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Κατερίνα Σκουρτοπούλου 

Δρ. Προϊστορικής Αρχαιολογίας. 

 

ΟΙ ΛΙΘΟΤΕΧΝΊΕΣ ΑΠΟΛΕΠΙΣΜΕΝΟΥ ΛΙΘΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 

 

Οι λιθοτεχνίες απολεπισμένου λίθου της κεντρικής Μακεδονίας αποτελούν 

ένα υλικό πλούσιο σε πληροφορίες για τις ανθρώπινες δραστηριότητες, ιδιαίτερα 

στον τομέα των τεχνικών επιλογών και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που αυτές 

προξενούν. Οι ανασκαμμένοι οικισμοί στο σύνολο τους χαρακτηρίζονται από την 

αυξημένη παρουσία λιθοτεχνιών απολεπισμένου λίθου που προσδίδει σε ορισμένους 

οικισμούς χαρακτήρα εξειδικευμένων δραστηριοτήτων. 

Όσον αφορά τη Νεολιθική εποχή, τα περισσότερο γνωστά λιθοτεχνικά σύνολα 

ανήκουν κατά βάση στη Νεότερη Νεολιθική (5400 – 4700 π.Χ.) σε αντιστοιχία με 

τους ανασκαμένους οικισμούς (Βασιλικά C, Θέρμη Β, Μακρύγιαλος, Σταυρούπολη 

ΙΙ) (Κυριακίδου 1991, Σκουρτοπούλου 1990, 1992, Σκουρτοπούλου 1993, 

Skourtopoulou 1999, Σκουρτοπούλου 2002α, 2004, Andreou, Fotiadis and Kotsakis 

1996: table 1). Πέρα από τα λιθοτεχνικά αυτά σύνολα, προκαταρκτική επισκόπηση 

έδειξε ότι αντιπροσωπεύονται επίσης οι φάσεις του τέλους της Αρχαιότερης και των 

αρχών της Μέσης Νεολιθικής (Λητή Ι και ΙΙΙ) (Τζαναβάρη και Φίλης 2002, 

Τζαναβάρη, Κώτσος και Γκιούρα 2002), ενώ επαρκέστερα εμφανίζεται η Μέση 

Νεολιθική (Βασιλικά C , Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης), το τέλος της Μέσης 

Νεολιθικής (Βασιλικά C, Σταυρούπολη Ι, Θέρμη Β), και η μετάβαση στη Νεότερη 

Νεολιθική (Βασιλικά C, Θέρμη Β, Σταυρούπολη) (Γραμμένος 1991, Παππά 1993, 

Παππά 1997, Γραμμένος και Κώτσος 2002, 2004, Παππά, Αδακτύλου και Νάνογλου 

2001). Αντίστοιχα, η εποχή του Χαλκού αντιπροσωπεύεται σε μικρότερο βαθμό από 

τις λιθοτεχνίες του Καστανά (Hochstetter 1987:132-33, 580, Tafeln. 7-9), της 

Ασσύρου (Wardle 1980, 253), της Τούμπας Θεσσαλονίκης (π.β. Andreou, Fotiadis 

and Kotsakis 1996, 581-2), και της Μεσημεριανής (Σκουρτοπούλου 2002β). Η 

λιθοτεχνία του Καστανά αναπτύσσεται επίσης και κατά την Εποχή του Σιδήρου 

παρουσιάζοντας αύξηση των προϊόντων σε προχωρημένη φάση της περιόδου αυτής 

(Hochstetter ibid.).  
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Οι πρώτες ύλες. 

 

Το μεγαλύτερο τμήμα των Νεολιθικών λιθοτεχνιών περιλαμβάνει πρώτες ύλες 

τοπικής προέλευσης. Κυριαρχεί ο πυριτιακός λιμονίτης, ένα χονδρόκοκκο πέτρωμα 

που προσιδιάζει στον ίασπη, σε πορτοκαλί, σκούρο κίτρινο ανοικτό καφέ και βυσσινί 

αποχρώσεις, με διατηρημένο τον εξωτερικό φλοιό από ασβετολιθικό πέτρωμα. Mία 

εντυπωσιακή θέση λατόμευσης του πετρώματος αυτού εντοπίστηκε 2.5 χλμ. βόρεια 

του οικισμού των Βασιλικών (Γραμμένος 1991, Σκουρτοπούλου 1990), ενώ 

αφθονούν οι επιφανειακές εμφανίσεις του στην ίδια περιοχή. Ο πυριτιακός λιμονίτης 

συναντάται σε τρεις διαφορετικές ποιότητες ως προς την απολέπιση. Oι υψηλής 

ποιότητας κατηγορίες χαρακτηρίζονται από πορτοκαλί και σκούρες κίτρινες 

αποχρώσεις και φέρουν στιλπνή και ομοιογενή επιφάνεια. Σε μια κατηγορία, τα 

οξείδια του σιδήρου που εμπεριέχονται στο πέτρωμα αυτό δημιουργούν 

σχηματισμούς σκούρων λεπτών γραμμώσεων. Οι μέσης ποιότητας κατηγορίες 

χαρακτηρίζονται από πορτοκαλί, σκούρες κίτρινες, ανοικτό καφέ και βυσσινί 

αποχρώσεις και σχετική ομοιογένεια στη σύσταση τους. Η επιφάνεια τους είναι ξηρή 

στην υφή, χωρίς στιλπνότητα. Οι χαμηλής ποιότητας κατηγορίες χαρακτηρίζονται 

από τις ίδιες αποχρώσεις με τις κατηγορίες της μέσης ποιότητας και χαμηλή 

ομοιογένεια με υψηλό ποσοστό εγκλεισμάτων στη σύσταση τους. Η πειραματική 

μελέτη της λιθοτεχνίας του οικισμού της Θέρμης Β έδωσε σοβαρές ενδείξεις για την 

πιθανή σκόπιμη έκθεση του πυριτιακού λιμονίτη στη θερμότητα με στόχο τη 

βελτίωση της ελαστικότητας της δομής του και κατ’επέκταση την καλύτερη 

αντίδραση του στον ελέγχο της θραύσης κατά την απολέπιση (Σκουρτοπούλου και 

Δημητριάδης 1996).  

Εξίσου υψηλά είναι τα ποσοστά του χονδρόκοκκου χαλαζία σε γαλακτώδη 

απόχρωση, χαμηλής ποιότητας ως προς την απολέπιση. Περιορισμένο είναι το 

ποσοστό χαλαζία υψηλής ποιότητας, διάφωτου ως προς τη σύσταση του και σε 

ανοιχτές γκρίζες αποχρώσεις.  
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Στην περίπτωση ενός οικισμού (Μακρύγιαλος Πιερίας) χρησιμοποιείται μία 

κατηγορία χονδρόκοκκου πυριτόλιθου σε κίτρινες, σκούρες καφέ και γκρίζες 

αποχρώσεις, χαμηλής ποιότητας ως προς την απολέπιση.  

Σε χαμηλότερα ποσοστά χρησιμοποιούνται διάφορες κατηγορίες πυριτόλιθων 

υψηλής ποιότητας, η γεωγραφική διαφοροποίηση των οποίων είναι ενδεικτική των 

διαφορετικών επιλογών κατά οικισμό. ‘Ετσι, οι οικισμοί της Θέρμης Β και της 

Σταυρούπολης χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός εξαιρετικής ποιότητας 

ημιδιαφανούς πυριτόλιθου σε μελί, γκρι και σκούρες καφέ αποχρώσεις (εικ. 1,2, 3), 

ενώ ο οικισμός του Μακρύγιαλου καταπλήσει με την έντονη διαφοροποίηση των 

πυριτολιθικών κατηγοριών, που περιλαμβάνει κατηγορίες πυριτόλιθων παρόμοιες με 

αυτές που συναντώνται στους οικισμούς της Θεσσαλίας, υψηλής ποιότητας αδιαφανή 

πυριτόλιθο σε βυσσινί, σκούρο καφέ, φαιές και υπόλευκες αποχρώσεις, και μια 

κατηγορία ημιδιαφανή γκρίζου πυριτόλιθου παρόμοιου με πετρώματα της 

βορειοδυτικής Ελλάδας. Επιπλέον, στον οικισμό αυτόν συναντώνται κατηγορίες 

πυριτόλιθου πιθανής τοπικής προέλευσης, σε ελαιόχρωμη γκρίζα ή πορτοκαλί 

απόχρωση, μέτριας ποιότητας ως προς την απολέπιση. 

Τέλος, αισθητή είναι η παρουσία του οψιανού στις λιθοτεχνίες της κεντρικής 

Μακεδονίας. Όλοι οι προαναφερθέντες οικισμοί χαρακτηρίζονται από τη σταθερή 

παρουσία οψιανού η χημική ανάλυση του οποίου με ενεργοποίηση νετρονίων έδειξε 

ότι προέρχεται από το τη Μήλο (Κυλίκογλου, αδημοσίευτη έρευνα). Αποτελεί 

ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο οψιανός φαίνεται ότι καλύπτει ένα σημαντικό ποσοστό 

των αναγκών σε στενές λεπίδες (bladelets). 

Στην Εποχή του Χαλκού, συνεχίζεται η χρήση των ίδιων πρώτων υλών. Με βάση 

προκαταρκτικές παρατηρήσεις και δημοσιευμένα στοιχεία φαίνεται ότι περιορίζεται η 

χρήση υψηλής ποιότητας πυριτόλιθων ενώ επικρατούν ο χαλαζίας και ο πυριτιακός 

λιμονίτης. Η κατά τόπους διαφοροποίηση δεν αποκλείεται ωστόσο, όπως υπονοεί η 

διαφαινόμενη επικράτηση κατηγοριών πυριτόλιθου για τη λιθοτεχνία του Καστανά 

(Hochstetter 1987: 580).  
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Προϊόντα και τεχνικές. 

 

Οι τεχνικές διαφοροποιούνται ανάλογα με τα ξεχωριστά είδη των προϊόντων αλλά 

και το στάδιο της εκμετάλλευσης του πυρήνα κατά τη διαδικασία παραγωγής των 

λιθοτεχνικών προϊόντων. Έτσι, κατά τη διάρκεια της Νεολιθικής εποχής, για τις 

φολίδες που εξάγονται κατά τα πρώτα στάδια διαμόρφωσης του πυρήνα 

χρησιμοποιείται η τεχνική της άμεσης κρούσης με σκληρό ή μαλακό κρουστήρα. Οι 

φολίδες αυτές φέρουν στην εξωτερική τους επιφάνεια τον φλοιό των ακατέργαστων 

κονδύλων, την εξωτερική, δηλαδή, επιφάνεια της πέτρας που είτε αποτελεί το, κατά 

κανόνα ασβεστολιθικό, υλικό μέσα στο οποίο έχει αναπτυχθεί το πυριτιακό πέτρωμα, 

είτε αποτελεί την ίδια την επιφάνεια του πυριτιακού πετρώματος που έχει φθαρεί 

λόγω της μετακίνησης του. Στην πρώτη περίπτωση μιλούμε για πρωτογενή 

εναπόθεση του πετρώματος ενώ στη δεύτερη για δευτερογενή με τη μεσολάβηση της 

μετακίνησης. 

Η τεχνική της άμεσης κρούσης χρησιμοποιείται επίσης για την εξαγωγή φολίδων 

ως σχεδιασμένων υπόβαθρων για την κατασκευή εργαλείων, κυρίως από χαλαζία, 

πυριτιακό λιμονίτη, μέτριας και χαμηλής ποιότητας πυριτόλιθο. Οι φολίδες που 

εξάγονται με τον τρόπο αυτόν απαντούν σε σχετικά χονδροειδή μορφοτεχνολογικά 

πρότυπα με μήκος που κυμαίνεται γύρω στα 2.5 εκ., πλάτος γύρω στα 2 εκ. και πάχος 

γύρω στα 0,7 εκ. Υπάρχει σαφής διαφοροποίηση των φολίδων ανάλογα με την πρώτη 

ύλη από την οποία εξάγονται. Έτσι, οι φολίδες από πυριτιακό λιμονίτη ξεπερνούν σε 

μέγεθος τα υπόλοιπα υλικά ενώ ένα τμήμα τους προσιδιάζει στις λεπίδες με αύξηση 

του μήκους και μια κεντρική ακμή που τους προσδίδει γεωμετρικά πρότυπα (εικ. 4). 

Οι φολίδες από μέτριας και χαμηλής ποιότητας πυριτόλιθο είναι μικρότερες σε 

μέγεθος. Οι φολίδες από χαλαζία διαφοροποιούνται κατά περίπτωση, ακολουθώντας 

τα μορφολογικά πρότυπα των πυριτιακών υλικών. Χαρακτηριστικές είναι οι 

τριγωνικού σχήματος φολίδες που πιθανόν χρησιμοποιούνται ως εργαλεία διάτρησης 

(εικ. 5). Επιπλέον, ο χαλαζίας χρησιμοποιείται, πέραν της εξαγωγής φολίδων, για την 

εξαγωγή μακρόστενων ‘ραβδόμορφων’ προϊόντων (bâtonnets) με εφαρμογή της 

διπολικής κρούσης με σκληρό ή μαλακό κρουστήρα  (εικ. 6). Ένα άλλο προϊόν που 

χαρακτηρίζει την εκμετάλλευση των μέτριας και χαμηλής ποιότητας πυριτόλιθων 

στον οικισμό του Μακρύγιαλου είναι τα θραυσμένα στη μέση χαλίκια τα οποία με 
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τον τρόπο αυτόν δίνουν δύο υπόβαθρα που μετατρέπονται σε εργαλεία, κατά κανόνα 

ξέστρα. 

Διαφορετικές είναι οι τεχνικές που εφαρμόζονται για την εξαγωγή των λεπίδων. Η 

πιο διαδεδομένη τεχνική είναι αυτή της έμμεσης κρούσης κατά την οποία το προϊόν 

εξάγεται με τη βοήθεια ενός ενδιάμεσου εργαλείου από όστο ή ξύλο, το οποίο 

τοποθετείται εφαπτομενικά στο άκρο του πυρήνα ενώ η δύναμη κρούσης 

εφαρμόζεται στο άκρο του εργαλείου αυτού. Οι λεπίδες και στενές λεπίδες που 

προκύπτουν με τον τρόπο αυτόν χαρακτηρίζονται από πιο χονδροειδή μορφολογικά 

πρότυπα σε σχέση με τις λεπίδες που εξάγονται με την εφαρμογή της πίεσης (εικ. 7). 

Ξεχωρίζουν οι μεγάλες φτέρνες, η κάθετη γωνία απολέπισης το αυξημένο πάχος και 

το μικρότερο μήκος που κυμαίνετα γύρω στα 3 εκ. Τα γεωμετρικά πρότυπα των 

προϊόντων αυτών είναι σταθερά με αρκετά καλή πρισματικότητα, με δύο και συχνά 

μία ακμή από προηγούμενες απολεπίσεις · οι ακμές είναι συχνά ευθύγραμμες ενώ 

υπάρχουν και αρκετά προϊόντα με ελαφρά αποκλίνουσες ακμές που δημιουργούν 

χαμηλότερη πρισματικότητα.Το μεγαλύτερο μέρος των πρώτων υλών 

χρησιμοποιείται για την εξαγωγή λεπίδων με έμμεση κρούση. Ο πυριτιακός 

λιμονίτης, ο υψηλής ποιότητας χαλαζίας, οι μέτριας και χαμηλής ποιότητας 

πυριτόλιθοι χρησιμοποιούνται με τον τρόπο αυτόν. Αντίθετα, χαμηλότερο είναι το 

ποσοστό των λεπίδων που εξάγονται με την εφαρμογή της πίεσης από υψηλής 

ποιότητας πυριτόλιθους και οψιανό (εικ. 8). Οι φτέρνες των λεπίδων αυτών είναι 

κατά κανόνα μικρότερες των λεπίδων από έμμεση κρούση, ενώ συχνά φέρουν 

απολεπίσεις κάτω από τη φτέρνα για την ενίσχυση της στεφάνης του πυρήνα πριν από 

την απολέπιση. Τα γεωμετρικά πρότυπα της μορφοτεχνολογίας των προϊόντων αυτών 

είναι σταθερά, με ευθύγραμμες ακμές, συνήθως δύο, στην εξωτερική επιφάνεια του 

απολεπίσματος. Το μήκος τους κυμαίνεται στα 3.5 εκ. και σε μερικές περιπτώσεις 

φτάνει τα 6 ως 7 εκ. 

Ένα άλλο σύνολο προϊόντων που εξάγονται κατά την απολέπιση αφορά στα 

προϊόντα ανανέωσης του πυρήνα. Τα προϊόντα αυτά αφορούν σε φολίδες ανανέωσης 

των επιφανειών απολέπισης και των επιφανειών κρούσης του πυρήνα και σε λεπίδες 

ανανέωσης των ακμών του πυρήνα. Η δεύτερη αυτή κατηγορία παρουσιάζεται πολύ 

αποσπασματικά σε αντίθεση με τις φολίδες ανανέωσης που είναι πολυάριθμες, 

ιδιαίτερα όσον αφορά στη λιθοτεχνία του πυριτιακού λιμονίτη.  

Σε αντιστοιχία με τα απολεπίσματα βρίσκεται και η διαφοροποίηση των πυρήνων. 

Πυρήνες χωρίς ιδιαίτερα γεωμετρικά πρότυπα, σε ακανόνιστες ή υπογεωμετρικές 
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φόρμες αντιστοιχούν στην εξαγωγή των φολίδων. Πυρήνες με γεωμετρικά πρότυπα, 

σε ορθογώνιες, ημι-ορθογώνιες και πυραμιδοειδείς φόρμες αντιστοιχούν στην 

εξαγωγή των λεπίδων και στη μικτή εξαγωγή φολίδων και λεπίδων με την εφαρμογή 

έμμεσης κρούσης ή πίεσης (εικ. 9,3). 

Τέλος τα αδιάγνωστα υπολείμματα απολέπισης βρίσκονται στις περιπτώσεις όπου η 

εξαγωγή των εργαλειακών υπόβαθρων αποτελεί μιαν επιτόπου διαδικασία. 

Κατά τη διάρκεια της Εποχής του Χαλκού, παρατηρείται μερική διαφοροποίηση 

ως προς τις τεχνικές και τα προϊόντα που περιορίζονται αριθμητικά ενώ αυξάνεται η 

τυποποίηση τους. Ήδη από την Πρώιμη εποχή του Χαλκού, παρατηρείται 

περιορισμός στην εξαγωγή λεπίδων, στον οικισμό της Μεσημεριανής 

(Σκουρτοπούλου 2000β: 273, πιν. 1) ενώ οι τεχνικές εξαγωγής τους συνεχίζουν από 

τη Νεολιθική, κατά κανόνα με έμμεση κρούση σε αρκετά μεγάλες φτέρνες. Μία 

κατηγορία φολίδων αποκτούν τετραγωνισμένα ή ημικυκλικά σχήματα για την 

παραγωγή ειδικευμένων εργαλειακών υπόβαθρων που φαίνονται να επικρατούν σε 

όλη τη διάρκεια της Εποχής του Χαλκού αλλά και στην Εποχή του Σιδήρου. 

 

Ο εργαλειακός εξοπλισμός. 

 

Η επεξεργασία (retouch)
1
 των φολίδων και των λεπίδων έχει δώσει 

πολυάριθμα εργαλεία που καλύπτουν ένα σύνολο λειτουργικών δραστηριοτήτων οι 

οποίες περιλαμβάνουν το ξύσιμο, το κόψιμο, και τη διάτρηση διαφορετικών υλικών.  

Κατά τη διάρκεια της Νεολιθικής εποχής, τα εργαλεία  για ξύσιμο 

περιλαμβάνουν ξέστρα όψεως με κυκλική κόψη και επιμήκεις παράλληλες ή 

ημιπαράλληλες απολεπίσεις επεξεργασίας σε φολίδες ή σε υπόβαθρα χαλικιών, 

ξέστρα όψεως με οδοντωτή κόψη και επιμήκεις απολεπίσεις επεξεργασίας σε παχιές 

φολίδες, μικρά κυκλικά ξέστρα όψεως σε λεπίδες με παράλληλες ή ημιπαράλληλες 

επιμήκεις απολεπίσεις επεξεργασίας, πλάγια ξέστρα σε φολίδες με κοντές απότομες 

απολεπίσεις επεξεργασίας. Επίσης συναντούμε μια σειρά από οδοντωτά ξέστρα 

όψεως σε μεγάλες φολίδες και σε πυρήνες που μετατρέπονται σε εργαλεία. Τα 

κυκλικά ξέστρα όψεως σε φολίδες κατασκευάζονται από όλη την κλίμακα των 

πρώτων υλών με εξαίρεση των οψιανό ενώ μειωμένη είναι η παρουσία τους ανάμεσα 

                                                 
1
 . Για τη μετάφραση π.β. Moundrea- Agrafioti 1999. 
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στους υψηλής ποιότητας πυριτόλιθους που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 

κυκλικών ξέστρων στα κάτω άκρα λεπίδων. Τα οδοντωτά ξέστρα κατσκευάζονται 

από πυριτιακό λιμονίτη, χαμηλής και υψηλής ποιότητας χαλαζία, και μέτριας και 

χαμηλής ποιότητας πυριτόλιθους, ενώ τα ξέστρα σε υπόβαθρα χαλικιών 

διαχωρισμένων στη μέση απαντώνται σε μέτριας και χαμηλής ποιότητας 

πυριτόλιθους. Τα πλάγια ξέστρα απαντώνται σε όλα τα υλικά με εξαίρεση τον 

οψιανό.  

Τα εργαλεία για κοπή υλικών περιλαμβάνουν φολίδες μερικά δουλεμένες 

κατά μήκος των πλευρών τους με απότομη και ημι-απότομη κοντή και ενίοτε μακριά, 

συχνά οδοντωτή επεξεργασία, και λεπίδες και στενές λεπίδες δουλεμένες με συνεχή 

επεξεργασία, απότομη ή ημιαπότομη, κοντή ή μακριά, ενίοτε οδοντωτή. Οι φολίδες 

με επεξεργασία της κόψης κατασκευάζονται από όλες τις πρώτες ύλες με εξαίρεση 

τον οψιανό. Οι λεπίδες με επεξεργασία της κόψης είναι πολυάριθμες και 

κατασκευάζονται από όλες τις πρώτες ύλες με εξαίρεση τον χαμηλής ποιότητας 

πυριτόλιθο και τον οψιανό (εικ. 1, 2). Ένα τμήμα των λεπίδων φέρει ορατή 

μακροσκοπικά στίλβη χρήσης (1.2% ως 22% μεταξύ των διάφορων θέσεων). Το 

είδος αυτό της στίλβης συσχετίζεται πειραματικά με την κοπή φυτικού υλικού  

υψηλής περιεκτικότητας σε πυρίτιο (π.β. van Gijn 1990, Jensen 1994, Grace 1996). 

Τα δημητριακά αποτελούν μια πιθανή κατηγορία φυτών που θερίζονται με τον τρόπο 

αυτόν, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται άλλες πιθανές χρήσεις όπως η κοπή ζιζανίων 

και καλαμιών (π.β. Anderson-Gerfaud 1983, Perlès and Vaughan 1983). Έτσι με τα 

εργαλεία αυτά συσχετίζονται τόσο πρωτογενείς δραστηριότητες, όπως ο θερισμός 

των αγρών και ο καθαρισμός από τα ζιζάνια, ο θερισμός φυτών για ζωοτροφή, η 

κατασκευή στεγών, όσο και δευτερογενείς όπως η καλαθοπλεκτική, η ύφανση 

στρωμάτων κ.ά. (πβ. Perlès and Vaughan ibid.: 221-222, Clemente and Gibaja 1998). 

Eίναι χαρακτηριστική η φροντίδα που ενσωματώνεται στην συντήρηση των 

εργαλείων αυτών. Η κόψη τους επιδέχεται ανανέωση με την πραγματοποίηση 

επεξεργασίας μετά τη χρήση τους, όπως αποδεικνύει η ύπαρξη απολεπίσεων που 

‘κόβουν’ τη στίλβη χρήσης (εικ. 10). H συστηματική εξέταση λεπίδων και στενών 

λεπίδων με στίλβη χρήσης από τον οικισμό της Σταυρούπολης έδειξε ότι υπερτερούν 

τα εργαλεία με αμφιπρόσωπη στίλβη, συχνά και από τις δύο κόψεις, η οποία κατά 

κανόνα αναπτύσσεται παράλληλα στην πλευρά του υπόβαθρου ενώ σπανιότερα 

καταλαμβάνει το κάτω ή το επάνω τμήμα (Σκουρτοπούλου 2004). Με βάση τα 

δεδομένα αυτά, μπορεί να υποτεθεί η συχνή στειλέωση του εργαλείου παράλληλα 
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στον κατά μήκος άξονα του ενώ πιο σπάνια είναι η στειλέωση λοξά κατά τον άξονα 

αυτόν (π.β. Camps- Fabrer and Courtin 1985 , Jensen 1994, Μoundrea- Agrafioti 

1983, Helmer 1983).  Επίσης συχνό είναι το ακόνισμα της κόψης με επεξεργασία 

μετά τη στόμωση της από τη χρήση. Η έντονη γωνία της επεξεργασίας, που 

κυμαίνεται μεταξύ 90
ο
 και 45

ο
 για τα προϊόντα του οικισμού της Σταυρούπολης, 

υπονοεί το επαναλαμβανόμενο ακόνισμα της κόψης. Παρόμοια χαρακτηριστικά για 

τα προϊόντα με στίλβη χρήσης παρατηρούνται και στον οικισμό του Μακρύγιαλου 

αλλά και της Θέρμης Β. Πέρα από τις λεπίδες με επεξεργασία της κόψης, 

ανεπεξέργαστες λεπίδες και στενές λεπίδες που χρησιμεύουν ως εργαλεία κοπής, 

κατασκευάζονται από όλα τα υλικά σε διαφορετικό βαθμό. Έτσι, ο χαμηλής 

ποιότητας πυριτόλιθος και ο χαλαζίας παρουσιάζουν μειωμένα ποσοστά των 

εργαλείων αυτών, σε αντίθεση με τους υψηλής ποιότητας πυριτόλιθους, τον υψηλής 

ποιότητας χαλαζία και τον οψιανό. Ιδιαίτερα ο τελευταίος υπερτερεί στην παραγωγή 

στενών λεπίδων που χρησιμοποιούνται χωρίς επεξεργασία.  

Τα εργαλεία διάτρησης χαρακτηρίζονται από έντονη διαφοροποίηση ως προς 

το πάχος του άκρου χρήσης και τη γενικότερη σχηματοποίηση του υπόβαθρου. 

Αρκετά από τα εργαλεία αυτά είναι ασύμμετρα ως προς τον κεντρικό άξονα του 

ενεργού άκρου της διάτρησης. Το πάχος των ενεργών στελεχών κυμαίνεται μεταξύ 

1.1 ως 6.6 χιλ. και στην κλίμακα αυτή μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ εργαλείων 

με παχύ ενεργό στέλεχος (becs) και εργαλείων με λεπτό ενεργό στέλεχος (perçoirs, 

microperçoirs). Αρκετά διατρητικά εργαλεία είναι επιμελώς δουλεμένα σε λεπτά 

επιμήκη άκρα με επεξεργασία πίεσης. Αρκετά από τα εργαλεία αυτά 

κατασκευάζονται σε λεπίδες που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί ως κοπείς συχνά με 

στίλβη χρήσης. Τα εργαλεία αυτά έχουν απλή ευθεία βάση, είτε ανεπεξέργαστη όπου 

ο τεχνίτης εκμεταλλεύεται τη φτέρνα του υπόβαθρου, είτε επίπεδη με απλή θραύση 

του υπόβαθρου κάθετα στον κεντρκό μορφολογικό άξονα, ενώ πολύ συχνή είναι η 

θραύση σε μικρό γλωσσίδι. Σπανιότερα, ίχνη μικρών απολεπίσεων ή ελεγχόμενων 

αποσχίσεων σε βαθμιδωτή διάταξη σε συνδυασμό με απότμηση στο άκρο της βάσης 

ίσως σχετίζονται με σκόπιμη επεξεργασία στειλέωσης. Επίσης συχνή είναι η 

παρουσία εργαλείων με ημίεργο μονόπλευρο “μίσχο”. Μια μικρότερη ομάδα 

διατρητικών εργαλείων έχουν δημιουργηθεί σε υπόβαθρα στενών λεπίδων με τεχνική 

απότμησης που περιλαμβάνει την επεξεργασία του υπόβαθρου και στη συνέχεια την 

επεξεργασία της ακμής με κοντές απότομες απολεπίσεις απότμησης· εναλλακτικά το 

υπόβαθρο θραύεται λοξά χωρίς επεξεργασία. Η χρήση των εργαλείων αυτών έχει 
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συσχετισθεί κατά κανόνα με τη διάτρηση σκληρών, συνήθως οργανικών, υλικών 

όπως όστρεο, όστο ή ελαφόκερας (Kozlowski et al. 1996: 324, Miller 1996, Calley 

and Grace 1998). Η κατεργασία λίθου για την κατασκευή χαντρών αποτελεί μια 

πιθανότητα. Ακόμα μπορεί να προταθεί η χρήση διατρητικών εργαλείων για την 

κατεργασία δέρματος. Εργαλεία διάτρησης κατασκευάζονται από όλα τα υλικά, σε 

υπόβαθρα φολίδων ή λεπίδων ανάλογα με την τάση της κάθε παραγωγής πρώτης 

ύλης.   

Οι αιχμές διαφοροποιούνται από τα διατρητικά εργαλεία με βάση το 

τριγωνικό σχήμα τους και τη γεωμετρικότητα τους που επιτρέπει βλητική χρήση. 

Κατασκευάζονται σε φολίδες μέτριου ως μικρού μεγέθους και δεν απαντούν σε 

ιδιαίτερα τυποποιημένα μορφολογικά πρότυπα. Το μεγαλύτερο μέρος τους 

χαρακτηρίζεται από υπο-γεωμετρικά σχήματα, τριγωνικά, συχνά ισόπλευρα και 

σπανιότερα ισοσκελή επιμήκη. Χαρακτηρίζονται από συχνά αμφιπρόσωπη 

επεξεργασία στα πλευρικά άκρα με κοντές ή μακριές απολεπίσεις, και σπανιότερα 

εισβαλουσες ή ακόμα και επικαλύπτουσες με επεξεργασία πίεσης. Το μεγαλύτερο 

μέρος τους είναι ασύμμετρο ως προς τον άξονα του διατρητικού άκρου και 

χαρακτηρίζεται από μονόπλευρες ασύμμετρες ή δίπλευρες συμμετρικές προεξοχές 

«ώμων» οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις είναι υποτυπώδεις, και σε μικρό αριθμό 

περιπτώσεων από «μίσχο». Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις σκόπιμη θραύση «σε 

γλωσσίδι» αντικαθιστά την επεξεργασία “μίσχου”. Ένα άλλο τμήμα χαρακτηρίζεται 

από στρογγυλεμένη βάση με επεξεργασία με κοντές και μακριές απολεπίσεις ημι-

απότομες ή επικλινείς ενώ για αυξημένο αριθμό αιχμών η φτέρνα ισοδυναμεί με 

βάση. Επιπλέον ένας μικρότερος αριθμός αιχμών έχει διαμορφωθεί με απλή θραύση. 

Μικρός παραμένει ο αριθμός των αιχμών που έχει υποστεί συνολική επεξεργασία σε 

ελλειψοειδή ή τριγωνικά σχήματα με διαγώνια βάση με την εφαρμογή επεξεργασίας 

πίεσης. Επίσης, μικρός αριθμός αιχμών χαρακτηρίζεται από σχηματοποίηση με βάση 

τη σχεδιασμένη απόσπαση φολίδων που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

«ψευδολεβαλλουά». Όσον αφορά τη χρήση των αιχμών, πέρα από τις κυνηγετικές 

δραστηριότητες συσχετίζονται επίσης με κοπή υλικών (Andrefksy 1998: 192, Perlès 

1992). Από την άποψη αυτή, αρκετές αιχμές βρίσκονται με στρογγυλεμένες τις 

κυκλικές απολήξεις των άκρων τους γεγονός που πιθανόν να σχετίζεται με τη χρήση 

τους ως κοπείς υλικών.  

 Οι βασικοί λειτουργικοί τύποι των εργαλείων βρίσκονται και σε συνδυασμό 

στο ίδιο υπόβαθρο που στην περίπτωση αυτή αποτελεί σύνθετο εργαλείο. Πιο συχνά 
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συναντώνται τα εργαλεία κοπής σε συνδυασμό με διατρητικά άκρα, ενώ πιο σπάνια 

με ξέστρα όψεως.  

 Κατά τη διάρκεια της Εποχής του Χαλκού, συναντώνται τα εγκάρσια κυκλικά 

ξέστρα όψεως σε φολίδες και λεπίδες (εικ.11) , οι λεπίδες με πλευρική ευθύγραμμη 

επεξεργασία της κόψης και σποραδικά ίχνη στίλβης χρήσης, τα διατρητικά εργαλεία 

με παχύ ενεργό στέλεχος σε φολίδες και λεπίδες, οι αιχμές με επεξεργασία πίεσης, 

συχνά με διπλές απολήξεις και σπανιότερα τριγωνικές με ευθύγραμμη βάση ή με 

μίσχο. Τα σύνθετα εργαλεία, όπως οι λεπίδες με ξέστρο, επεξεργασία της κόψης και 

σποραδικά ίχνη στίλβης χρήσης παρατηρούνται επίσης (εικ 12). Χαρακτηριστική για 

την Εποχή του Χαλκού και του Σιδήρου είναι η έντονα οδοντωτή επεξεργασία (π.β. 

Hochstetter 1987: Tafeln 7-9). Επιπλέον, εμφανίζεται ένας νέος τύπος εργαλείου, οι 

τετραγωνισμένες ή ημικυκλικές φολίδες με εγκάρσια οδοντωτή επεξεργασία και στίλβη 

χρήσης (denticulated tranchet) (π.β. Van Horn 1976, ibid.) (εικ. 13, 14). Τα εργαλεία 

αυτά αποτελούν προϊόν υψηλής ειδίκευσης, ιδιαίτερα όσον αφορά στην έντονα 

οδοντωτή και οξεία επεξεργασία αλλά και σε μικρότερο βαθμό όσον αφορά στο 

σχήμα του υπόβαθρου. Κρίνοντας από την έντονη παρουσία στίλβης κατά μήκος της 

επεξεργασίας είναι πιθανόν να χρησιμοποιούνταν για το θερισμό των δημητριακών, 

προσαρτημένα σε στειλεό. Μια δεύτερη χρήση που μπορούμε να υποθέσουμε είναι η 

στερέωση τους σε ξύλινη βάση για το αλώνισμα των φυτών μετά το θερισμό, 

ακολουθώντας την έντονη στίλβη τους που προσιδιάζει στον τύπο στίλβης που έχει 

συνδεθεί με αντίστοιχα εργαλεία (‘δοκάνια’) ιστορικών περιόδων καθώς και την 

ομοιότητα του σχήματος των φολίδων (Kardulias and Yerkes 1996) (προκαταρκτική 

εξέταση δειγμάτων).  

 

Η αντιπροσώπευση της διαδικασίας παραγωγής των προϊόντων και οι ανταλλαγές. 

 

Οι κατηγορίες των προϊόντων που αναφέρονται εδώ συνιστούν τη βασική 

‘αλυσίδα εγχειρημάτων’ (chaîne operatoire) (πβ. Μουνδρέα-Αγραφιώτη 1998) που 

συνδέεται με την παραγωγή του εργαλειακού εξοπλισμού. Η αντιπροσώπευση των 

διαδικασιών αυτών δεν είναι ολοκληρωμένη σε όλες τις περιπτώσεις οικισμών για 

όλες τις κατηγορίες των πρώτων υλών.  
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Ιδιαίτερα για τη Νεολιθική Εποχή, ξεχωρίζουν οι οικισμοί της Θέρμης Β και 

των Βασιλικών όπου η εκμετάλλευση του πυριτιακού λιμονίτη και του χαλαζία 

πραγματοποιείται επιτόπου για όλη τη γκάμα των προϊόντων και τις ποιότητες των 

πρώτων υλών. Η ποσότητα των προϊόντων και των υπολειμμάτων της απολέπισης 

στους οικισμούς αυτούς είναι τέτοια ώστε να μπορούμε να υπόθεσουμε την 

εξειδικευμένη λειτουργία “εργαστηρίου” παραγωγής εργαλείων τα οποία 

ενδεχομένως αποτελούν αντικείμενο ανταλλαγών στην ευρύτερη περιφέρεια της 

κεντρικής Μακεδονίας. Προϊόντα, ιδιαίτερα λεπίδες, πυριτιακού λιμονίτη βρίσκονται 

όχι μόνο σε σχετικά κοντινούς οικισμούς (Σταυρούπολη), αλλά και σε τουλάχιστον 

ένα οικισμό στην άλλη άκρη του Θερμαϊκού κόλπου (Μακρύγιαλος), όπου η 

παρουσία πυρήνων και υπολειμμάτων απολέπισης είναι αποσπασματική. Το κοινό 

χρονολογικό πλαίσιο των οικισμών αυτών με τους οικισμούς της Θέρμης Β και των 

Βασιλικών, για τις φάσεις της Nεότερης Νεολιθικής επιτρέπει τέτοιου είδους 

συσχετισμούς. Η εύρεση πυρήνων και προϊότων της ανανέωσης του πυρήνα σε 

οικισμούς από όπου γενικά απουσιάζει η μεγάλης κλίμακας ολοκληρωμένη 

παραγωγή μας επιτρέπει να υποθέσουμε τη μετακίνηση των τεχνητών και όχι απλά τη 

διακίνηση των εργαλείων. Από την άποψη αυτή, η μετακίνηση τεχνητών για την 

παραγωγή και ανταλλαγή απολεπισμένου λίθου που έχει προταθεί από την C.Perlès 

σε δια-περιφερειακό επίπεδο για τη Θεσσαλία και τη νότια Ελλάδα (1992), ισχύει 

στην κεντρική Μακεδονία σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα.  

Διαφορετική εν μέρει είναι η εικόνα που προκύπτει από την εκμετάλλευση 

των υψηλής ποιότητας πυριτόλιθων. Η παρουσία πυρήνων και υπολειμμάτων 

απολέπισης για τα υλικά αυτά είναι αποσπασματική σε όλους τους οικισμούς της 

Νεολιθικής. Παρατηρείται η παρουσία πυρήνων που καλύπτει την παραγωγή λεπίδων 

σε μερικό μόνο βαθμό ενώ απουσιάζουν κατά κανόνα τα στάδια της διαμόρφωσης 

του πυρήνα. Η σπανιότητα αυτή είναι πιθανό ότι εξηγείται εν μέρει με την γεωλογική 

σπανιότητα των υλικών αυτών των οποίων οι πηγές δεν έχουν ταυτιστεί παρά 

αποσπασματικά παρότι αναζητούνται στους ορεινούς όγκους της βορειοδυτικής 

Ελλάδας και έχουν ταυτιστεί ως μικρές επιφανειακές εμφανίσεις στον Θεσσαλικό 

κάμπο, για ορισμένες κατηγορίες (π.β. Moundrea-Agrafioti 1981, Elster 1994, Perlès 

1994, Karimali 1995). Ταυτόχρονα, η απουσία “εργαστηρίων” για την κατεργασία 

των πρώτων αυτών υλών ευνοεί μιαν εξήγηση της εκμετάλευσης τους στα πλαίσια 

ενός δικτύου μετακινούμενων τεχνητών (Perlès 1992). Για τους οικισμούς της 

κεντρικής Μακεδονίας, οι υψηλής ποιότητας αδιαφανείς πυριτόλιθοι καλύπτουν σε 
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μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες των οικισμών της Σταυρούπολης και του 

Μακρύγιαλου ενώ αντίθετα οι οικισμοί της Θέρμης Β, των Βασιλικών και της 

Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης χρησιμοποιούν πυριατιακό λιμονίτη και χαμηλής 

ποιότητας χαλαζία, αλλά και υψηλής ποιότητας χαλαζία και ημιδιαφανή υψηλής 

ποιότητας πυριτόλιθο κατ’ εξαίρεση στον οικισμό της Θέρμης Β. Σε αντιστοιχία με 

τον πυριατικό λιμονίτη, η γεωγραφική διαφοροποίηση της παρουσίας πυριτόλιθων 

υψηλής ποιότητας, σε συνδυασμό με την έστω και αποσπασματική παρουσία 

πυρήνων και καταλοίπων της απολέπισης στους διάφορους οικισμούς, επιτρέπουν να 

υποθέσουμε τη μετακίνηση τεχνητών σε κλίμακες ωστόσο μικρότερες, τοπικής και 

περιφερειακής εμβέλειας, σε αντίθεση με τη δια-περιφερειακή κλίμακα που έχει 

προταθεί για τη Θεσσαλία και τη νότια Ελλάδα. 

Αντίθετα ο χαλαζίας αποτελεί ένα υλικό τοπικής εκμετάλλευσης για όλους 

τους νεολιθικούς οικισμούς της κεντρικής Μακεδονίας. Είναι σημαντικό να 

τονίσουμε από την άποψη αυτή, ότι η παραγωγή εργαλείων από χαλαζία δεν απαιτεί 

τον αρκετά υψηλό βαθμό τεχνικής ειδίκευσης που παρατηρείται για τις λιθοτεχνίες 

των υπόλοιπων πρώτων υλών και, κατ’επέκταση είναι δικαιολογημένη η ανάπτυξη 

της σε όλους τους οικισμούς δεδομένης και της ευρύτατης παρουσίας του χαλαζία ως 

πρώτης ύλης που επιφανειακές εμφανίσεις της και δευτερογενείς αποθέσεις 

βρίσκονται σχεδόν σε όλες τις περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας.  

Τέλος ο οψιανός αποτελεί αντικείμενο ανταλλαγών ενός δικτύου μεγάλης 

γεωγραφικής κλίμακας που από όσο μας επιτρέπουν να υποθέσουμε τα υπάρχοντα 

στοιχεία, συμπεριλαμβάνει και τους παραλιακούς οικισμούς της κεντρικής 

Μακεδονίας. Η παρουσία οψιανού στους οικισμούς αυτούς δεν συνοδεύεται από 

ενδείξεις επιτόπου κατεργασίας, σε αντίθεση με ορισμένους θεσσαλικούς οικισμούς 

(Διμήνι, Αγία Σοφία) (π.β. Karimali 1995). Κατά συνέπεια δε θα μπορούσαμε να 

υποθέσουμε την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής αυτής στην 

εκμετάλλεση του οψιανού, κάτι που έχει προταθεί για τον οικισμό του Διμηνίου 

(ibid.). Αντίθετα, η συμμετοχή των κατοίκων στη διακίνηση των λεπίδων από οψιανό 

μέσω πολιτισμικών σχέσεων δεν μπορεί να αποκλειστεί.  

 

Στην Εποχή του Χαλκού μπορούμε να υποθέσουμε τον περιορισμό των 

δικτύων ανταλλαγής σε αντιστοιχία με τη χαμηλότερη ποικιλία και την επικράτηση 

τοπικών πρώτων υλών. Η διακίνηση ωστόσο, ειδικευμένων εργαλείων με τη βοήθεια 

ανταλλαγών είναι πιθανή, όπως υποδεικνύει η κατασκευή και χρήση φολίδων τύπου 
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‘δοκάνας’. Η εύρεση υπολειμμάτων που σχετίζονται με την κατασκευή των 

εργαλείων αυτών εντός του οικισμού υπονοεί την ανάπτυξη ενδοκοινοτικής 

παραγωγής (εικ.14) . Η διακοινοτική και διαπεριφερειακή διακίνηση δεν μπορεί 

ωστόσο να αποκλειστεί δεδομένου του ότι δεν βρίσκονται πάντοτε επαρκή κατάλοιπα 

κατασκευής των εργαλείων, ιδιαίτερα στην προχωρημένη εποχή του Χαλκού. 

 

 

Η ένταξη των Νεολιθικών λιθοτεχνιών της κεντρικής Μακεδονίας στο ευρύτερο 

χρονολογικό και γεωγραφικό τους πλαίσιο. 

 

Η εικόνα της διαφοροποίησης των λιθοτεχνιών της κεντρικής Μακεδονίας 

παραμένει προς το παρόν αρκετά αποσπασματική ώστε να διαγραφούν χρονολογικές 

διαφορές. Μπορούμε ωστόσο να σημειώσουμε κάποια διαφοροποίηση ως προς τη 

χρήση των πρώτων υλών. Έτσι για τις φάσεις του τέλους της Αρχαιότερης 

Νεολιθικής και των αρχών της Μέσης παρατηρείται η χρησιμοποίηση του χαλαζία 

και του πυριτιακού λιμονίτη (Λητή Ι και ΙΙΙ) η οποία συνεχίζεται στη Μέση 

Νεολιθική (Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, Βασιλικά C, Θέρμη Β, Σταυρούπολη Ι) 

και εντείνεται στη Νεότερη (Βασιλικά C, Θέρμη Β) και στην Τελική Νεολιθική 

(Σταυρούπολη ΙΙ). Παράλληλα με τις πρώτες αυτές ύλες, η χρησιμοποίηση άλλων 

υψηλής ποιότητας πρώτων υλών παρατηρείται κατά τις φάσεις του τέλους της Μέσης 

και σε όλη τη διάρκεια της Νεότερης Νεολιθικής, όπως μας δείχνει η χρησιμοποίηση 

αδιαφανών υψηλής ποιότητας πυριτόλιθων στο Μακρύγιαλο και ημιδιαφανούς 

πυριτόλιθου στη Θέρμη Β. Επίσης ο οψιανός από τη Μήλο φαίνεται ότι εμφανίζεται 

κατά τις φάσεις του τέλους της Μέσης και κατά τη διάρκεια της Νεότερης Νεολιθικής 

(Θέρμη Β, Μακρύγιαλος, Σταυρούπολη).  

 Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται εν μέρει από τη γειτονική περιοχή της δυτικής 

Μακεδονίας όπου οι υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες, εμφανίζονται ήδη στην 

Αρχαιότερη Νεολιθική, παράλληλα με τη χρήση χαλαζία και χαμηλής ποιότητας 

πυριτόλιθου (Γιαννιτσά Β, Ν. Νικομήδεια, Παλιάμπελα Ροδίτη) (προκαταρκτική 

εξέταση, Rodden 1962, Χονδρογιάννη -Μετόκη 2002). Eνδιαφέρον είναι ωστόσο το 

γεγονός ότι ο οψιανός δεν φαίνεται να εμφανίζεται και στην περιοχή αυτήν πριν από 

τη Νεότερη Νεολιθική (Ν. Νικομήδεια, Σέρβια) (Rodden 1962: 277, Ridley and 

Wardle 1979: 194, 217). Στην ανατολική Μακεδονία, όπου κυριαρχεί η Νεότερη 

Νεολιθική, επικρατούν οι υψηλής ποιότητας πυριτόλιθοι, παράλληλα με τη σε 
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μικρότερο βαθμό χρήση του χαλαζία (Σιταγροί, Ντικιλί-Τας, Δήμητρα, Αρκαδικός) 

(Κourtessi –Philippakis 1997, Tringham 2003, Séfériadès 1992, Περιστέρη 1994) ενώ 

στη Θράκη επικρατούν οι μέτριας ποιότητας πυριτόλιθοι τοπικής προέλευσης 

(Μάκρη, Προσκυνητές) (Skourtopoulou 1998, προκαταρκτική εξέταση). Ο οψιανός 

εμφανίζεται και στις περιοχές αυτές, σε μικρές ποσότητες στην Νεότερη  και Τελική 

Νεολιθική (Δήμητρα, Σιταγροί IV, Μάκρη) (Κourtessi –Philippakis 1997: 213, 

Tringham 2003: 82-83, tables 3.2, 3.3, 3.4, Skourtopoulou 1998). 

 Με βάση τη διαφοροποίηση των πρώτων υλών στην κεντρική Μακεδονία 

λειτουργούν δίκτυα μικρότερης κλίμακας που διακινούν πρώτες ύλες τοπικής 

προέλευσης. Η τεχνολογική διαφοροποίηση των προϊόντων υπογραμμίζει τη 

διακίνηση τόσο πυρήνων όσο και εργαλείων, αφήνοντας έτσι περιθώρια να 

υποθέσουμε τη μετακίνηση τεχνητών. Για τον πυριτιακό λιμονίτη, η εύρεση μεγάλου 

αριθμού πυρήνων λεπίδων και φολίδων αλλά και προϊόντων που συμπεριλαμβάνουν 

τα αρχικά στάδια της σχηματοποίησης του πυρήνα, στους οικισμούς της Θέρμης Β 

και των Βασιλικών C επιτρέπει το συσχετισμό του δικτύου διακίνησης με τη 

λειτουργία τοπικών “εργαστηρίων”.  Διαφορετικά , ωστόσο, για τους αδιαφανείς 

ραδιολαριτικούς πυριτόλιθους δε στάθηκε δυνατός ο προσδιορισμός της πιθανής 

πολιτισμικής προέλευσης των τεχνητών καθώς απουσιάζει η εύρεση κάποιου κέντρου 

παραγωγής. Η διαδικασία παραγωγής των προϊόντων, τόσο φολίδων όσο και λεπίδων 

αντιπροσωπεύεται στους οικισμούς αποσπασματικά, κυρίως από τα στάδια 

εκμετάλλευσης και ανανέωσης των πυρήνων και όχι από τη σχηματοποίηση τους. Η 

ταύτιση των πηγών πρώτης ύλης παραμένει ένα ζήτημα ανοικτό για τους 

ραδιολαριτικούς πυριτόλιθους με πιθανή την προέλευση τους από τους ορεινούς 

όγκους της δυτικής και βορειοδυτικής Ελλάδας και τις σποραδικές επιφανειακές 

συγκεντρώσεις τους σε υψώματα της θεσσαλικής πεδιάδας (Moundrea-Agrafioti 

1983, Karimali 1995, Elster 1994).  

Οι κοινές τεχνικές κατεργασίας μεταξύ του πυριατιακού λιμονίτη και των 

ραδιολαριτικών πυριτόλιθων για τις φάσεις της Νεότερης Νεολιθικής υπογραμμίζουν 

την επικοινωνία σε τεχνικό επίπεδο. Και για τα δύο είδη πρώτης ύλης αυξημένη είναι 

η αντιπροσώπευση των σχετικά μικρού μήκους λεπίδων (μέσος όρος μήκους 3 εκ.) 

που έχουν πιθανά παραχθεί με έμμεση κρούση και ταυτόχρονα, η μικρότερη 

αντιπροσώπευση λεπίδων από κατά κανόνα πυραμιδοειδείς πυρήνες που έχουν 

παραχθεί με  πίεση, και για τα δύο είδη πρώτης ύλης. Ίσως θα ήταν υπερβολή να 

υποθέσουμε την ανάπτυξη ενός κοινού δικτύου διακίνησης των λιθοτεχνιών αυτών. Η 
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διαφοροποίηση που παρατηρείται στη χρήση των πρώτων υλών για τη βόρεια Ελλάδα 

κατά τη διάρκεια της Νεολιθικής ενισχύει, με εξαίρεση τον οψιανό, τα δίκτυα 

παραγωγής και διακίνησης εργαλειακού εξοπλισμού σε περιφερειακό παρά σε δια-

περιφερειακό επίπεδο, και σε αντιστοιχία με το γεωλογικό υπόβαθρο της κάθε 

περιφέρειας (Dimitriadis and Skourtopoulou 2001). Μπορούμε ωστόσο να τονίσουμε 

την επικοινωνία μεταξύ των τεχνητών όπως αυτή προκύπτει από τη διάδοση κοινών 

τεχνικών σε διαφορετικά είδη πρώτων υλών που γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης 

καθώς αποτελούν τα πετρώματα που είναι διαθέσιμα κατά περιοχή. Η αναγκαιότητα 

της γνώσης των πηγών των πρώτων υλών αποτελεί ωστόσο έναν παράγοντα 

δυσκολίας που θα εμπόδιζε τη δράση τεχνητών σε διαπεριφερειακό επίπεδο σε 

περιοχές με διαφορετικό γεωλογικό υπόβαθρο. Αντίθετα για τον οψιανό 

παρατηρούνται διαπεριφερειακά σχήματα μετακίνησης που όμως δεν ενισχύον την 

επικοινωνία σε τεχνικό επίπεδο ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα.  

 Τα πολλαπλά δίκτυα διακίνησης εργαλειακού εξοπλισμού που παρατηρούνται 

για την κεντρική Μακεδονία διαφοροποιούνται από αντίστοιχα δίκτυα που έχουν 

ανασυντεθεί για τις γειτονικές περιοχές των Βαλκανίων. Η διακίνηση οψιανού και 

πυριτόλιθου σε δια-πολιτισμική, δια-περιφερειακή κλίμακα κατά τη διάρκεια της 

Αρχαιότερης Νεολιθικής στις περιοχές της Ρουμανίας, Ουγγαρίας, πρώην 

Γιουγκοσλαβίας και Βουλγαρίας παραπέμπει σε δίκτυο ανταλλαγών μέσω 

μετακινούμενων ατόμων παρά στο εμπόριο με την ανάμιξη οικισμών (Voytek 1992: 

252-254). Από την άποψη αυτή στην Νεολιθική της βόρειας Ελλάδας δεν φαίνεται να 

λειτουργούν δίκτυα τόσο μεγάλης κλίμακας για τον πυριτόλιθο ενώ επιβεβαιώνονται 

για τον οψιανό αλλά στην Νεότερη Νεολιθική. Η ίδια διαφοροποίηση παρατηρείται 

και για το δίκτυο παραγωγής και διακίνησης λεπίδων μεγάλων διαστάσεων 

(macroblades) από ειδικευμένους τεχνίτες που δρούν στη βόρεια Βουλγαρία και 

διακινούν τα προϊόντα τους και στη νότια Βουλγαρία (Μanolakakis 1996). Στην 

ελληνική Νεολιθική δεν φαίνεται να λειτουργεί τέτοιο δίκτυο και το υπάρχον δίκτυο 

δεν απλώνεται μέχρι το Αιγαίο τουλάχιστον με οργανωμένο τρόπο. Σποραδικές 

εμφανίσεις λεπίδων μεγέθους που ξεπερνά το μέσο όρο και φτάνει τα 7-10 εκ. από 

καλής ποιότητας πυριτόλιθο, τόσο στην κεντρική Μακεδονία όσο και σε άλλες 

περιοχές της βόρειας Ελλάδας (Σταυρούπολη, Μάκρη), ίσως σχετίζονται με τη δράση 

των τεχνητών αυτών. Η παράλληλη ωστόσο εύρεση λεπίδων που φτάνουν τα 8 εκ. 

από τοπικές πρώτες ύλες (πυριτιακός λιμονίτης, Θέρμη Β) συνηγορεί υπερ της 

δράσης ντόπιων τεχνιτών, τουλάχιστον για την κεντρική Μακεδονία. Αντίθετα, η 
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έλλειψη ταύτισης των πηγών των πρώτων υλών έχει οδηγήσει σε υποθέσεις για τη 

λειτουργία δια-πολιτισμικού δικτύου παραγωγής και διακίνησης λεπίδων όσον αφορά 

το “μελί” πυριτόλιθο που συναντάται στους οικισμούς των Σιταγρών και του Ντικιλί 

Τας (Tringham 2003, 1984, Séfériadès 1992). Το είδος αυτό του πυριτόλιθου 

συσχετίζεται με τον πυριτόλιθο που διακινείται στους οικισμούς τoυ πολιτισμού 

Marica-Gumelnitsa 200 χλμ. βόρεια των Σιταγρών με κύρια προέλευση την οροσειρά 

Sredna Gora στη βόρεια Βουλγαρία (Τringham 2003: 84, Séfériadès ibid.). Η 

πετρογραφική ανάλυση δειγμάτων από αυτό το υλικό έδειξε ωστόσο ότι πρόκειται 

για υλικό ηφαιστειακής προέλευσης (Dimitriadis and Skourtopoulou 2001) και όχι 

ιζηματογενούς όπως αναφέρεται για τον πυριτόλιθο της Βουλγαρίας (Séfériadès ibid.: 

75). Από την άποψη αυτή, μια άλλη πηγή πρώτης ύλης στους ορεινούς όγκους της 

οροσειράς της Ροδόπης, όπου υπάρχει ηφαιστειακό γεωλογικό υπόβαθρο, δεν μπορεί 

να αποκλειστεί. Η ίδια πρόταση ισχύει και για τον ημιδιαφανή πυριτόλιθο σε 

υπόλευκες, γκρίζες και κηρώδεις αποχρώσεις που βρίσκεται στον οικισμό της 

Μάκρης (Skourtopoulou 1998). 

Ταυτόχρονα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ταυτοποίηση τοπικών δικτύων 

εκμετάλλευσης των πρώτων υλών κατά τη διάρκεια της Νεότερης Νεολιθικής όπως 

αυτή παρατηρείται σε οικισμούς της Vinča (Voytek ibid.: 256). Η λειτουργία 

‘εργαστηρίων’ σε συνδυασμό με τη χρήση τοπικών πρώτων υλών (Gomolava) 

(Kaczanowska and Kozlowski 1986) παραλληλίζει τα δίκτυα αυτά με το δίκτυο 

διακίνησης του πυριτιακού λιμονίτη στην κεντρική Μακεδονία.  

 Εκτός από τις πρώτες ύλες, παραλληλίες με τα Βαλκάνια παρατηρούνται στον 

εργαλειακό εξοπλισμό αναφορικά με τους τύπους των εργαλείων. Έτσι για τις θέσεις 

του πολιτισμού της Vinča κατά τη διάρκεια της Μέσης και Νεότερης Νεολιθικής 

κυριαρχούν τα μικρά κυκλικά ξέστρα σε φολίδες και λεπίδες, οι λεπίδες με ορατή 

μακροσκοπικά στίλβη ‘δρεπανιού’, και τα διατρητικά εργαλεία με επεξεργασία που 

περιορίζεται στο άκρο χρήσης κατά κανόνα συμμετρική (π.β. Voytek 1992: fig. 20, 

28 -37). Εντυπωσιακή είναι επίσης η ομοιότητα στα μεγέθη, τις διαστάσεις, την 

επεξεργασία και τη χρήση υψηλής ποιότητας πυριτόλιθων μεταξύ λεπίδων μεγάλων 

διαστάσεων από τις φάσεις Karanovo II και ΙΙΙ με λεπίδες που βρίσκονται στους 

οικισμούς της Μάκρης και της Σταυρούπολης και φέρουν παρόμοια επεξεργασία 

ευθύγραμμη πλευρική με κυκλικό άκρο (π.β. Gatsov and Kurčatov 1997: tafel 94,) 

(εικ. 1,2). Παρόμοια εργαλεία συναντώνται επίσης στις νεολιθικές λιθοτεχνίες της 

νότιας Βουλγαρίας και της βορειοδυτικής Τουρκίας (πβ. Gatsov 2001). 
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Η μικροκλίμακα των δραστηριοτήτων εντός των οικισμών κατά τη διάρκεια της 

Νεολιθικής περιόδου. 

 

Εκτός από την ένταξη του σε δίκτυα ανταλλαγών μεγάλης κλίμακας σε 

περιφερειακό, δια-περιφερειακό και δια-πολιτισμικό επίπεδο, ο εργαλειακός 

εξοπλισμός απολεπισμένου λίθου αποτελεί και ένα ζωτικό υλικό καθημερινής 

διαβίωσης εντός των οικισμών. Τα κατάλοιπα εργαλειοτεχνίας και η χρήση αυτή 

καθαυτή των εργαλείων παραπέμπουν τόσο σε πρακτικές διαβίωσης που σχετίζονται 

με την κατασκευή αντικειμένων καθημερινής χρήσης ή την παρασκευή της τροφής, 

όσο και σε δραστηριότητες απόρριψης.  

Σε πάνω από μία περιπτώσεις, εργαλεία βρέθηκαν σε χώρους που σχετίζονται 

με κατοίκηση, σε επιχώσεις δαπέδων ή στο εσωτερικό λάκκων με οικιστικά 

χαρακτηριστικά (Σταυρούπολη, Μακρύγιαλος). Οι αριθμοί των εργαλείων στους 

χώρους αυτούς τείνουν να είναι χαμηλοί, μη ξεπερνώντας τη δεκάδα και 

παραπέμπουν στην επιτόπου χρήση στα πλαίσια πρακτικών καθημερινών 

δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν όλη τη γκάμα των 

βασικών λειτουργικών χρήσεων των εργαλείων, την κοπή, το ξύσιμο και τη 

διάτρηση. Εντύπωση προκαλεί ο αυξημένος αριθμός λεπίδων με ορατή 

μακροσκοπικά στίλβη χρήσης από κοπή φυτικού υλικού.  

Χαμηλότερος εμφανίζεται ο αριθμός των εργαλείων σε λιθόστρωτους χώρους 

εξωτερικών δραστηριοτήτων όπου συνυπάρχουν με κατάλοιπα της κατασκευής των 

εργαλείων (Θέρμη Β, Σταυρούπολη, Μακρύγιαλος). 

Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρείται συσσώρευση εργαλείων και 

καταλοίπων κατασκευής τους σε οικιστικούς χώρους, δάπεδα και λάκκους όπου 

μπορεί να εναποτέθηκαν για περαιτέρω φύλαξη (Σταυρούπολη, Μακρύγιαλος). Στις 

περιπτώσεις που το ποσοστό των εργαλείων είναι αυξημένο φτάνοντας τις μερικές 

δεκάδες αντικείμενα σε συνδυασμό με την αυξημένη εναπόθεση ποικιλίας άλλων 

τεχνημάτων όπως διακοσμημένη κεραμική, τράπεζες προσφορών, ειδώλια, αλλά και 

λειασμένα και τριπτά εργαλεία καλής ποιότητας, μπορούμε ενδεχομένως να 

αναζητήσουμε δομημένες μορφές εναπόθεσης που αντικατοπτρίζουν συμβολικές 

πρακτικές (Μακρύγιαλος) (Richards and Thomas 1984: 215, Chapman 2000). 

Διαφορετικά, η συσσώρευση εργαλειακού εξοπλισμού και καταλοίπων 

κατασκευής των εργαλείων σε μεγάλες ποσότητες υποδεικνύει πιθανές διαδικασίες 

απόρριψης που υπογραμμίζουν τη μεγάλη κλίμακα εξάσκησης της πρακτικής της 
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απολέπισης στους αντίστοιχους οικισμούς. Τέτοιες συσσωρεύσεις παρατηρούνται για 

την κατεργασία του χαλαζία, του πυριτιακού λιμονίτη και των μέτριας και χαμηλής 

ποιότητας ποιότητας πυριτόλιθων στο Μακρύγιαλο Πιερίας, για την κατεργασία του 

χαλαζία και του πυριτιακού λιμονίτη στη Θέρμη Β, και πιθανολογούνται για την 

κατεργασία του χαλαζία στη Σταυρούπολη.  

Τέλος, η ενσωμάτωση των εργαλείων στα πλαίσια άλλων πρακτικών του 

οικισμού υπονοείται από την εύρεση των αντίστοιχων τεχνημάτων και την ανάγνωση 

των ιχνών χρήσης των εργαλείων, όπως η κατασκευή οστέινων και λειασμένων 

εργαλείων, η κατασκευή κοσμημάτων από όστρεο, λίθο και οστό, η κατασκευή 

αντικειμένων από ψάθα και η κοπή αχύρου. Η πιθανή ένταξη της εργαλειοτεχνίας σε 

τέτοιες πρακτικές υπονοεί σχηματισμούς κατανομής της εργασίας που ξεφεύγουν από 

τη στενή δημιουργία ειδικεύσεων με βάση το είδος του τεχνήματος –λειτουργιστικό 

μοντέλο που αποτελεί άμεση προβολή της εμπειρίας του βιομηχανοποιημένου 

δυτικού τρόπου ζωής – και αντιπροτείνουν την ένταξη της έννοιας της “ειδίκευσης” 

σε ευρύτερα σχήματα που εμπνέονται εξίσου από τη χρήση και όχι μόνο από την 

κατασκευή των αντικειμένων. Έτσι η κατασκευή των απολεπισμένων εργαλείων 

συνδέεται με τους χρηστικούς τους στόχους και μπορούμε να υποθέσουμε την 

πραγματοποίηση της μέσα από καταμερισμό εργασίας που περιλαμβάνει και την 

κατασκευή άλλων τεχνημάτων όπως τα οστέινα εργαλεία, ή τα κοσμήματα. Κατά 

συνέπεια, η έννοια του “τεχνίτη” δεν νοείται μονολιθικά με βάση το συγκεκριμένο 

τέχνημα, αλλά πλουραλιστικά ακολουθώντας τις πιθανότητες συνεργασίας που 

δημιουργούν οι διάφορες πρακτικές κατασκευής και χρήσης διαφορετικών 

τεχνημάτων, αφήνοντας χώρο για την οριοθέτηση περαιτέρω συσχετισμών με βάση 

κοινωνικούς θεσμούς όπως το φύλο ή το νοικοκυριό. Από την άποψη αυτή, η εύρεση 

μικρών συγκεντρώσεων εργαλειακού εξοπλισμού με επαναλαμβανόμενους τύπους 

εργαλείων μαζί με πυρήνες κα προϊόντα απολέπισης και διόρθωσης των πυρήνων σε 

συσχετισμό με οικισμένους χώρους, για δύο τουλάχιστον περιπτώσεις οικισμών 

(Μακρύγιαλος, Σταυρούπολη) είναι δυνατό να υπονοεί τη λειτουργία ξεχωριστών 

νοικοκυριών από την άποψη της οικοσκευής. 
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