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Εισαγωγή 
 
Σε κάθε παρουσίαση της Προϊστορίας του βορειοελλαδικού χώρου σημαντική 
– αν όχι αναγκαία – είναι η αναφορά στις όμορες περιοχές προκειμένου να 
κατανοήσει κανείς τις αλληλεπιδράσεις στη διαδικασία εξέλιξης του 
προϊστορικού ανθρώπου, ο οποίος μόνον αυτόνομα δεν δρα. Στα νότια της 
Μακεδονίας απλώνεται η Θεσσαλία και ο εκτενής αιγαιακός χώρος, περιοχές 
που ασκούν ισχυρότατες επιδράσεις, καθοριστικές για τη διαμόρφωση του 
πολιτιστικού χαρακτήρα της Μακεδονίας. Στα βόρεια, η Βαλκανική εμφανίζει 
σε όλη τη διάρκεια της Προϊστορίας κοινά στοιχεία εξέλιξης, καθώς βρίσκεται 
σχεδόν στον ίδιο κλιματικό ορίζοντα με τη Μακεδονία, αλλά ταυτόχρονα και 
ουσιαστικές διαφορές που προέρχονται από τις τοπικές ιδιαιτερότητες του 
χώρου και της επιτρέπουν μια σχετικά αυτόνομη εξελικτική πορεία. 
     
Εξίσου αναγκαία είναι επίσης μια,  γενική έστω, αναφορά στη 
γεωμορφολογία της Βαλκανικής, καθώς παίζει καθοριστικό ρόλο στην 
εξέλιξη του ανθρώπου. Πρόκειται για μια κατεξοχήν ορεινή περιοχή. Το δυτικό 
τμήμα της καλύπτεται από τις Διναρικές Άλπεις που αποτελούν συνέχεια των 
Άλπεων και συνεχίζονται προς Νότο με την οροσειρά της Πίνδου στην Ήπειρο 
και φθάνουν μέχρι την Πελοπόννησο. Στα βόρεια δεσπόζουν οι 
Τρανσυλβανικές Άλπεις με τον ορεινό όγκο των Καρπαθίων και στην 
ανατολική και κεντρική Βαλκανική (Σερβία και Βουλγαρία) απλώνεται από 
δυτικά προς τα ανατολικά η οροσειρά του Αίμου. Νοτιότερα η οροσειρά της 
Ροδόπης κλείνοντας τον ήπιο θαλασσινό αέρα του Αιγαίου επηρεάζει 
σημαντικά το κλίμα της ανατολικής Βαλκανικής, η οποία παραμένοντας 
ανοικτή προς τα ανατολικά εκτίθεται στον παγωμένο αέρα της ρωσικής 
στέπας. 
 
Η πορεία των ορεινών όγκων από Βορρά προς Νότο στη δυτική και από τα 
δυτικά προς τα ανατολικά στην ανατολική Βαλκανική, επιδρά αποφασιστικά 
στις σχέσεις των λαών της Βαλκανικής σε όλη τη διάρκεια της Προϊστορίας 
διευκολύνοντας ή εμποδίζοντας την μεταξύ τους επικοινωνία. Σε μια ορεινή 
περιοχή, όπως η Βαλκανική, τα προτιμώμενα για κατοίκηση στους 
προϊστορικούς χρόνους πεδινά μέρη είναι ελάχιστα. Οι εύφορες περιοχές 
βρίσκονται σε μικρές πεδιάδες, κοιλάδες και οροπέδια κατά μήκος των 
ποταμών Σάβα και Δούναβη στο βόρειο τμήμα, Μοράβα και Αξιού στην 
κεντρική Βαλκανική, του Μαρίτσα (Έβρου) στα ανατολικά και σε πλήθος 
άλλων μικρότερων ποταμών στη δυτική Βαλκανική. 
 
Εξαιτίας της ιδιαίτερης μορφολογίας του εδάφους η επικοινωνία του 
βαλκανικού με τον βορειοελλαδικό χώρο γίνεται είτε μέσω των κοιλάδων 
οροσειρών (δυτική Μακεδονία) είτε μέσω κοιλάδων ποταμών (π.χ. Αξιού, 
Στρυμόνα) ή ορεινών περασμάτων (π.χ. στον ορεινό όγκο της Ροδόπης). Με 
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την ασιατική ήπειρο η Βαλκανική συνδέεται με δύο δρόμους. Ο πρώτος, στα 
βόρεια, οδηγεί από την Ουκρανία και τις ρωσικές στέπες στην περιοχή της 
Κασπίας και στο εσωτερικό της Ασίας, ενώ ο δεύτερος, στα νότια, οδηγούσε 
παλαιότερα από την περιοχή του Βοσπόρου προς τη Μ. Ασία. Σήμερα, ο 
νότιος δρόμος διακόπτεται από το υδάτινο στενό του Βοσπόρου που ενώνει 
το Αιγαίο με τον Εύξεινο Πόντο. Στους προϊστορικούς, ωστόσο, χρόνους το 
υδάτινο στενό δεν υπήρχε πάντοτε (εικ. 1). Σύμφωνα με γεωλογικές έρευνες 
δημιουργήθηκε στη διάρκεια της Νεολιθικής εποχής, περίπου 5600 π.Χ. 
Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες επιφυλάξεις ως προς την αξιοπιστία της 
απόλυτης χρονολόγησης με ραδιοάνθρακα προερχόμενο από όστρεα. 
 
Ανάλογη με της γεωμορφολογίας είναι και η επίδραση του κλίματος, το 
οποίο, όπως είναι φυσικό, εμφανίζει διακυμάνσεις στη διάρκεια των 
προϊστορικών χρόνων. Ο αναγνώστης πρέπει να έχει υπόψη του, ότι στην 
αρχή της Νεολιθικής εποχής (7η χιλιετία) το κλίμα ήταν μεν θερμό αλλά ακόμη 
ξηρό. Στο τέλος της ίδιας χιλιετίας εμφανίζεται έντονη διακύμανση (μικρή 
παγετώνεια περίοδος), η οποία γρήγορα υποχωρεί. Στην 6η χιλιετία η 
θερμοκρασία συνεχίζει να ανεβαίνει, όπως και η υγρασία. Στην αρχή της 5ης 
χιλιετίας επικρατούν ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για μια 
γεωργική οικονομία (Κlima Optimum). Ωστόσο, σε όλη τη διάρκεια της ίδιας 
χιλιετίας το κλίμα συνέχισε να γίνεται θερμότερο και στο τέλος της έφθασε 
στην κορύφωσή του. Συνέπεια του θερμού κλίματος ήταν η άνοδος της 
θαλάσσιας στάθμης, η οποία κατά τους υπολογισμούς των ειδικών έφθασε 
μέχρι και 2 μ πάνω από τη σημερινή. Στην 3η χιλιετία η θερμοκρασία άρχισε 
να υποχωρεί, μέχρις ότου προς το τέλος της ίδιας χιλιετίας να φθάσει, όπως 
και η θαλάσσια στάθμη, στα σημερινά επίπεδα. Η επίδραση των αρκετά 
ισχυρών μεταβολών του κλίματος στη Βαλκανική ήταν ανομοιόμορφη σε κάθε 
περιοχή, λόγω της  ποικιλίας στη γεωμορφολογία της. Ωστόσο, επηρεάζει την 
πολιτισμική εξέλιξη σε κάθε περίοδο και είναι μια παράμετρος που πρέπει να 
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη τόσο για την κατανόηση της εξέλιξης, όσο και για 
την ερμηνεία ορισμένων φαινομένων.    
 
Στο μεγάλο χρονικό διάστημα (7η – 2η χιλιετία) που καλύπτουν οι προϊστορικοί 
χρόνοι, η εξέλιξη του ανθρώπου στον κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό 
τομέα είναι συνεχής και αδιάλειπτη. Ωστόσο, για λόγους καθαρά 
μεθοδολογικούς κρίνεται αναγκαίος ο χωρισμός του σε χρονικές περιόδους 
(εποχές) που χαρακτηρίζονται από κάποια ιδιαίτερα στοιχεία,. Η Νεολιθική 
εποχή, για παράδειγμα, δηλώνει την έναρξη του παραγωγικού σταδίου και τη 
συνακόλουθη μόνιμη εγκατάσταση, η Χαλκολιθική την εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών και υλικών (μέταλλο) και τις συμπαρομαρτούσες μεταβολές, η 
Εποχή του χαλκού αντιπροσωπεύει τη δομημένη κοινωνική και οικονομική 
οργάνωση με τη δημιουργία πόλεων, την οργάνωση του εμπορίου κλπ. Η 
παρουσίαση της εξέλιξης του προϊστορικού ανθρώπου κατά περίοδο, που θα 
ακολουθήσει, έχει ως στόχο την ανάδειξη της παράλληλης, όχι απαραίτητα 
ταυτόσημης, πορείας των κατοίκων της Βαλκανικής στο πέρασμα των 
αιώνων. 
 
Μολονότι η έρευνα έχει επιτύχει την αναγνώριση φάσεων εξέλιξης σε κάθε μία 
από τις προαναφερθείσες εποχές, για λόγους οικονομίας χώρου η αναφορά 
σε αυτές θα είναι περιορισμένη και μόνον όπου θεωρείται αναγκαία. Συχνά, 
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για την παρουσίαση της πολιτισμικής 7 ο αναγνώστης θα παρατηρήσει μια 
ιδιαίτερη έμφαση στα κεραμικά ευρήματα, στα σχήματα των αγγείων, στη 
θεματολογία και τον τρόπο διακόσμησή τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι 
λόγω της συχνότητάς της η κεραμική αποτελεί το καταλληλότερο εύρημα για 
μελέτη τεχνολογικών, λειτουργικών ή αισθητικών και διακοσμητικών 
διαφοροποιήσεων που σημειώνονται στο πέρασμα του χρόνου και κατ’ 
επέκταση στον εντοπισμό εξελικτικών φάσεων τόσο στον τεχνολογικό όσο και 
στον πολιτισμικό τομέα.  
 
Ο γνώστης της ελληνικής Προϊστορίας προσεγγίζοντας την αντίστοιχη 
βαλκανική θα διαπιστώσει τη χρήση ταυτόσημων όρων για τον προσδιορισμό 
περιόδων εξέλιξης (π.χ. Νεολιθική εποχή, εποχή Χαλκού κλπ.), αλλά συχνά 
διαφορές στη χρονική διάρκειά τους. Για παράδειγμα, ενώ στην Ελλάδα (αλλά 
και στη Βουλγαρία, Αλβανία, Ευρωπαϊκή Τουρκία) η Πρώιμη εποχή του 
Χαλκού αρχίζει περίπου στην αρχή της 3ης χιλιετίας π.Χ., στη Γιουγκοσλαβία 
αρχίζει στο τέλος της ίδιας χιλιετίας. Θα διαπιστώσει επίσης την ευρύτατη 
χρήση του όρου «Χαλκολιθική (ή Ενεολιθική) εποχή», η οποία καλύπτει την 5η 
και 4η χιλιετία. Στην ανατολική Θράκη (ευρωπαϊκό τμήμα της Τουρκίας) ο όρος 
χρησιμοποιείται για όλη σχεδόν τη Νεολιθική (7η και 6η χιλιετία), ενώ στη 
Σερβία – Μαυροβούνιο περιλαμβάνει και την 3η χιλιετία. Στην Ελλάδα ο όρος 
«Χαλκολιθική εποχή» είναι αρκετά υποβαθμισμένος και χρησιμοποιείται προς 
το παρόν είτε από ελάχιστους αρχαιολόγους είτε στη μελέτη της Προϊστορία 
ορισμένων περιοχών, κυρίως της Θεσσαλίας. Για την αποφυγή τέτοιων 
σκοπέλων και για την κατανοητή παρακολούθηση των δεδομένων, κρίθηκε 
σκόπιμο κατά την παρουσίαση της βαλκανικής Προϊστορίας να διατηρηθούν 
οι περίοδοι της ελληνικής Προϊστορίας, όπως παρουσιάζονται στο κύριο 
κεφάλαιο του καταλόγου. Απόκλιση θα υπάρξει μόνον για την 5η και 4η 
χιλιετία, όπου θα χρησιμοποιηθεί ο δόκιμος όρος των χωρών της Βαλκανικής 
με παράλληλη αναφορά στην αντίστοιχη περίοδο της Ελλάδας. Αιτία αυτής 
της απόκλισης είναι η λεπτομερέστερη μελέτη της περιόδου στο βαλκανικό, 
απ΄ ότι στον ελληνικό χώρο.  Σε κάθε περίοδο θα παρουσιάζεται η αντίστοιχη 
εξέλιξη στις χώρες της Βαλκανικής, αρχίζοντας πάντοτε από τα 
(νοτιο)ανατολικά.    
 
Για λόγους οικονομίας χώρου κρίθηκε αναγκαίο να παρουσιαστεί η 
πολιτισμική εξέλιξη του προϊστορικού ανθρώπου μόνο στις γειτονικές προς 
την Ελλάδα περιοχές (ευρωπαϊκή Τουρκία, Βουλγαρία, Σερβία-Μαυροβούνιο, 
ΠΓΔΜ, Αλβανία), εξαιρώντας τη βόρεια και βορειοδυτική Βαλκανική και χώρες 
όπως τη Ρουμανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία και Σλοβενία, μολονότι και 
αυτές εμφανίζουν εξαιρετικό αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Για τους ίδιους λόγους, 
εκτός από την πολιτισμική εικόνα, η παρουσίαση θα αναφέρεται μόνο στους 
σπουδαιότερους τομείς της δραστηριότητας του προϊστορικού ανθρώπου, 
όπως η οργάνωση του χώρου που κατοικεί, η τεχνολογία και τα προϊόντα της 
που χρησιμοποιεί, η ιδεολογία και τα έθιμα που αναπτύσσει. 
 
 
Η Νεολιθική εποχή 
 
Η έναρξη του παραγωγικού σταδίου στη νοτιοανατολική Ευρώπη τοποθετείται 
στην 7η χιλιετία. Στην αντιπαράθεση των μελετητών σχετικά με την αυτόνομη 
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ή μη πορεία της ΝΑ Ευρώπης προς το νεολιθικό τρόπο ζωής θα πρέπει να 
σημειώσει κανείς ότι της ΝΑ Ευρώπης προηγήθηκε η Μ. Ασία και αυτής η 
Μεσοποταμία και ότι αυτή η βαθμιδωτή εξάπλωση συμπίπτει με τη σταδιακή 
βελτίωση του κλίματος προς Βορρά. Επομένως η πρώιμη έναρξη της 
Νεολιθικής εποχής σε κλιματικά καταλληλότερες από τη ΝΑ Ευρώπη περιοχές 
είναι αδιαμφισβήτητη. Αν από εκεί μικρές ή μεγάλες ομάδες ανθρώπων 
πέρασαν από το Αιγαίο μέσω των νησιών και από τη στεριά μέσω του 
Βοσπόρου στη ΝΑ Ευρώπη ή αν μεταδόθηκε (από ποίους άραγε;) μόνον η 
ιδέα της γεωργίας σε αυτόχθονες, είναι δύσκολο να απαντηθεί πειστικά. 
Ωστόσο, λογικότερη θεωρείται η πρώτη πιθανότητα. 
 
 Η Νεολιθική εποχή εμφανίζει τρεις περιόδους ανάπτυξης και εξέλιξης: τη 
Πρώιμη, που είναι διάστημα προσαρμογής στα νέα δεδομένα, τη Μέση, που 
είναι στάδιο κορύφωσης, και τη Νεότερη που αποτελεί μεταβατικό στάδιο στη 
Χαλκολιθική και την εποχή του Χαλκού.  
 
Αρχαιότερη Νεολιθική (6400-5500 π.Χ.)  
 
Η περίοδος αυτή στην ανατολική Θράκη (ευρωπαϊκό τμήμα της Τουρκίας) 
αντιστοιχεί στη Νεολιθική εποχή και την Πρώιμη Χαλκολιθική της Μ. Ασίας. 
Παρά την παρουσία μεσολιθικής θέσης στην περιοχή της ανατολικής Θράκης 
(A’ga,cli) δεν έχει βεβαιωθεί η παρουσία πρώιμων σταδίων της Νεολιθικής 
εποχής (ακεραμική), όπως τα γνωρίζουμε από τη Μ. Ασία. Οι κοντινότερες 
ακεραμικές θέσεις (π.χ. (,Calca Mekvii, Ke,ci,cayir) βρίσκονται στη ΒΔ Μ. 
Ασία. Στην περιοχή της ανατολικής Θράκης οι πρώτοι νεολιθικοί οικισμοί 
εντοπίζονται την 7η χιλιετία (περίπου 6400 π.Χ.) και χαρακτηρίζονται εκτός 
από τα ίχνη γεωργικής δραστηριότητας, και από την παρουσία μονόχρωμης 
κεραμικής που χαρακτηρίζει το πρώιμο στάδιο της νέας εποχής σε όλη τη 
Βαλκανική. Αντιπροσωπευτικός οικισμός αυτής της πρώιμης περιόδου 
θεωρείται το Fikirtepe που βρίσκεται στην ασιατική πλευρά, πολύ κοντά στη 
νότια είσοδο του Βοσπόρου. Πρέπει όμως να τονισθεί, ότι την περίοδο εκείνη 
στη θέση του σημερινού θαλάσσιου στενού υπήρχε μόνον ένας μικρός 
ποταμός που ξεκινούσε από τον Κεράτιο κόλπο και τις πηγές του Μπαλουκλί  
επιτρέποντας την δια ξηράς σύνδεση των δύο ηπείρων (εικ. 1). Επομένως ο 
οικισμός και η πολιτισμική ομάδα που αντιπροσωπεύει, θα μπορούσε να 
επιδρά και στην περιοχή δυτικά του Βοσπόρου. Ωστόσο, γνωρίσματά του 
συναντώνται περισσότερο στα αιγαιακά παράλια της Μ. Ασίας παρά στην 
ανατολική Θράκη. Οι παράλιοι οικισμοί της πρώιμης Νεολιθικής εποχής 
εμφανίζουν μικτή γεωργική και αλιευτική οικονομία, ενώ οι μεσόγειοι 
εξαρτώνται αποκλειστικά από τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Τα σπίτια είναι 
επίγεια τετράπλευρα και συχνά έχουν υποδαπέδιες ταφές με κτέριση. Η 
κεραμική είναι μονόχρωμη (ερυθρή ή μελανή) και τα σχήματα των αγγείων 
απλά (βαθιές φιάλες και σφαιρικά αγγεία). Στο τέλος της φάσης τα αγγεία 
γίνονται κυρίως ερυθρόχρωμα και αποκτούν ελαφρώς σιγμοειδές τοίχωμα και 
επιμήκεις λαβές, ενώ παράλληλα εμφανίζονται τα πρώτα νεκροταφεία (Ilipinar 
X). Τότε ιδρύεται και ο οικισμός Hoca ,Ce,sme (φάση 4) κοντά στις εκβολές 
του ποταμού Έβρου. Περικλείεται από λιθόκτιστο περίβολο για προστασία, 
κατά τους μελετητές, των νεοφερμένων κατοίκων σε ένα ίσως όχι φιλικό γι’ 
αυτούς περιβάλλον. Οι οικίες είναι κυκλικές υπόσκαφες καλύβες που 
διαφέρουν από τις τετράπλευρες της Μ. Ασίας. Η μονόχρωμη κεραμική, 
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συνήθως ερυθρή, σπάνια με πλαστική διακόσμηση, οι πήλινες σφραγίδες 
(Pinthaderas), τα ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα αγγεία σχετίζουν την 
περιοχή άμεσα με τη Μ. Ασία (π.χ. Hacilar) και άλλες περιοχές (π.χ. 
ηπειρωτική Ελλάδα). 
 
Σε ένα επόμενο στάδιο της ίδιας περιόδου και ενώ ο νεολιθικό τρόπος ζωής 
καθιερώνεται σταδιακά με την αύξηση του αριθμού των οικισμών, εμφανίζεται 
η γραπτή διακόσμηση στην κεραμική. Κυριαρχεί στη Μ. Ασία και φαίνεται να 
εξαπλώνεται στο Αιγαίο και την Ελλάδα. Ωστόσο, στην ανατολική Θράκη και 
στη βορειοδυτική Μ. Ασία, με εξαίρεση ορισμένους οικισμούς (Ilipinar, 
Pednik), φαίνεται να συνεχίζεται η παράδοση της μονόχρωμης. Στον οικισμό 
Hoca ,Ce,sme (φάση 3) μαζί με τη μονόχρωμη εμφανίζεται σε περιορισμένη 
ποσότητα και γραπτή κεραμική με λευκή διακόσμηση σε ερυθρόχρωμη 
επιφάνεια που σχετίζεται με την κεραμική του Καράνοβο Ι της Βουλγαρίας. 
Κατά τους μελετητές, η γραπτή με λευκό σε ερυθρό κεραμική προήλθε από τη 
μονόχρωμη ερυθρόχρωμη κεραμική, η οποία με τη σειρά της αποτελεί ένα 
εξελιγμένο στάδιο της φάσης με μονόχρωμη κεραμική. Λίγο αργότερα από το 
Hoca,Ce,sme, ιδρύεται και ο οικισμός A,sa’gi Pinar (φάσεις 6-7). 
Εντοπίστηκαν τετράπλευρα πασσαλόπηκτα σπίτια και άφθονα ευρήματα. Η 
κεραμική εκτός από μονόχρωμη διακοσμείται με εγχάρακτα θέματα ή με λευκό 
χρώμα σε ερυθρή επιφάνεια και για πρώτη φορά εμφανίζονται μελανόχρωμα 
θέματα σε ερυθρόχρωμη επιφάνεια που σχετίζονται με τη δεύτερη φάση του 
γειτονικού πολιτισμού Καράνοβο ΙΙ της Βουλγαρίας και οδηγεί στη Μέση 
Νεολιθική.  
 
Η Βουλγαρία καλύπτει το ανατολικό τμήμα της Βαλκανικής χερσονήσου. Η 
εξέλιξη της προϊστορίας σχετίζεται άμεσα με τη γεωμορφολογική της εικόνα, η 
οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη των επαφών τόσο στον άξονα Ανατολής – 
Δύσης όσο και Βορρά – Νότου. Στην εξαιρετικά αραιοκατοικημένη από 
μεσολιθικές ομάδες περιοχή η εισαγωγή του παραγωγικού σταδίου γίνεται με 
μικρές ομάδες από τη Μ. Ασία ή τον αιγαιακό χώρο και την Ελλάδα στο 
τελευταίο τέταρτο της 7ης χιλιετίας (περίπου 6400 π.Χ.). Μαζί με τους 
νεωτερισμούς στην οικονομία εμφανίζεται  και η πρώιμη κεραμική, η οποία 
λόγω της κοινής εικόνας που εμφανίζει (μονόχρωμη, χωρίς διακόσμηση, με 
απλά σχήματα) σε όλη τη Βαλκανική (π.χ. Αχίλλειο Ι και Σέσκλο Ι στη 
Θεσσαλία, Vlush I στην Αλβανία, Divostin στη Σερβία κ.α.) δημιουργεί έναν 
ενιαίο ορίζοντα, γνωστό ως φάση μονόχρωμης κεραμικής. Στη Βουλγαρία 
συναντάται κυρίως στο βόρειο και δυτικό τμήμα της, σε κοιλάδες ποταμών και 
ημιορεινές περιοχές. Αντιπροσωπευτικοί οικισμοί της φάσης είναι Poljanitsa 
Plato κοντά στο T΄argoi’ste, Orlovec και Plo’cite στο Veliko T’arnovo κ.α. 
Απουσιάζει από την πεδινή περιοχή της Θράκης, από τη βορειοανατολική 
Βουλγαρία αλλά και από τη βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία, αιγαιακή Θράκη). Το 
φαινόμενο αυτό θα πρέπει μάλλον να αποδοθεί στη μεταβολή της 
γεωμορφολογίας των παραπάνω περιοχών. Οι πεδινές περιοχές (π.χ. η 
θρακική πεδιάδα στη Βουλγαρία, η πεδιάδα των Σερρών στην Ελλάδα κ.α.) 
έχουν δεχθεί από τότε μεγάλο όγκο νεογενών αποθέσεων που κάλυψαν την 
τότε επιφάνεια του εδάφους, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές μεγάλες 
πεδινές εκτάσεις στον αιγαιακό χώρο και ιδιαίτερα στον Εύξεινο Πόντο έχουν 
καλυφθεί από τη θάλασσα, η οποία τότε βρισκόταν περίπου 30 μ. στο Αιγαίο 
και 100 μ. στον Πόντο χαμηλότερα από τη σημερινή, καλύπτοντας κάθε 
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οικιστική δραστηριότητα. Αντίθετα, στις εκβολές των ποταμών η εικόνα του 
αναγλύφου διαμορφώνεται διαφορετικά, καθώς οι προσχώσεις συμβάλλουν 
στην προέκταση της ξηράς στη θάλασσα. 
 
Οι οικισμοί αυτής της πρώιμης περιόδου είναι μικροί σε έκταση έχουν 
σύντομη διάρκεια και ιδρύονται κοντά σε ποταμούς. Τα σπίτια είναι επίγεια ή 
υπόσκαφα πασσαλόπηκτα με τοίχους από κλαδιά και πηλό. Στο εσωτερικό 
υπήρχαν εστίες για θέρμανση και παρασκευή της τροφής. Καλλιεργούνται 
μονόκοκκο και δίκοκκο σιτάρι, κριθάρι, κεχρί που σε συνδυασμό με τα 
εκτρεφόμενα αιγοπρόβατα, αποτελούν τα βασικά είδη διατροφής. Συλλογή 
καρπών και το κυνήγι συμπλήρωναν την τροφή των πρώτων νεολιθικών 
ομάδων. Οι πληροφορίες για τον ιδεολογικό – πνευματικό τομέα είναι 
ελάχιστες και προέρχονται από την περιορισμένη παρουσία πήλινων 
σχηματοποιημένων ανθρωπόμορφων και ζωόμορφων ειδωλίων. Δεν 
εντοπίστηκαν ταφές. Η τεχνική της αγγειοπλαστικής εμφανίζεται από την αρχή 
αρκετά εξελιγμένη. Τα αγγεία έχουν λεπτό τοίχωμα και καλό ψήσιμο. Τα 
σχήματα είναι σφαιρικά ή ημισφαιρικά με ή χωρίς δακτυλιόσχημη βάση και 
μικρές λαβές. Η επιφάνεια είναι σκοτεινόχρωμη και πολύ καλά λειασμένη 
(καστανή ή ερυθρή). Η διακόσμηση είναι εξαιρετικά σπάνια και περιορίζεται σε 
πλαστικές ταινίες, χαράξεις ή νυχιές. Στο τέλος της περιόδου εμφανίζεται η 
γραπτή με λευκό σε ερυθρό διακόσμηση και απλά γραμμικά θέματα. 
 
Σε μια δεύτερη φάση της Αρχαιότερης Νεολιθικής, στην αρχή της 6ης χιλιετίας, 
στην θρακική πεδιάδα ιδρύονται οι πρώτοι οικισμοί, οι οποίοι αποτελούν την 
αρχή μια μακραίωνης εγκατάστασης στον ίδιο χώρο με αποτέλεσμα με την 
πάροδο του χρόνου να δημιουργηθούν οι πρώτες τούμπες. Οι οικισμοί 
(Καράνοβο Azmak, Rakitovo κ.α.) εντάσσονται στην πολιτιστική ομάδα του 
Καράνοβο Ι που χαρακτηρίζει την περιοχή. Τα σπίτια είναι πασσαλόπηκτα, 
τετράπλευρα, ορθογώνια, συνήθως μονόχωρα, τοποθετημένα στη σειρά 
δημιουργώντας στενούς δρόμους Στο εσωτερικό των σπιτιών υπάρχουν εστία 
και αποθηκευτικοί χώροι. Χαρακτηριστικό είναι το σπίτι στην Asmaska Mogila 
κοντά στη Στάρα Ζαγορά. Η οικονομία τους είναι κυρίως γεωργική με την 
κυριαρχία της καλλιέργειας του δίκοκκου σιταριού. Η κτηνοτροφία 
προσαρμόζεται στις κλιματολογικές συνθήκες και υπάρχει σαφής προτίμηση 
στην εκτροφή βοοειδών και λιγότερο των αιγοπροβάτων. Στην κεραμική τα 
αγγεία εντάσσονται στο σχηματολόγιο που χαρακτηρίζει την περίοδο αυτή όλη 
τη Βαλκανική με τα σφαιρικά κλειστά ή ημισφαιρικά ανοικτά αγγεία με ή χωρίς 
ελαφρώς σιγμοειδές τοίχωμα και δακτυλιόσχημη βάση. Χαρακτηριστικά για 
την περιοχή είναι τα αγγεία σε σχήμα τουλίπας, τα κύπελλα με βάση, οι 
«βωμίσκοι». Νέο στοιχείο αποτελεί η παρουσία της γραπτής με λευκό σε 
ερυθρό κεραμικής, αν και σε περιορισμένη ποσότητα, που συνυπάρχει με την 
πλαστική και ανάγλυφη διακόσμηση (νυχιές, χαράξεις, barbotin). Τα ειδώλια 
από πηλό αποδίδονται με τονισμένους γλουτούς, σχηματοποιημένα άνω άκρα 
και κυλινδρικό κεφάλι με λαιμό. Εκτός από μια παιδική ταφή κάτω από το 
δάπεδο οικίας δεν εντοπίστηκαν συστηματικές ταφές. Από τα λοιπά ευρήματα 
άξια αναφοράς είναι ένα μαρμάρινο ειδώλια από την Asmaska Mogila, 
πήλινες σφραγίδες (Pintaderas) και τα λίθινα ζωόμορφα περίαπτα (π.χ. 
βατράχου), όλα ενδεικτικά ενός πνευματικού κόσμου που καλύπτει τον 
ευρύτερο χώρο της Μ. Ασίας και της Βαλκανικής. 
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Ενώ τα παραπάνω συμβαίνουν στην περιοχή της κεντρικής Βουλγαρίας γύρω 
από τη θρακική πεδιάδα, το δυτικό ορεινό τμήμα της εντάσσεται σε ένα άλλο 
σύγχρονο πολιτιστικό πλαίσιο που διαδέχεται τη φάση μονόχρωμης 
κεραμικής και αναπτύσσεται σε όλη την κεντρική Βαλκανική, την πρώιμη 
φάση του πολιτισμού Star’cevo. Στη δυτική Βουλγαρία αντιπροσωπεύεται από 
οικισμούς με μακροχρόνια κατοίκηση, όπως το G’al’abnik κοντά στο Pernik, ή 
σύντομης διάρκειας, όπως Grade’nica-Malo Pole, Ohoden κ.α., Slatino, 
Kova’cevo, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Στον οικισμό Slatino που 
ιδρύθηκε σε πλάτωμα του εδάφους πάνω από τον ποταμό, πολύ κοντά στη 
Σόφια, εντοπίστηκε διώροφο κτίσμα με ισχυρούς πασσάλους που 
υποβάσταζαν τον όροφο. Γύρω υπήρχαν επίγεια και υπόσκαφα σπίτια. Στα 
γνωρίσματα της Αρχαιότερης νεολιθικής περιλαμβάνεται η κεραμική με λευκό 
σε ερυθρό και θέματα γραμμικά (αρχικά λεπτές και αργότερες πλατιές ταινίες), 
απλά και στη συνέχεια σύνθετα, όπως συναντάται στη φάση Protostar’cevo 
της κεντρικής Βαλκανικής (βλ. παρακάτω Σερβία – Μαυροβούνιο και ΠΔΓΜ). 
 
Η Σερβία – Μαυροβούνιο βρίσκεται στο κέντρο της Βαλκανικής και αποτελεί 
το σταυροδρόμι πολιτισμικών ρευμάτων και εξελίξεων σε όλη τη διάρκεια της 
Προϊστορίας. Στην περιοχή των στενών του Djerdap στην όχθη του ποταμού 
Δούναβη αναπτύχθηκε στο τέλος της Μεσολιθικής και στην αρχή της 
Νεολιθικής εποχής ένας από τους παλαιότερους πολιτισμούς της Βαλκανικής 
που αντιπροσωπεύεται από τον οικισμό Lepenski Vir (αλλά και Padina, 
Vlasac κ.α.). Χαρακτηρίζεται από την ιδιόμορφη τραπεζοειδή αρχιτεκτονική 
των σπιτιών, την γλυπτική και την απουσία κεραμικής. Τα σπίτια έχουν 
πλευρές με μαθηματικές αναλογίες, διαμορφωμένο δάπεδο, εστίες και 
βωμίσκους στο εσωτερικό. Τα ειδώλια είναι από αμμόλιθο και είτε αποδίδουν 
με εξπρεσιονιστική έκφραση κεφάλια ανθρώπων ή ζώων, είτε έχουν 
αφηρημένες συνθέσεις και απροσδιόριστα σχήματα συνεχίζοντας τη 
μεσολιθική παράδοση στην γλυπτική που υπήρχε στην περιοχή. Στην ίδια 
περιοχή (Djerdap) έχουμε ενδείξεις της πρώιμης εισαγωγής της γεωργίας στις 
αρχή του πολιτισμού Starcevo, όπου συνυπάρχουν και στοιχεία του 
πολιτισμού Lepenski Vir. 
 
Η Νεολιθική εποχή στην πρώιμη φάση της (Αρχαιότερη Νεολιθική) εκφράζεται 
κυρίως με τον πολιτισμό Star’cevo και ιδιαίτερα με τη φάση Protostar’cevo. 
Στην κεραμική κυριαρχεί ή μονόχρωμη, ωστόσο, χαρακτηριστική είναι η 
γραπτή με λευκό σε ερυθρό. Τα σχήματα των αγγείων είναι κυρίως σφαιρικά 
με κυλινδρικό λαιμό, κάθετες ωτόσχημες λαβές και κυλινδρικές ή 
δακτυλιόσχημες βάσεις. Τα θέματα είναι σπειροειδή, γωνιώδη, γραμμικά). 
Στον οικισμό Donja Branjevina εντοπίστηκε φάση με μονόχρωμη κεραμική 
που τοποθετείται χρονικά στην αρχή της Νεολιθικής εποχής, χωρίς, ωστόσο, 
να είναι βεβαιωμένη σε όλη την έκταση της κεντρικής Βαλκανικής. Οι οικισμοί 
της Αρχαιότερης Νεολιθικής συγκεντρώνονται κυρίως σε κοίτες ποταμών και 
σε κοιλάδες. Τα σπίτια είναι πασσαλόπηκτα, επίγεια αλλά και υπόσκαφα, 
μονόχωρα ή πολύχωρα. Τα ειδώλια είναι κυρίως γυναικεία και αποδίδονται με 
έντονη σχηματοποίηση στο άνω και στεατοπυγικά στο κάτω μέρος τους. 
 
Η εξάπλωση του νεολιθικού τρόπου ζωής συνεχίζεται πιθανότατα από 
κλιματικά πιο ευνοημένες περιοχές (νότια) στην περιοχή της σημερινής ΠΔΓΜ 
κατά μήκος της κοιλάδας του ποταμού Αξιού και στην πεδιάδα της 
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Πελαγονίας. Στον οικισμό Zlatrana κοντά στην Οχρίδα εντοπίστηκε η πρώιμη 
φάση της Αρχαιότερης Νεολιθικής με μονόχρωμη κεραμική με διακόσμηση 
ανάγλυφη αδριατικού τύπου. Λίγο αργότερα εμφανίζεται η γραπτή κεραμική 
με λευκό χρώμα σε συνήθως ερυθρόχρωμη στιλβωμένη επιφάνεια. Τα θέματα 
είναι γραμμικά, γεωμετρικά, στίξεις που απλώνονται πάνω σε βαθιά 
ημισφαιρικά ή σφαιρικά αγγεία. Στον οικισμό Anzabegovo η πρώτη φάση του 
εκφράζει αυτήν την περίοδο (εικ. 2). Με την πάροδο του χρόνου οι οικισμοί 
αυξάνονται σε αριθμό και μέγεθος εμφανίζοντας μέσα από τα διαδοχικά 
στρώματα συνεχή κατοίκηση (π.χ. Dolno Trnovo). Τα σπίτια είναι επίγεια 
πασσαλόπηκτα. Τα ειδώλια της περιόδου, κυρίως γυναικείες μορφές, 
αποδίδονται στεατοπυγικά. Η φάση της μονόχρωμης κεραμικής, η τεχνική και 
το θεματολόγιο της διακόσμησης αλλά και τα σχήματα των αγγείων και τα 
ειδώλια παραπέμπουν άμεσα σε γειτονικές περιοχές εντάσσοντας την 
περιοχή ήδη από την αρχή της Νεολιθικής σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εξέλιξης 
στη ΝΑ Ευρώπη που αρχίζει από νοτιοανατολικά. 
 
Στην Αλβανία ο καταλληλότερος χώρος ανάπτυξης της γεωργίας είναι η 
περιοχή της Κορυτσάς, όπου συναντώνται οι περισσότερες θέσεις της 
Αρχαιότερης Νεολιθικής. Ίχνη, ωστόσο, νεολιθικών εγκαταστάσεων υπάρχουν 
σε όλη την ορεινή Αλβανία. Οι οικισμοί ιδρύονται σε πλατώματα κοντά σε 
ποταμούς και έχουν περιορισμένη έκταση. Τα παλαιότερα ευρήματα που 
έχουν και μεσολιθικό χαρακτήρα βρέθηκαν στον οικισμό Vlush στην κεντρική 
Αλβανία, όπου ίχνη σιτηρών μαρτυρούν την καλλιέργεια της γής σε μια 
οικονομία που βασίζεται κυρίως στην κτηνοτροφία (Korkuti 1995, σ. 29 κ.εξ.).  
Ωστόσο, η Αρχαιότερη Νεολιθική αντιπροσωπεύεται κυρίως από τον οικισμό 
Podgorie (φάση I πάχους 3 μ.) στην περιοχή της Κορυτσάς, το σπήλαιο Blaz 
(φάσεις I και II) στην κεντρική και τον οικισμό Kolsh I στη βόρεια Αλβανία και 
αντιστοιχεί στις φάσεις Πρωτοσέσκλο και Προσέσκλο της Θεσσαλίας. Τα 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στους οικισμούς Vlush, Podgorie και Kolsh είναι 
ελάχιστα και περιλαμβάνουν κυρίως ίχνη από δάπεδα σπιτιών, κομμάτια από 
επάλειψη τοίχων, τα οποία δίνουν μια αμυδρή εικόνα των σπιτιών της 
περιόδου κατασκευασμένων από ξύλο και πηλό με διαμορφωμένο δάπεδο. 
Στο εσωτερικό του οικισμού Podgorie αποκαλύφθηκε ταφή ανθρώπου ηλικίας 
περίπου 25 ετών. Οι ταφές στο εσωτερικό των οικισμών αυτής της περιόδου 
είναι σπάνιες και θεωρούνται από τους ανασκαφείς ότι έχουν λατρευτικό 
χαρακτήρα. Τα στεατοπυγικά ειδώλια και οι «βωμίσκοι» δηλώνουν επίσης την 
ανάπτυξη κάποιου είδους λατρείας ήδη από αυτήν την περίοδο, αλλά και τη 
σχέση με γειτονικές περιοχές, όπως η Θεσσαλία (φάση Προσέσκλο) και η 
ΠΔΓΜ (φάση Vrsnik – Anzabegovo Ib-c). Τα ευρήματα περιλαμβάνουν τυπικά 
για την εποχή λίθινα, οστέινα και πήλινα εργαλεία (πελέκεις, λεπίδες 
διαφόρων σχημάτων, οπείς, σπάτουλες κ.α.) χρήσιμα στις αγροτικές και 
οικοτεχνικές δραστηριότητες. Η κεραμική στην περιοχή της Κορυτσάς είναι 
κυρίως μονόχρωμη ερυθρή και σπανιότερα διακοσμημένη με λευκό χρώμα 
στην ερυθρή επιφάνεια (εικ. 3). Υπάρχει ακόμη η εμπίεστη κεραμική 
(impresso) που χαρακτηρίζει τις ακτές της Αδριατικής και η ανάγλυφη 
(barbotin), χαρακτηριστική της περιόδου στην Αδριατική και στην κεντρική 
Βαλκανική. Οι δύο τελευταίες κατηγορίες κεραμικής και η γραπτή με καστανό 
(αντί λευκό) χρώμα στην ερυθρή επιφάνεια χαρακτηρίζουν τη βόρεια Αλβανία 
και σχετίζονται με τη φάση Starcevo IIb της κεντρικής Βαλκανικής. Αντίθετα, η 
παρουσία στην κεντρική Αλβανία κεραμικής με εμπίεστη διακόσμηση τύπου 
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impresso – cardium συνδέει την περιοχή περισσότερο με τις ακτές της 
Αδριατικής και τη φάση Smil’ci’c I της εκεί Αρχαιότερης Νεολιθικής. 
 
Μέση Νεολιθική (5500-5200 π.Χ.) 
 
Αποτελεί περίοδο κορύφωσης της Νεολιθικής εποχής. Οι νέες κατακτήσεις 
στην οικονομία και την τεχνολογία έχουν ήδη αφομοιωθεί κατά την 
προηγούμενη περίοδο και οδηγούν τόσο σε πληθυσμιακή αύξηση που 
διαπιστώνεται από τη δημιουργία πλήθους νέων οικισμών, όσο και με τη 
δημιουργία σημαντικών πολιτισμών. Στον ευρύτερο χώρο αναπτύσσονται 
αξιόλογοι πολιτισμοί, όπως ο Χαλάφιος στη Μεσοποταμία, Hacilar στη Μ. 
Ασία, Σέσκλο στην ηπειρωτική Ελλάδα. Όλοι τους χαρακτηρίζονται κυρίως 
από την αισθητικά και τεχνικά προηγμένη κεραμική και την άνθιση της 
ειδωλοπλαστικής που εκφράζει έναν πλούσιο ιδεολογικό κόσμο. 
 
Ωστόσο, στην περιοχή της ανατολικής Θράκης και του Μαρμαρά εμφανίζει 
στασιμότητα και αντιπροσωπεύεται στα στρώματα 4-2 του σπηλαίου 
Yarimburgaz και VIII-VI του οικισμού Ilipinar αντίστοιχα. Τόσο 
στρωματογραφικά, όσο και τυπολογικά - στιλιστικά η κεραμική εμφανίζει 
αδιατάρακτη συνέχεια από την προηγούμενη περίοδο (ΑΝ). Στην αρχή 
μάλιστα (Ilipinar VIII, Yarimburgaz 4) εξακολουθεί να κυριαρχεί η μονόχρωμη 
κεραμική και για πρώτη φορά εμφανίζεται ερυθρό επίχρισμα να καλύπτει τη 
μονόχρωμη επιφάνεια. Οι φιάλες είναι ρηχές ημισφαιρικές και τα κλειστά 
αγγεία κυρίως σφαιρικά με υψηλό ή κοντό λαιμό, συχνά όμως και με 
σιγμοειδές τοίχωμα. Διαφοροποίηση σημειώνεται στη διακόσμηση. Η 
συχνότατη στο τέλος της ΑΝ εμπίεστη με νυχιές διακόσμηση εμφανίζεται 
πλέον περιστασιακά. Κυριαρχεί η διακόσμηση με χαράξεις και θέματα, τα 
οποία φαίνεται να έχουν ως πρότυπα αντίστοιχα της υφαντικής. Σε μερικές 
περιπτώσεις εντοπίστηκε λευκή ύλη στις χαράξεις. Αντίστοιχα παραδείγματα 
μίμησης θεμάτων της υφαντικής συναντώνται στη Θεσσαλία σε γραπτή 
μορφή, στη Ρουμανία και στην αιγαιακή Θράκη ως εγχάρακτα. Σε ένα πιο 
προχωρημένο στάδιο της ίδιας περιόδου το σπήλαιο Yarimburgaz, το οποίο 
χρησιμοποιήθηκε μόλις στο τέλος της ΑΝ, φαίνεται να εγκαταλείπεται με 
αποτέλεσμα ως αντιπροσωπευτική θέση να παραμένει μόνον ο οικισμός 
Ilipinar (στρώματα VII-VI). Η χαρακτηριστική εγχάρακτη μίμηση υφαντών 
μοτίβων δεν συναντάται πλέον. Αντί αυτών αναπτύσσονται δέσμες 
εγχάρακτων γραμμών που σχηματίζουν ταινίες, τεθλασμένες ή γωνίες. Δεν 
σημειώνεται οποιαδήποτε μεταβολή στο σχηματολόγιο των αγγείων και στη 
μονόχρωμη κεραμική. Μετά τον πρόσφατο χρονικό προσδιορισμό της 
δημιουργίας του θαλάσσιου στενού του Βοσπόρου περίπου στο μέσον της 6ης 
χιλιετίας, στην αρχή δηλαδή της Μέσης Νεολιθικής, θα έχει εξαιρετικό 
ενδιαφέρον, αν η χρονολόγηση είναι σωστή, να μελετηθεί η εξέλιξη στην 
περιοχής κάτω από αυτό το νέο δεδομένο, το οποίο ασφαλώς θα είχε 
σημαντική επίδραση στους οικισμούς και θα επηρέασε τη ζωή των κατοίκων. 
 
Η Βουλγαρία εντάσσεται στο πλαίσιο δύο πολιτιστικών ομάδων, στον 
πολιτισμό Καράνοβο το κεντρικό και στον πολιτισμό Star’cevo το δυτικό 
τμήμα της. Στην θρακική πεδιάδα αναπτύσσεται ο πολιτισμός Καράνοβο , που 
εντοπίστηκε πληρέστερα στις φάσεις ΙΙ, ΙΙ/ΙΙΙ και ΙΙΙ του ομώνυμου οικισμού. 
Την περίοδο αυτήν οι οικισμοί αυξάνονται σε αριθμό δηλώνοντας σαφή 
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πληθυσμιακή ανάπτυξη, οργανώνονται καλύτερα και έχουν μεγάλη διάρκεια 
κατοίκησης, ένδειξη ειρηνικής διαβίωσης. Τα σπίτια είναι πασσαλόπηκτα, 
επίγεια με τοίχους από κλαδιά και πηλό. Στον οικισμό Okru’zna Bolnica κοντά 
στη Στάρα Ζαγορά, εντοπίστηκε διώροφο σπίτι με εστία και αποθηκευτικούς 
χώρους. Συστηματικές ταφές δεν έχουν εντοπισθεί. Η κεραμική αυτής της 
περιόδου ακολουθεί στην περιοχή διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη στην 
κεντρική Βαλκανική και την Ελλάδα, καθώς δεν χρησιμοποιεί πλέον γραπτή 
διακόσμηση, αλλά αποκλειστικά αυλακώσεις, πλαστικές ταινίες, στίξεις και 
χαράξεις. Τα αγγεία είναι σκοτεινόχρωμα (μελανά ή γκριζόχρωμα) σφαιρικά ή 
αμφικωνικά. Στο τέλος της περιόδου (Καράνοβο ΙΙΙ) εμφανίζονται τα 
κυλινδρικά κύπελλα με κάθετη λαβή και κερατοειδή απόφυση. Αξιοσημείωτη 
είναι η απουσία οικισμών της περιόδου από την οροσειρά της Ροδόπης, νότια 
της θρακικής πεδιάδας. 
 
Το δυτικό (ορεινό) τμήμα της Βουλγαρίας εξακολουθεί να αποτελεί χώρο 
εξάπλωσης του πολιτισμού Star’cevo. Στον οικισμό G’al’abnik κοντά στο 
Pernik έχουν εντοπισθεί δύο φάσεις εξέλιξης. Η παλαιότερη περιλαμβάνει 
κεραμική με ερυθρόχρωμη διακόσμηση σε ανοικτόχρωμη επιφάνεια και η 
νεότερη κεραμική με μελανή ή καστανόχρωμη διακόσμηση σε καστανή ή 
ερυθρόχρωμη επιφάνεια (βλ. και Σερβία – Μαυροβούνιο). 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή στο βορειοανατολικό τμήμα της 
Βουλγαρίας, το οποίο εμφανίζει τα πρώτα ίχνη του νεολιθικού τρόπου ζωής 
μόλις στη Μέση Νεολιθική (οικισμοί Ov’carovo Plato, Samovodiane  κ.α.) . Τα 
σπίτια είναι αρχικά υπόσκαφα και αργότερα, όταν τα ορύγματα γεμίζουν με 
αποθέσεις κατοίκησης, τα σπίτια γίνονται επίγεια πασσαλόπηκτα. Στην 
κεραμική απουσιάζει η γραπτή διακόσμηση εντάσσοντας την περιοχή στο 
πλαίσιο του πολιτισμού Καράνοβο ΙΙ-ΙΙΙ αλλά και του πολιτισμού ,Cris-Le,t της 
Μολδαβίας και της νότιας Ουκρανίας. Σε έναν οικισμό (αναφέρονται ίχνη 
προστατευτικού περιβόλου. Η απουσία πρώιμων εγκαταστάσεων αποδίδεται 
στις δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες. Θα άξιζε, ωστόσο, τον κόπο το 
φαινόμενο αυτό να μελετηθεί κάτω από το πρίσμα της σύνδεσης Αιγαίου και 
Ευξείνου Πόντου που συνέβη στη μέση της 6ης χιλιετίας και προκάλεσε την 
μεγάλη άνοδο της θαλάσσιας στάθμης (περίπου 80 μ.). καλύπτοντας μεγάλο 
τμήμα της ξηράς στην περιοχή. Ίσως κάτω από το ίδιο πρίσμα θα μπορούσαν 
να μελετηθούν και οι σχέσεις του πολιτισμού Conevo της περιοχής Βάρνας με 
οικισμούς της ανατολικής Θράκης και της θάλασσας του Μαρμαρά.  
 
Στη Σερβία – Μαυροβούνιο κατά τη Μέση Νεολιθική ανθίζει ο πολιτισμός του 
Starcevo (φάσεις ΙΙ και ΙΙΙ) στην διάρκεια του οποίου παρατηρείται 
πληθυσμιακή αύξηση, καθώς ο αριθμός των οικισμών μεγαλώνει και 
εξαπλώνονται σε όλη την κεντρική Βαλκανική. Τα σπίτια είναι υπόσκαφα ή 
επίγεια, πασσαλόπηκτα συχνά με εστία στο εσωτερικό τους. Τα ειδώλια, ως 
εκφραστής του εσωτερικού κόσμου των κατοίκων αυτής της περιόδου, είναι 
γυναικεία, παραμένουν σχηματοποιημένα αλλά και με έντονη τάση 
στεατοπυγικής απόδοσης. Στη γραπτή κεραμική εκτός από λευκόχρωμη η 
διακόσμηση γίνεται πλέον και με σκοτεινό χρώμα στην ανοικτόχρωμη 
επιφάνεια (εικ. 4). Τα θέματα εξακολουθούν να είναι γραμμικά ή σπειροειδή 
και στα σχήματα των αγγείων δεν σημειώνεται ουσιαστική μεταβολή. 
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Όπως μαρτυρούν τα ευρήματα και η συνεχής κατοίκηση των οικισμών στην 
ΠΔΓΜ, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από τη σταθεροποίηση της 
γεωργικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα στις πεδινές περιοχές, η οποία με τη 
σειρά της προκάλεσε εκτός από πληθυσμιακή αύξηση και την ανάπτυξη των 
πρώτων πολιτισμικών ομάδων που αντιστοιχούν στη γεωμορφολογία της 
περιοχής. Η ομάδα Anzabegovo-V’rsnik αναπτύσσεται κατά μήκος της 
κοιλάδας του Αξιού και αποτελεί ουσιαστικά τη νότια έκφραση του πολιτισμού 
Star’cevo (εικ. 2,5.7). Ιδιαίτερο γνώρισμα της περιοχής είναι η ιδιόμορφη 
γκρίζα-λαδί λιπαρή κεραμική με στιλβωμένη επιφάνεια από τον οικισμό 
V’rsnik που συναντάται μόνο στην αρχή της περιόδου. Γενικότερα στην 
κεραμική επικρατεί η γραπτή με σκοτεινό σε ανοικτό διακόσμηση και θέματα 
γεωμετρικά, σπειροειδή ή γραμμικά που σχετίζονται άμεσα με τον πολιτισμό 
Star’cevo. Όπως προκύπτει από πρόσφατες έρευνες στον οικισμό Madjari 
κοντά στα Σκόπια, τα σπίτια είναι πασσαλόπηκτα, επίγεια με τετράπλευρο 
σχήμα. Είναι μονόχωρο, σπανιότερα δίχωρα, με έκταση που ποικίλει από 60 
μέχρι 100 τμ. Αναπτύσσονται αυτόνομα στα χώρο και μεταξύ τους 
παρεμβάλλονται δρομίσκοι ή αυλές. Στο κέντρο του οικισμού εντοπίστηκε 
μεγαλύτερο κτίσμα με εσωτερική κατασκευή που χαρακτηρίζεται ως βωμός. 
Λόγω της θέσης, του μεγέθους και της κατασκευής στο εσωτερικό του 
χαρακτηρίζεται ως το ιερό της κοινότητας. Στην περιοχή της Πελαγονίας 
αναπτύσσεται η δεύτερη πολιτισμική ομάδα Velu’ska-Porodin, η οποία 
χαρακτηρίζεται από την παράλληλη παρουσία στη γραπτή κεραμική της 
διακόσμησης τόσο με ανοιχτό σε σκοτεινό όσο και με σκοτεινό σε ανοικτό που 
είναι και τα κύριο γνώρισμα της περιόδου. Στα σχήματα ιδιαίτερα συχνά 
εμφανίζονται κλειστά και ανοικτά αγγεία με σιγμοειδές τοίχωμα και στα θέματα 
οι κάθετες κυματοειδείς γραμμές τοποθετημένες οριζόντια στο σώμα των 
αγγείων. Και στην περιοχή αυτή σημειώνεται αύξηση του αριθμού των 
οικισμών. Στο εσωτερικό οικίας του οικισμού Vrbjanska Cuka-Slavej κοντά 
στο Prilep εντοπίστηκε σύστημα πηλοκατασκευών, το οποίο λόγω του 
μεγέθους του χαρακτηρίστηκε επίσης ως βωμός. Πρέπει να τονισθεί η συχνή 
παρουσία τόσο στην Πελαγονία όσο και στην κοιλάδα του Αξιού ομοιωμάτων 
σπιτιών με γυναικεία μορφή ή κεφαλή στη στέγη (π.χ. από τον οικισμό 
Madjari)  που κατά του τοπικούς μελετητές αντιπροσωπεύουν τη μητέρα-θεά 
της γονιμότητας.  
 
Η Μέση Νεολιθική εμφανίζει μια ομοιογένεια, η οποία εκφράζεται με την 
ανάπτυξη του πολιτισμού Cakran σε όλη την Αλβανία. Αντιστοιχεί με τον 
πολιτισμό του Σέσκλου αλλά και τις φάσεις Τσαγγλί και Αράπη της Νεότερης 
Νεολιθικής στη Θεσσαλία και αντιπροσωπεύεται από τους οικισμούς 
Dunavec, Cakran και Blaz (φάση ΙΙ). Στον οικισμό Dunavec έχει εντοπισθεί η 
πρώιμη φάση της Μέσης Νεολιθικής (φάση Dunavec Ι ή Ρrotocakran), η 
οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία μελανόχρωμης ή γκριζόχρωμης 
κεραμικής άριστης ποιότητας. Παράλληλα υπάρχει η γραπτή με γκρίζο σε 
μελανό και η ανάγλυφη (εγχάρακτη, εμπίεστη, ραβδωτή, αυλακωτή) και σειρά 
νέων σχημάτων, κυρίως με γωνιώδες τοίχωμα, στα αγγεία. Στην επόμενη 
φάση Dunavec ΙΙ ή Cakran, όπου υπάρχουν όλα τα προηγούμενα 
χαρακτηριστικά, η τεχνολογία βελτιώνεται. Η γραπτή διακόσμηση είναι 
ελάχιστη στο Dunavec και άγνωστη στο Cakran, όπου, όμως βρέθηκε ένα 
όστρακο με καστανόχρωμη διακόσμηση σε ωχροκίτρινη επιφάνεια. Πρόκειται 
για την γνωστή από τη Μακεδονία και Θεσσαλία γραπτή κατηγορία κεραμικής 
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με καστανό σε κιτρινωπό (braun on cream), η οποία χαρακτηρίζει τις 
προδιμηνιακές φάσεις της Νεότερης Νεολιθικής αυτών των περιοχών. Στον 
οικισμό Blaz (φάση ΙΙ) στην κεντρική Αλβανία το τέλος της Μέσης Νεολιθικής 
χαρακτηρίζεται από την παρουσία γραπτής κεραμικής με γκρίζο, μελανό ή 
καστανό χρώμα, γεωμετρικά και σπειροειδή θέματα που σχετίζονται με τον 
πολιτισμό Danilo και εγχάρακτη διακόσμηση που ανάγονται στον πολιτισμό 
Hvar της Αδριατικής. Οι οικισμοί ιδρύονται σε πεδινά και κοιλάδες ποταμών. 
Τα σπίτια είναι τετράπλευρα, πασσαλόπηκτα με τοίχους επιχρισμένους με 
πηλό Στο εσωτερικό τα δάπεδα ήταν διαμορφωμένα με πηλό ή στρώση 
χαλικιών και μια ή περισσότερες εστίες χρησίμευαν για θέρμανση και 
παρασκευή φαγητού. Ο οικισμός Dunavec ήταν στην πρώτη φάση του 
πασσαλόπηκτος, πιθανότατα παραλίμνιος, όπως μαρτυρούν οι πολυάριθμοι 
πάσσαλοι που αποκαλύφθηκαν κατά την ανασκαφή (Korkuti 1995, σ. 98 
κ.εξ.). Στη νεότερη φάση Dunavec ΙΙ τα νερά αποσύρθηκαν από την περιοχή 
και ο οικισμός αναπτύχθηκε σε στερεό έδαφος. Κατά τη Μέση Νεολιθική 
φαίνεται να αναπτύσσεται ο ιδεολογικός κόσμος του νεολιθικού ανθρώπου με 
τη λατρεία ιδιαίτερα της Μεγάλης Μητέρας. Στην Αλβανία αντιπροσωπεύεται 
από τη μεγάλη συλλογή ανθρωπόμορφων γυναικείων ειδωλίων αλλά και από 
την κατασκευή ειδικών τελετουργικών, όπως θεωρούνται, αγγείων, των 
ρυτών. 
 
 
Νεότερη Νεολιθική  (προδιμηνιακές φάσεις 5200-4800 π.Χ.)     
 
Το τέλος της Πρώιμης ΧΘ στη Μ. Ασία (αντιστοιχεί με τη Μέση Νεολιθικής 
στην Ελλάδα) σημαδεύεται από σειρά καταστροφών ή εγκατάλειψης ανθηρών 
μέχρι τότε οικισμών. Από τους γνωστούς οικισμούς η κατοίκηση συνεχίζεται, 
για σύντομο διάστημα, στο Can Hasan, στο Ilipinar και στο Yarimburgaz. 
Ταυτόχρονα άλλοι οικισμοί ιδρύονται για πρώτη φορά. Ως χώροι επιλέγονται 
πλέον φυσικά προστατευμένες θέσεις, οι οποίες, ωστόσο κατοικούνται για 
μικρό διάστημα. Η οικονομία μετατρέπεται από γεωργική σε κτηνοτροφική.  
 
Στην περιοχή του Μαρμαρά και στην Ανατολική Θράκη αντιπροσωπευτικοί 
είναι οι οικισμοί Ilipinar, Be,sik Sivritepe, Kumtepe,  και Toptepe, A,sa’gi Pinar 
(φάσεις 5-2) αντίστοιχα και το σπήλαιο Yarimburgaz. Στο  A,sa’gi Pinar ο 
οικισμός της φάσης 5 αναδιοργανώνεται και περικλείεται από τάφρο. Τα 
σπίτια είναι τετράπλευρα επίγεια, συχνά δίχωρα, και αναπτύσσονται με 
τρόπο, ώστε να σχηματίζουν δρομίσκους. Στις επόμενες φάσεις 4 και 3 ο 
οικισμός προστατεύεται με πασσαλότοιχο ενισχυμένο με πέτρες. Τα σπίτια 
είναι μεγάλα, τετράπλευρα, επίγεια αλλά τοποθετημένα τυχαία στο χώρο. 
Στην επόμενη φάση 2 ο οικισμός γίνεται μικρότερος και τα σπίτια επιμήκη 
τετράπλευρα. Το πέρασμα από την τοπική πρώιμη στη μέση Χαλκολιθική 
(από τη ΜΝ στις προδιμηνιακές φάσεις της ΝΝ της Ελλάδας) 
αντιπροσωπεύεται στο σπήλαιο Yarimburgaz, το οποίο επαναχρησιμοποιείται 
(στρώματα 3-2) σε αντίθεση με τον οικισμό Ilipinar, στον οποίο η κατοίκηση 
έχει διακοπεί. Η κεραμική παραμένει κυρίως μονόχρωμη, σημειώνει όμως 
αισθητή ποιοτική βελτίωση. Η επιφάνεια είναι τώρα μελανόχρωμη ή 
καλύπτεται με μελανό στιλπνό επίχρισμα. Στα αγγεία που είναι κυρίως φιάλες 
ημισφαιρικές ή κλειστά σφαιρικά με στενό ή χοανοειδή λαιμό, προστίθενται τα 
κύπελλα με γωνιώδες τοίχωμα και τα κλειστά αγγεία με κυλινδρικό λαιμό. 
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Παράλληλα πρωτοεμφανίζονται οι κάθετες λαβές, τα πόδια στήριξης και η 
τροπίδωση στα τοιχώματα αγγείων. Η διακόσμηση, όπου υπάρχει, 
εξακολουθεί να αγνοεί τη χρήση χρώματος και παραμένει αποκλειστικά 
εγχάρακτη με κυματοειδείς γραμμές, τρίγωνα και ταινίες εντάσσοντας την 
περιοχή στο ευρύτερο πλαίσιο της ανατολικής Βαλκανικής. Στο στρώμα 4 του 
Ilipinar, που επανακατοικείται, συνεχίζεται η διακόσμηση με δέσμες χαράξεων, 
ωστόσο, στο επόμενο στρώμα χαρακτηριστική είναι η παρουσία αυλακωτής 
και στικτής διακόσμησης με τις αυλακώσεις να απλώνονται πλάγια στους 
ώμους των αγγείων και η στικτή να αναπτύσσεται σε ταινίες που ορίζονται 
από παράλληλες γραμμές. Στη φάση A,sa’gi Pinar 5 υπάρχουν στοιχεία 
εγχάρακτης και μονόχρωμης κεραμικής σύγχρονης με τις φάσεις Καράνοβο ΙΙI 
και IV, στις φάσεις A,sa’gi Pinar 4 και 3 υλικό της φάση Καράνοβο IV και η 
φάση A,sa’gi Pinar 2 περιλαμβάνει κεραμική με εγχάρακτη και αλοιφωτή 
διακόσμηση που οδηγεί στην πρώιμη χαλκολιθική φάση της Βουλγαρίας 
(Καράνοβο IV και V). Τα ευρήματα από τον οικισμό Toptepe, τα οποία 
συναντώνται και στην Παραδημή (αιγαιακή Θράκη), θεωρούνται από τους 
μελετητές ως έκφραση του πολιτισμού Vin΄ca στη νοτιοανατολική Βαλκανική. 
ενώ η πλούσια εγχάρακτη διακόσμηση σε ταινίες που εμφανίζεται στην 
ανατολική Θράκη (Yarimburgaz φάση 3) και ανατολικά της θάλασσας του 
Μαρμαρά (Ilipinar, Fikirtepe) σχετίζεται με τον πολιτισμό γνωστό ως 
Linearbandkeramik, και η παρουσία στίξεων στο πέρας των χαράξεων 
παραβάλλεται με τη διακόσμηση  γνωστή στην κεντρική Ευρώπη ως 
Notenkopf. Γενικότερα η σχέση με τις πρώιμες φάσεις του πολιτισμού Vin΄ca 
της κεντρικής Βαλκανικής και του Καράνοβο IV της ανατολικής Βαλκανικής 
είναι σαφής, δημιουργώντας ένα πολιτισμικό σύμπλεγμα με ευρύτατη 
εξάπλωση, γνωστό Balcano-Anatolian cultural complex.  
 
Στη Βουλγαρία η Νεότερη Νεολιθική έχει την ίδια διάρκεια με τις 
προδιμηνιακές φάσεις της ίδιας περιόδου στην Ελλάδα. Οι μεταβολές που 
παρατηρούνται σε όλη τη Βαλκανική εμφανίζονται και στη Βουλγαρία, ο 
χώρος της οποίας εξακολουθεί να εντάσσεται σε διαφορετικά πολιτιστικά 
πλαίσια. Το δυτικό τμήμα σχετίζεται άμεσα με τα συμβαίνοντα στην κεντρική 
Βαλκανική, το κεντρικό αναπτύσσεται πιο αυτόνομα και για πρώτη φορά το 
νότιο τμήμα της δέχεται την επίδραση της ανατολικής Μακεδονίας και της 
αιγαιακής Θράκης. Στο βόρειο τμήμα της θρακικής πεδιάδας η περίοδος αυτή 
χαρακτηρίζεται από μια αλλαγή στην επιλογή της θέσης ίδρυσης των οικισμών 
με ιδιαίτερη προτίμηση των υπερυψωμένων πλατωμάτων του εδάφους. Οι 
παλιοί οικισμοί εγκαταλείπονται ή κατοικούνται αραιά και οι νέοι δεν έχουν 
μεγάλη διάρκεια ζωής. Τα σπίτια είναι κυρίως υπόσκαφα, μονόχωρα, χωρίς 
να απουσιάζουν τα επίγεια, πασσαλόπηκτα (οικισμός Chlebozavoda φάση II). 
Οι πληροφορίες για την οικονομία και τα ταφικά έθιμα είναι ελάχιστες. Η 
περίοδος εντοπίστηκε μεταξύ άλλων στον οικισμό Kalojanovec που δίνει το 
όνομά του στην ομώνυμη πολιτιστική ομάδα, και με αρκετή ασάφεια στον 
οικισμό Καράνοβο (φάση IV). Χαρακτηρίζεται από την απουσία γραπτής 
διακόσμησης. Η εγχάρακτη διακόσμηση (χαράξεις, στίξεις, διαγραμμίσεις) 
γίνεται πλουσιότερη με τα θέματα να καλύπτουν μερικές φορές και όλο το 
εσωτερικό μέρος των ανοικτών αγγείων. Το τοίχωμα των τελευταίων γίνεται 
πλέον γωνιώδες και σπανιότερα σιγμοειδές. Τα ειδώλια είναι ελάχιστα και 
αποδίδονται σχηματοποιημένα, συχνά με πτηνόμορφη κεφαλή  
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Στο βόρειο και βορειοδυτικό τμήμα αναπτύσσεται ο πολιτισμός Vin’ca της 
κεντρικής Βαλκανικής (βλ. Σερβία – Μαυροβούνιο). Αντιπροσωπευτικοί 
οικισμοί της περιοχής είναι η Brenica κοντά στη Vraca, Kurilo κοντά στη Sofia, 
Orlovka και Samovodjane κοντά στο Veliko T’arnovo κ.α. Οι οικισμοί ιδρύονται 
επίσης σε υπερυψωμένα μέρη και δεν έχουν μεγάλη διάρκεια κατοίκησης. Τα 
σπίτια είναι πασσαλόπηκτα, υπόσκαφα. Στη βόρεια Βουλγαρία αναπτύσσεται 
η πολιτιστική ομάδα Hotnica, η κεραμική της οποίας χαρακτηρίζεται από τα 
αγγεία με γωνιώδη σχήματα και την πλούσια εγχάρακτη διακόσμηση, η οποία 
μεταφέρεται και στα ειδώλια της περιοχής.  
 
Σε αντίθεση με τις παραπάνω περιοχές, όπου απουσιάζει η γραπτή 
διακόσμηση, στη νοτιοδυτική Βουλγαρία, κατά μήκος του ποταμού Στρυμόνα, 
το χρώμα αποτελεί κύριο γνώρισμα της κεραμικής παραγωγής. Οικισμοί που 
ερευνήθηκαν είναι ο Προμαχών-Topolnitsa, Bulgar’cevo, Damjanica και 
Strumsκo και βρίσκονται, όπως όλοι της περιόδου, σε υπερυψωμένα επίπεδα 
μέρη. Τα σπίτια είναι υπόσκαφα ή επίγεια πασσαλόπηκτα. Στον Προμαχώνα-
Topolnitsa εντοπίστηκε στον βουλγαρικό τομέα κτίσμα που χαρακτηρίζεται ως 
ιερό (από την παρουσία τριών ανάγλυφων ανθρώπινων μορφών). Στον 
ελληνικό τομέα εντοπίστηκε μεγάλο όρυγμα που ανήκε σε κάποιο κτίσμα με 
ιδιαίτερη χρήση. Η κεραμική είναι μονόχρωμη και πολύ συχνά γραπτή με 
διάφορες τεχνικές. Ξεχωρίζει η γραπτή διακόσμηση με καστανό σε 
πορτοκαλόχρωμη επιφάνεια και γραμμικά, γνωστή ως τύπου Ακροποτάμου, η 
με μελανή παχύρρευστή ύλη (bitum) σε στιλπνή ερυθρόχρωμη επιφάνεια 
(τύπος Προμαχώνα-Topolnitsa), με πλατιές ερυθρές ταινίες σε μελανή 
επιφάνεια. Συχνά γραφίτης καλύπτει την επιφάνεια των αγγείων. Τα τελευταία 
έχουν συνήθως γωνιώδες τοίχωμα και ορισμένα πολύ λεπτό τοίχωμα. Τα 
σχήματα είναι ανοικτά (φιάλες, κύπελλα) ή κλειστά (αμφορίσκοι), σε ορισμένες 
περιπτώσεις με υπερυψωμένη κωνική βάση. 
 
Στην αρχή της Νεότερης Νεολιθικής της Σερβία – Μαυροβουνίου ο 
πολιτισμός του Star’cevo διαλύεται και αντικαθίσταται από τον πολιτισμό 
Vin’ca, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την εισαγωγή νέων στοιχείων, 
πολιτισμικών και τεχνολογικών, που σε γενικές γραμμές εμφανίζονται στην 
ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην θέση 
Άσπρος Λόφος στο χωρίο Vinca έξω από το Βελιγράδι, όπου 
αντιπροσωπεύεται με επιχώσεις πάχους 6 μ. και ακολουθεί πάνω από τις 
επιχώσεις του πολιτισμού Star’cevo. Διαιρείται από τους ερευνητές σε δύο 
κύριες φάσεις: Vin’ca – Tordo’s και Vin’ca – Plo’cnik. Η πρώτη ανήκει στη 
Νεότερη Νεολιθική, ενώ η δεύτερη, που παλαιότερα εθεωρείτο επίσης 
νεολιθική, εντάσσεται πλέον σε μια πρώιμη φάση της Χαλκολιθικής εποχής. 
Οι οικισμοί της νεολιθικής φάσης αναπτύσσονται σε πλαγιές κατά μήκος των 
κοιλάδων και των ποταμών και ορισμένοι επάνω σε οικισμούς της Μέσης 
Νεολιθικής. Τα σπίτια είναι τετράπλευρα, σπάνια υπόσκαφα, πασσαλόπηκτα. 
Οι τοίχοι είναι από πηλό και κλαδιά, ενισχυμένοι μερικές φορές με πέτρες. Το 
δάπεδο είναι ιδιαίτερα φροντισμένο από χώμα ή ξύλα καλυμμένα με πηλό. 
Στο εσωτερικό υπάρχει εστία για τροφοπαρασκευαστικές και άλλες εργασίες. 
Τα ειδώλια (ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα) εξακολουθούν να αποδίδουν 
κυρίως γυναικείες μορφές, αλλά η απόδοσή τους είναι πλέον εντελώς 
διαφορετική, χωρίς, ωστόσο, να είναι σαφές, αν οι αλλαγές αυτές 
αντικατοπτρίζουν μεταβολές και στο ιδεολογικό κόσμο των φορέων του 
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πολιτισμού Vinca. Είναι όρθια ή καθιστά, περισσότερο φυσιοκρατικά με 
τονισμένη την πλαστικότητα του σώματος. Στο τέλος της περιόδου το σώμα 
των ειδωλίων καλύπτεται με χαράξεις που αποδίδουν το ένδυμα. Κύριο 
γνώρισμα των ειδωλίων είναι η τριγωνική απόδοση του προσώπου που τα 
διαφοροποιεί από εκείνα της προηγούμενης περιόδου. Στην κεραμική 
εγκαταλείπεται η γραπτή διακόσμηση και πολλά από τα σχήματα των 
αγγείων. Κύρια γνωρίσματα είναι πλέον η κυριαρχία των φιαλών και των 
κυπέλλων με γωνιώδες τοίχωμα, συχνά και με κυλινδρικό λαιμό, και οι 
αμφορείς με τονισμένους ώμους και κυλινδρικό ή κωνικό λαιμό, συχνά και με 
κερατοειδείς αποφύσεις ως λαβές. Η διακόσμηση γίνεται αποκλειστικά με 
χαράξεις, κυρίως οι αμφορείς, ή με αυλακώσεις και ισχυρότερη λείανση 
τμημάτων της επιφάνειας. 
 
Στην περίοδο αυτήν παρατηρούνται στην ΠΔΓΜ οι ίδιες μεταβολές που 
σημειώνονται σε όλη την κεντρική Βαλκανική και χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό 
Vin’ca-Tordo’s. Οι κατηγορίες γραπτής κεραμικής εξαφανίζονται και επικρατεί 
μια σκοτεινόχρωμη κεραμική με περιορισμένη διακόσμηση, ανάγλυφη ή 
πλαστική, και γωνιώδη σχήματα στα αγγεία. Στις λαβές των φιαλών 
εμφανίζονται ζωόμορφες ή μαστοειδείς απολήξεις και στους αμφορείς οι 
ανθρωπόμορφοι.  Στην περιοχή της κοιλάδας του Αξιού η περίοδος αυτή 
αντιπροσωπεύεται στους οικισμούς Zelenikovo (φάση ΙΙΙ) και Angelci. 
Δυτικότερα, στην περιοχή της Πελαγονίας εκτός από τα προαναφερθέντα 
χαρακτηριστικά του πολιτισμού Vin’ca-Tordo’s συναντώνται και στοιχεία που 
μαρτυρούν διείσδυση από την περιοχή της Αδριατικής (π.χ. στον οικισμό Trn). 
Οι οικισμοί στην περιοχή ιδρύονται εκτός από τα πεδινά και κοντά στις λίμνες 
Οχρίδα και Πρέσπα, ορισμένοι από τους οποίους είναι πασσαλόπηκτοι (π.χ. 
οικισμός Crkveni Livadi-Vranista). Τα σπίτια είναι υπόσκαφα ή επίγεια 
πασσαλόπηκτα (π.χ. Τούμπα Senokos). Σύμφωνα με τους τοπικούς 
μελετητές η περίοδος αυτή είναι σύγχρονη των φάσεων Καράνοβο IV της 
Βουλγαρίας και Παραδημή της αιγαιακής Θράκης. 
 
Στην Αλβανία η μετάβαση στη Νεότερη Νεολιθική συντελείται σταδιακά, 
όπως μαρτυρούν οι ανασκαφές ιδιαίτερα στους οικισμούς Dersnik, Barz 
(φάση II) και Μaliq (φάση Ia), οι οποίοι θεωρούνται αντιπροσωπευτικοί της 
περιόδου στην πεδιάδα της Κορυτσάς. Οι οικισμοί της Νεότερης Νεολιθικής 
ιδρύονται σε πεδινές εκτάσεις (π.χ. Μaliq, Dersnik), λόφους (π.χ. Kamnik) ή 
σπήλαια (π.χ. Katundas, Konispol). Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα είναι 
ελάχιστα, αλλά δείχνουν τη συνέχεια στην τεχνική κατασκευής των σπιτιών. 
Στο Μaliq εντοπίστηκε πασσαλόπηκτο ορθογώνιο σπίτι με χαλικόστρωτο 
δάπεδο, εστία και δύο εισόδους, ενώ στο Kamnik κεραμικοί κλίβανοι. Σε 
αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο τα λατρευτικά στοιχεία για είναι 
ελάχιστα. Τα ρυτά δεν χρησιμοποιούνται πλέον και ο αριθμός των ειδωλίων 
περιορίζεται σημαντικά, σαν κάτι να έχει αλλάξει στις λατρευτικές ή άλλες 
δοξασίες των ανθρώπων. Στην πεδιάδα της Κορυτσάς, όπου μελετήθηκε 
καλύτερα αυτή η περίοδος, έγινε δυνατή η αναγνώριση φάσεων εξέλιξης 
αυτής της περιόδου. Στους οικισμούς Dersnik, και Barz (φάση ΙΙ) 
αντιπροσωπεύεται η αρχή της περιόδου που σχετίζεται με τη φάση Αράπη της 
Θεσσαλίας, ενώ στους οικισμούς  Μaliq (φάση Ια) και Kamnik η προχωρημένη 
Νεότερη Νεολιθική, η οποία αποτελεί κορύφωση της εξέλιξης κατά τη 
Νεολιθική εποχή και σχετίζεται με τη φάση Οτζάκι και ίσως κλασικό Διμήνι της 
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Θεσσαλίας. Στα γνωρίσματα της αρχής της περιόδου περιλαμβάνονται η 
κυριαρχία της μονόχρωμης (κυρίως γκριζόχρωμη και μελανόχρωμης) και η 
παράλληλη περιορισμένη παρουσία της γραπτής κεραμικής στην αρχή της 
περιόδου. Σε προχωρημένη φάση επικρατεί η ανοιχτόχρωμη μονόχρωμη 
κεραμική και η  γραπτή κεραμική, η οποία διακοσμείται συχνά με ποικίλα 
μαιανδροειδή ή σπειροειδή θέματα από καστανό, ερυθρό, βυσσινί ή 
πορτοκαλί χρώμα σε ωχροκίτρινη επιφάνεια που μαρτυρούν έντονη επίδραση 
από τη Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία, απ’ όπου μάλιστα μέρος της 
εισάγεται. Τα σχήματα των αγγείων είναι κυρίως ημισφαιρικές και αμφικωνικές 
φιάλες, καρποδόχες, σφαιρικά και ανθρωπόμορφα. 
 
 
Χαλκολιθική (4800-3200 π.Χ.) 
 
Η Χαλκολιθική εποχή που αρχίζει από το δεύτερο μισό της 5ης χιλιετίας 
(περίπου 4800 π.Χ.), αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο της ευρωπαϊκής 
Προϊστορίας και ιδιαίτερα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρά τις όποιες 
διαφορετικές απόψεις των αρχαιολόγων ως προς τα γνωρίσματα και κυρίως 
τη διάρκειά της. Προέρχεται από μια περίοδο προσαρμογής (προδιμηνιακές 
φάσεις στην Ελλάδα), που ακολούθησε την κατάρρευση των νεολιθικών 
πολιτισμών της Μέσης Νεολιθικής. Χαρακτηρίζεται από νεωτερισμούς στον 
τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα, οι οποίοι οδηγούν στη 
δημιουργία μιας πιο σύνθετης οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης τόσο σε 
ενδοκοινοτικό όσο και διακοινοτικό πλαίσιο και τη διαφοροποιούν από την 
προηγούμενη Νεολιθική. Ιδιαίτερη συμβολή έχει αναμφισβήτητα η ανάπτυξη 
της μεταλλουργίας, η οποία προσφέρει νέες τεχνολογικές δυνατότητες και 
προκαλεί παράλληλα πλήθος μεταβολών στις νεολιθικές μέχρι τότε δομές της 
οικονομίας και της κοινωνίας. 
 
Η Χαλκολιθική εποχή αρχίζει στη Βαλκανική με πολλές τοπικές πολιτισμικές 
ομάδες που αναπτύσσονται στο πρώιμο στάδιό της: στην ανατολική 
Βαλκανική αναπτύσσεται ο πολιτισμός Marica και άλλες συγγενείς ομάδες, 
στην κεντρική και τη δυτική Βαλκανική συνεχίζεται ο πολιτισμός Vinca με τη 
νεώτερη φάση του Plocnik, ενώ στη Ρουμανία αναπτύσσεται ο πολιτισμός 
Cucuteni (φάση Precucuteni) με την χαρακτηριστική γραπτή διακόσμηση και 
το ιδιόμορφο σχηματολόγιο στην κεραμική. Στην Ελλάδα την ίδια περίοδο 
αναπτύσσεται ο πολιτισμός του Διμηνίου στη Θεσσαλία, η επίδραση του 
οποίου φθάνει μέχρι τη νότια Αλβανία. Στο τέλος της 5ης χιλιετίας οι ομάδες 
αυτές, με εξαίρεση τον πολιτισμό Cucuteni, διαλύονται για να 
αντικατασταθούν στην ανατολική Βαλκανική από το πολιτισμικό πλαίσιο 
Kodzadermen - Gumelnitsa - Karanovo VI αλλά και τον χαρακτηριστικό λόγω 
των ευρημάτων πολιτισμό Varna στα παράλια της Βουλγαρίας. Στην κεντρική 
Βαλκανική αναπτύσσεται το δεύτερο πολιτισμικό πλαίσιο Bubanj – Salcutsa - 
Krivodol, ονομασία που πήρε από τρεις θέσεις στη Γιουγκοσλαβία, τη 
Ρουμανία και τη Βουλγαρία αντίστοιχα. Η επίδρασή του φθάνει μέχρι την 
Ελλάδα, όπου έχουμε τον συγγενικό σε πολλά σημεία πολιτισμό του 
Ραχμανίου στη βόρειο Ελλάδα, αλλά και τον αρκετά διαφορετικό πολιτισμό 
Αίγινα- Κεφάλα στην κεντρική και νότιο Ελλάδα. Στην πεδιάδα της Παννονίας 
(περιοχή Ουγγαρίας) αναπτύσσονται οι πολιτισμοί Tiszapolgrar και 
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Bodrogkeresztur, η επιρροή των οποίων όχι μόνο καλύπτει τη βόρεια 
Βαλκανική αλλά φθάνει στα νότια μέχρι και την Ελλάδα. 
 
Η Χαλκολιθική εποχή καλύπτει σε γενικές γραμμές την 5η και 4η χιλιετία, στη 
Σερβία – Μαυροβούνιο και την 3η χιλιετία π.Χ. Ωστόσο, η έρευνά της  δεν 
βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο σε όλες τις βαλκανικές χώρες, με αποτέλεσμα να 
είναι δυσχερής η παρουσίασή της σε σύγχρονες περιόδους εξέλιξης, όπως 
της Νεολιθικής εποχής. Η δυσκολία επιτείνεται από την (ακόμη) μη αποδοχή 
της Χαλκολιθικής ως αυτόνομης περιόδου εξέλιξης στον ελλαδικό χώρο. Για 
το λόγο αυτόν οι φάσεις της θα προσαρμοστούν στη δόκιμη διαίρεση της 5ης 
και 4ης χιλιετίας στην Ελλάδα σε διμηνιακές και προδιμηνιακές φάσεις (έστω 
και αν αυτές χαρακτηρίζονται ως νεολιθικές). 
 
Προδιμηνιακές φάσεις (4800-4400 π.Χ.) 
 
Οι προδιμηνιακές φάσεις αντιστοιχούν στο πρώτο τμήμα της ύστερης 
Χαλκολιθικής της Μ. Ασίας (ΧΘ 1-2), στην Πρώιμη και Μέση Χαλκολιθική της 
Βουλγαρίας, στη Vin’ca – Plo’cnik του πολιτισμού Vinca, η οποία μέχρι 
πρότινος χαρακτηριζόταν ως νεολιθική, στη Σερβία- Μαυροβούνιο και ΠΔΓΜ 
και στον πολιτισμό Μaliq – Kamnik στην Αλβανία. 
 
Στην ανατολική Θράκη η περίοδος αντιπροσωπεύεται κυρίως στον οικισμό 
Toptepe (φάσεις ΙΙ-ΙV), ο οποίος ιδρύεται σ’ αυτήν την περίοδο, καθώς το 
Yarimburgas (και το Ilipinar) εγκαταλείπονται με την έναρξη της περιόδου. 
Στην κεραμική ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η εγχάρακτη διακόσμηση και το 
θεματολόγιό της καθώς παρουσιάζουν έντονη αντιστοιχία με ανάλογη 
κεραμική των πολιτισμών Vinca-Plo’cnik της κεντρικής Βαλκανικής και Theiss 
(Tisza) της ανατολικής Ουγγαρίας. Ωστόσο, παρά τις ομοιότητες είναι σαφής η 
απουσία σταθερότητας στην χάραξη των θεμάτων που υπάρχει στην 
κεραμική των βόρειων πολιτισμών. Η σχέση μεταξύ αυτών των περιοχών 
ενισχύεται σημαντικά με την αποκάλυψη στο Toptepe ανθρωπόμορφου 
αγγείου με εγχάρακτη διακόσμηση και μαιανδροειδή θέματα, ανάλογο με 
ανθρωπόμορφα αγγεία του πολιτισμού Theiss (Tisza).        
 
Στη Βουλγαρία η Χαλκολιθική εποχή έχει μελετηθεί πληρέστερα απ’ ότι σε 
κάθε άλλη βαλκανική χώρα με αποτέλεσμα την αναγνώριση όχι μόνο τοπικών 
διαφορών αλλά και τον διαχωρισμό περισσοτέρων φάσεων εξέλιξης (Πρώιμη 
και Μέση Χαλκολιθική) στο διάστημα που καλύπτουν οι διμηνιακές φάσεις 
Οτζάκι και Διμήνι αντίστοιχα. Η πρώιμη Χαλκολιθική (4800-4600 π.Χ.) 
αντιπροσωπεύεται με μικρές τοπικές πολιτισμικές ομάδες που αναπτύσσονται 
κατά περιοχή. Στην παραλιακή ζώνη της ανατολικής Βουλγαρίας 
αναπτύσσεται οι σημαντικότερες πολιτισμικές ομάδες, κυρίως λόγω της 
μεγάλης ανάπτυξης της πρώιμης μεταλλουργίας: στη Δοβρουτζά η ομάδα 
Hamangia (φάση ΙΙΙ), στη Βάρνα η ομάδα Sava (φάσεις Ι-ΙΙΙ) και κοντά στον 
Πύργο (Burgas) η ομάδα Kable’skovo. Οι δύο πρώτες σχετίζονται άμεσα με 
τον πολιτισμό Precucuteni της Ρουμανίας. Η κεραμική φέρει πλούσια 
διακόσμηση, με εγχάρακτα αβακωτά θέματα γεμισμένα με λευκή ύλη, 
συνδυασμένα με γραπτά από γραφίτη ή ερυθρό παχύρρευστο χρώμα.  
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Στην θρακική πεδιάδα κυριαρχεί η πολιτιστική ομάδα Marica (φάσεις Ι-ΙΙΙ). Την 
περίοδο αυτήν επανακατοικούνται οι θέσεις στα χαμηλά πεδινά που είχαν 
εγκαταλειφθεί στην προηγούμενη περίοδο. Αντιπροσωπευτικότερος είναι ο 
οικισμός Azmaska Mogila κοντά στη Stara Zagora. Τα σπίτια είναι επίγεια, 
τετράπλευρα πασσαλόπηκτα με τοίχους από κλαδιά και πηλό. Στο εσωτερικό 
το δάπεδο είναι ιδιαίτερα φροντισμένο με εστίες και αποθηκευτικούς χώρους. 
Το κεντρικό κτίσμα είναι διώροφο. Στο ισόγειο εντοπίστηκαν φούρνοι με 
πηλοκατασκευές και μυλόπετρες προορισμένα για τροφοπαρασκευαστικές 
εργασίες. Η κεραμική περιλαμβάνει κυρίως σκοτεινόχρωμα αγγεία 
διακοσμημένα με γραφίτη ή βαθιές χαράξεις (εικ. 5). Σε μια πρώιμη φάση, 
όπου η διακόσμηση με γραφίτη είναι σπάνια, αλλά παρούσα, κυριαρχεί η 
εγχάρακτη διακόσμηση με θέματα σπειροειδή και μαιανδροειδή 
διαγραμμισμένα, ώστε να έχουν τη μορφή σκάλας. Στη συνέχεια αυτή η 
διακόσμηση αντικαθίσταται από γραμμικά εγχάρακτα θέματα, συχνότερη 
παρουσία τη διακόσμησης με γραφίτη και την εμφάνιση της γραπτής με λευκό 
και ερυθρό παχύρρευστο χρώμα. Τα σχήματα των αγγείων είναι συνήθως 
κλειστά (αμφορείς, πρόχοι κ.α.) ή ανοικτά (βαθιές φιάλες), σφαιρικά ή με 
γωνιώδες τοίχωμα. Στο τέλος της περιόδου κυριαρχεί η διακόσμηση με 
γραφίτη και εμφανίζονται τα πρώτα χάλκινα αντικείμενα. Νοτιότερα στον 
ορεινό όγκο της Ροδόπης χρησιμοποιούνται τα σπήλαια (π.χ. σπήλαιο Ra’s) 
ως χώροι εγκατάστασης ή αποθήκευσης, καθώς οι κλιματικές συνθήκες 
ευνοούν την παραμονή σε υψόμετρο.  
 
Στη δυτική και βορειοδυτική Βουλγαρία αναπτύσσεται η πολιτισμική ομάδα 
Grade’snica, η οποία έχει κοινά στοιχεία (εγχάρακτα θέματα, αυλακώσεις, 
ειδώλια) με τον γειτονικό πολιτισμό Vin’ca της κεντρικής Βαλκανικής. Οι 
οικισμοί ιδρύονται σε υπερυψωμένες ζώνες, όχι όμως σε θέσεις των οικισμών 
της Νεότερης Νεολιθικής. Χαρακτηρίζεται από την πλούσια διακόσμηση των 
αγγείων με βαθιές και πλατιές χαράξεις. Τα θέματα είναι γραμμικά, σπείρες 
και μαίανδροι με στίξη στο κέντρο τους, τα οποία αργότερα στην ίδια περίοδο 
οργανώνονται σε μετόπες. Χαρακτηριστικά είναι τα ανθρωπόμορφα ή 
ζωόμορφα αγγεία με ή χωρίς κάλυμμα αλλά με πλούσια διακόσμηση. Η 
παρουσία της γραπτής με γραφίτη κεραμικής είναι ιδιαίτερα έντονη στο τέλος 
της περιόδου, όποτε και φαίνεται να αναπτύσσεται και επαφή με το 
νοτιοδυτικό τμήμα (κοιλάδα του Στρυμόνα). Τα ειδώλια, συνήθως γυναικείες 
καθιστές ή όρθιες μορφές, φέρουν πλούσια εγχάρακτη διακόσμηση και 
σχετίζονται άμεσα με αντίστοιχα του πολιτισμού Vin’ca. 
 
Στη νοτιοδυτική Βουλγαρία, κατά μήκος της κοιλάδας του ποταμού Στρυμόνα, 
αναπτύσσεται η πολιτιστική ομάδα Slatino, η οποία βρίσκεται κάτω από την 
άμεση επίδραση της ανατολικής Μακεδονίας (Ντικιλί Τας ΙΙ, Σιταγροί ΙΙΙ, 
Κρυονέρι), όπως και οι περιοχές της βόρειας Μακεδονίας (Pilavo) και της 
αιγαιακής Θράκης (Παράδεισος, Παραδημή). Ο αντιπροσωπευτικό οικισμός 
στη ΝΔ Βουλγαρία βρίσκεται στη θέση ‘Cardako κοντά στο χωριό Slatino, 
περιοχή Kjustendil. Η κεραμική χαρακτηρίζεται από την πλούσια διακόσμηση 
με γραφίτη, εγχάρακτα θέματα γεμισμένα με χρώμα. Η γραπτή με μελανό σε 
ερυθρό διακόσμηση που χαρακτηρίζει την ανατολική Μακεδονία και αιγαιακή 
Θράκη, θεωρείται ως εισηγμένη στην περιοχή, όπως και ορισμένα ευρήματα 
από τον πολιτισμό Maliq I της Αλβανίας.  
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Κατά τη Μέση Χαλκολιθική (4600-4400 π.Χ.) στην παραλιακή ζώνη της 
ανατολικής Βουλγαρίας κυριαρχεί η εμπίεστη διακόσμηση σε συνδυασμό με 
χρήση λευκού παχύρρευστου χρώματος και τα γραπτά μαιανδροειδή ή 
ρομβοειδή θέματα από ερυθρό ή κίτρινο χρώμα που τοποθετείται μετά το 
ψήσιμο. Στη θρακική πεδιάδα η φάση Marica IV (ή Καράνοβο V) αποτελεί 
ομαλή συνέχεια της πρώιμης περιόδου. Χαρακτηρίζεται από την συχνή 
παρουσία της διακόσμησης με γραφίτη, αλλά με τα θέματα να αναπτύσσονται 
αρνητικά, καθώς με γραφίτη καλύπτεται πλέον η επιφάνεια και όχι τα θέματα, 
τα οποία διατηρούν το αρχικό χρώμα της επιφάνειας του αγγείου. Οι βαθιές 
και πλατιές χαράξεις τύπου Grade’snica αντικαθίστανται από θέματα 
ξυλογλυπτικής γεμισμένα με λευκή ύλη. Τα αγγεία γίνονται περισσότερο 
κυλινδρικά και γωνιώδη δεχόμενα σαφή επίδραση από το σχηματολόγιο της 
ΒΑ Βουλγαρίας προς την οποία προσανατολίζεται πλέον η περιοχή της 
θρακικής πεδιάδας. Στη δυτική και βορειοδυτική Βουλγαρία ο πολιτισμός 
Grade’snica καταρρέει και δεν ιδρύονται νέοι οικισμοί στην περιοχή. Το ίσιο 
παρατηρείται και στη νοτιοδυτική Βουλγαρία, όπου οι οικισμοί 
εγκαταλείπονται, δημιουργώντας κενό στην πολιτισμική εξέλιξη.        
 
Σε αντίθεση με την εξέλιξη στον πολιτιστικό τομέα, όπου στη διάρκεια της 
Πρώιμης και Μέσης Χαλκολιθικής διαπιστώνονται τοπικές διαφοροποιήσεις, 
στους λοιπούς τομείς -οικονομία, τεχνολογία κλπ.- η εξέλιξη είναι ενιαία και τα 
ευρήματα, αλλού περισσότερα και αλλού λιγότερα, μαρτυρούν κοινή πορεία 
στις νέες κατακτήσεις. Οι διαφοροποιήσεις είναι ελάχιστες και οφείλονται σε 
διαφόρους παράγοντες, όπως η μορφολογία του εδάφους κ.ά. Για τον λόγο 
αυτόν η παρουσία αυτών των γνωρισμάτων θα είναι συνολική σε όλη την 
ανατολική βαλκανική ζώνη. Στην οργάνωση του χώρου οι αλλαγές που 
παρατηρούνται συγκριτικά με τη ΝΝ είναι σημαντικές. Τα πεδινά μέρη 
κατοικούνται πλέον εντατικότερα, γεγονός που αποδίδεται στη δημογραφική 
ανάπτυξη αλλά κυρίως στην καταλληλότητα των εδαφών λόγω της ελάττωσης 
της υγρασίας. Αντίθετα, στη ΒΔ Βουλγαρία συνεχίζεται η νεολιθική παράδοση 
των εκτεταμένων οικισμών με οριζόντια μετατόπισή τους σε διάφορες 
περιόδους ανανέωσης (π.χ. οικισμός Gradesnitsa). Τα καθοριστικότερα νέα 
στοιχεία που ταυτόχρονα αντανακλούν μια διαφοροποίηση των 
ενδοκοινοτικών σχέσεων εντοπίζονται στην οργάνωση του χώρου και 
περιλαμβάνουν τη διάταξη των σπιτιών σύμφωνα με καθορισμένο προσχέδιο, 
την ύπαρξη κεντρικού κτίσματος και την προστασία του οικισμού με 
συστηματική οχύρωση. Στο εσωτερικό των οικισμών, ιδιαίτερα των πεδινών, η 
διάρθρωση των οποίων φαίνεται να ακολουθεί συγκεκριμένο σχέδιο: Δύο 
δρόμοι, πλάτους 0,50-1,20 μ., αναπτύσσονται σταυρωτά και μοιράζουν τον 
οικισμό σε τέσσερα πυκνοκτισμένα μέρη. Τα σπίτια αποτελούνται από 1 μέχρι 
3 δωμάτια και κατασκευάζονται από πασσάλους και πηλό. Κάθε οικισμός 
διέθετε ένα κεντρικό κτίσμα, συνήθως διώροφο, στο οποίο πιθανότατα 
φυλασσόταν μέρος της σοδειάς (μάλλον ο σπόρος της επόμενης χρονιάς). Η 
οχύρωση περικλείει τον οικισμό ακολουθώντας (ή δίνοντας) ένα τετράπλευρο 
σχήμα. Το καλύτερο διαχρονικό παράδειγμα του τρόπου οχύρωσης και της 
εξέλιξής του εντοπίστηκε στον οικισμό Poljanica, ο οποίος είναι οχυρωμένος 
σε όλη τη διάρκεια κατοίκησής του. Κύριο γνώρισμα, ωστόσο, είναι η 
ανάπτυξη της μεταλλουργίας. Πελέκεις, αξίνες και άλλα εργαλεία ή κοσμήματα 
σφυρηλατούνται η κατασκευάζονται σε πρόχειρες μήτρες. Στα ταφικά έθιμα 
συχνή είναι η κτέριση των νεκρών. Στο Durankulak εντοπίστηκε γυναικεία 
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ταφή με κτερίσματα 4 ειδώλια, ενώ μια ανδρική ταφή είχε εκτός από ειδώλια 
και σκήπτρο από κέρατο. Στο νεκροταφείο της Βάρνας (Varna II) της Μέσης 
Χαλκολιθικής η ταφή 3 περιέχει πλούσια κτέριση με τα πρώτα χρυσά 
κοσμήματα. Χαρακτηρίζεται ως αρχηγική ταφή και δηλώνει την κοινωνική 
διαφοροποίηση που άρχισε να εμφανίζεται στη Χαλκολιθική εποχή. Η 
ειδωλοπλαστική χαρακτηρίζεται από την παρουσία πήλινων, αλλά και 
οστέινων, ανθρωπόμορφων ειδωλίων, συνήθως γυναικείων, που αποδίδονται 
με σχηματοποιημένα άκρα και πλούσια εγχάρακτη ή γραπτή με γραφίτη 
διακόσμηση (εικ. 6).  
 
 
Η Χαλκολιθική στη Σερβία και Μαυροβούνιο αποτελεί συνέχεια της 
Νεολιθικής εποχής, στα γνωρίσματα της οποίας προσθέτει εκείνα τα στοιχεία 
από τον τεχνολογικό τομέα (π.χ. μεταλλουργία) που χαρακτηρίζουν τη νέα 
εποχή σε όλη τη ΝΑ Ευρώπη. Η αρχή της ταυτίζεται με τη φάση Gradac και 
συνεχίζεται με τη φάση Vin’ca – Plo’cnik του πολιτισμού Vinca εμφανίζοντας 
την ίδια εξέλιξη με άλλες περιοχές της Βαλκανικής. Συνεχίζεται με την 
πολιτιστική ομάδα Bubanj – Salcuta – Krivodol, τον ευρύτατα διαδεδομένο 
πολιτισμό Baden και λήγει με τις πολιτισμικές ομάδες Kostolac και Vu’cedol. 
Το τέλος της τοποθετείται στο τέλος της 2ης π.Χ. χιλιετίας, όταν στην Ελλάδα 
και άλλες περιοχές της ΝΑ Ευρώπης λήγει η πρώιμη εποχή του Χαλκού. 
Πρόκειται ασφαλώς για ένα πρόβλημα της μεθοδολογίας, το οποίο με την 
πάροδο του χρόνου ίσως λυθεί. Ωστόσο, για λόγους ομοιογένειας και 
καλύτερης συγκριτικής παρουσίασης, στο κεφάλαιο που αναφέρεται στη 
Χαλκολιθική εποχή θα περιληφθεί το χρονικό διάστημα που καλύπτεται από 
τους πολιτισμούς Vin’ca – Plo’cnik, Bubanj – Salcuta – Krivodol και 
Tiszapolgar - Bodrodkeresztur, ενώ στο κεφάλαιο της Πρώιμης εποχής του 
χαλκού οι πολιτισμοί Baden, Kostolac και Vu’cedol. 
 
Στην αρχή της ΧΘ (φάση Gradac) οι οικισμοί αποτελούν συνέχεια της 
νεολιθικής φάσης Vin’ca - Tordos. Ωστόσο, οι νέοι που δημιουργούνται, 
βρίσκονται κυρίως σε φυσικά προστατευμένες θέσεις ή προστατεύονται από 
οχυρωματικές κατασκευές (π..χ Vin’ca, Gomolava). Τα σπίτια είναι επίγεια, 
μονόχωρα ή πολύχωρα (Gomolava). Την ίδια περίοδο αρχίζει και η χρήση του 
μετάλλου με την ανάπτυξη της μεταλλουργίας ήδη από τη φάση Gradac που 
τοποθετείται χρονικά ανάμεσα στις δύο φάσεις του πολιτισμού Vin’ca. Αυτό 
αποδεικνύεται από τις ανασκαφές ορυχείου χαλκού στη Rudna Glava 
(Majdanpek), στο οποίο βρέθηκαν σκωρίες με πέτρινα εργαλεία και κεραμικά 
σκεύη αυτής της φάσης. Στην ίδια φάση εμφανίζονται ακόμη στοιχεία, όπως οι 
ρηχές φιάλες με τονισμένο χείλος, συχνά με σπειροειδή διακόσμηση και 
αυλακώσεις  και τα ειδώλια τύπου Vidovdanka, στα οποία τα τριγωνικά 
πρόσωπα αποδίδονται σαν μάσκες. Στη φάση Vinca – Plo’cnik που 
ακολουθεί, τα ειδώλια φέρουν εγχάρακτη και χρωματική απόδοση της 
ενδυμασίας του, τα ζωόμορφα συναντώνται πλέον συχνά και η κεραμική 
συνεχίζει την παράδοση της προηγούμενης φάσης με έμφαση σε φιάλες με 
γωνιώδες τοίχωμα και κιονόσχημη βάση, οι οποίες στο τέλος του πολιτισμού 
Vin’ca εξαφανίζονται. Απουσιάζει η γραπτή κεραμική και η διακόσμηση γίνεται 
με αυλακώσεις (κυρίως στον ώμο) και ταινίες με στίζεις (ίσως επίδραση της 
Stichbandkeramik) που συνεχίζουν να κοσμούν τους ώμους των αμφορέων 
και τα σώματα των φιαλών. Χαρακτηριστική είναι επίσης η παρουσία 
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ζωόμορφων ή ανθρωπόμορφων καλυμμάτων στους αμφορείς (εικ. 7). Στις 
τελευταίες φάσεις εμφανίζονται σπειροειδείς αυλακώσεις και μια τάση προς 
περιορισμό της πλαστικής διακόσμησης. 
 
Η εποχή αυτή αναπτύχθηκε στην Αλβανία την ίδια περίοδο με τις περιοχές 
της λοιπής Βαλκανικής και της Ελλάδας και σχετίστηκε ιδιαίτερα με τους 
πολιτισμούς Vinca, Bubanj Hum – Salcuta – Krivodol της κεντρικής 
Βαλκανικής και κλασικό Διμήνι, Ραχμάνι της Θεσσαλίας. Εντοπίστηκε σε 
ανασκαφές οικισμών κυρίως στην περιοχή της Κορυτσάς. Τουλάχιστον σε δύο 
από αυτούς (Μaliq και Kamnik) συνεχίζεται χωρίς διακοπή από την 
προηγούμενη Νεότερη Νεολιθική περίοδο. Οι οικισμοί ιδρύονται πλέον σε 
φυσικά (Burim, Kamnik, Gradec) ή τεχνητά προστατευμένες θέσεις (Μaliq). 
Παρατηρείται ανάπτυξη της τεχνολογίας κυρίως με την εισαγωγή του 
μετάλλου (χαλκού) στην κατασκευή εργαλείων και στη εξέλιξη της 
αγγειοπλαστικής. Η παρουσία ορυχείου στη Ρέχοβα κοντά στην Κορυτσά 
ευνοούσε την επεξεργασία του μετάλλου στην περιοχή, όπως δείχνει η 
παρουσία μητρών στον οικισμό Μaliq ΙΙ. Πλούσια και ποικίλα είναι τα 
ευρήματα, ιδιαίτερα στον οικισμό του Μaliq, που εκφράζουν τον ιδεολογικό 
κόσμο του χαλκολιθικού ανθρώπου με επικρατέστερα τα ανθρωπόμορφα 
ειδώλια, σταυρόσχημα ή στεατοπυγικά με σχηματοποιημένα τα άνω άκρα. 
 
Στη διάρκειά της περιόδου αναγνωρίστηκαν τρεις φάσεις εξέλιξης, οι οποίες 
αντιπροσωπεύονται από τη φάση Burimas η πρώιμη, από τη φάση Μaliq ΙΙα η 
μέση και από τη φάση Μaliq ΙIβ η ύστερη. Η πρώιμη Χαλκολιθική συναντάται 
στους οικισμούς Burim, Μaliq (φάση Ιβ), Kamnik (φάση ΙΙ) και χαρακτηρίζεται 
από την κυριαρχία της γρίζας ή μελανής στιλπνής κεραμικής και την παρουσία 
γραπτής με γκρίζο λεπτό, λευκό ή ερυθρό παχύρρευστο χρώμα σε μελανή 
επιφάνεια κεραμικής. Η γραπτή με καστανό σε ωχροκίτρινο και η πολύχρωμη 
(θεσσαλικές επιδράσεις) συναντώνται σπάνια αλλά είναι παρούσες 
συνεχίζοντας την παράδοση της νεότερης νεολιθικής. Η εγχάρακτη 
διακόσμηση σε σκοτεινόχρωμη επιφάνεια παραπέμπει στον πολιτισμό Vinca 
της κεντρικής Βαλκανικής, ενώ η περιορισμένη παρουσία κεραμικής με 
διακόσμηση γραφίτη σε πολιτισμούς της ανατολικής Μακεδονίας και της 
Βουλγαρίας. Η χάλκινης σμίλης στις ανώτερες επιχώσεις της φάσης Ιβ του 
Μaliq μαρτυρά την πρώιμη ανάπτυξη της μεταλλουργίας στην περιοχή. Η 
μέση Χαλκολιθική αντιπροσωπεύεται καλύτερα στον οικισμό Μaliq (φάση ΙΙα), 
ο οποίος στην αρχή αυτής της φάσης ήταν πασσαλόπηκτος και στη συνέχεια, 
όταν αποτραβήχτηκαν τα νερά, αναπτύχθηκε σε σταθερό έδαφος. Το πλούσιο 
αρχαιολογικό υλικό (εργαλεία από μέταλλο, λίθο, οστά, κέρατα και πυριτόλιθο) 
δίνει μια σαφή εικόνα της οικονομικής, τεχνολογικής και κοινωνικής εξέλιξης. 
Στην κεραμική εξακολουθεί να κυριαρχεί αυτή με γκρίζα και μελανή 
μονόχρωμη επιφάνεια και συνεχίζονται οι γραπτές με γκρίζο λεπτό, λευκό ή 
ερυθρό παχύρρευστο χρώμα, η εγχάρακτη και η ανάγλυφη με αυλακώσεις ή 
ραβδώσεις.  
 
Ύστερη Χαλκολιθική (μεταδιμηνιακές φάσεις 4400-3200 π.Χ.) 
 
Η περίοδος αυτή που αντιστοιχεί στις φάσεις Ραχμάνι και Κεφάλα της 
Χαλκολιθικής στην Ελλάδα καλύπτει μέρος της 5ης και την 4η χιλιετία 
φθάνοντας μέχρι την αρχή της ΠΕΧ. Πρόκειται για μια εξαιρετικά 
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ενδιαφέρουσα περίοδο, γιατί στη διάρκειά της η εξέλιξη κάθε άλλο παρά 
συνεχής είναι και τα φαινόμενα εγκατάλειψης που εντοπίσθηκαν στη Μ. Ασία 
στη διάρκεια της μέσης ΧΘ (προδιμηνιακές φάσεις) όχι μόνο συνεχίζονται 
αλλά γίνονται εντονότερα. Η απουσία οικισμών από την ανατολική Θράκη 
έχει ενδιαφέρον, καθώς λίγο βορειότερα, στη Βουλγαρία, αναπτύσσονται 
σημαντικές πολιτισμικές ομάδες που θα έπρεπε να ακτινοβολούσαν και στην 
περιοχή της ανατολικής Θράκης. Στην περιοχή της ανατολικής Θράκης και του 
Μαρμαρά παρά τις πρόσφατες επιφανειακές έρευνες, μόνο μία θέση 
εντάσσεται στο χρονικό πλαίσιο της ύστερης ΧΘ 3-4 της Μ. Ασίας 
(μεταδιμηνιακές φάσεις στην Ελλάδα). Πρόκειται για τη θέση Tilkiburnu, όπου 
ο ανασκαφέας (Μ. Özdogan) συνέλεξε υλικό από αποθέτες ενός σχεδόν 
εντελώς ισοπεδομένου πλέον οικισμού. Από τα αγγεία (φιάλες με γωνιώδες ή 
συγκλίνον τοίχωμα, κλπ.) ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο αγγεία (ένα σφαιρικό 
με κωνικό λαιμό και ένα επίσης σφαιρικό με οριζόντιες αυλακώσεις στον λαιμό 
και τους ώμους) που παραπέμπουν σε ανάλογα από την περιοχή της 
Βαλκανικής (Kodzadermen-Gymelnitsa-Karanovo VI και Cernavoda I 
αντίστοιχα), βεβαιώνοντας τον προσανατολισμό της περιοχής πάντοτε προς 
αυτήν την περιοχή. 
 
Η θρακική πεδιάδα και η βορειοανατολική Βουλγαρία αποτελούν κοινό χώρο 
ανάπτυξης του νέου πολιτισμού Kodzadermen-Gymelnitsa-Karanovo VI (KGK 
VI) , ο οποίος αντικατέστησε αυτούς της Marica στη Θράκη, Polyanitsa στη 
ΒΑ Βουλγαρία, Sava και Hamangia στα παράλια της ανατολικής Βουλγαρίας 
και Bojan III-IV στη ΝΑ Ρουμανία. Φορείς του είναι φυλετικές ομάδες που 
μετακινήθηκαν από τα χαμηλά της Θράκης στις υψηλότερες περιοχές της ΒΑ-
Βουλγαρίας. Η προέλευσή του από τον πολιτισμό Marica είναι σαφής και 
γίνεται ομαλά ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής πολιτιστικής εξέλιξης χωρίς 
εξωτερικές επιρροές. Ο πολιτισμός KGK VI διαμορφώνεται σε 3 φάσεις από 
τις οποίες ορισμένες παρουσιάζουν κάποια στάδια εξέλιξης. Η φάση Ι 
χαρακτηρίζεται από τα κυλινδρόσχημα και αμφικυλινδρικά αγγεία, ενώ στη 
φάση Ιb υπάρχουν και τα τυπικά για την επόμενη φάση αμφικωνικά. Η 
διακόσμηση στη φάση Ι γίνεται κυρίως με γραφίτη σε ταινίες, τρίγωνα κλπ. με 
αρνητική απόδοση των θεμάτων. Υπάρχει ακόμη η γραπτή με λευκή και 
ερυθρά ώχρα και η εγχάρακτη. Γενικά η διακόσμηση περιορίζεται στους 
ώμους των κλειστών ή στο εσωτερικό των ανοικτών αγγείων. Στη φάση ΙΙ η 
πλέον συνηθισμένη κεραμική είναι τα αμφικωνικά αγγεία με αρνητική 
διακόσμηση γραφίτη. Τα αποθηκευτικά αγγεία γίνονται τώρα μεγαλύτερα και 
φέρουν διακόσμηση, ανάγλυφη ή με γραφίτη. Από τη φάση αυτή εμφανίζονται 
τα θέματα με διακόσμηση από αποτύπωμα κογχυλιού, τεχνική που όμως 
χαρακτηρίζει την επόμενη φάση. Η φάση ΙΙΙ χαρακτηρίζεται από την αυξημένη 
παρουσία του μετάλλου. Μεμονωμένα αγγεία μάλιστα έχουν διακόσμηση με 
χρυσόσκονη. Το χαρακτηριστικό σχήμα αυτής της φάσης είναι τα αγγεία με 
τονισμένο σώμα και στενό κωνικό λαιμό διαφόρου ύψους. Ο λαιμός 
καλύπτεται με γραφίτη και το σώμα με Barbotin και εμπίεστα θέματα. 
Υπάρχουν επίσης κάθετες ή οριζόντιες λαβές. Αρκετά συχνά εμφανίζονται 
ζωόμορφα ή ανθρωπόμορφα αγγεία και καλύμματα. Στο τέλος της φάσης 
εμφανίζονται τα ρυτά και οι αμφορίσκοι, ενώ γίνεται συχνότερη η διακόσμηση 
με αποτυπώματα νυχιών, οστρέων και η ψευδοσχοινιειδής, ως αποτέλεσμα 
της ισχυρής επίδρασης του πολιτισμού Salcu,ta.  
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Στην παραλιακή ζώνη της Βουλγαρίας αναπτύσσεται την ίδια περίοδο ο 
πολιτισμός Varna, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την πολυαριθμότερη 
παρουσία χάλκινων αντικειμένων στη ΧΘ της Βαλκανικής, τα νεκροταφεία και  
τα πλούσια κτερίσματα ορισμένων ταφών. Διαφέρει σημαντικά από τον 
γειτονικό πολιτισμό KGK VI της ενδοχώρας αλλά και τον πολιτισμό Tripolje 
της Μολδαβίας με τους οποίους διατηρεί κάποιες επαφές και μπορεί να 
χαρακτηρισθεί ως πολιτισμός της θάλασσας. Οι σημαντικότεροες θέσεις είναι  
το Durankulak, λιμναίοι οικισμοί στη Βάρνα και στον Πύργο και τα νεκτοταφεία 
της Varna και Devnja. Στη διάρκειά του εμφανίζει τρεις φάσεις εξέλιξης. Στην 
πρώτη (φάση 1) η κεραμική είναι μελανόχρωμη, τα αγγεία αμφικωνικά με 
ενισχυμένο το γωνιώδες τοίχωμα. Συνηθέστερα σχήματα είναι οι φιάλες με 
κοίλη κωδωνόσχημη ή τετράπλευρη βάση. Η διακόσμηση γίνεται με χαράξεις 
γεμισμένες με λευκό ή ερυθρό χρώμα. Στη δεύτερη (φάση 2) τα αμφικωνικά 
αγγεία εξακολουθούν να είναι μελανόχρωμα, το σχήμα τους, ωστόσο, δεν 
είναι τόσο γωνιώδες. Υπάρχουν επίσης αμφορίσκοι και αγγεία με σιγμοειδές 
τοίχωμα, ενώ η διακόσμηση με χρώμα στις χαράξεις συναντάται πλέον 
ελάχιστα. Στη Φάση 3 η διακόσμηση γίνεται με γραφίτη. Τα αγγεία έχουν 
μελανή αλλά και καστανή, στιλπνή επιφάνεια, όχι όμως και το έντονα 
γωνιώδες τοίχωμα, το οποίο τείνει προς το σιγμοειδές. Έντονα γωνιώδες 
τοίχωμα συνεχίζουν να έχουν οι φιάλες. Η χονδροειδής κεραμική 
περιλαμβάνει μεγάλα αγγεία διακοσμημένα με barbotin. Για την κατασκευή 
των πυκνοκτισμένων οικισμών χρησιμοποιούνται διάφορα υλικά, όπως 
πέτρες για θεμέλια και πηλός για τους τοίχους. Τα σπίτια είναι επιμήκη, 
μεγαροειδή, συνήθως δίχωρα. Στο εσωτερικό υπήρχε εστία και διάφορες 
αποθηκευτικές κατασκευές. Η στέγη ήταν οριζόντια επιχρισμένη με πηλό. Από 
τα νεκροταφεία Varna I, Devja και Durankulak που ανασκάφηκαν, 
προέρχονται εκτός από τα πλούσια ευρήματα και χρήσιμες πληροφορίες για 
τα ταφικά έθιμα αλλά και την κοινωνική διαστρωμάτωση της Ύστερης 
Χαλκολιθικής. Υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης ιερών και ανάπτυξης λατρευτικού 
τελετουργικού (π.χ. ομάδα ειδωλίων από το Ov’carovo). Η ειδωλοπλαστική 
αντιπροσωπεύει το πολιτισμικό επίπεδο της περιόδου και χαρακτηρίζεται από 
την παρουσία σανιδόσχημων οστέινων ανθρωπόμορφων ειδωλίων, σε 
ορισμένες περιπτώσεις με χρυσά κοσμήματα. 
 
Στη ΒΔ-Βουλγαρία η ύστερη ΧΘ προέρχεται από τον πολιτισμό Gradeshnitsa, 
μολονότι δεν έχουν εντοπισθεί οικισμοί της μέσης ΧΘ και των δύο πρώτων 
φάσεων της ύστερης ΧΘ, φαινόμενο που αντανακλά πιθανότατα πληθυσμιακή 
συρρίκνωση. Η περιοχή εντάσσεται στο ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο Bubanj-
Salcuça-Krivodol που περιλαμβάνει την Σερβία, την δυτική Βουλγαρία και 
ακτινοβολεί νοτιότερα μέχρι και τη βόρειο Ελλάδα. Στον οικισμό Krivodol 
αναγνωρίζονται 4 φάσεις αυτού του ευρύτατα διαδεδομένοι πολιτισμού. Στη 
φάση 1 η κεραμική είναι στιλπνή, καστανή ή μελανόχρωμη. Κυριαρχούν τα 
αγγεία με γωνιώδες τοίχωμα, οι φιάλες και οι αμφορίσκοι με κυλινδρικό λαιμό 
(εικ. 8). Η διακόσμηση γίνεται με γραφίτη ή αυλακώσεις, σπανιότερα με 
παχύρρευστο ερυθρό ή λευκό χρώμα (αλοιφωτή). Στα αποθηκευτικά αγγεία 
συνηθέστερη είναι η ανάγλυφη διακόσμηση (barbotin). Στη φάση 2 
συνεχίζονται τα σχήματα της πρώτης, στα οποία προστίθενται ολοένα και 
συχνότερα κάθετες λαβές και μαστοειδείς αποφύσεις. Χαρακτηριστικότερο 
σχήμα είναι οι αμφορίσκοι με κάθετες πιεσμένες λαβές που εδράζονται στο 
χείλος και το σώμα του αγγείου. Η φάση 3 χαρακτηρίζεται από την συχνή 
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παρουσία της αλοιφωτής διακόσμησης με λευκό-ροζ ή κιτρινωπό χρώμα 
συνδυαζόμενη με γραφίτη ή αυλακώσεις. Στη διακόσμηση με γραφίτη η 
επιφάνεια είναι πάντοτε λειασμένη και τα θέματα ρομβοειδή, μαιανδροειδή, 
σπειροειδή ή λογχόσχημα. Συχνά συνυπάρχει με αυλακώσεις. Στη διάρκεια 
της φάσης 4 σημειώνεται σαφής ποιοτική και αισθητική υποχώρηση της 
κεραμικής. Ο πηλός είναι αδρός περιέχοντας περισσότερους κόκκους άμμου, 
τα τοιχώματα των αγγείων χοντρά, ενώ η επιφάνεια δεν είναι λειασμένη, όπως 
στις προηγούμενες φάσεις. Οι οικισμοί ιδρύονται σε φυσικά οχυρωμένες 
θέσεις υπακούοντας στην ανάγκη για προστασία. Τα σπίτια (π.χ. Teli’s) 
αποτελούνται από πακτωμένο πηλό χωρίς πασσάλους και πλέγματα κλαδιών. 
Δεν εντοπίστηκαν νεκροταφεία. Στην ειδωλοπλαστική χαρακτηριστικά είναι τα 
ειδώλια καθήμενων γυναικείων μορφών, δοσμένων πιο φυσιοκρατικά. Τα 
ειδώλια είναι πήλινα, οστέινα ή λίθινα και αποδίδονται γυμνά ή με ένδυμα που 
δηλώνεται με χαράξεις. Στη ΝΔ Βουλγαρία οι οικισμοί της προηγούμενης 
περιόδου εγκαταλείπονται μετά από ισχυρή καταστροφή χωρίς να ιδρύονται 
νέες σε άλλες θέσεις.  
 
Σε αντίθεση με την ευρεία εξάπλωση του πολιτισμού Vinca στην κεντρική 
Βαλκανική, η χρονική περίοδος που ακολουθεί (μεταδιμηνιακές φάσεις στην 
Ελλάδα) χαρακτηρίζεται από την ένταξη της Σερβίας – Μαυροβούνιο σε δύο 
διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. Έτσι στο βόρειο τμήμα (περιοχή 
Βοϊβοντίνας) μετά την φάση Vinca D εμφανίζονται οι πολιτισμοί Tiszapolgar 
και Bodrodkeresztur που σχετίζονται άμεσα με την περιοχή της Ουγγαρίας. Αν 
και πρόσφατες έρευνες έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό αρκετών οικισμών 
στην περιοχή (π.χ. Belegi’s, Progar), κύριο γνώρισμα παραμένει η ανάπτυξη 
μεγάλων νεκροπόλεων (π.χ. Podlokanj, Senta, Subotica). Από τα ευρήματα 
χαρακτηριστικά είναι στην κεραμική η παρουσία αγγείων με σφαιρικό σώμα, 
υψηλό κυλινδρικό λαιμό και μικρές λαβές κάτω από το χείλος (λεγόμενες 
γαλατιέρες ή Milchtöpfe), αγγεία με κάθετες λαβές με δισκόμορφη απόληξη 
(Scheibenhenkel), ή με σχήμα προβοσκίδας (Rüsselhenkel) και στην 
ειδωλοπλαστική τα δισκόμορφα ειδώλια (Ringidolen), στοιχεία τα οποία 
συναντώνται συχνά ή σπάνια σε όλη τη Βαλκανική στο δεύτερο μισό της 5ης 
και στην 4η χιλιετία.   
 
Την ίδια περίοδο στη Σερβία – Μαυροβούνιο κατά μήκος του ποταμού 
Μοράβα αναπτύσσεται η ομάδα  Bubanj, η οποία μαζί με την Salcu,ta της 
Ρουμανίας και Krivodol της Βουλγαρίας συνθέτουν τη κύρια ομάδα που 
εξαπλώνεται, με ορισμένες παραλλαγές, στην κεντρική Βαλκανική (βλ. 
Χαλκολθική στη Βουλγαρία). Οι οικισμοί αυτής της περιόδου ιδρύονται σε 
φυσικά προστατευμένες θέσεις  και στα πεδινά με τη μορφή τούμπας, όπου 
σε ορισμένες περιπτώσεις προστατεύονται με οχύρωση (Krivelj, Bubanj, 
Gadimlje). Για πρώτη φορά σε τέτοια συχνότητα επαναχρησιμοποιούνται οι 
σπηλιές ως χώροι κατοίκησης. Στην οικονομία δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην 
κτηνοτροφία και η ζωή μετατρέπεται σε μεγάλο βαθμό σε νομαδική. Στην 
ειδωλοπλαστική συνεχίζεται η παράδοση του πολιτισμού Vinca, ενώ ειδώλια 
σε καθιστή μορφή με κοντά πόδια και σχηματοποιημένη τριγωνική κεφαλή 
είναι συνήθη στο νότιο τμήμα της Σερβίας (Κόσοβο, αλλά και Πελαγονία). 
Στην κεραμική συνηθέστερα σχήματα είναι οι φιάλες με τονισμένο χείλος και οι 
χαμηλοί κάνθαροι με πιεσμένες κάθετες λαβές, ενώ στη διακόσμηση συχνές 
είναι οι χαράξεις στίξεις, αυλακώσεις και χαρακτηριστική η με γραφίτη και 
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σπανιότερα με επίθετο παχύρρευστο χρώμα. Στο τέλος της φάσης Bubanj 
εμφανίζονται στοιχεία των λαών της στέπας, όπως κεραμική με σχοινοειδή 
διακόσμηση, πήλινες άγκυρες ή σκήπτρα (Krivelj, Kovilovo, Suplevec), που 
κατά τους μελετητές οφείλονται στη σταδιακή διείσδυση ομάδων από την 
περιοχή της Ουκρανίας προς την νότια και κεντρική Ευρώπη και πίεσαν τους 
αυτόχθονες προς τα νότια. Στο τέλος της 4ης χιλιετίας η μετακίνηση των 
ομάδων από τα ανατολικά γίνεται εντονότερη και προσδιορίζεται από την 
ανάπτυξη μιας νέας πολιτιστικής ομάδας (Cerna Voda), η οποία 
χαρακτηρίζεται από νέα στοιχεία τόσο στην οικονομία με την ανάπτυξη της 
κτηνοτροφίας, όσο και στα ταφικά  έθιμα με την εμφάνιση των τύμβων και των 
κιβωτιόσχημων τάφων με χρήση ώχρας. Η ομάδα αυτή επηρεάζει σταδιακά 
λιγότερο ή περισσότερο την περιοχή της βαλκανικής μέχρι τον νότιο άκρο της, 
όπου βέβαια τα στοιχεία είναι εξαιρετικά περιορισμένα, αλλά όχι άγνωστα. Η 
επίδραση αυτή στη Σερβία φαίνεται να διαρκεί αρκετά και να ολοκληρώνεται 
στην αρχή του πολιτισμού Vu’cedol, στο δεύτερο μισό της 3ης χιλιετίας. 
 
Η έναρξη της Χαλκολιθικής στην ΠΔΓΜ τοποθετείται στις μεταδιμηνιακές 
φάσεις της Θεσσαλίας και στο τέλος του πολιτισμού Vin’ca-Plo’cnik της 
Σερβίας. Εμφανίζει όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη νέα εποχή 
και αντιπροσωπεύεται στην περιοχή με την ομάδα Suplevec-Bakarno Gumno 
που αποτελεί τοπική έκφραση του ευρύτατα διαδεδομένου πολιτισμού 
Bubanj-Salku,ta-Krivodol που απλώνεται στην κεντρική βαλκανική στο 
δεύτερο μισό της 5ης χιλιετίας πΧ. Οι οικισμοί ιδρύονται σε φυσικά ή τεχνητά 
προστατευμένες θέσεις. Σε παλαιότερη φάση του οικισμού Pilavo κοντά στο 
χωριό Burilcevo τα σπίτια είναι υπόσκαφα για να γίνουν επίγεια, τετράπλευρα 
πασσαλόπηκτα στην επόμενη φάση. Στην κεραμική εμφανίζονται εντελώς νέα 
σχήματα αγγείων και τρόποι διακόσμησης. Τα αγγεία είναι κυρίως βαθιές 
φιάλες και κανθαρίσκοι με γωνιώδες πιεσμένο σώμα, κωνικό λαιμό και 
κάθετες, ελάχιστα τοξωτές λαβές ή αμφορίσκοι με σφαιρικό πιεσμένο σώμα, 
κυλινδρικό λαιμό και ωτόσχημες λαβές ή φιάλες με συγκλίνον τοίχωμα (εικ. 9). 
Στη διακόσμηση κυριαρχεί η χρήση γραφίτη και θέματα σπειροειδή, 
γεωμετρικά ή γραμμικά που απλώνονται σε ολόκληρο ή τμήμα του αγγείου. 
Συχνή είναι επίσης η αυλακωτή, ραβδωτή ή εγχάρακτη διακόσμηση, με την 
τελευταία να φέρει παχύρρευστο χρώμα στις χαράξεις. Τα ειδώλια 
αποδίδονται στεατοπυγικά με σχηματοποιημένα άκρα, αλλά συχνά με 
εγχάρακτη απόδοση του ενδύματος. Στον οικισμό Pilavo εντοπίστηκε κωνικό 
κύπελλο με βάση που θυμίζει αντίστοιχα του πολιτισμού Tiszapolgar και 
ειδώλιο με εγχάρακτη δήλωση ενδύματος τύπου Cucuteni. Μετάλλινα 
αντικείμενα (π.χ. μαχαίρι και σμίλη στον οικισμό Kutlina στην Οχρίδα, μήτρα 
στον οικισμό Pilavo) μαρτυρούν την ανάπτυξη της μεταλλουργίας. Η 
Χαλκολιθική εμφανίζει κατά τους μελετητές τρεις φάσεις εξέλιξης: Η πρώιμη 
Χαλκολιθική εμφανίζει όλα τα γνωρίσματα της εποχής και αντιπροσωπεύεται 
από τους οικισμούς Pilavo, Kutlina και τις πρώιμες φάσεις των οικισμών 
Suplevec και Bakarno Gumno. Η δεύτερη φάση αντιπροσωπεύεται απί την 
ομάδα Suplevec-Bakarno Gumno και χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση 
ινδοευρωπαϊκών στοιχείων (σχοινοειδής διακόσμηση στην κεραμική 
διαφόρων οικισμών και λίθινο σκήπτρο στον οικισμό Suplevec). Η ύστερη 
Χαλκολιθική αντιπροσωπεύεται από τις τελευταίες φάσεις των οικισμών 
Crnobuki (φάση ΙΙΙ), Bakarno Gumno (φάση ΙΙΙ) και Karamani (φάση IΙb). Οι 
τελευταίες δύο φάσεις της Χαλκολιθικής αναπτύσσονται στην 4η και 3η 
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χιλιετίας π.Χ. ακολουθώντας την χρονολόγηση της κεντρικής Βαλκανικής. Η 
εποχή τελειώνει με την εμφάνιση της ομάδας Αρμενοχώρι που τοποθετείται 
στο τέλος της 3ης χιλιετίας π.Χ.. 
 
Την ίδια περίοδο μια προχωρημένη φάση της Χαλκολιθικής, η οποία αποτελεί 
συνέχεια της προηγούμενης και κληρονομεί όλα τα κύρια γνωρίσματα εκείνης, 
αναπτύσσεται στο μεγαλύτερο μέρος της Αλβανίας (π.χ. Maliq φάση IΙβ στην 
Κορυτσά, Tren φάση I και Nezir I στο Μάτι, Gradec στην Ντίμπρα, Banja 
φάση I στην Πρεμετή),. Οι διαφορές είναι κυρίως ποσοτικές, καθώς συχνότερη 
είναι η παρουσία για παράδειγμα των εγχάρακτων και των πλαστικών 
θεμάτων, όπως αυλακώσεις, ραβδώσεις κλπ. Νέα σχήματα εμφανίζονται με 
χαρακτηριστικότερα τις φιάλες με κοντό λαιμό, αυλακώσεις στο χείλος τους, 
κύπελλα με λαβή τύπου Baden με ή χωρίς αυλακώσεις, και ιδιαίτερα οι 
σφαιρικοί αμφορείς με κυλινδρικό λαιμό και μικρές κάθετες λαβές.  
 
Μεταβατική περίοδος (4200-3200 π.Χ.) 
 
Σύμφωνα με την H. Todorova, στη διάρκεια της 4ης χιλιετίας κορυφώνεται στη 
βαλκανική ενδοχώρα η οικολογική κρίση, η οποία οδηγεί σε κατάρρευση όλο 
το οικονομικό και κοινωνικό οικοδόμημα της Χαλκολιθικής εποχής. Στην 
περιοχή της θρακικής πεδιάδας και στη ΒΑ Βουλγαρία στο τέλος της 
προηγούμενης περιόδου οι οικισμοί εγκαταλείπονται μετά από ισχυρή 
καταστροφή. Ωστόσο, στην τελευταία γρήγορα εμφανίζονται νομάδες από τις 
στέπες στα βόρεια του Ευξείνου Πόντου. Οι οικισμοί ιδρύονται σε 
υπερυψωμένες θέσεις και τα σπίτια είναι συχνά υπόσκαφα. Στην περιοχή 
αναπτύσσεται η πολιτιστική ομάδα Pevec, η οποία σχετίζεται άμεσα με την 
Cernavoda I της ανατολικής Ρουμανίας. Τα ευρήματα αυτής της ομάδας είναι 
φτωχά. Περιλαμβάνουν περιορισμένο σχηματολόγιο αγγείων με κωνικά 
κύπελλα, φιάλες με υπερυψωμένη βάση και ασκούς. Η διακόσμηση είναι 
εγχάρακτη, πλαστική ή σχοινοειδής. Απουσιάζει η πλούσια γραπτή ή 
εγχάρακτη διακόσμηση της προηγούμενης περιόδου. Χαρακτηριστική, αν και 
σπάνια, είναι η παρουσία λαβών του τύπου Scheibenhenkel. Ειδώλια και 
ταφές απουσιάζουν, ενώ τα χάλκινα ευρήματα είναι περιορισμένα. Γενικά το 
οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο των ομάδων αυτών είναι χαμηλό, αλλά 
γνωρίζουν την προόσμιξη αρσενικού και χαλκού για την κατασκευή 
μπρούντζινων, πλέον, αντικειμένων, αλλά μικρών σε μέγεθος (λεπίδες, 
μαχαίρια, πελέκεις) λόγω περιορισμένης πρώτης ύλης. Από τη μέση περίπου 
της 4ης χιλιετίας όλη η βόρεια Βουλγαρία εντάσσεται στο ευρύτερο πολιτισμικό 
πλαίσιο της Cernavoda που τελειώνει με την ομάδα Baden-Boleraz-
Cernavoda III στο τέλος της 4ης χιλιετίας (περίπου 3200 π.Χ.). 
 
Στη ΒΔ Βουλγαρία η εξέλιξη ακολουθεί διαφορετική κατεύθυνση με τον 
ευρύτερα διαδεδομένο πολιτισμός Bubanj-Salcuça-Krivodol να εμφανίζει 
άνθιση τη στιγμή που οι άλλοι πολιτισμοί στα ανατολικά καταρρέουν. Η 
μεταλλουργία αναπτύσσεται και νέα σχήματα πελέκων (σταυρόσχημοι) 
χαρακτηρίζουν την περίοδο. Η περιοχή της ΝΔ Βουλγαρίας είναι ελάχιστα 
ερευνημένη. Η περιοχή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ανατολικής 
Μακεδονίας και Αιγαιακής Θράκης, όπου επίσης η παρουσία οικισμών αυτής 
της περιόδου είναι εξαιρετικά περιορισμένη.   
 



 27 

 
Η Πρώιμη εποχή του Χαλκού (περίπου 3200-2000 π.Χ.) 
 
Σε αντίθεση με τα μνημειώδη ανάκτορα της Μεσοποταμίας, στη Μ. Ασία οι 
οικισμοί της αρχής της Πρώιμης εποχής του χαλκού (ΠΕΧ)  διακρίνονται για 
το μικρό τους μέγεθος και την απουσία ανακτόρων. Διαθέτουν, ωστόσο, 
οχύρωση, μεγαροειδή κτίσματα και κεντρικές αποθήκες. Ιδρύονται κυρίως σε 
παραλιακά μέρη καθώς με αυτόν τον τρόπο διευκολύνονται οι εμπορικές 
δραστηριότητες. Σύμφωνα με τα ευρήματα (π.χ. Τροία Ι, Demirci Hüyük) η 
μεταλλουργία ήταν αρκετά ανεπτυγμένη και περιελάμβανε ακόμη και χρήση 
ειδικών μετάλλων (κασσίτερο). Η κεραμική περιλαμβάνει φιάλες με συγκλίνον 
τοίχωμα και σωληνωτές οριζόντιες λαβές και κλειστά αγγεία με κυλινδρικό 
λαιμό (αμφορείς). Σε μια πιο προχωρημένη φάση της περιόδου εισάγεται η 
χρήση τροχού στην κεραμική, το ερυθρό επίχρισμα και σειρά νέων σχημάτων 
(π.χ. ραμφόστομοι πρόχοι). Ταυτόχρονα όμως πολλοί μικροί οικισμοί 
εγκαταλείπονται και όσοι διατηρούνται, αυξάνονται σε μέγεθος. Η εικόνα αυτή 
καλύπτει όλη τη Μ. Ασία μέχρι την ανατολική πλευρά της θάλασσας του 
Μαρμαρά. 
 
Στην αιγαιακή Θράκη η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Οι οικισμοί είναι 
ελάχιστοι και ιδρύονται στα βόρεια παράλια του Ελλησπόντου και της 
θάλασσας του Μαρμαρά (Toptepe, Menek,se ,Cata’gi, Karaa’ga,ctepe). Τα 
ευρήματα παραπέμπουν σε άμεσες σχέσεις με τους οικισμούς της Τρωάδας. 
Αντίθετα οι οικισμοί στην ενδοχώρα είναι μικροί, έχουν σύντομη διάρκεια και 
σύμφωνα με τα ευρήματα συνδέονται περισσότερο με την περιοχή της 
Βουλγαρίας. Ο οικισμός Κanlige,cit, κοντά στις Σαράντα Εκκλησιές, έχει στην 
αρχική του φάση πασσαλόπηκτα τετράπλευρα κτίσματα και κεραμική του 
παραπέμπει άμεσα στον πολιτισμό Έζερο. Στο τέλος της ΠΕΧ ΙΙ ο οικισμός 
αναδιοργανώνεται σύμφωνα με πρότυπα της Μ. Ασίας. Στην κεραμική 
συνυπάρχει η τοπικής παραγωγής με την εισηγμένη από νότια (τύπου Yortan, 
τροχήλατη, με ερυθρό επιχρίσμα, νέα σχήματα). Προς το τέλος της ΠΕΧ ο 
οικισμός περικλείεται από ισχυρό τείχος με μνημειώδη είσοδο. Στο εσωτερικό 
του αναπτύσσονται μεγαροειδή κτίσματα. Κατά τους ανασκαφείς αποτελεί 
μίμηση μικρασιατικού οικισμού σε μικρότερη κλίμακα. Με το τέλος της ΠΕΧ οι 
οικισμοί στη θάλασσα του Μαρμαρά και κοντά στο Βόσπορο εγκαταλείπονται, 
ο οικισμός Κanlige,cit στην ενδοχώρα καταστρέφεται από ισχυρή φωτιά, ενώ 
συνεχίζουν μόνον οι οικισμοί που βρίσκονται στον Ελλήσποντο και τα 
παράλια του Αιγαίου.  
 
Στη Βουλγαρία την περίοδο αυτήν διαμορφώνονται διάφορες πολιτισμικές 
ομάδες, οι οποίες εντάσσονται στο ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο του 
πολιτισμού Baden, ο οποίος αρχίζει ήδη από το τέλος της 4ης χιλιετίας. Οι 
περιοχές της νοτιοανατολικής Βαλκανικής, όπως η Βουλγαρία, δέχονται λόγω 
γειτνίασης ισχυρή επίδραση από τον τρωικό και αιγαιακό πολιτισμό, ενώ της 
ανατολικής Βαλκανικής υποδέχονται πρώτες τις μετακινούμενες ομάδες των 
ανθρώπων της στέπας (Kurgan). Στη θρακική πεδιάδα οι οικισμοί της ΠΕΧ 
ιδρύονται σε θέσεις της Χαλκολιθικής, η επιφάνεια των οποίων ισοπεδώνεται. 
Προστατεύονται από οχυρώσεις με πασσαλότοιχους, τάφρους ή λιθόκτιστους 
περιβόλους (Ezero, Karasura, Karanovo). Στο εσωτερικό των οικισμών τα 
σπίτια αναπτύσσονται σε ομάδες ή μεμονωμένα και είναι επίγεια, 
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πασσαλόπηκτα, τετράπλευρα ή αψιδωτά. Ο τοίχος κατασκευάζεται από πηλό 
και πλέγμα κλαδιών ή μικρούς πασσάλους. Στο εσωτερικό τους υπάρχουν 
εστίες, αποθηκευτικοί χώροι και χώροι οικοτεχνικής δραστηριότητας. Η 
οικονομία εξακολουθεί να είναι κατά βάση αγροτική με ιδιαίτερη προτίμηση 
στην εκτροφή αιγοπροβάτων και λιγότερο βοοειδών. Οι πληροφορίες για τα 
ταφικά έθιμα προέρχονται από το (αδημοσίευτο) νεκροταφείο της τούμπας 
Bereketska κοντά στη Stara Zagora. Οι νεκροί τοποθετούνται σε θέση 
συσπείρωσης, συνήθως στο αριστερό πλευρό. Τα κτερίσματα είναι κοινά και 
όχι ενδεικτικά κοινωνικής καταγωγής ή φύλου. Στην ανατολική θρακική 
πεδιάδα εντοπίστηκαν ενταφιασμοί σε λακκοειδείς τάφους που καλύπτονται 
από τύμβους και χαρακτηρίζουν του λαούς της στέπας. Η κεραμική 
εντάσσεται σε ένα ευρύτερα διαδεδομένο σχηματολόγιο κλειστών και 
ανοικτών αγγείων (φιαλών, αμφορέων, κυπέλλων κ.α.). Φέρουν ελάχιστη 
διακόσμηση συνήθως πλαστική και σπανιότερα εγχάρακτη. Απουσιάζει η 
γραπτή διακόσμηση. Η περιοχή έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον τρωικό 
πολιτισμό, από τον οποίο φαίνεται να επηρεάζεται. 
 
Η ΠΕΧ στην θρακική πεδιάδα εμφανίζει τρεις φάσεις εξέλιξης: ΠΕΧ Ι ή Ezero 
Α (3150-2700 π.Χ., σχετίζεται με το Kumtepe IB), ΠΕΧ ΙΙ ή Mihali’c (2700-
2400 π.Χ., σχετίζεται με την Τροία Ι και ΙΙΑ-Β) και ΠΕΧ ΙΙΙ ή Sveti Kirilovo 
(2400-2000 π.Χ., σχετίζεται με την Τροία ΙΙC-V). Στις ακτές του Ευξείνου 
Πόντου έχουν εντοπισθεί αρκετοί πασσαλόπηκτοι οικισμοί, τα κατάλοιπα των 
οποίων σήμερα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα (Ezerovo, Arsenala κ.α.). 
Μαζί με την κοινή κεραμική υπάρχουν και αγγεία με σχοινοειδή διακόσμηση, 
χαρακτηριστική του πολιτισμού Cernavoda II που αναπτύσσεται βορειότερα, 
στο Δούναβη. Στην περιοχή φαίνεται να υπήρχε ανεπτυγμένη μεταλλουργία, 
όπως δείχνουν τα χάλκινα ευρήματα με πρόσμειξη αρσενικού (βελόνες, 
πελέκεις, αξίνες κ.α.). Δεν εντοπίστηκαν ταφές στην περιοχή. Αντίθετα, 
βορειότερα, στην περιοχή της Δοβρουτσάς (ΒΑ Βουλγαρία) εντοπίστηκε 
πλήθος ταφικών τύμβων που καλύπτουν λακκοειδείς τάφους, οι οποίοι 
ανήκουν πιθανότατα στην ίδια οικογένεια. Το διαφορετικό μέγεθός τους 
δείχνει διαφορετική κοινωνική προέλευση. Ο νεκρός τοποθετείται σε βαθείς 
λάκκους και ραντίζεται με ώχρα. Οι λακκοειδείς τάφοι καλύπτονται με σανίδες. 
Μερικοί τύμβοι έχουν στην κορυφή τους λίθινη ανθρωπόμορφη στήλη (π.χ. 
Durankulak, Pla’cidol), η οποία φέρει αυλακώσεις και χρώμα που δηλώνουν 
το ένδυμα και τα όπλα του νεκρού. Στον μεγάλο τύμβο του Pla’cidol 
εντοπίστηκε επάνω από τον τάφο τμήμα άρματος, από τα πρωιμότερα 
ευρήματα αυτού του είδους. Δεν εντοπίστηκαν οικισμοί, στους οποίους να 
ανήκουν οι νεκροπόλεις. Φαίνεται, ότι στην περιοχή συμβίωναν νομάδες και 
γεωργοί με διαφορετικά ταφικά έθιμα.  
 
Η δυτική Βουλγαρία εμφανίζει την ίδια εξέλιξη με την κεντρική Βαλκανική. Το 
βορειοδυτικό τμήμα της εντάσσεται στον πολιτισμό Co,tofeni (φάσεις Ι-ΙΙΙ) που 
καλύπτει τη Σερβία και τη νοτιοδυτική Ρουμανία. Εντοπίστηκαν ταφικοί τύμβοι 
με λακκοειδείς τάφους που χρονολογούνται στη μέση της 3ης χιλιετίας. Το 
δυτικό και νοτιοδυτικό τμήμα της, που αντιπροσωπεύεται από τον οικισμό 
Vahovo κοντά στο Radomir σχετίζεται στην αρχή της ΠΕΧ επίσης με τον 
πολιτισμό Co,tofeni (φάση Ι), ωστόσο, στη συνέχεια δέχεται μεγαλύτερη 
επίδραση από τον πολιτισμό Bubanj Hum II και Kostolac και στο τέλος της 
περιόδου από τον πολιτισμό Bubanj Hum III και  Vu’cedol (κλασική φάση). Η 
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επίδραση του τελευταίου φθάνει και μέχρι την ανατολική Μακεδονία (Σιταγροί 
V) (βλ. και Σερβία - Μαυροβούνιο).   
 
Στη Σερβία οι πολιτισμοί της 3ης χιλιετίας εντάσσονται στην ύστερη φάση της 
τοπικής Χαλκολιθικής. Στο διάστημα αυτό ανήκουν ο ευρύτατος σε διάδοση 
πολιτισμός Baden και οι πολιτισμικές ομάδες Kostolac και Vu’cedol. Ο 
πολιτισμός Baden απλώνεται κυρίως στην περιοχή της Ουγγαριάς, 
ανατολικής Αυστρίας, δυτικής Ρουμανίας και φθάνει στα νότια μέχρι τους 
ποταμούς Δούναβη και Σάβα. Οι οικισμοί κατοικούνται περιοδικά λόγω του 
νομαδικού τρόπου ζωής και τα κτίσματα είναι πρόχειρα, συνήθως υπόσκαφα. 
Στα ταφικά έθιμα, παράλληλα με τις απλές ταφές μέσα στους οικισμούς, 
εμφανίζονται οι ταφικοί τύμβοι με χρήση ώχρας ως αποτέλεσμα των «λαών 
της στέπας» (π.χ. Aradjanska humka κοντά στην Kikinda, Βοϊβοντίνα), αλλά 
και οι καύσεις των νεκρών και ενταφιασμός σε τεφροδόχα αγγεία 
(νεκροπόλεις ‘Ozd, Viss και Aradjanska humka). Στα ιδιαίτερα γνωρίσματα 
περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά επίπεδα σχηματοποιημένα ειδώλια με ή 
χωρίς εγχάρακτη διακόσμηση. Από αυτά ορισμένα με εσοχή για την υποδοχή 
της κεφαλής θεωρούνται ότι ανήκουν στην πρώιμη φάση. Η κεραμική 
χαρακτηρίζεται από την απουσία της διακόσμησης με γραφίτη και τη χρήση 
εγχάρακτης ή, κυρίως, πλαστικής διακόσμησης. Χαρακτηριστικά σχήματα 
είναι τα σφαιρικά κύπελλα με υπερυψωμένη κάθετη λαβή και κάθετες 
ραβδώσεις, οι φιάλες με συγκλίνον τοίχωμα, πρόχοι με χαμηλό ή υψηλό 
κυλινδρικό λαιμό και κάθετη λαβή, ελλειψοειδή αγγεία με στενό λαιμό 
(Fischbutte). 
 
Η σταθεροποίηση του πολιτισμού Baden επέφερε την μεταβολή του τρόπου 
ζωής των φορέων του, οι οποίοι εγκαταλείπουν το νομαδικό τρόπο ζωής και 
εγκαθίστανται σε μόνιμους οικισμούς. Η νέα περίοδος στην περιοχή του 
Δούναβη μέχρι τη Βοσνία στα δυτικά και μέχρι το Κόσοβο στα νότια 
αντιπροσωπεύεται από τον πολιτισμό Kostolac (από τον ομώνυμο οικισμό), 
που πρώτος μελέτησε ο Vl. Miloj’ci’c. Οι οικισμοί ιδρύονται σε πεδινές 
περιοχές δίπλα σε ποταμούς είτε σε φυσικά προστατευμένες λοφώδεις θέσεις. 
Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι το Vu’cedol και η Gomolava. Τα σπίτια 
είναι τετράπλευρα (περίπου 8Χ6 μ.) φτιαγμένα από πασσάλους και πηλό. Στο 
εσωτερικό το δάπεδο ήταν από πακτωμένο χώμα στρωμένο με πηλό και σε 
ορισμένες περιπτώσεις ενισχυμένο με χαλίκια ή όστρακα. Στο εσωτερικό 
υπήρχε εστία για θέρμανση για Παρασκευή τροφής και αγγεία της οικοσκευής. 
Στα ταφικά έθιμα συνυπάρχουν η καύση των νεκρών και η ταφή σε 
τεφροδόχο αγγείο με τον ενταφιασμό. Οι περισσότερες ταφές είναι 
μεμονωμένες και γίνονται μέσα στον οικισμό και μόνο οι ταφές στην Padina 
φαίνεται να ανήκουν σε νεκρόπολη. Στην ανασκαφή του οικισμού Gomolava 
εντοπίστηκαν δύο φάσεις εξέλιξης. Η παλαιότερη χαρακτηρίζεται από την 
παρουσία κυπέλλων με υπερυψωμένη λεπτή λαβή και βάση ελαφρώς κοίλη ή 
οξεία, ασύμμετρων αγγείων με ωτόσχημες αποφύσεις (για κρέμασμα) φιαλών 
με σιγμοειδές τοίχωμα. Η διακόσμηση είναι ιδιόμορφη και χαρακτηρίζει τον 
πολιτισμό. Γίνεται με στίξεις και εγκοπές που δημιουργούν κάθετες και 
οριζόντιες ταινίες, ζατρικιοειδή ή μεγάλα τετράπλευρα θέματα (εικ. 10). Στη 
νεότερη φάση εκτός από τα προηγούμενα προστίθενται η τοποθέτηση 
χρώματος στις εσοχές των διακοσμητικών θεμάτων, χαρακτηριστικό που θα 
κορυφωθεί στον επόμενο πολιτισμό Vu’cedol, και η εγχάρακτη διακόσμηση 
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γνωστή ως Furchenstich που πιθανότατα προέρχεται από την περιοχή των 
Άλπεων. 
 
Στο ανατολικό τμήμα της Σερβίας αναπτύσσεται ο πολιτισμός Cot,ofeni, ο 
οποίος εξετάζεται περιστασιακά μαζί με την εμφάνισή του στη δυτική 
Βουλγαρία, καθώς αναπτύσσεται κυρίως στη Ρουμανία στο βόρειο τμήμα της 
Βαλκανικής. 
 
Στο δεύτερο μισό της 3ης χιλιετίας αναπτύσσεται ο πολιτισμός Vu’cedol, ο 
οποίος διαφοροποιείται από άλλους σύγχρονους, προηγούμενους ή 
επόμενους χάρη στη ιδιόμορφη κεραμική και όχι λόγω μεταβολών στην 
κοινωνική και οικονομική οργάνωση. Αναπτύσσεται στην κεντρική Ευρώπη 
και περιλαμβάνει το βόρειο τμήμα της Σερβίας, στο οποίο αναφέρονται τα 
στοιχεία που ακολουθούν. Οι οικισμοί ιδρύονται σε υπερυψωμένα, φυσικά 
προστατευμένα μέρη κοντά σε ποταμούς και επιπλέον προστατεύονται με 
οχυρωματικά έργα, πασσαλότοιχους και τάφρους. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα τέτοιου οικισμού αποτελεί το Vu’cedol Gradac. Η προστασία του 
οικισμού αποτελεί ιδιαίτερη φροντίδα των φορέων αυτού του πολιτισμού. Στο 
εσωτερικό τα κτίσματα, συνήθως τετράπλευρα επιμήκη (14-16 μ μήκος), 
αναπτύσσονταν χωρίς ιδιαίτερο σχέδιο. Χαρακτηριστική είναι η ισοπέδωση 
του εδάφους στις περιπτώσεις ανανέωσης των σπιτιών. Στον οικισμό 
Vu’cedol Gradac εντοπίστηκαν δύο μεγάλα κτίσματα μεγαροειδούς τύπου. Το 
πρώτο (15,40Χ9,50 μ) χαρακτηρίζεται ως «μέγαρο του μεταλλουργού» καθώς 
στο εσωτερικό του και αμέσως δίπλα σε αυτό εντοπίστηκαν τρεις και δύο 
αντίστοιχα μεταλλουργικοί κλίβανοι. Σε νεότερη οικιστική φάση στην ίδια 
περιοχή εντοπίστηκε ίδιου περίπου μεγέθους «μέγαρο του κεραμέα» από 
τους κεραμικούς κλιβάνους που εντοπίστηκαν σ’ αυτό. Οι ταφές δεν γίνονται 
σε νεκροπόλεις, αλλά μεμονωμένα συνήθως στο εσωτερικό των οικισμών, 
συχνά κάτω από τα δάπεδα των οικιών με χαρακτηριστικότερη την διπλή 
ταφή σε ταφικό θάλαμο με άφθονα κτερίσματα μπροστά από ένα 
μεγαρόσχημο κτίσμα στο Vu’cedol. Γνωστές είναι επίσης και οι ταφές σε 
τύμβο, ορισμένες φορές καύσεις. Για πρώτη φορά συναντώνται ταφές ζώων 
(ελάφι εμπρός από το «μέγαρο» ΙΙ στο  Vu’cedol Gradac), οι οποίες, ωστόσο, 
χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό Baden. Μολονότι τα χάλκινα ευρήματα είναι 
σχετικά σπάνια οι ενδείξεις μαρτυρούν ανεπτυγμένη μεταλλουργία. Μήτρες 
πελέκεων και άλλων αντικειμένων, κομμάτια πρώτης ύλης βρέθηκαν σε 
διάφορους οικισμούς (Vu’cedol Gradac, Vinkovci, Debelo Brdo κ.ά.). Στην 
κεραμική συνεχίζεται η παράδοση του πολιτισμού Kostolac, ωστόσο, 
παρατηρείται σημαντική βελτίωση της ποιότητας των αγγείων με τη συνήθως 
μελανόχρωμη στιλπνή επιφάνεια. Τα συνηθέστερα σχήματα είναι βαθιές 
φιάλες με σιγμοειδές ή γωνιώδες τοίχωμα και πλατιά ταινιωτή λαβή χαμηλά 
στο σώμα, αμφορείς με τονισμένο σώμα και χαμηλό κυλινδρικό λαιμό, 
κύπελλα και ρηχές φιάλες με κωνικό πόδι. Ωστόσο, το κύριο γνώρισμα είναι η 
σκαλιστή διακόσμηση (ίδια με την ξυλογλυπτική). Επιπλέον στο σκάλισμα 
τοποθετείται λευκή μάζα, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την μελανή 
επιφάνεια του αγγείου. Στην αρχή η διακόσμηση είναι περιορισμένη, αλλά με 
την πάροδο του χρόνου γίνεται συνθετότερη και καλύπτει μεγαλύτερα 
τμήματα του αγγείου. Στα δημιουργήματα της κεραμικής περιλαμβάνονται 
βωμίσκοι και πτηνόμοφα αγγεία (π.χ. το γνωστό πτηνόμορφο αγγείο από το  
Vu’cedol). Το τέλος του πολιτισμού Vu’cedol επέρχεται περί το 1800 π.Χ., 
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όταν η επίδραση γειτονικών πολιτισμών (Bell Beaker στα βόρεια και Glina IIΙ – 
Schneckenberg στα ανατολικά) γίνεται τόσο ισχυρή, ώστε να οδηγήσει στη 
δημιουργία νέων πολιτισμών στην περιοχή κυρίως της βόρειας Σερβίας. 
 
Στην ΠΔΓΜ, η πολιτιστική εξέλιξη της 3ης χιλιετίας που εκφράζεται από τη 
φάση ΙΙΙ του οικισμού Bubanj Hum, εντάσσεται στην ύστερη φάση της τοπικής 
Χαλκολιθικής, όπως και στην Σερβία - Μαυροβούνιο. Η ένταξη της περιοχής 
που γειτονεύει άμεσα με τον αιγαιακό χώρο, στη χρονολογική διαίρεση της 
κεντρικής Βαλκανικής θα πρέπει να θεωρηθεί κατάλοιπο της ενιαίας έρευνας 
στο χώρο της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Οι νεότερες έρευνες έφεραν στο φως 
ευρήματα από δύο νέους οικισμούς που χαρακτηρίζονται αντιπροσωπευτικοί 
της περιόδου. Οι οικισμοί της αρχής της εποχής του χαλκού ιδρύονται σε 
φυσικά προστατευμένες θέσεις ή σε πεδινά, όπου αργότερα με τη συνεχή 
κατοίκηση αποκτούν τη μορφή τούμπας. Ο οικισμός Pelince κοντά στο 
Κουμάνοβο ανασκάφηκε σε έκταση περίπου 200 τ.μ. Στο κέντρο του 
εντοπίστηκε μεγάλος βράχος που ισοπεδώθηκε με στρώσεις πηλού και 
πέτρες, δημιουργώντας κυκλική επίπεδη επιφάνεια διαμέτρου 6 μ περίπου. 
Σύμφωνα με του ανασκαφείς στο χώρο εκτελούνταν θρησκευτικές τελετές με 
καύσεις αναθημάτων. Γύρω από το διαμορφωμένο χώρο εντοπίστηκαν 
διάφορα ευρήματα, μεταξύ των οποίων άφθονη κεραμική και σκωρίες 
μετάλλου. Η κεραμική (σχήματα, τεχνική και διακόσμηση) με συνηθέστερα 
σχήματα τους κανθαρίσκους με υπερυψωμένες ταινιωτές λαβές, τις πρόχους 
με ταινιωτή λαβή και  τις φιάλες με εσωνεύον χείλος, εντάσσεται στην ομάδα 
Αρμενοχώρι που ανήκει στο τέλος της 3ης χιλιετίας π.Χ. (ΠΕ ΙΙΙ στην Ελλάδα). 
Τα οξυπύθμενα κύπελλα από τον ίδιο οικισμό δηλώνουν την παρουσία 
στρωμάτων της Μέσης εποχής του Χαλκού  (β΄ τέταρτο 2ης χιλιετίας), καθώς 
σχετίζονται με παρόμοια που χαρακτηρίζουν την εποχή αυτήν στον οικισμό 
Yunatsite, Βουλγαρία. Ο οικισμός Radobor  βρίσκεται νοτιότερα, στην 
Πελαγονία, και έχει τη μορφή τούμπας. Η ανασκαφή έφερε στο φως άφθονη 
κεραμική και άλλα ευρήματα της τοπικής Πρώιμης και Μέσης εποχής του 
χαλκού, τα οποία συγχρονίζονται κατά τους ανασκαφείς με ευρήματα από 
στρώματα του τέλους της ΠΕΧ-αρχής ΜΕΧ από το Μάνδαλο και το Αρχοντικό 
στη δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για κανθαρίσκους με ταινιωτές 
υπερυψωμένες λαβές, φιάλες, αμφορίσκους και πύραυνους. Τα ειδώλια που 
βρέθηκαν είναι λίγα και αποδίδονται με έντονη σχηματοποίηση. 
 
Στην Αλβανία η εποχή του Χαλκού αρχίζει στην 3η χιλιετία π.Χ. και 
εντοπίστηκε στους οικισμούς Maliq (φάση ΙΙΙα-β), Tren (φάση ΙΙΙα), Gajtan 
(φάση Ι), Nezir (φάση ΙΙΙ), Benja (φάση ΙΙ) και τους ταφικούς τύμβους των 
Pazhok, Vajze¨, Bajkaj, Shkrel, Stoj και Piskove. Οι οικισμοί εξακολουθούν να 
ιδρύονται σε φυσικά προστατευμένες θέσεις. Για πρώτη φορά στον ιδεολογικό 
τομέα εμφανίζεται το έθιμο της ταφής σε τύμβους. Οι παλαιότεροι από αυτούς 
στην Αλβανία είναι ο τύμβος 1 του Pazhok, ο τύμβος 1 της Piskove και 
ακολουθούν οι τύμβοι αρ. 1 του Barc και ο τύμβος του Shkrel. Πρόκειται για 
συσσωρεύσεις χώματος επάνω στις ταφές ύψους περίπου 1-4 μ και 
διαμέτρου 15-30 μ που ορίζονται περιμετρικά από μια ή περισσότερες 
λιθοσειρές. Κάθε τύμβος περιέχει περισσότερες ταφές με την παλαιότερη 
συνήθως στο κέντρο. Η οικονομία συνεχίζει να βασίζεται στη γεωργία και την 
κτηνοτροφία που βελτιώνονται συνεχώς στις επόμενες περιόδους με τη 
χρήση του αρότρου. Στον οικισμό Maliq η εποχή του Χαλκού φαίνεται να 
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αποτελεί συνέχεια των χαλκολιθικών φάσεων. Ωστόσο η διαφορά στον 
χαρακτήρα των ευρημάτων είναι πολύ μεγάλη και ερμηνεύεται με την είσοδο 
νέου πληθυσμιακού στοιχείου από την Ανατολή. Η άριστη ποιοτικά κεραμική 
και οι γραπτές κατηγορίες εξαφανίζονται και στη θέση τους εμφανίζεται μια 
κεραμική χονδροειδής, μονόχρωμη καστανή ή γκριζομέλανη, με πλαστική, 
κυρίως ταινιωτή, διακόσμηση. Οι φιάλες με εσωνεύον χείλος, οι πρόχοι με 
κυλινδρικό λαιμό και ταινιωτή λαβή, τα κύπελλα με ωτόσχημη λαβή είναι νέα 
σχήματα. Στη βόρεια Αλβανία υπάρχουν ενδείξεις, όπως πρόχοι τύπου 
Kostolac’ εγχάρακτη διακόσμηση τύπου Cetina κ.α., στενότερων σχέσεων με 
την κεντρική Αδριατική ζώνη και την ενδοχώρα της. 
 
 
Μέση εποχή του Χαλκού (2000-1600/1500 π.Χ.) 
 
Η Μέση εποχή του Χαλκού (ΜΕΧ) στο βορειοελλαδικό χώρο χαρακτηρίζεται 
από την εγκατάλειψη των οικισμών της ΠΕΧ, συνήθως έπειτα από βίαιη 
καταστροφή. Ελάχιστοι από αυτούς συνεχίζουν στη ΜΕΧ και παρουσιάζει 
εξαιρετικό ενδιαφέρον η αναζήτηση των αιτίων αυτού του φαινομένου, το 
οποίο παρατηρείται επίσης στην ανατολική Θράκη και τη Βουλγαρία. Στον 
οικισμό του Αγίου Μάμα συνυπάρχουν στοιχεία που προέρχονται τόσο από 
το βόρειο αιγαιακό χώρο (μυνιακή κεραμική), όσο και από την κεντρική 
Βαλκανική (πολιτισμό Vatin), ενδεικτικό της κινητικότητας που παρατηρείται 
στη διάρκεια της περιόδου. Αντίθετα στις ορεινές περιοχές (Αλβανία, Σερβία-
Μαυροβούνιο) η κατοίκηση είναι συνεχής.  
 
Στη Βουλγαρία οι εντοπισμένοι οικισμοί της ΜΕΧ είναι ελάχιστοι σε αντίθεση 
με του πολυάριθμους οικισμούς της προηγούμενης περιόδου (ΠΕΧ). Στην 
θρακική πεδιάδα γνωστοί είναι οι οικισμοί Razkopanica και G’ab’alovo που 
ανήκουν στην αρχή της περιόδου. Το φαινόμενο της απουσίας οικισμών από 
τα πεδινά αποδίδεται σε περιβαλλοντικούς ή οικονομικούς παράγοντες που 
ώθησαν τους κατοίκους σε υψηλότερες περιοχές. Στη ΝΔ Βουλγαρία τα 
ελάχιστα ευρήματα συνδέουν την περιοχή με τον πολιτiσμό Vatin της 
κεντρικής Βαλκανικής, ενώ η ΒΔ Βουλγαρία θα πρέπει να σχετίζεται με τον 
πολιτισμό Verbicioara της Ρουμανίας. 
 
Το ίδιο φαινόμενο της εγκατάλειψης οικισμών εμφανίζεται και στην ανατολική 
Θράκη εντάσσοντας την περιοχή στο ίδιο πλαίσιο με το βορειοελλαδικό χώρο 
και τη Βουλγαρία. 
 
Στη Σερβία και Μαυροβούνιο η εποχή του Χαλκού αρχίζει στη 2η χιλιετία. Το 
πρώιμο στάδιό της (Πρώιμη εποχή του Χαλκού, διαρκεί μεταξύ 1900 και 1550 
π.Χ. περίπου) χαρακτηρίζεται από την παρουσία περισσοτέρων ομάδων που 
προήλθαν από την ένωση στοιχείων της προηγούμενης χαλκολιθικής 
παράδοσης με τα νέα στοιχεία. Σε αντίθεση με το βορειοελλαδικό χώρο και τη 
Βουλγαρία η εποχή χαρακτηρίζεται από μια πολιτιστική σταθερότητα 
παράλληλα με την εμφάνιση σημαντικών οικονομικών ευκαιριών κυρίως λόγω 
της χρήσης χαλκού στην κατασκευή όπλων, εργαλείων και κοσμημάτων. Οι 
νέες μεταλλουργικές γνώσεις αναπτύχθηκαν στην Τρανσυλβανία και τη 
Σερβία. Οι περιοχές αυτές, χάρη στα πλούσια ορυχεία στην πρώτη και στις 
μικρές ποσότητες κασσίτερου και αρσενικού στη δεύτερη, εξελίχθηκαν σε 
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σημαντικά κέντρα για την κατεργασία του μετάλλου. Στα βορειοδυτικά, στη 
Σλοβενία, στο Srem και στη ΒΔ Σερβία δημιουργήθηκε ο πολιτισμός Vinkov, ο 
οποίος προήλθε κατά το μεγαλύτερο μέρος του από τον πολιτισμό Vucedol. 
Για τη δυτική Σερβία χαρακτηριστική είναι η ομάδα Belotic – Bela Crkva 
γνωστή από τις νεκροπόλεις με τους τύμβους. Στο Banat εμφανίζεται η ομάδα 
Moriska, η οποία δέχτηκε τις επιδράσεις των πρώιμων  χαλκολιθικών  
στοιχείων, αλλά και του σύγχρονου πολιτισμού Glina III – Schneckenberg της 
Ρουμανίας.  
 
Στην κεντρική Σερβία αναπτύσσεται ο πολιτισμός Bubanj ΙΙΙ, του οποίου 
χαρακτηριστικό είναι οι κανθαρίσκοι με ταινιωτές υπερυψωμένες λαβές. Στη 
διάρκεια της ίδιας περιόδου εμφανίζεται η ομάδα Vatin, η οποία έλαβε την 
ονομασία από το χωριό Vatin στο Vrsca του Banat, όπου εντοπίστηκε για 
πρώτη φορά και συναντάται στη Βοϊβοντίνα (Banat) και Σερβία. Σημαντικές 
αρχαιολογικές θέσεις του πολιτισμού Vatin είναι εκτός από τον ομώνυμο 
οικισμό, το Zidovar και η Omoljica που βρίσκονται στο Pancevo του Banat, η 
Gomolava στο Srem, το Feudvar στo Mosorin, της Backa, η Ljuljaci και η 
Dobraca στη δυτική Σερβία κλπ. Οι καινούριες ανασκαφές στο χωριό Mojsinj 
στο Cacak έφεραν στο φως καμένους σκελετούς κάτω από τύμβους της 
Mέσης εποχής του Χαλκού, κεραμική από τον πολιτισμό Vatin και λίγα 
χάλκινα εργαλεία, τα οποία συνδέουν την κεντρική Ευρώπη με το νότιο τμήμα 
της Βαλκανικής χερσονήσου. Τα  ευρήματα από το Mojsinj αποδεικνύουν τη 
μεγάλη διάρκεια του πολιτισμού Vatin. Ο πολιτισμός Vatin περιλαμβάνει 
μικρές ομάδες με κοινά γνωρίσματα. Το βασικό σχήμα στην κεραμική είναι τα 
κανθαρόσχημα κύπελλα με μία ή δύο λαβές, συχνά οξύμορφες (Hasenohren), 
οι κυλινδρικές βάσεις, τα διπλά αγγεία. Στα κύρια γνωρίσματα 
περιλαμβάνονται οι αποφύσεις στην κορυφή των κάθετων λαβών, η 
διακόσμηση με 3-4 παράλληλες αυλακώσεις αλλά και η χρήση παχύρρευστου 
χρώματος για τη διακόσμηση των αγγείων. Χαρακτηριστικός είναι ο μεγάλος 
αριθμός των οστέινων εργαλείων με πλούσια διακόσμηση από κύκλος και 
στίξεις. Η διακόσμηση με παράλληλες αυλακώσεις και η πιθανή χρήση 
διαβήτη για την κατασκευή των κύκλων αποτελούν ενδείξεις σχέσεων με το 
Αιγαίο, ενώ η χρήση παχύρρευστου χρώματος αποδίδεται στην επίδραση 
πολιτισμικών ομάδων της κεντρικής Ευρώπης. Οι οικισμοί την περίοδο αυτήν 
κτίζονται πάνω σε λόφους και στις όχθες των ποταμών. Η ταφή των νεκρών 
γίνεται σε τύμβους ή νεκροπόλεις. Ένας άλλος τρόπος ταφής είναι η καύση 
του νεκρού και η τοποθέτηση της τέφρας σε αγγείο. Τα κοσμήματα αρχικά 
ήταν απλά, αλλά σταδιακά αποκτούν σύνθετο και λεπτοδουλεμένο σχήμα με 
χαρακτηριστικότερες τις περόνες με κεφαλή διαφόρων σχημάτων (π.χ. 
Hülsenkopfnadel, Flügelnagel). Το ίδιο ισχύει για τα όπλα. Υπήρχαν όπλα με 
πλούσια διακόσμηση, τα οποία δηλώνουν την κοινωνική θέση του νεκρού. 
 
Στην Αλβανία η ΜΕΧ έχει εντοπισθεί στους οικισμούς Μaliq (φάση ΙΙΙγ) και 
Cetush, στα σπήλαια της Benja και του Netzir. Χαρακτηρίζεται από 
πολιτισμική άνθιση σε όλους τους τομείς. Η παρουσία χάλκινων όπλων, 
εργαλείων και μήτρας στο Μaliq  μαρτυρούν ανεπτυγμένη μεταλλουργία, ενώ 
η βελτίωση της ποιότητας στην κεραμική και η παρουσία εισηγμένων από το 
Νότο μυκηναϊκών όπλων την ανάπτυξη των ανταλλαγών με άλλες περιοχές 
και ιδιαίτερα τον Νότο. Το έθιμο των ταφών σε τύμβους συνεχίζεται. Στην 
περίοδο αυτήν ανήκουν οι τύμβοι στις θέσεις Vodhine, Bajkaj, Velze¨, Pazhok 
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κ.α. με πλούσια κτέριση, ενδεικτική ενός υψηλού πολιτισμικού πεδίου. Τα 
περισσότερα κτερίσματα (ξίφη, εγχειρίδια, μάχαιρες, αιχμές δοράτων, 
κύπελλο τύπου Βαφειού) μιμούνται σχήματα αιγαιακά της μεσοελλαδικής και 
πρώιμης μυκηναϊκής περιόδου. Ένα εγχειρίδιο με τριγωνική λεπίδα και 
ραβδώσεις από τους τάφους του Velze¨ αντιγράφει κατά τους μελετητές 
ιταλικά πρότυπα και αντικατοπτρίζει τις σχέσεις με την περιοχή της 
Αδριατικής. Η κεραμική που συνεχίζει την μονόχρωμη παράδοση της 
προηγούμενης περιόδου, είναι γκριζομέλανη με ανάγλυφες ταινίες, στίξεις ή 
χαράξεις για διακόσμηση. Στα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνονται μεταξύ 
των άλλων τα αγγεία με ημικυκλική υπερυψωμένη λαβή, αγγεία με οξυκόρυφη 
κάθετη λαβή, οι λαβές τύπου wish bone και οι υπερυψωμένες ταινιωτές 
ψευδομινυακού τύπου. 
 
 
Ύστερη εποχή του Χαλκού (1600/1500-1100 π.Χ.) 
 
Η εξέλιξη στην περιοχή της ανατολικής Θράκης κατά τη Μέση και Ύστερη 
εποχή του Χαλκού (ΥΕΧ) ακολουθεί εντελώς διαφορετικό δρόμο από εκείνον 
της Μ. Ασίας και του Αιγαίου, όπου αναπτύσσονται οι πρώτοι υψηλοί 
πολιτισμοί, προσανατολιζόμενη κυρίως προς τη βαλκανική ενδοχώρα. Η 
απουσία μόνιμων εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή δηλώνει 
πιθανότατα την ύπαρξη νομαδικών κοινοτήτων και οι ελάχιστοι οικισμοί στην 
ανατολική Βαλκανική (Βουλγαρία) αποτελούν τα κέντρα συνάντησης. Αντίθετα 
στην περιοχή της Τρωάδας παρατηρείται σημαντική ανάπτυξη των οικισμών 
(π.χ. Τροία) που συνεχίζεται εντονότερη στην Ύστερη εποχή του Χαλκού. 
Αξιοσημείωτη είναι η απουσία οικισμών αυτής της εποχής στο στενό του 
Βοσπόρου που είναι εξίσου σημαντικό σημείο ελέγχου προς τον Εύξεινο 
Πόντο. Το μοναδικό εύρημα στα θρακικά παράλια της θάλασσας του 
Μαρμαρά είναι ο «θησαυρός» από το Kozmandere που αποτελεί 
συγκέντρωση αντικειμένων από διάφορες περιοχές (Ελλάδας, Καυκάσου) και 
αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα κάποιου εμπόρου. 
 
Αντίθετα με την προηγούμενη περίοδο στην αρχή της εποχής του Σιδήρου η 
ανατολική Θράκη φαίνεται να αποτελεί χώρο εγκατάστασης ομάδων που 
ήρθαν από το Βορρά μεταφέροντας τη χαρακτηριστική κεραμική Babada’g-
Psenichevo με τις χαρακτηριστικές κερατοειδείς αποφύσεις στα σώματα 
κλειστών κυρίως αγγείων. Οι οικισμοί είναι μικροί σε έκταση, ιδρύονται σε 
ανοικτούς χώρους, χωρίς οχύρωση. Στα ταφικά τους έθιμα περιλαμβάνεται η 
ταφή σε μικρούς τύμβους, ενώ χαρακτηριστική είναι η παρουσία μεγαλιθικών 
μνημείων. Η απομόνωση της ανατολικής Θράκης από τη Μ. Ασία έχει 
ουσιαστικά καθιερωθεί. 
 
Στην περιοχή της ανατολικής και βορειοανατολικής Βουλγαρίας (παράλια 
Ευξείνου Πόντου και Δοβρουτζά) η περίοδος αυτή αντιπροσωπεύεται σε καλά 
ερευνημένους οικισμούς (Rezervata, Golemija Ostrov). Ο οικισμός Golemija 
Ostrov προστατευόταν από οχυρωματικό τείχος από χώμα και λίθους. Τα 
σπίτια είναι αψιδωτά διαταγμένα στη σειρά. Στο εσωτερικό τους υπήρχε εστία, 
φούρνος και χώροι αποθήκευσης. Η κεραμική περιλαμβάνει ανοικτά και 
κλειστά αγγεία (φιάλες, κανθάρους, κύπελλα κ.α.), τα οποία σπάνια φέρουν 
διακόσμηση και εντάσσονται την περιοχή στην πολιτιστική ομάδα Coslogeni. 
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Οι ταφές δεν γίνονται πλέον σε ταφικούς τύμβους και δείχνουν σαφή 
μεταβολή των ταφικών εθίμων στην περιοχή. Η βορειοδυτική Βουλγαρία 
εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από την επιρροή πολιτισμών της κεντρικής 
Βαλκανικής. Αυτή την περίοδο κυριαρχεί ο πολιτισμός Zuto Βrdo που 
καλύπτει επίσης τη Σερβία και τη ΝΔ Ρουμανία. Οι καλύτερα ερευνημένες 
θέσεις στη Βουλγαρία είναι η νεκρόπολη Orsoja κοντά στο Lom και ο οικισμός 
Novo Selo κοντά στο Vidin. Οι ταφές γίνονται με καύση των νεκρών και 
ενταφιασμό των τεφροδόχων αγγείων που καλύπτονταν από φιάλη, κύπελλο 
ή άλλο αγγείο. Χαρακτηριστική για την περίοδο είναι η πλούσια διακόσμηση 
της κεραμικής με τις χαράξεις γεμάτες με λευκή ύλη, τα πήλινα 
ανθρωπόμορφα ειδώλια, τα ομοιώματα αμαξών, λέμβων ή τροχών. Τα 
γυναικεία ειδώλια φέρουν κωνικό φόρεμα και πλούσια εγχάρακτη διακόσμηση. 
Από τα μετάλλινα ευρήματα που μαρτυρούν πλούσια μεταλλουργία, 
χαρακτηριστικός είναι ο «θησαυρός” του V’al’cit’an, ένα σύνολο από φιάλες, 
κανθαρόσχημα κύπελλα, κάλυμμα και τριπλό αγγείο από χρυσό συνολικού 
βάρους 13 κιλών που βρέθηκε κοντά στο Pleven. Κατά τους μελετητές 
σχετίζεται με τον αιγαιακό χώρο. Η περιοχή της νοτιοδυτικής Βουλγαρίας 
αντιπροσωπεύεται από τα ευρήματα της Kamenska ‘Cuka κοντά στο 
Blagoevgrad, έναν οχυρωμένο σταθμό ελέγχου των στενών της Κρέσνα, ο 
οποίος τελικά καταστράφηκε από σεισμό. Η κεραμική που περιλαμβάνει 
κύπελλα, κανθάρους αμφορείς με χοανοειδές στόμιο, λοξότμητες πρόχους και 
κύλικες, φέρει συνήθως πλαστική διακόσμηση εντάσσεται στην ευρύτερη 
ομάδα που καλύπτει τη Μακεδονία και την αιγαιακή Θράκη. Από τη θρακική 
πεδιάδα τα ευρήματα είναι ελάχιστα, προέρχονται από «θησαυρούς» και 
εντάσσονται στην πολιτισμική ομάδα Zimnicea–Plovdiv και μάλιστα της 
τελικής της φάσης. Χαρακτηριστικό γνώρισμα, ιδιαίτερα του τέλους, της 
περιόδου, σε όλη τη Βουλγαρία (και όχι μόνο) είναι η συνήθεια της 
απόκρυψης ομάδων μεταλλικών αντικειμένων στο έδαφος («θησαυρών»), 
φαινόμενο που αντανακλά την αβεβαιότητα των καιρών (εικ. 11). Το τέλος της 
εποχής του χαλκού προσδιορίζεται από την εμφάνιση των θρακικών φύλων 
που εισάγουν της εποχή του Σιδήρου. 
 
Στη Σερβία-Μαυροβούνιο στο μέσον περίπου της 2ης χιλιετίας (1550 π.Χ.) 
αρχίζει η τοπική Μέση εποχή του Χαλκού που αντιστοιχεί στην αρχή της ΥΕΧ 
στην Ελλάδα. Στο διάστημα αυτό συνεχίζεται ο πολιτισμός Vatin και στο τέλος 
της περιόδου (ήδη ΥΕΧ στην Ελλάδα), εμφανίζεται στο κεντρικό τμήμα του 
Δούναβη η ομάδα Dubovac-Zuto Βrdo, η οποία έλαβε το όνομα της από δύο 
περιοχές του Δούναβη, το Dubov στο Banat και Zuto Βrdo στην ανατολική 
Σερβία. Το πλέον σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας είναι η άφθονη 
κεραμική, η ειδωλοπλαστική και τα κτερίσματα, που βρέθηκαν στις 
νεκροπόλεις με τις τεφροδόχες κάλπες. Κύρια σχήματα οι μεγάλες υδρίες με 
πλατύ στόμιο, σφαιρικό σώμα και στενή βάση και οι φιάλες με δύο ή τέσσερις 
κάθετες λαβές, οι κυλινδρικές βάσεις, τα διπλά αγγεία κλπ. Υπάρχουν ακόμη 
πτηνόμορφα και ζωόμορφα αγγεία. Η διακόσμηση είναι εγχάρακτη με 
προσθήκη λευκού χρώματος και στιλβωμένη. Τα θέματα είναι γεωμετρικά 
σχήματα. Οι συνθέσεις καλύπτουν όλη την επιφάνεια του αγγείου. Τα ειδώλια 
παριστάνουν γυναικείες μορφές με μακρύ κωνικό ένδυμα. Πιο γνωστό είναι το 
ειδώλιο του Klicev (ύψος 0,34 μ.), το οποίο βρέθηκε στο χωριό Klicevo το 
1880 και καταστράφηκε στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παριστάνει γυναικεία 
μορφή με μακρύ ένδυμα και κοσμήματα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 
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ομοιώματα αμαξών που βρέθηκαν στο χωριό Dupljaja στο νότιο Banat. Το 
πρώτο φέρει μορφή με ερυθρό χρώμα και το άλλο ανθρώπινη μορφή με 
πτηνά (πάπιες) στο ζυγό (εικ. 12). Και τα δύο ειδώλια αντιπροσωπεύουν στην 
ειδωλοπλαστική την τεχνοτροπία της ομάδας Dubovac-Zuto Βrdo, 
εκφράζοντας ταυτόχρονα την θρησκευτική αντίληψη του δημιουργού. Τα 
μετάλλινα ευρήματα αυτής της περιόδου είναι ποικίλα και ολιγάριθμα και 
συνδέονται με τους πολιτισμούς Vatin και Dubovac-Zuto Βrdo. Ορισμένα, 
όπως η ομάδα χρυσών ευρημάτων από τη θέση Velike Vrbice στον Δούναβη, 
η οποία αποτελείται από μαργαριτάρια και δακτυλίδια με εγχάρακτους 
πλοχμούς, μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόν εισαγωγής από τον Βορρά, 
ενώ άλλα είναι τοπικές απομιμήσεις βόρειων προτύπων. Χαρακτηριστικά είναι 
τα πολυάριθμα περικάρπια με τριγωνικές απολήξεις που μοιάζουν με 
παλάμες χεριού. Συναντώνται συχνά στην πεδιάδα του Μεγάλου Μοράβα, 
όπου παράγονται και πιθανότατα εξάγονται σε Βορρά και Νότο. Η 
διακόσμησή, η τεχνική και ο αριθμός τους μας οδηγούν σε τοπικούς τεχνίτες, 
οι οποίοι δεν ήταν ακόμη σε θέση να κατασκευάσουν κομψοτεχνήματα από 
μέταλλο. 
 
Στο τέλος της Μέσης και στις αρχές της ΥΕΧ που αντιστοιχεί με την ΥΕ ΙΙΙ 
περίοδο στην Ελλάδα, διασπάται η ομοιογένεια του πολιτισμού Vatin. 
Δημιουργούνται πολλές νέες ομάδες, όπως είναι η ομάδα Belegis στη 
Βοϊβοντίνα, η ομάδα Paracin στην κεντρική Σερβία και η ομάδα Brnjica στη 
νότια Σερβία και στο Κόσοβο. Σε όλες αυτές τις ομάδες οι νεκροί θάβονται σε 
νεκροπόλεις σε τεφροδόχες κάλπες με κεραμικά κτερίσματα. Οι τεφροδόχες 
κάλπες έχουν κυλινδρικό λαιμό και τονισμένο σώμα, οι φιάλες και τα κύπελλα 
είναι ευρύστομα, τα μέταλλα στους τάφους είναι πολύ συχνά. Τα σπίτια την 
περίοδο αυτήν είναι επίγεια αλλά συχνά και υπόσκαφα με ωοειδές σχήμα. Οι 
τοίχοι είναι πασσαλόπηκτοι και αποτελούνται από πλέγμα ξύλων και πηλού. 
Τα δάπεδα έχουν ιδιαίτερη διαμόρφωση και συχνά, όπως και οι εστίες, έχουν 
ως υποδομή όστρακα κεραμικής. Στην τελευταία φάση της Ύστερης εποχής 
του Χαλκού εξαπλώνεται ο πολιτισμός με τις τεφροδόχες κάλπες από την 
Παννονία. Στο Νότο επικρατεί η σκοτεινόχρωμη κεραμική με αυλακώσεις, 
γνωστή σαν τύπος Gava που βρίσκεται στην περιοχή της Βοϊβοντίνας και της 
Σερβίας. Σημειώνονται αλλαγές των ομάδων. Η ομάδα Belegis στην τελική 
φάση της εποχής του Χαλκού έχει πλέον το όνομα Belegis-Gava, ενώ οι 
ομάδες Paracin και Brnjica εισάγουν ορισμένα νέα στοιχεία. Αυτή η περίοδος 
χρονολογείται μεταξύ 1300 και 1000 π.Χ. και σχετίζεται με την παρουσία 
περισσοτέρων από 120 θησαυρών χάλκινων αντικειμένων από την περιοχή 
της Σερβίας. Όμοιά τους υπάρχουν  εκατοντάδες σε γειτονικές περιοχές, 
όπως στην Κροατία, Ουγγαρία, Ρουμανία και γενικά σε όλη την περιοχή της 
Ευρώπης. Οι ομάδες αυτές περιλαμβάνουν εργαλεία, όπλα, κοσμήματα, 
σκεύη, κομμάτια χαλκού κλπ. Ο μεγάλος αριθμός των θησαυρών (ομάδων 
ευρημάτων), οι πολιτιστικές ομάδες, τα ταφικά έθιμα, οι συχνές καταστροφές 
των οικισμών από φωτιά, οι διακοπές στις εγκαταστάσεις ορισμένων λόφων 
μαρτυρούν ανήσυχους καιρούς στα τέλη της εποχής του Χαλκού. Αναίτιες 
κινήσεις και μεταναστεύσεις διαφόρων ομάδων και φυλών παρατηρούνται 
στην ευρύτερη περιοχή, από την κεντρική Ευρώπη μέχρι την Αίγυπτο και από 
την νότια Ρωσία μέχρι το Αιγαίο, και οδήγησαν στην κατάρρευση της  
Χετιτικής αυτοκρατορίας, στην πτώση της Τροίας, στην καταστροφή του 
Μυκηναϊκών ανακτόρων, στην εμφάνιση των Δωρικών φυλών και άλλων 
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γεγονότων, τα οποία γνωρίζουμε περισσότερο από μύθους και από 
παραδόσεις παρά από ιστορικά τεκμήρια. Την πιο σημαντική αλλαγή και την 
αναστάτωση που επικρατούσε στην κεντρική Βαλκανική μπορούμε να 
παρακολουθήσουμε μόνο μέσα από αρχαιολογικά δεδομένα. Δεν οφείλεται σε 
εισβολή κεντροευρωπαϊκών ομάδων και ομάδων του Δούναβη με κατεύθυνση 
προς Νότο, όπως είχε θεωρηθεί, αλλά στις μετακινήσεις πολλών ομάδων και 
φυλών που σημειώνονται αυτή την περίοδο. 
 
 
Η Ύστερη εποχή του Χαλκού στην ΠΔΓΜ αρχίζει ουσιαστικά με τη διείσδυση 
στοιχείων του μυκηναϊκού κόσμου κατά μήκος της κοιλάδας του Αξιού 
(περίπου β΄ μισό 2ης χιλιετίας). Οι οικισμοί έχουν περιορισμένη έκταση και 
ιδρύονται σε φυσικά προστατευμένα μέρη. Σημαντικότεροι είναι οι οικισμοί 
Stolot κοντά στο χωριό Ulanci, Bezanija στο χωριό Krii Dol, Vardarski Rid 
κοντά στο Γευγελί (ίσως η αρχαία Γορτυνία). Τα λίγα κτίσματα που 
ανασκάφηκαν στους προαναφερθέντες οικισμούς μαρτυρούν σαφή επίδραση 
από το Νότο, καθώς κτίζονται με πλίνθους πάνω σε λίθινη κρηπίδα, στοιχείο 
που χαρακτηρίζει οικισμούς της κεντρικής και της δυτικής Μακεδονίας (π.χ. 
Καστανάς, Άσσηρος, Τούμπα Θεσσαλονίκης). Ωστόσο, κανείς οικισμός στην 
περιοχή της Πελαγονίας και του άνω ρου του Αξιού δεν έχει τη διάρκεια 
κατοίκησης αυτών των οικισμών, με τους οποίους συνυπάρχουν μόνο για 
σύντομο διάστημα. Για παράδειγμα ο οικισμός Stolot –Ulanci υπήρξε 
σύγχρονος με τα στρώματα κατοίκησης 15-13 του Καστανά. Οι νεκροπόλεις 
βρίσκονται κοντά στους οικισμούς και ορισμένες από αυτές έχουν ερευνηθεί ή 
ερευνώνται ακόμη (π.χ. νεκροπόλεις Dimov Grob κοντά στο χωριό Ulanci και 
Vodovratski Pat κοντά στο χωριό Vodovrati). Οι τάφοι είναι κιβωτιόσχημοι και 
οι νεκροί τοποθετούνται σε στάση συσπείρωσης, στο δεξί ή αριστερό πλευρό. 
Σπανιότερες είναι οι ταφές σε πίθούς. Από τους τάφους προέρχεται πλήθος 
αγγείων που αποτελούσαν κτέριση του νεκρού. Πρόκειται για κανθαρίσκους 
και φιάλες με υπερυψωμένες λαβές με ή χωρίς κερατοειδείς αποφύσεις, 
αμφορίσκους, αλάβαστρα, σκύφους (εικ. 13). Η διακόσμηση είναι 
αμαυρόχρωμη, όπως τη γνωρίζουμε από οικισμούς της δυτικής και κεντρικής 
Μακεδονίας και η οποία δεν συνεχίζεται στην περιοχή μετά τον 12 αι. π.Χ. 
Σχήματα, διακόσμηση αλλά και άλλα ευρήματα (π.χ. ξίφος από το Tetovo) 
δηλώνουν σαφή επίδραση από το Νότο. Με εξαίρεση ένα όστρακο από τη 
νεκρόπολη Dimov Grob στο Ulanci δεν βρέθηκε ακόμη μυκηναϊκή κεραμική. 
Στο τέλος της ΥΕΧ η σχέση με το Αιγαίο φαίνεται να χαλαρώνει. Νέα στοιχεία 
(π.χ. καύση νεκρών και χρήση τεφροδόχων αγγείων στις ταφές) διεισδύουν 
από το Βορρά και σε συνδυασμό με την αναταραχή που επικρατεί την ίδια 
περίοδο στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου, προκαλούν σχετική απομόνωση 
της περιοχής. 
 
Στην Αλβανία η Ύστερη εποχή του Χαλκού αντιπροσωπεύει την περίοδο της 
μεγαλύτερης πολιτισμικής ανάπτυξης που συνδυάζεται με την βελτίωση σε 
πολλούς τομείς της οικονομίας και διαιίτερα της μεταλλουργίας. Εντοπίστηκε 
στους οικισμούς Maliq (φάση IIId), Podgorie, Belsh (φάση I), , Badhe¨r, σε 
σπήλαια Tren (φάση IIIβ) Be¨nja (φάση II) και σε διάφορους ταφικούς 
τύμβους. Κοντά στους οικισμούς σε πεδινά μέρη και τις σπηλαιοκατοικήσεις 
για πρώτη φορά εμφανίζονται οικισμοί σε κορυφές λόφων που 
προστατεύονται από ισχυρούς οχυρωματικούς περιβόλους 
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κατασκευασμένους με ξερολιθιά (π.χ. Badhe¨r περιοχή Αυλώνα). Αυτός ο 
τύπος οικισμών εξαπλώνεται και κυριαρχεί στην επόμενη Εποχή του Σιδήρου. 
Τα πλούσια αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν σημαντική εξέλιξη στη 
μεταλλουργία αλλά και στη γεωργία και την κτηνοτροφία που με τη σειρά τους 
επέφεραν σημαντικές μεταβολές στην κοινωνική δομή καθώς κατά τους 
μελετητές της εποχής παράλληλα με την ενίσχυση της πατριαρχίας 
εμφανίστηκε μια νέα κοινωνική τάξη, η αριστοκρατία. Η μεταλλοτεχνία 
χαρακτηρίζεται τόσο από το πλήθος όσο και από την ποικιλία των προϊόντων 
της ιδιαίτερα προς το τέλος της περιόδου. Συνήθεις είναι οι πελέκεις διαφόρων 
τύπων. Αξιοσημείωτοι είναι οι αμφίστομοι που μιμούνται κρητομυκηναϊκά 
πρότυπα και συναντώνται ιδιαίτερα στη νότια στην Αλβανία συχνότερα από 
κάθε άλλη βαλκανική περιοχή. Άλλοι, επίσης αμφίστομοι, πελέκεις με 
περιχείλωμα στην οπή αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ των τύπων 
Ηermones και Kilindir που απλώνονται στην Κέρκυρα, Λευκάδα, Πελαγονία, 
Σερβία και Ήπειρο, Μακεδονία, Αλβανία αντίστοιχα. Οι πελέκεις τύπου 
Σκόδρα παρουσιάζονται στη βόρειο Αλβανία, υπάρχουν, ωστόσο, 
παραδείγματα και από άλλες περιοχές της Βαλκανικής (Μακεδονία, Σερβία, 
Βουλγαρία). Τα ξίφη φέρον τώρα γλωσσόσχημη λαβή και εξακολουθούν να 
μιμούνται αιγαιακά αλλά και ιταλικά πρότυπα (εικ. 14). Οι φυλλόσχημες 
αιχμές δοράτων θεωρούνται επίδραση από την κεντρική βαλκανική, ενώ οι 
βιολόσχημες συναντώνται κυρίως στην Αλβανία και στην Ελλάδα στο τέλος 
της περιόδου (12ος αι. π.Χ.). Στην κεραμική η παράδοση των σκοτεινόχρωμων 
αγγείων συνεχίζεται στη βόρεια Αλβανία. Στις άλλες περιοχές επικρατεί πλέον 
η κεραμική με ανοιχτόχρωμη ωχροκίτρινη ή καστανέρυθρη επιφάνεια και 
βελτιωμένη κεραμική ποιότητα. Το σχηματολόγιο των αγγείων εμπλουτίζεται 
με χαρακτηριστικούς τους αμφορείς με κωνικό σώμα και υψηλό λαιμό και τις 
φιάλες με λαβές τύπου “biforata” και “wish bone”. Ωστόσο, κύριο γνώρισμα 
της περιόδου είναι η εμφάνιση της κεραμικής τύπου Devoll (από την περιοχή 
εμφάνισής της στην κοιλάδα του ποταμού Δεβόλη). Πρόκειται για κεραμική 
που φέρει διακόσμηση με θαμπό καστανό χρώμα στην ωχροκίτρινη επιφάνεια 
και θέματα γεωμετρικά. Η κατηγορία αυτή θα εξελιχθεί στην αμαυρόχρωμη 
γραπτή κεραμική και θα συνεχιστεί στην επόμενη Εποχή του σιδήρου. 
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Παρατήρηση 
 
1. Λέξεις βαλκανικών χωρών που έχουν επίθημα στα φωνήεντα ή 
σύμφωνα, σημειώνονται στο κείμενο απόστροφο (‘) πριν από το φωνήεν ή το 
σύμφωνο. 
 
Π.χ.  η λέξη Star’cevo γράφεται σωστά   Starcevo  (βλ. Τυπωμένο  

συνημμένο κείμενο) 
 Vin’ca  -  Vinca 
  Vu’cedol  -  Vucedol 
 G’al’abnik - Galabnik 
 
2. Σε άλλη περίπτωση ορισμένα σύμφωνα υποδιαστέλλονται. Στο κείμενο 
η υποδιαστολή δηλώνεται με κόμμα πριν το σύμφωνο.  
 
Π.χ.  Co,tofeni  -  Cotofeni 
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