρος Θάσου 
παρέχει ικανοποιητικές πληροφορίες για τον τρόπο οριοθέτησης και 
προστασίας των οικισμών της περιόδου. Ισχυρό λιθόκτιστο τείχος πλάτους 
περίπου 2 μ. περιτρέχει τον οικισμό και φαίνεται να ήταν ενισχυμένο με 
ημικυκλικούς προμαχώνες. Στη ΝΔ γωνία του οικισμού εντοπίστηκε στενή 
είσοδος. Το τείχος περικλείει έκταση που δεν υπερβαίνει το 1,5 στρέμμα. Στο 
εσωτερικό του εντοπίστηκαν πολύ αποσπασματικά τμήματα λιθόκτιστων 
κατασκευών που χωρίζονται μεταξύ τους με δρόμο. Η τεχνική δόμηση του 
τείχους με πέτρες εντάσσει τον οικισμό στο αιγαιακό πλαίσιο, ενώ η διάταξη 
σε ψαροκόκαλο των κατώτερων τμημάτων του τείχους παραπέμπει σε 
πρώιμη φάση της περιόδου. Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία 
ανθρωπόμορφων στηλών στο δομικό υλικό του τείχους, οι οποίες 
προέρχονται πιθανότατα από φάσεις κατοίκησης στην περιοχή που 
προηγούνται της ίδρυσης του οικισμού.   

Στον οικισμό του Ντικιλί Τας εντοπίστηκαν πασσαλόπηκτα πολύχωρα 
κτίσματα, από τα οποία καλύτερα σώζεται ένα που ανέσκαψε ο Δ. Θεοχάρης 
το 1961. Πρόκειται για πασσαλόπηκτο δρομικό κτίσμα μήκους 12 μ. και 
(πιθανού) πλάτους 5 μ. με προσανατολισμό ΒΑ-ΝΔ, όπως και στην 
προηγούμενη φάση κατοίκησης (μεταδιμηνιακή). Δύο εγκάρσιοι τοίχοι που 
εδράζονται σε λίθινη κρηπίδα, διαιρούν το χώρο σε 3 μέρη, από τα οποία στα 
δύο ακραία εντοπίστηκαν εστίες. Στο βόρειο τμήμα υπήρχαν επίσης μεγάλα 
αγγεία και τριπτήρας που τον χαρακτηρίζουν ως αποθηκευτικό. Σε μια 
επόμενη φάση προστίθεται στο κεντρικό τμήμα λιθοκατασκευή (4Χ2 μ.), 
πιθανότατα έδρανο. Στην τελευταία οικιστική φάση τα κτίσματα έχουν πλέον 
και εξωτερικούς τοίχους με λίθινη κρηπίδα, στοιχείο που χαρακτηρίζει την 
αιγαιακή αρχιτεκτονική. 

Στον οικισμό των Σιταγρών, αντίθετα, τα κτίσματα που εντοπίστηκαν 
είναι πασσαλόπηκτα κτισμένα με την προσθετική τεχνική. Αναπτύσσονται 
μεμονωμένα με την παρεμβολή ελεύθερου χώρου και διατηρούν τον ίδιο 
προσανατολισμό και στις δύο φάσεις. Στη φάση V ανήκουν δύο αψιδωτά 
κτίσματα (εικ. 9). Στην «καμένη Οικία» (8Χ5,30 μ.) οι πάσσαλοι στους 
επιμήκεις τοίχους τοποθετούνται απ’ ευθείας στο έδαφος και στην αψίδα μέσα 
σε όρυγμα, το οποίο διαμορφώνει και το σχήμα της αψίδας (πρβλ. Καστανά, 
Κ. Μακεδονίας). Προέκταση του ανατολικού τοίχου δημιουργεί πιθανότατα 
έναν απάνεμο χώρο, απ’ όπου θα πρέπει να γινόταν η είσοδος στο σπίτι. Στο 
εσωτερικό υπήρχαν δύο χώροι. Στον κύριο υπήρχε εστία και στον δεύτερο 
στην αψίδα, δύο φούρνοι και δύο αποθηκευτικοί λάκκοι. Η «επιμήκης Οικία» 
έχει διαπιστωμένο μήκος 15 μ. και πλάτος 5,20. Δεν εντοπίστηκε ο νότιος 
τοίχος. Το σχήμα της καθορίζεται από όρυγμα βάθους περίπου 0,50 μ., στο 
οποίο τοποθετούνται οι πάσσαλοι. Στο εσωτερικό του δεν εντοπίστηκαν 
διαχωριστικοί τοίχοι.         

Ενδιαφέρον, κυρίως ως προς την ερμηνεία τους, παρουσιάζουν τα 
ευρήματα, αν και αποσπασματικά, από τον οικισμό στα Λιμενάρια Θάσου. 
Πρόκειται για έναν λιθόστρωτο υπαίθριο χώρο, στον οποίο εντοπίστηκαν 15 
κάθετοι, τοποθετημένοι σε σειρές, και μερικοί άλλοι (3-4) διασκορπισμένοι 
οξυκόρυφοι λίθοι που προεξέχουν 0,30-0,30 μ. από το έδαφος. Σε 
συνδυασμό με την παρουσία «τράπεζας προσφορών» στον ίδιο χώρο οι 
ανασκαφείς αποδίδουν στο εύρημα συμβολικό χαρακτήρα.   



 
Μέση εποχή του Χαλκού (1800-1600 π.Χ.) 

Με το τέλος της ΠΕΧ οι περισσότεροι οικισμοί φέρουν ίχνη εκτεταμένης 
καταστροφής από φωτιά, άλλοι εξασθενούν και εγκαταλείπονται (π.χ. 
Καστανάς) και ακόμη λιγότεροι συνεχίζουν να κατοικούνται στη ΜΕΧ. 

Στη δυτική Μακεδονία ελάχιστα ίχνη μινυακής κεραμικής μαρτυρούν 
την πιθανή παρουσία οικισμών της περιόδου. Κανείς, ωστόσο, δεν έχει 
ανασκαφεί με αποτέλεσμα να απουσιάζουν τα στοιχεία για την οργάνωση και 
την αρχιτεκτονική των οικισμών. 

Η εικόνα της ΜΕΧ στην κεντρική Μακεδονία είναι πλέον σαφώς 
καλύτερη μετά την ανασκαφή στα έτη 1994-1996 του καθηγητή B. Hänsel 
στον Άγιο Μάμα Νέας Ολύνθου στη Χαλκιδική. Στην πρώτη φάση του 
οικισμού της ΜΕΧ (στρώμα 17), ο οποίος ανασκάφηκε στην περιφέρεια και σε 
έκταση περίπου 120 τ.μ., φαίνεται να χρησιμοποιούνται ως δομικό υλικό 
πέτρες σε συχνότητα μεγαλύτερη απ’ ό,τι προηγουμένως. Ωστόσο, στις 
επόμενες οικιστικές φάσεις αυτό το υλικό εγκαταλείπεται και χρησιμοποιούνται 
τα παραδοσιακά ελαφρά υλικά, ξύλο και πηλός, τουλάχιστον για κτίσματα της 
περιφέρειας του οικισμού. Νέες τεχνικές και κατόψεις κτισμάτων που έχουν 
ως πρότυπα τον ελλαδικό και αιγαιακό χώρο, σηματοδοτούν τον 
προσανατολισμό του οικισμού μάλλον προς το Νότο και σίγουρα όχι προς την 
ενδοχώρα. Στην επόμενη οικιστική φάση η δόμηση στην περιφέρεια είναι 
πυκνή και αναγνωρίζονται δύο κτίσματα κατασκευασμένα με την ίδια τεχνική. 
Το σχήμα ορίζεται από ορύγματα, στα οποία τοποθετούνται οι πάσσαλοι που 
φέρουν το βάρος της στέγης. Ο μεταξύ τους χώρος καλύπτεται με στοιβαχτό 
πηλό δημιουργώντας τοίχους πάχους από 0,20 μέχρι 0,50 μ. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις οι κίονες αποτελούνται από συμπαγή καθαρό πηλό. Πάσσαλοι 
που προεξέχουν από τον τοίχο επιχρίονται με πηλό. Οι εσωτερικοί τοίχοι είναι 
λεπτότεροι, από στοιβαχτό πηλό, συχνά χωρίς πασσάλους, ενδεικτικό της 
χρήσης τους ως διαχωριστικών. Εντοπίστηκαν μερικώς τρία κτίσματα, από τα 
οποία τα δύο χαρακτηρίζονται ως «κτίσμα με διάδρομο» και «πολύχωρο» 
(εικ. 10) . Από το τρίτο εντοπίστηκαν μόνον οι εξωτερικοί τοίχοι. Πρόκειται για 
αρχιτεκτονικούς τύπους άγνωστους στη Μακεδονία, αλλά συνήθεις στον 
αιγαιακό και λοιπό ελλαδικό χώρο, όπου ο τύπος σπιτιού με διάδρομο 
αποδίδεται με όροφο. Τα κτίσματα αναπτύσσονται με άξονα Α-Δ, κάθετα στον 
επιμήκη άξονα της τούμπας, αυτόνομα αλλά ενταγμένα σε ένα γενικότερο 
σχέδιο, με τη δημιουργία παρόδων πλάτους περίπου 2 μ. Αν και δεν έχουν 
αποκαλυφθεί σε όλη της έκτασή τους, είναι μάλλον δρομικά με την είσοδο 
στην ανατολική πλευρά να βλέπει στο εσωτερικό του οικισμού. Παραμένει 
άγνωστο, αν τα κτίσματα αναπτύσσονταν στον οικισμό μόνο περιφερειακά ή 
αν και το κέντρο του ήταν επίσης δομημένο. Ίχνη ενός εδράνου και κάποια 
εργαλεία και αγγεία τοποθετημένα κάτω από την κλίμακα είναι οι μόνοι 
μάρτυρες της ανθρώπινης δραστηριότητας στο εσωτερικό του πολύχωρου 
κτίσματος, όπου εντοπίστηκαν ίχνη κλίμακας που οδηγούσαν σε όροφο ή σε 
ταράτσα. 

Στις επόμενες οικιστικές φάσεις της ίδιας περιόδου (φάσεις 15 και 14) 
μία από τις παρόδους της προηγούμενης φάσης παραμένει και γίνεται 
πλατύτερη (2,5 μ. περίπου). Τα μεμονωμένα κτίσματα αντικαθίστανται από 
δύο συγκροτήματα κτισμάτων που είναι κτισμένα με την ίδια τεχνική των 
ορυγμάτων, των πασσάλων και του στοιβαχτού πηλού. Οι μεμονωμένοι 
ισχυροί πάσσαλοι ή ζευγαρωτοί λεπτότεροι φέρουν το βάρος της στέγης, η 



οποία αποτελείται από ελαφρά οργανικά υλικά χωρίς επάλειψη πηλού. 
Λεπτότεροι πάσσαλοι και στοιβαχτός πηλός διαμόρφωναν τους ισχυρούς 
εξωτερικούς και λεπτότερους εσωτερικούς τοίχους. Τα δάπεδα είναι από 
στρωμένο πηλόχωμα και διαμορφώνονται οριζόντια σχηματίζοντας χαμηλούς 
αναβαθμούς για να εξουδετερώσουν την ελαφρά κλίση του εδάφους από Β 
προς Ν. Με εξαίρεση ένα τμήμα εστίας δεν εντοπίστηκαν άλλες κατασκευές 
στους χώρους που να μαρτυρούν την πιθανή χρήση τους. 

Στην τελευταία φάση της ΜΕΧ (φάση 14) διατηρούνται τα δύο 
συγκροτήματα και η πάροδος. Ωστόσο, μεταβάλλεται η εσωτερική οργάνωσή 
τους, καθώς το μεν βόρειο συγκρότημα αποτελείται πλέον από δύο μεγάλους 
χώρους, ενώ στο νότιο δημιουργείται απορριμματικός λάκκος, ο οποίος 
μάλιστα συνεχίζει να χρησιμοποιείται και στην επόμενη οικιστική φάση 13 που 
εντάσσεται στην αρχή της Ύστερης εποχής του Χαλκού. Σε σύγκριση με τις 
κατασκευές των προηγούμενων φάσεων αυτές φαίνεται να είναι ελαφρύτερες. 
Οι λεπτοί τοίχοι γίνονται και με την προσθετική τεχνική πηλού πάνω σε 
πλέγμα κλαδιών που στηρίζονται σε πασσάλους τοποθετημένους σε 
πασσαλότρυπες ή σε ορύγματα. Η στέγη είναι κατασκευασμένη από ελαφρά 
οργανικά υλικά πιθανότατα οριζόντια ή επικλινής. Στους μεγάλους 
εσωτερικούς χώρους, όπου το δάπεδο είναι διαμορφωμένο με πηλόχωμα, δεν 
εντοπίστηκαν κατασκευές που θα βοηθούσαν στην κατανόηση της χρήσης 
τους. Ο οικισμός συνεχίζει να κατοικείται, βεβαιώνοντας την ομαλή μετάβαση 
από τη Μέση στην Ύστερη εποχή του Χαλκού.       

Διαφορετική εικόνα, και γι αυτό αξιομνημόνευτος, είναι ο οικισμός του 
Μολυβόπυργου, λίγα χιλιόμετρα ανατολικά του οικισμού του Αγίου Μάμα 
Νέας Ολύνθου. Πρόκειται για εγκατάσταση περιορισμένης έκτασης, η οποία 
προστατεύεται με ισχυρό λιθόκτιστο τείχος και τάφρο στην νότια πλευρά που 
βλέπει προς τη θάλασσα και πιθανότατα, κατά τον ανασκαφέα, από 
πασσαλότοιχο στις άλλες πλευρές. Η απόδοσή του στη ΜΕΧ οφείλεται στην 
παρουσία μινυακής κεραμικής. Η παρουσία οχύρωσης οφείλεται πιθανότατα 
στην ίδρυσή του σε χαμηλό και όχι ασφαλές έξαρμα του εδάφους. Θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ως προσπάθεια εγκατάστασης ομάδας ανθρώπων 
που ήρθαν από τη θάλασσα, προς την οποία είχαν πάντοτε στραμμένο το 
ενδιαφέρον τους, όπως μαρτυρά η ανάπτυξη του κυρίου (λιθόκτιστου) 
τμήματος της οχύρωσης. Υπό μελέτη είναι η σχέση του με τον γειτονικό 
οικισμό του Αγίου Μάμα Νέας Ολύνθου. 

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για οικισμούς της ΜΕΧ από την 
ανατολική Μακεδονία, εκτός ίσως από την πιθανή, κατά τους ανασκαφείς, 
απόδοση σε αυτήν την περίοδο του ευρήματος στα Λιμενάρια της Θάσου με 
τους εμφυτευμένους λίθους και τον λίθινο κέρνο που παραπέμπει σε μινωικά 
πρότυπα (βλ. Πρώιμη εποχή Χαλκού). 
 
Ύστερη εποχή του Χαλκού (1600-1100 π.Χ.) 

Με δεδομένη τη σύνθετη οργάνωση της κοινωνίας αυτής της περιόδου, 
η διαμόρφωση του χώρου εντός των οικισμών αποτελεί μια πολύπλοκη 
διαδικασία και δεν είναι καθόλου βέβαιο, αν τα αποκαλυφθέντα τμήματα των 
οικισμών επαρκούν για την πλήρη κατανόησή της. Η δυσκολία επιτείνεται από 
το τυχαίο των ευρημάτων, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις ανασκάπτονται 
οικίες και σε άλλες περιπτώσεις αποθηκευτικοί χώροι. Η διαμόρφωση ενιαίας 
εικόνας της οργάνωσης των οικισμών της ΥΕΧ σε όλες της περιοχές της 



Μακεδονίας δεν είναι προς το παρόν εφικτή, καθώς η περιοχή είναι άνισα 
ερευνημένη με το κεντρικό τμήμα της να βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση. 

Στη δυτική Μακεδονία η σύγχρονη έρευνα έχει εντοπίσει στην 
ενδοχώρα αρκετές θέσεις της περιόδου. Ωστόσο, οι πληροφορίες σχετικά με 
την οργάνωση των οικισμών και την αρχιτεκτονική είναι ελάχιστες, κυρίως 
λόγω της απουσίας εκτεταμένων ανασκαφών και προέρχονται από έρευνες 
των Heurtley, Κεραμόπουλου, στις θέσεις της Πλατανιάς, της Ομαλής, των 
Σαράντα Γκορτσιών Τσοτυλίου, όπου αναφέρονται μικρές εγκαταστάσεις με 
καλύβες από ξύλα και πηλό. Αντίθετα η Καραμήτρου-Μεντεσίδη αναφέρει από 
τη θέση Τσερβένα της Σιάτιστας μεγάλο τοίχο από λιθόπλινθους. 

Ο οικισμός του Αρχοντικού θεωρείται παραλιακός καθώς απέχει λίγα 
χιλιόμετρα από τα (τότε) παράλια της δυτικής Μακεδονίας. Η τελευταία φάση 
κατοίκησής του που έχει ανασκαφεί σε περιορισμένη έκταση, τοποθετείται σε 
αυτήν την περίοδο και παρέχει πληροφορίες κυρίως για την τεχνική δόμησης. 
Εντοπίστηκε τμήμα αψιδωτού κτίσματος με προσανατολισμό περίπου Α-Δ, οι 
τοίχοι του οποίου είναι κτισμένοι προσεκτικά με ακανόνιστους λίθους μετρίου 
μεγέθους, έχουν πλάτος περίπου 35 εκ. και σώζονται σε ύψος 1 μ. περίπου. 
Τμήμα δαπέδου στο εσωτερικό του κτίσματος φέρει επίστρωση από λευκωπό 
κονίαμα. Κοντά στο κέντρο του οικισμού εντοπίστηκαν τμήματα δύο 
τετράπλευρων πιθανότατα κτισμάτων. Έχουν προσανατολισμό ΝΑ-ΒΔ και 
λιθόκτιστους τοίχους πλάτους 0,40-0,50 μ. που σώζονται σε ύψος περίπου 
0,50 μ. Μολονότι οι τοίχοι τους βρίσκονται πολύ κοντά, τα κτίσματα δεν 
εφάπτονται και αναπτύσσονται ανεξάρτητα αφήνοντας ένα κενό χώρο 
πλάτους περίπου 0,50 μ. 

Στην κεντρική Μακεδονία βρίσκονται οι περισσότεροι ανασκαμμένοι 
οικισμοί της περιόδου. Από αυτούς μόνον ο Καστανάς παρουσιάζει την τελική 
εικόνα της οργάνωσης του χώρου στις διάφορες φάσεις της ΥΕΧ, ενώ το 
υλικό από την Άσσηρο, την Τούμπα Θεσσαλονίκης και τον Άγιο Μάμα Νέας 
Ολύνθου είναι ακόμη στο στάδιο της μελέτης και γνωστό από 
προδημοσιεύσεις. 

Η οργάνωση του χώρου στην περιφέρεια των υπερυψωμένων 
οικισμών της περιόδου αντιπροσωπεύεται άριστα στην τούμπα Θεσσαλονίκης 
(και ίσως στη Γόνα), όπου περίβολος από κιβωτιόσχημους χώρος γεμάτους 
με χώμα οριοθετούσε και αντιστήριζε τον οικισμό (εικ. 11). 

Στο εσωτερικό τους οι οικισμοί εμφανίζονται σχετικά πυκνοκτισμένοι. 
Στον Καστανά η παλαιότερη φάση κατοίκησης (19) της ΥΕΧ ανασκάφηκε σε 
περιορισμένη έκταση, αλλά φαίνεται, ότι για την κατασκευή των σπιτιών 
χρησιμοποιούνται παραδοσιακά υλικά, πάσσαλοι και πηλός. Οι τοίχοι 
κτίζονται με την τεχνική της προσθετικής και του στοιβαχτού πηλού. Τα σπίτια 
είναι τετράπλευρα, το μέγεθος και το ακριβές σχήμα των οποίων, ωστόσο, 
παραμένει ασαφές. Η χρήση πλιθιών δεν είναι βεβαιωμένη, απουσία που 
πιθανόν να οφείλεται στον εξαιρετικά περιορισμένο ανασκαμμένο χώρο. 
Αντίθετα στην επόμενη φάση (στρώμα 18) τα σπίτια εξακολουθούν να είναι 
τετράπλευρα, αλλά εισάγεται η χρήση πλιθιών για την κατασκευή των τοίχων.  

Ο οικισμός θα πρέπει να ήταν πυκνοκτισμένος, όπως ακριβώς και 
εκείνοι των επόμενων φάσεων (φάσεις 17-15), στη διάρκεια των οποίων 
φθάνει στη μεγαλύτερη άνθισή του που συμπίπτει με την κορύφωση του 
μυκηναϊκού πολιτισμού στη νότια Ελλάδα. Ο οικισμός της περιόδου αυτής (ΥΕ 
ΙΙΙΑ-Β) έχει ανασκαφεί σε έκταση που να βεβαιώνεται η ύπαρξη ενός 
οικιστικού ιστού (εικ. 12). Μεμονωμένα μικρά μονόχωρα ή πολύχωρα 



κτίσματα αναπτύσσονται σε χαλαρή διάταξη γύρω από μια αυλή, προς την 
οποία είναι στραμμένες οι προσόψεις τους. Το μέγεθος και το σχήμα των 
κτισμάτων ποικίλει, ωστόσο φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη προτίμηση σε 
αψιδωτά κτίσματα. Οι τοίχοι, έχουν ως βάση μία ή δύο σειρές λίθων, είναι 
πλινθόκτιστοι, ενισχυμένοι με πασσάλους που συγκρατούν το βάρος της 
επίπεδης ή πιθανότατα επικλινούς στέγης κατασκευασμένης από πηλό, λεπτά 
κλαδιά και καλάμια. Από την κατανομή των ευρημάτων μέσα και έξω από τα 
κτίσματα γίνεται φανερό, ότι ορισμένα κατέχουν ιδιαίτερη θέση. Μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνεται το «μέγαρο» (στρώμα 16) που είναι τοποθετημένο σε 
κεντρική θέση στην αυλή (εικ. 13). Τα ευρήματα στο εσωτερικό του 
μαρτυρούν την παρουσία ξύλινων επίπλων, στρωμάτων γεμισμένων με 
φύκια, μεγάλο αριθμό πολυτελούς κεραμικής, κυρίως αγγείων πόσης, αλλά 
και απουσία απορριμμάτων. Στην «οικία του πίθου» στην ίδια φάση θα πρέπει 
να κατοικούσε οικογένεια 5-8 ατόμων, όπως προσδιορίζεται από τη 
χωρητικότητα των αποθηκευτικών της αγγείων. Στις επόμενες φάσεις μέχρι το 
τέλος της ΥΕ ΙΙΙΒ (1200 π.Χ.) ο οικισμός εξακολουθεί να είναι 
πυκνοδομημένος, ωστόσο, παρατηρείται εμφανής τάση επικράτησης 
μεγαλύτερων μεμονωμένων κτισμάτων αψιδωτού ή μεγαροειδούς σχήματος. 
Αντιπροσωπευτικότερο είναι το «μέγαρο» με αψιδωτό οπισθόδομο της φάσης 
14β (εικ. 14). Οι πλινθόκτιστοι τοίχοι διαμορφώνουν έναν ενιαίο χώρο, 
μπροστά από τον οποίο σχηματίζεται πρόδομος. Ισχυροί πάσσαλοι 
συγκρατούν την αμφικλινή στέγη από κλαδιά και οργανικές ύλες. Στο 
εσωτερικό, εστία στο πίσω μέρος και έδρανο στο κέντρο του χρησίμευαν για 
την ανάπτυξη οικοτεχνικών δραστηριοτήτων. Τα αγγεία βρίσκονταν στο πίσω 
μέρος, πιθανότατα επάνω σε ράφια ή έπιπλα. Στον πρόδομο υπήρχε 
υπόγειος αποθηκευτικός χώρος με ξύλινο περιχείλωμα. Υπάρχουν σαφείς 
ενδείξεις, ότι ο οικισμός αυτής της φάσης καταστράφηκε από ισχυρό σεισμό. 

Η οικιστική δραστηριότητα στον οικισμό κατά την επόμενη φάση (14α) 
είναι περιορισμένη, ένδειξη της μεγάλης μείωσης του αριθμού των κατοίκων, η 
οποία οφείλεται μεταξύ των άλλων και στη διατροφή τους. Δηλώνει το τέλος 
μιας περιόδου άνθισης στον Καστανά που άρχισε με την μυκηναϊκή επίδραση 
(πλινθοδομή, μυκηναϊκή κεραμική) στις φάσεις 19-18 και έφθασε στην 
κορύφωσή της στις φάσεις 17-14α, διάρκειας περίπου 150 χρόνων. Στο 
διάστημα αυτό ο οικισμός του Καστανά ακολούθησε την ίδια πορεία που 
ακολούθησαν οι οικισμοί της κεντρικής και νότιας Ελλάδας. Στην αρχή (φάσεις 
17-16) δημιουργούνται μικρές οικογενειακές ομάδες με καθορισμένη 
κοινωνική και ιεραρχική σχέση. Τα σπίτια τους είναι μικρά, κτισμένα σύμφωνα 
με τη μυκηναϊκή τεχνική (πλινθοδομή), αλλά αντίθετα με του οργανωμένους 
μυκηναϊκούς οικισμούς, δεν οργανώνονται σε ένα συνεκτικό οικιστικό 
σύστημα. Η θέση του καθενός από αυτά αντικατοπτρίζει την διαφορετική 
κοινωνική θέση των οικογενειών. Το «μέγαρο» της φάσης 16 στο κέντρο της 
αυλής φαίνεται να υπερέχει των άλλων κτισμάτων, ωστόσο, στην επόμενη 
φάση κυρίαρχο κτίσμα είναι το «ελλειπτικό», το οποίο μετά από την 
καταστροφή του αντικαθίσταται από άλλο μεγαροειδές. 

Ο οικισμός μετά την καταστροφή του στη φάση 14β από ισχυρό σεισμό 
εξασθενεί. Οι λίγοι κάτοικοί του ισοπεδώνουν πρόχειρα τα χαλάσματα και 
ιδρύουν λίγα κτίσματα, αλλά δεν μπορούν προφανώς να αντισταθούν σε 
εξωτερικούς κινδύνους. Έτσι τα σπίτια τους καταστρέφονται και στην επόμενη 
φάση 13, στην αρχή της ΥΕ ΙΙΙΓ (περίπου 1150 π.Χ.), ο οικισμός έχει εντελώς 
διαφορετική διάρθρωση, αποτέλεσμα διαφορετικών κοινωνικών συνθηκών. Ο 



προσανατολισμός των κτισμάτων μεταβάλλεται ριζικά και ακολουθεί πλέον 
διεύθυνση Α-Δ (εικ. 12, στρώμα 13). Η τεχνική δόμησης με πλιθιά παραμένει, 
ταυτόχρονα, όμως εισάγεται και η τεχνική κατασκευής ελαφρότερων τοίχων με 
την προσθετική τεχνική (πλέγμα με επάλειψη πηλού) (εικ. 15). Οι στέγες είναι 
αμφικλινείς κατασκευασμένες από ελαφρά υλικά (κλαδιά και καλάμια). Τα 
σπίτια είναι πασσαλόπηκτα, μεμονωμένα τετράπλευρα. Η ομαδοποίηση γύρω 
από μια αυλή που υπήρχε στις προηγούμενες οικιστικές φάσεις 
αντικαθίσταται από τη δημιουργία ομάδας κτισμάτων στο κεντρικό τμήμα του 
οικισμού που περιβάλλονται από άλλα τοποθετημένα στην περιφέρεια. Στους 
ελεύθερους χώρους υπάρχουν συχνότερα από ποτέ υπαίθριες εστίες και 
φούρνοι. Η συνύπαρξή τους σε ημιυπαίθριους χώρους σε συνδυασμό με 
μεταβολές στο οστεολογικό και βοτανολογικό υλικό δείχνει διαφορετικές 
διατροφικές συνήθειες. Ιδιαίτερα συχνή είναι η παρουσία υφαντικών βαρών, η 
μυκηναϊκή κεραμική περιορίζεται (αλλά δεν εξαφανίζεται) και εμφανίζεται 
συχνά η αυλακωτή κεραμική. Όλες οι μεταβολές δηλώνουν κατά τον 
ανασκαφέα τη διείσδυση ενός νέου πληθυσμιακού στοιχείου που επέβαλε τις 
νέες τεχνικές κατασκευής οργάνωσης των σπιτιών στον οικισμό περίπου στο 
τέλος της ΥΕ ΙΙΙΓ (περίπου 1100 π.Χ.), άποψη που επικουρείται από τη θέση 
του οικισμού στις εκβολές του Αξιού ποταμού, ο οποίος λειτουργεί ως δίοδος 
επικοινωνίας με τη βαλκανική ενδοχώρα. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό δεν 
εμφανίζεται σε άλλους σύγχρονους οικισμούς της κεντρικής Μακεδονίας 
(Άσσηρος, Τούμπα Θεσσαλονίκης, Άγιος Μάμας Νέας Ολύνθου)   

Ωστόσο, στην αμέσως επόμενη φάση κατοίκησης τα σπίτια είναι πιο 
σταθερά, καθώς επανέρχεται η συχνή χρήση των πλίνθων που έχουν όμως 
διαφορετικές διαστάσεις. Ο προσανατολισμός των κτισμάτων παραμένει, 
αλλάζει όμως η οργάνωσή τους παραπέμποντας σε μυκηναϊκά πρότυπα. Για 
πρώτη φορά είναι πολύχωρα, έχουν ακανόνιστο σχήμα και πιθανότατα 
επίπεδη ή επικλινή στέγη. Μεταξύ τους δημιουργούνται αυλές και δρομίσκοι. 
Ενδεικτικό της κοινωνικής οργάνωσης της περιόδου είναι μεγάλο κτίσμα με 
επίπεδη στέγη, στο εσωτερικό του οποίου υπάρχει εστία και έδρανο, όπου 
κατά τα μυκηναϊκά πρότυπα θα μπορούσε να υπάρχει υπερυψωμένο κάθισμα 
(εικ. 16). Οι εσωτερικοί τοίχοι ήταν επιχρισμένοι με κονίαμα που φέρει ίχνη 
χρωμάτων. Η όλη κατασκευή και η ιδιαίτερα φροντισμένη οικοσκευή 
μαρτυρούν κάποια ιδιαίτερη χρήση του κτίσματος. Γενικότερα η μυκηναϊκή 
επίδραση σε αυτήν την οικιστική φάση είναι ιδιαίτερα ισχυρή, συμπίπτει δε 
χρονικά με την καταστροφή των κέντρων στη νότια Ελλάδα και την από 
πολλούς υποστηριζόμενη πληθυσμιακή διασπορά στην περιφέρεια του 
μυκηναϊκού κόσμου.  

Στην επόμενη οικιστική φάση (φάση 11) δεν παρατηρούνται ποιοτικές 
αλλά μόνο ποσοτικές διαφορές, καθώς διατηρείται ο ίδιος τρόπος οργάνωσης 
του χώρου και η τεχνική δόμησης των κτισμάτων. Με την καταστροφή από 
φωτιά και αυτού του οικισμού σηματοδοτείται το τέλος της Ύστερης εποχής 
του Χαλκού. Οι επόμενες φάσεις στον Καστανά (φάσεις 10-9) ανήκουν στην 
Πρώιμη εποχή του Σιδήρου και διακρίνονται πάλι από την κυριαρχία ελαφρών 
πασσαλόπηκτων κτισμάτων με τοίχους από πλέγμα κλαδιών και πηλό (εικ. 
17). 

Στις άλλες θέσεις της Κεντρικής Μακεδονίας (Άσσηρος (φάσεις 14-8 και 
7-5), Τούμπα Θεσσαλονίκης, Άγιος Μάμας Νέας Ολύνθου η εικόνα της 
δόμησης και της οργάνωσης των οικισμών εμφανίζει μια σταθερότητα και 
συνέχεια που δεν παρατηρείται στον Καστανά. Στην Άσσηρο η οργάνωση του 



χώρου παραμένει αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της περιόδου. Στην φάση 6, 
που αντιστοιχεί στις φάσεις 13 και 14β του Καστανά με τις ουσιαστικές 
μεταβολές, Τα κτίσματα οργανώνονται σε τέσσερις ομάδες που χωρίζονται 
από τρεις δρόμους πλάτους περίπου 2 μ., οι οποίοι αναπτύσσονται με 
κατεύθυνση από Α προς Δ, όπου πιθανότατα υπήρχε η είσοδος στον οικισμό 
(εικ. 18). Δεν εντοπίστηκαν, θα πρέπει όμως να υπήρχαν κάθετοι πάροδοι. 
Τα κτίσματα είναι τετράπλευρα, πολύχωρα, αλλά κανένας χώρος δεν φαίνεται 
να έχει κάποια ιδιαίτερη χρήση. Σχεδόν σε όλους εντοπίζονται μεγάλα πιθάρια 
και πηλόκτιστες κατασκευές με αποθηκευτική χρήση. Οι τοίχοι των κτισμάτων 
όλων των φάσεων του οικισμού είναι φτιαγμένοι με την ίδια τεχνική, σειρά 
λίθων ως βάση και τετράπλευρα πλιθιά. 

Η οργάνωση του χώρου στην Τούμπα Θεσσαλονίκης παραμένει 
αναλλοίωτη σε όλες τις φάσεις της ΥΕΧ που εντοπίστηκαν. Ο χώρο μέσα από 
τον ισχυρό περίβολο είναι πυκνοδομημένος (εικ. 11). Δρόμοι πλάτους 2 μ. 
περίπου ορίζουν συγκροτήματα πολύχωρων κτισμάτων κατασκευασμένων με 
πηλόπλινθους και ξύλινο σκελετό. Από τα ευρήματα στο εσωτερικό 
προσδιορίζεται η χρήση ορισμένων κτισμάτων. Το αψιδωτό κτίσμα Α φαίνεται 
να χρησιμοποιείται ως χώρος ενδιαίτησης, ενώ οι χώροι στα ανατολικά του με 
πίθους μισοβυθισμένους στο δάπεδο λειτουργούσαν ως αποθήκες ή 
μαγειρεία.    

Ανάλογη ανάπτυξη του οικισμού με δρόμους στον κατά μήκος άξονα 
του οικισμού φαίνεται να υπάρχει την ίδια περίοδο και στην τούμπα του Αγίου 
Μάμα Νέας Ολύνθου. Εκεί η κατοίκηση είναι συνεχής από την ΜΕΧ και το 
πέρασμα στην ΥΕΧ διακρίνεται από την εμφάνιση ορισμένων νεωτερισμών 
στην κεραμική και στην αρχιτεκτονική, όπου για την κατασκευή των κτισμάτων 
πρώτη φορά χρησιμοποιείται η λίθινη κρηπίδα ως υπόβαθρο, πάνω στην 
οποία τοποθετούνται τετράπλευρα πλιθιά, εισάγοντας μια νέα τεχνική που θα 
συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της ΥΕΧ. 

Στην Ανατολική Μακεδονία οι ανασκαμμένοι οικισμοί της ΥΕΧ είναι 
λίγοι και ακόμη λιγότερες οι πληροφορίες για την αρχιτεκτονική και την 
οργάνωσή τους.  Από τα Καστρί Θάσου αναφέρονται κτίσματα ελλειπτικά και 
αψιδωτά. Στο Σταθμό Αγγίστα ερευνήθηκε η περιφέρεια οικισμού της ΥΕ ΙΙΙΒ-
Γ περιόδου και διαπιστώθηκε η παρουσία ανδήρων με αναλημματικούς 
τοίχους, στα οποία εδράζονταν τα κτίσματα (πρβλ. τούμπα Θεσσαλονίκης). 
Δεν εντοπίστηκαν κατόψεις σπιτιών, ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι ήταν 
τετράπλευρα. Οι τοίχοι κατασκευάζονται είτε από τετράπλευρα πλιθιά με 
συνδετική λάσπη, είτε με στοιβαχτό πηλό. Σε ορισμένες περιπτώσεις λίθοι 
αποτελούσαν τη βάση του τοίχου. Πάσσαλοι συγκρατούσαν την 
απροσδιόριστου σχήματος στέγη που ήταν κατασκευασμένη από κλαδιά, 
καλάμια και επάλειψη πηλού. Στο εσωτερικό το δάπεδο είναι από πατημένο 
πηλόχωμα χωρίς επαλείψεις και σε μια περίπτωση αναφέρεται η παρουσία 
σκυφωτού φούρνου. Ορισμένοι χώροι φαίνεται ότι χρησιμοποιούνταν ως 
αποθήκες. Μεγάλα πιθάρια σφηνώνονται σε ορύγματα του δαπέδου για 
στερέωση, ενώ σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν πηλοκατασκευές σε σχήμα 
καλαθόσχημου αγγείου.  

Στο Ντικιλί Τας εντοπίστηκε αψιδωτό κτίσμα με τοίχους από λίθινη 
κρηπίδα και τετράπλευρους πηλόπλινθους (εικ. 19). Εντοπίστηκαν τμηματικά 
ο δυτικός, ο νότιος και ο ανατολικός τοίχος, όχι όμως ο βόρειος τοίχος, οι 
οποίοι του προσδίδουν διαστάσεις περίπου 10Χ4 μ. Αναπτύσσεται κατά 
μήκος του μεγάλου άξονα της τούμπας με προσανατολισμό ΝΑ-ΒΔ. Η τεχνική 



κατασκευής των τοίχων δεν φαίνεται να διαφέρει από εκείνη των άλλων 
περιοχών, ωστόσο, η παρουσία ορισμένων κατασκευών και ευρημάτων στο 
εσωτερικό του δεν συναντώνται αλλού. Πρόκειται για δύο πηλοκατασκευές 
ελλειπτικού σχήματος. Στο κέντρο τους υπάρχει τετράπλευρη εκβάθυνση 
γεμάτη με στάχτη και εκατέρωθεν κοιλότητες, οι οποίες περιβάλλονται από 
πλατιές αυλακώσεις και διακοσμητικούς κύκλους. Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν 
ακόμη τμήματα πήλινων ειδωλίων και αγγεία. Ανάλογα ευρήματα αναφέρονται 
από τη Βαλκανική (Ρουμανία). 
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