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Ι.  ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

 

Η οικονομία συνοψίζει δραστηριότητες, θεσμούς και μορφές διαχείρησης 

αναφορικά με την παραγωγή και την απορρόφηση των αγαθών. Ο homo economicus, 

κατά συνέπεια, τον οποίο διερευνούν και μελετούν οι σύγχρονοι θεωρητικοί της 

οικονομίας υφίσταται τουλάχιστον από τη νεολιθική εποχή. Δεχόμαστε επομένως ότι 

βασική παράμετρο των κοινωνικών σχέσεων  συνιστά το συμφέρον του ατόμου. Το 

ατομικό και στη συνέχεια το συλλογικό συμφέρον προσδιόρισαν ποικιλότροπα την 

εκάστοτε τροχιά των επαφών, των σχέσεων, του αντιπραγματισμού, μέχρι τις όψιμες 

εμπορικές συναλλαγές.  

Ο αντιπραγματισμός στις πρώιμες κοινωνίες, η σποραδική αμοιβαία 

ανταλλαγή αγαθών (δώρων και υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων), υποδηλώνει όχι 

απαραίτητα καταμεισμό και συσσώρευση υλικών ή άυλων αγαθών, αλλά συχνά 

έκφραση γοήτρου και μεγαλείου (Caille 1997). Σε μια εκ των πραγμάτων 

περιορισμένη διακίνηση αγαθών, υποθέτουμε ότι συνέδραμαν εθιμικές αξίες που 

είχαν στόχο  την ενσωμάτωση των αγαθών των άλλων στις τοπικές κοινωνίες. 

Αντιλαμβανόμαστε, ωστόσο, ότι συγκεκριμένες λογικές διαμορφώνονταν ως 

αποτέλεσμα της κυκλοφορίας των αγαθών, χωριστά για κάθε αρχαιολογική 

περίπτωση. Κάθε νεολιθική θέση ή ομάδα γειτονικών θέσεων παραπέμπει μέσω των 

αρχαίων ευρημάτων σε ποικίλες δομές οικονομίας και θεσμών που την καθιστούν 

αυτεξούσια και συγγενή ή διαφορετική από την άλλη. 

Στα υλικά απομεινάρια των νεολιθικών εγκαταστάσεων των 

μικροκαλλιεργητών και των μικροκτηνοτρόφων ανιχνεύουμε τις απαρχές του 

εμπορίου. Υποθέτουμε ότι η ανάγκη επιβίωσης, συμπλήρωσης των υπαρχόντων 

αγαθών και διάκρισης βρίσκονταν πίσω από τις ανταλλαγές μεταξύ ατόμων, ομάδων 

οικισμών σε γειτονία ή σε απόσταση. Οι άτυπες και οι πάγιες ανταλλαγές που 

πραγματοποιούσαν οι κάτοικοι κάθε θέσης και τις οποίες συναντούμε στις ρίζες του 

εμπορίου, επηρέαζαν την οικονομία και την παραγωγή αφενός, τις κοινωνικές 

σχέσεις αφετέρου (Κωτσάκης 1996). Με άλλα λόγια, οι ανταλλαγές των αγαθών 

εξυπηρετούσαν την αναζήτηση ισορροπιών στο εσωτερικό μιας ή περισσότερων 

κοινοτήτων και ταυτόχρονα ρύθμιζαν τη συνοχή των μελών στα όρια μιας οικιστικής 

εγκατάστασης ή μις ομάδας εγκαταστάσεων.  

Οι ανταλλαγές απασχόλησαν τους θεωρητικούς της νέας αρχαιολογίας. 

Κεντρικός άξονας των ερευνών τέθηκε η εξακρίβωση με χημικά μέσα της καταγωγής 

των υλών και η διασπορά των αγαθών στο χώρο των ανταλλαγών (Sabloff 1975, 
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Earle-Ericson 1977, 1982, Renfrew 1972, 1984, Γραμμένος 1998). Σύμφωνα με τη 

θεωρία των συστημάτων, οι ανταλλαγές λειτούργησαν ως ένας από τους μοχλούς που 

επέφεραν μακροπρόθεσμα μεταβολή των πολιτιστικών χαρακτηριστικών στην 

περιοχή του Αιγαίου από τη νεολιθική στη χαλκή εποχή (Renfrew 1972). Από την 

άλλη πλευρά, οι όποιες ανταλλαγές συνέβαιναν αποκτούσαν ειδική βαρύτητα, αν 

εξετάζονται στα όρια του χώρου ενός ‘πολιτιστικού κύκλου’ (Γραμμένος 1991). 

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή η σημασία των προϊόντων ανταλλαγής 

προσδιορίζεται από τη συμβολική αξία που αυτά είχαν προσλάβει στην κοινότητα. 

Γι’ αυτό σπουδαίο ρόλο στις παρατηρήσεις  παίζουν τα συγκείμενα, τα συνευρήματα 

της ανασκαφής, ώστε να διαμορφωθεί μια εικόνα με περισσότερες ψηφίδες. 

Αδυνατίζει με τον τρόπο αυτό η θεωρία του λειτουργισμού. Σύμφωνα με αυτήν τα 

φαινόμενα των ανταλλαγών θα ήταν δυνατό να ενταχθούν σε δίκτυα με αμοιβαίες 

βαρύτητες των κοινωνικών πόλεων ή σε προκαθορισμένες αγορές διανομής και 

αναδιανομής των αγαθών (πρβ. Γραμμένος 1998). 

Οι ερμηνευτικές προσπάθειες για την κατανόηση των ανταλλαγών κατά τη 

νεολιθική εποχή εμποδίζονται εξαρχής, αφού οι έρευνες δεν επαρκούν για να 

καλύψουν τα καινά στοιχειωδών πληροφοριών. Επιτρέπεται γι’αυτό να δοκιμαστούν 

υποθέσεις εργασίας και μοντέλα, όπως οι αντιπροτάσεις υποκειμενικών παρεμβάσεων 

στις μορφές μελέτης της αρχαιότητας (Hodder 1984). Για παράδειγμα: Κι αν δεν 

υπήρξαν ανταλλαγές στα χρόνια της προϊστορίας; Πώς τεκμηριώνεται ότι πρόκειται 

για συνέπεια ανταλλαγών και όχι για κάτι άλλο το ότι το όστρεο του Αιγαίου 

spondylus gaederopus (σπόνδυλος) ή ο οψιανός της Μήλου βρίσκονται δεκάδες ή 

εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την προέλευσή τους; 

Ανάμεσα στις υλικές μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν τις ανταλλαγές κατά τη 

νεολιθική εποχή ξεχωρίζουν τα ισχυρά εργαλεία από οψιανό ή οψιδιανό. Πρόκειται 

για ηφαιστιιογενές πέτρωμα με υαλώδη μορφή και στιλπνό μαύρο χρώμα. Εργαλεία 

από οψιανό συναντώνται σε θέσεις ιδίως της νεότερης νεολιθικής στην ηπειρωτική 

και νησιωτική Ελλάδα. Τόπος προέλευσης του υλικού αυτού είναι συνήθως η νήσος 

Μήλος των Κυκλάδων. Στη βόρεια Ελλάδα, τα εργαλεία οψιανού είναι λιγοστά σε 

αριθμό
1
. Χημική ανάλυση σε ορισμένα από αυτά απέδειξε ότι προέρχονται όχι μόνο 

από τη Μήλο αλλά περιορισμένα και από τα Καρπάθια και από το Γκίφτικ της 

Μικράς Ασίας (Κυπαρίσση 1997: 145 κ.ε., Καραλή 2002, Πιλάλη-Παπαευθυμίου 

1997). Αυτό σημαίνει ότι τα εργαλεία οψιανού έγιναν οι σχεδόν άφθαρτοι 

εκπρόσωποι μικρών ή μεγαλύτερων ανταλλαγών, των οποίων οι μορφές και τα όρια 

μας διαφεύγουν.  

Η διάδοση του ακατέργαστου οψιανού και των χρηστικών μέσων από την ύλη 

αυτή προέκυψε προφανώς μέσα από διαδικασίες επαφών, σχέσεων και 

δραστηριοτήτων των οποίων έχουμε αμυδρή ιδέα και προσεγγίζουμε με ασάφεια. 

Διαφεύγει πίσω από τα θραύσματα του οψιανού κάθε θέσης και πίσω από τη 

διασπορά τους στο χώρο η ποιοτική σημασία των ανταλλαγών που αφορά στην 

αντιμετώπιση της βιοπάλης ή ιδεολογικών αναγκών.  

Μια άλλη κατηγορία αντικειμένων, που φανερώνει τις ανταλλαγές κατά τη 

νεολιθική εποχή ως δραστηριότητα στα πλαίσια των δομών που αναπτύχθηκαν στις 

εγκαταστάσεις, αφορά στα βραχιόλια, δαχτυλίδια, χάντρες από spondylus gaederopus 

και σε ελάχιστα χρυσά
2
 ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Δεν μπορούμε να 

συλλάβουμε τα ποιοτικά και ποσοτικά μεγέθη τέτοιων ανταλλαγών.  Γίνεται 

παρόλαυτα αισθητή η ύπαρξη στις νεολιθικές δομές κοινωνικών διαφοροποιήσεων.   

                                                 
1
 Βλ. τα αντικείμενα της Έκθεσης: ΜΕ 414, ΜΕ 472, ΜΕ 112, ΜΕ 462, ΜΕ 149.  

2
 Βλ. τα αντικείμενα της Έκθεσης: Μ.Θ.12100, Μ.Θ. 12103,  Μ.Θ.12098, Μ.Θ. 12099.  
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Τα κοσμήματα από σπόνδυλο παρέχουν την πληροφορία ότι τα προϊόντα μιας 

εξειδίκευσης, με αφετηρία το Αιγαίο (π.χ. παραγωγή σε πολλά σπίτια του Διμηνίου 

Θεσσαλίας) κυκλοφορούσαν μέχρι την Κεντρική Ευρώπη (Κωτσάκης 1996)(εικ.1). 

Κατεργασμένα όστρεα
3
 και σπασμένα ή ημιτελή αποκαλύφτηκαν στις ανασκαφές της 

Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης (Καραλή 2002). Στην περίπτωση της θέσης αυτής το 

όστρεο spondylus gaederopus, ανεξάρτητα από την πρώτη προφανή διατροφική 

χρήση του μαλακίου, αξιοποιήθηκε από εξειδικευμένα χέρια για κατασκευή 

κοσμημάτων  (βραχιόλια επί το πλείστον)
4
. Επιτόπια κατεργασία στην ίδια θέση 

συνέβαινε, με βάση τα στοιχεία των ανασκαφών, και με άλλα όστρεα, οστά, λίθους, 

προκειμένου να παραχθούν χάντρες, περίαπτα, και άλλα μικροαντικείμενα. 

Βρισκόμαστε πιθανότατα σε μια από τις θέσεις ενός πλέγματος κατασκευής και 

διακίνησης κοσμημάτων από σπόνδυλο. Ανάλογα ευρήματα της μέσης και κυρίως 

της νεότερης νεολιθικής γνωρίζουμε από θέσεις της Μακεδονίας και της Θράκης, 

όπως η Θέρμη Β, τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, η Όλυνθος,η Αρέθουσα, η Νέα 

Νικομήδεια, το Ντικιλί Τας Καβάλας (εικ.2), οι Σιταγροί (εικ.3), ο Παράδεισος, η 

Παραδημή (Σουέρεφ 2001: 78
 
κ.ε, Καραλή 2002)

5
. 

Τα βραχιόλια από σπόνδυλο, όπως και άλλα κοσμήματα, μπορεί, λαμβάνοντας 

υπόψη παραδείγματα της εθνολογίας, να ήταν δώρα ή και αποτροπαϊκά σύμβολα, 

αλλά και σήματα ισχύος ή συγκεκριμένης κατάστασης του ατόμου που έφερε κάποιο 

από αυτά. Ίσως το βραχιόλι από σπόνδυλο να φανέρωνε ηλικιακή περίοδο (π.χ. 

ηλικία γάμου) ή αξίωμα (π.χ. αρχηγός) ή να επικύρωνε δεσμευτική συμφωνία (π.χ. 

για αμοιβαία παροχή υπηρεσιών) ή μια πολυτέλεια. Ευρήματα τέτοιου είδους 

προσλαμβάνονταν πιθανότατα από τις νεολιθικές κοινωνίες ως στοιχεία που 

προσέδιδαν κύρος και ακτινοβολία. Κάτω από την οπτική αυτή το βραχιόλι από 

σπόνδυλο μπορεί να υλοποιούσε ιδέες και να δρούσε συμπληρωματικά στην 

κοινότητα ως γνώρισμα, τιμή, αξίωμα, επίδειξη κάποιας βαθμίδας στην κλίμακα μιας 

ιεράρχησης. 

Οι αναλύσεις με ισότοπα οξυγόνου στα βραχιόλια από σπόνδυλο που 

εντοπίστηκαν ιδιαίτερα σε ταφικά σύνολα, τόσο στη Χερσόνησο του Αίμου, όσο και 

στην Κεντρική Ευρώπη, υποδεικνύουν το Αιγαίο Πέλαγος ως τόπο καταγωγής των 

οστρέων αυτών (Shackleton-Renfrew 1970, Καραλή 2002). Γι’αυτό δεν 

υπερβάλλουμε αν θεωρήσουμε τα ευρήματα από σπόνδυλο των βορειοελλαδικών 

θέσεων, όπως της Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, ότι υποδηλώνουν δραστηριότητες 

παραγωγής βραχιολιών από σπόνδυλο και ενδεχομένως τμήμα της διακίνησης του 

προϊόντος αυτού βορειότερα, μέσω παραποτάμιων ή άλλων χερσαίων διόδων.  

Οι πτυχές των φαινομένων κυκλοφορίας του σπονδύλου με τη μορφή ενός μη 

χρηστικού αντικειμένου, του βραχιολιού, από τα παράλια του Αιγαίου μέχρι την 

Κεντρική Ευρώπη προσμετρώνται και αξιολογούνται με πολλά κενά ακόμη της 

έρευνας. Αγνοούμε, για παράδειγμα, αν φορούσαν τα βραχιόλια καθημερινά ή σε 

ειδικές στιγμές της κοινωνικής ζωής. Αναρωτιόμαστε με τί ‘αντίτιμο’ γινόταν ο 

εκάστοτε αντιπραγματισμός για την απόκτηση του βραχιολιού από σπόνδυλο, μήπως 

με αντάλλαγμα οψιανό των Καρπαθίων ή του Γκίφτικ της Μικράς Ασίας (πρβ. 

Κυπαρίσση 1997:145 κ.ε., Καραλή 2002). Ποιοί διακινούσαν τα όστρεα σπονδύλου ή 

τα παράγωγά του;  Ήταν άτομα που διάνυαν μικρές ή μεγάλες αποστάσεις;Υπήρχαν 

επαφές ανάμεσα σε κατοίκους διαφορετικών οικισμών απευθείας ή μέσω ενδιάμεσων 

σταθμών και αναδιανομής; Δικαιούμαστε να μιλήσουμε για απαρχή του εμπορίου 

σπάνιων ειδών όπως ο σπόνδυλος; 

                                                 
3
 Βλ. τα αντικείμενα της Έκθεσης: Π 2081 α-ζ 

4
 Βλ. τα αντικείμενα της Έκθεσης: Π 2029, P 2028 

5
 Βλ. τα αντικείμενα της Έκθεσης: Π 1543 α-β, Π 229, Π 1192, Π 1190, Π 1179. 
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Η μελέτη της κεραμικής αποτελεί τον σημαντικότερο δείκτη της 

πραγματικότητας των νεολιθικών χρόνων σε επίπεδα καθημερινότητας και εθίμων. Η 

ευρύτατη παραγωγή και χρήση της κεραμικής σε συνδυασμό με την αντίσταση που 

αυτή προβάλλει στις φθορές του χρόνου συνεισφέρει – δια των λειψάνων των 

αγγείων – στο να αντιληφθούμε τοπικά, διατοπικά και ξένα στοιχεία συσχετιζόμενα 

με ανταλλαγές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα παρουσιάζει η γραπτή κεραμική. 

Θραύσματα από πολυτελή  γραπτά αγγεία με συμβολικό χαρακτήρα των 

διακοσμητικών θεμάτων τους συλλέγονται σε επιφανειακές και ανασκαφικές έρευνες 

σε οικιστικές εγκαταστάσεις της μέσης και στις πολυπληθείς θέσεις της νεότερης 

νεολιθικής του μακεδονικού και ευρύτερου βορειοελλαδικού χώρου (εικ.4). Πολλά 

από αυτά επιδέχονται την ερμηνεία ότι πρόκειται για καρπό επαφών ανάμεσα σε 

περιβάλλοντα με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά μέσω ενός πλέγματος 

ανταλλαγών (Κωτσάκης 1996). Αμφισβητούνται, ωστόσο, από τους ειδικούς οι 

συγγένειες της διακόσμησης της κεραμικής που θα μπορούσαν να στηρίξουν γενικά 

και αόριστα  ανταλλαγές, λόγου χάρη ανάμεσα στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία 

(Γραμμένος 1998). Αντίθετα, εμφανίζονται πιο συγκεκριμένες οι παρατηρήσεις για 

την κεραμική, όπως και για τα όστρεα spondylus gaederopus. Τα δείγματα γραπτής 

κεραμικής σε συνδυασμό με τα συνευρήματα προσφέρονται για μια βάση 

κατανόησης φαινομένων των ανταλλαγών  ‘κατά ομάδες οικισμών’ στα πλαίσια 

κοντινών μετακινήσεων, επαφών και σχέσεων (Γραμμένος 1998). Στους 

προβληματισμούς για το θέμα μας υπεισέρχονται νέες θεωρητικές τάσεις, όπως ο 

στρουκτουραλισμός ή ο φαινομενολογικός μαρξισμός: τί ρόλο έπαιξαν οι άνθρωποι 

ως αντικείμενα ανταλλαγής  και ειδικά οι γυναίκες (Gregory 1984, Renfrew 1975); 

Αν και τα ερωτήματα προκύπτουν αλυσιδωτά για το ρόλο των μετακινούμενων 

γυναικών, αντιπαρατίθεται το ερώτημα: πώς θα ισχύσει το προηγούμενο ενδεχόμενο 

αν δεχτούμε ότι ‘οι διάφορες κεραμικές κατηγορίες κατά ομάδες οικισμών 

συνεχίζουν αναλλοίωτες ομαλά την εξέλιξή τους, δηλαδή οι σχέσεις συγγενείας είναι 

μητρο-γραμμικές’ και ‘ φαίνεται την κεραμική την έκαναν γυναίκες, οι οποίες δεν 

ανταλλάσονταν με γάμους σε οικισμούς εκτός των ορίων της ομάδας των οικισμών, ή 

δεν ανταλλάσονταν καθόλου’ (Γραμμένος 1998). 

Τα περιορισμένα αυτά αρχαιολογικά δεδομένα για τη νεολιθική εποχή 

σκιαγραφούν την ύπαρξη ανταλλαγών σε είδος και υπονοούν περισσότερες. 

Θίγοντας, λοιπόν, το θέμα των ανταλλαγών μέσα από τα ευρήματα της Μακεδονίας 

και της νότιας Βαλκανικής εμπλουτίζεται η συζήτηση για τα πιθανά δίκτυα 

ανταλλαγών για διαφορετικά είδη, για το νόημα και την ‘τιμή’ των ανταλλάξιμων, για 

τις αποστάσεις που έπρεπε να διανυθούν και με ποιούς τρόπους, για τις πηγές 

παροχής του είδους προς ανταλλαγή, για τα συστήματα διακίνησης, για τα τερματικά 

σημεία όπου γινόταν η υποδοχή των προιόντων ανταλλαγής και η τελική χρήση τους. 

Ίσως το κύριο βήμα που έχει επιτευχθεί σχετικά είναι η ερμηνευτική πρόταση 

αναφορικά με τις ‘ πολιτιστικές ομάδες’ των αυτόνομα οργανωμένων οικιστικών 

εγκαταστάσεων. Η αυτάρκεια στην παραγωγή και τον τεχνικό εξοπλισμό μάλλον δεν 

εμπόδισε τις ανταλλαγές αγαθών που περίσσευαν και που διακινούνταν ανάμεσα σε 

γειτονικές θέσεις, σε απόσταση, που θα ορίζαμε συμβατικά, μικρότερες των 50χλμ. 

(αναλυτικά Γραμμένος 1997:30, 1998). Η κυκλοφορία των αγαθών μέσω ανταλλαγών 

χρηστικών ειδών και γοήτρου, οδήγησε μακροπρόθεσμα σε εμαφανείς πολιτιστικές 

αλλαγές στο εσωτερικό των ομάδων οικισμών (πρβ. Saunders 1990, Γραμμένος 

1998). 
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ΙΙ. ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 

 

Οι ανταλλαγές μεταλλικών αντικειμένων υπήρξαν οι συνοδοί των παραγόντων 

της εποχής του χαλκού (Primas 1997). Πράγματι, κάθε μεταλλικό αντικείμενο 

πολυτελείας και γοήτρου, κάθε όπλο ή εργαλείο, που ανήκει στα αρχαιολογικά 

ευρήματα της εποχής του χαλκού χρήζει της προσοχής μας για να διελευκάνουμε την 

αξία του στην οικονομία και το νόημά του στην κοινωνία που το κατέχει. Πρέπει 

συνεπώς να εντάξουμε τα μεταλλικά αντικείμενα στα συμφραζόμενα της τεχνολογίας 

και της παραγωγής αφενός, της διακίνησης και της κατανάλωσης αφετέρου (Knapp 

2000). 

Οι θεωρητικές εκτιμήσεις που ήδη μας απασχόλησαν για να προσεγγίσουμε τα 

φαινόμενα ανταλλαγών της νεολιθικής εποχής στη Μακεδονία ισχύουν, ώστε να 

θεμελιώσουμε την προσέγγιση στις ανταλλαγές της εποχής του χαλκού. Έννοιες όπως 

ανταλλαγή, εμπόριο, αγορά, αντίτιμο συσχετίζονται, αλλά δεν επαρκούν για να τις 

εξηγήσουμε σε βάθος. Γι’αυτό οι θεωρητικοί της αρχαίας οικονομίας προτείνουν 

διερευνητικά εργαλεία που θα μπορούσαν συνδυαστικά να δοκιμαστούν στο 

εσωτερικό των κοινωνικών μορφωμάτων.  

Σύμφωνα με τον Polanyi και τη σχολή του (Humphreys 1969, Mazazzi 1978) 

τα θέματα κυκλοφορίας των αγαθών και οι ανταλλαγές κυμαίνονται σε διαδικασίες 

και θεσμούς που ορίζουν μορφές οικονομικής ολοκλήρωσης με την εξής εναλλακτική 

λύση:  

Α) Κινητικότητα ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες με ανάλογες δομές ορίζει την 

αμοιβαιότητα (π.χ. ανταλλαγές ανάμεσα σε αρχηγούς ή σε αριστοκρατίες). 

Β) Κινητικότητα για οικειοποίηση αγαθών από και προς ένα συγκεντρωτικό 

κέντρο μιας κοινωνικής ομάδας ορίζει την αναδιανομή. 

Γ) Κινητικότητα προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση, όπως γίνεται σε ένα 

σύστημα εμπορίου με ελεγχόμενα αντίτιμα, ορίζει την ανταλλαγή με τη στενή της 

έννοια.  

Με άλλα λόγια η ανάλυση της λειτουργίας των ανταλλαγών, που παίρνουν 

ποικίλες μορφές στα εκάστοτε κοινωνικά συμφραζόμενα, οδηγεί σε μια ευρύτερη 

έννοια της ανταλλαγής, η οποία τριχοτομείται μεθοδολογικά και εμπειρικά σε 

αμοιβαιότητα, αναδιανομή και καθ’αυτό ανταλλαγή. Η επεξεργασία αυτή στην 

τυπολογία των ανταλλαγών και της διακίνησης των αγαθών ανιχνεύει ιδεολογικούς 

μηχανισμούς που πιθανόν είχαν αναπτυχθεί. Υστερεί όμως στο να διαφωτίζει 

ζητήματα παραγωγής των αγαθών και σχέσεων ανάμεσα στους ίδιους τους 

παραγωγούς (πρβ. Parain 1966) για να εξασφαλίσουμε μια πληρέστερη εικόνα των 

πραγμάτων.  

Το χρονικό ορόσημο των ανταλλαγών σε μεγάλες αποστάσεις τοποθετείται 

στην 3
η
 χιλιετία π.Χ. (Δημακοπούλου 2000). Προηγήθηκαν ωστόσο σοβαρότατα 

σχετικά επεισόδια. Η ευρωπαϊκή ιστορία της μεταλλουργίας άρχισε κατά τα 

υστερονεολιθικά χρόνια κι αναπτύχθηκε κατά την πρώιμη εποχή του χαλκού (Mohen 

2000). Η ζωή των μικρών οικισμών επηρεάστηκε από τη στιγμή που χρυσά 

αντικείμενα και κυρίως χάλκινα, όπως πελέκεις, εγχειρίδια και άλλα όπλα κάλυπταν 

ιδεολογικές απαιτήσεις ως σύμβολα σε τελετές και ως μέρος των αποσκευών που 
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προσέδιδαν γόητρο στους αναδυόμενους ισχυρούς. Κατά την εποχή του χαλκού ο 

χρυσός και ο χαλκός με τη μορφή του μπρούτζου υπεισήλθαν στις συνήθειες των 

οργανωμένων κοινοτήτων. Παράλληλα κυκλοφορούσαν και άλλα υλικά ως δώρα και 

ανταλλάγματα σε άλλα είδη ή υπηρεσίες, όπως το ήλεκτρο, το αλάτι, η ξυλεία. Οι 

ανταλλαγές, επομένως, για την απόκτηση χρήσιμων για την εποχή υλικών, αλλά και 

‘εξωτικών’ αντικειμένων ή δηλωτικών κύρους και κατά κάποιον τρόπο ‘χλιδής’ 

υποδηλώνουν μεγάλες αποστάσεις  που έπρεπε να διανυθούν, από τις εξορύξεις 

κοιτασμάτων ή τις πηγές του υλικού, την κατεργασία και την τορευτική μέχρι να 

καταλήξουν στους προορισμούς διάθεσης.  

Μια ιδέα των αποστάσεων και της κινητικότητας που συνδέονται με την 

εξάπλωση της τεχνολογίας, της παραγωγής και της χρήσης των μετάλλων κατά την 

εποχή του χαλκού, μας παρέχει η γεωγραφία των αρχαιότερων κοιτασμάτων 

μετάλλων.  

Πηγές χρυσού γνωρίζουμε στην Ιρλανδία, στην Ισπανία και την Τρανσυλβανία 

της Ρουμανίας (Harding 2000). Για παράδειγμα, χρυσά αντικείμενα της μινωικής 

Κρήτης και των μυκηναικών κέντρων θεωρούνται ότι προέρχονται ακριβώς από τα 

κοιτάσματα της Τρανσυλβανίας (Harding 2000). Υπενθυμίζουμε την Τροία (Ι) και τη 

Βάρνα της Βουλγαρίας όπου βρέθηκαν από τα πρωιμότερα δείγματα της χρυσοχοΐας. 

Ειδικά στη Βάρνα, στα ταφικά κτερίσματα της 5
ης

 χιλ. π.Χ. υπήρχαν υπερμεγέθεις 

λεπίδες πυριτόλιθου (0,30μ), αντικείμενα από σπόνδυλο, χρυσό, χαλκό και ασήμι 

(Mohen 2000, Todorova 2003). Ανάλογα χρυσά ευρήματα, περίαπτα, δαχτυλίδια, 

ελάσματα της 4
ης

 χιλ. π.Χ. είχαμε από την Αραβησσό Γιαννιτσών (Γραμμένος 1988, 

Σουέρεφ 2001)
6
. Τα ευρήματα αυτά της νεολιθικής εποχής συνιστούν σημαντικά 

προηγούμενα της παραγωγικής αξίας που απέκτησε από νωρίς ο χρυσός
7
 αλλά και 

πρόκριμα της συστηματικής διακίνησης των μετάλλων στη Βουλγαρία και την 

Ελλάδα κατά την εποχή του χαλκού (εικ.5). 

Επίσης, τα νεότερα στοιχεία των ερευνών καταδεικνύουν τις αρχαιότερες 

εξορύξεις του χαλκού σε γειτονικές και μακρινές περιοχές γύρω από την Ελλάδα και 

το Αιγαίο, όπως στη χερσόνησο του Σινά, τη Μικρά Ασία, τη Βουλγαρία (μεταλλεία 

Άι Μπουνάρ), τη Σερβία (μεταλλεία Ρούντνα Γκλάβα), τη Σλοβακία, την Αυστρία, 

τις Άλπεις, τη νότια Γαλλία, τη Σαρδηνία, την Κορσική, τη νότια Ισπανία, την 

Ιρλανδία (όρος Γκάμπριελ), την Ουαλλία (Mohen 2000, Harding 2000). Η διασπορά 

πελέκεων και κράμα χαλκού και αρσενικού ή μoλύβδου ή κασσίτερου σε πολλές 

θέσεις της Χερσονήσου του Αίμου επιβεβαιώνει τη σύνδεση διαφορετικών περιοχών 

αναμεταξύ τους και την έναρξη της παράδοσης της μεταλλουργίας στην Ευρώπη από 

τη νεότερη νεολιθική και την πρώιμη εποχή του χαλκού (Mohen 2000).  

Από την άλλη πλευρά, ο κασσίτερος, που χρησιμοποιήθηκε μαζί με το χαλκό 

στο κράμα του μπρούντζου σε ποσοστό 5-10%, συναντάται σε μικρές ποσότητες στα 

βάθη της Μικράς Ασίας, στο Αφγανιστάν, στην Ετρουρία, στην Ισπανία, στη 

Βρετάνη, στην Κορνουάλη (Mohen 2000, Harding 2000). Η διακίνηση του 

κασσίτερου από περιοχές που το υλικό υφίσταται, έστω και περιορισμένα, μέχρι 

περιοχές που αυτό είναι ανύπαρκτο, όπως η Μεσοποταμία, η Αίγυπτος και η 

Μεσόγειος (Mohen 2000) προϋπέθετε αναγκαστικά δρόμους του χαλκού και του 

κασσίτερου, χερσαίους και θαλάσσιους, με πολλούς ενδιάμεσους σταθμούς, ώσπου 

να διασταυρωθούν οι προμήθειες, οι τεχνικές, η παραγωγή και οι δέκτες του τελικού 

προϊόντος. Πιθανολογείται, λόγου χάρη, ότι ο κασσίτερος από την Κορνουάλη 

κυκλοφορούσε στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο στα πλαίσια χερσαίων και θαλάσσιων 

                                                 
6
 Βλ. τα αντικείμενα της Έκθεσης: Μ.Θ.12100, Μ.Θ. 12103, Μ.Θ.12098-99. 

7
 Βλ. τα αντικείμενα της Έκθεσης: ΚΑ 78/511. 
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διαδρομών (Harding 2000). 

Το ήλεκτρο, εξάλλου, το γνωστό κεχριμπάρι, απολίθωμα ρητίνης από 

κωνοφόρα, εντοπίζεται σε περιοχές της Βαλτικής θάλασσας, όπως η Πολωνία, και 

περιορισμένα στη Ρουμανία και τη Σικελία. Το ήλεκτρο διακινήθηκε ευρέως στην 

Ευρώπη και τη Μεσόγειο κατά την ύστερη εποχή του χαλκού (εικ.6). Με τη 

φασματοσκοπία υπέρυθρου διαπιστώθηκε ότι τα ευρήματα από ήλεκτρο του 

ελλαδικού και νησιωτικού χώρου (Ιονίου, Κρητικού, Αιγαίου), της Ιταλίας και της 

Χερσονήσού του Αίμου (Μακεδονίας συμπεριλαμβανομένης) προέρχονται από τα 

κοιτάσματα ηλέκτρου της Βαλτικής, ενώ δεν αποκλείονται ελάχιστες περιπτώσεις 

από την Ουκρανία και τα ανατολικά παράλια της Αγγλίας (Harding 2000). Πίσω 

λοιπόν από το ήλεκτρο, που με τη μορφή ‘εξωτικών’ χαντρών αποκαλύπτεται σε 

τάφους στη βόρεια και νότια Ελλάδα, υποκρύπτονται δίκτυα διακίνησης και 

ανταλλαγών, στα οποία εντάσσεται και το ήλεκτρο, ορμώμενα από διαφορετικά 

σημεία του ορίζοντα
8
. 

Γίνεται φανερό ότι κατά την προϊστορία είχαν διαμορφωθεί δυναμικές με 

μηχανισμούς – συχνά άγνωστους – που επέτρεπαν τη διακίνηση του χρυσού, του 

χαλκού και του κασσίτερου ανάμεσα στη βόρεια και τη νότια Ευρώπη, ανάμεσα στη 

Μέση και την Εγγύς Ανατολή και τη Μεσόγειο. Πρόδρομα των μηχανισμών 

διακίνησης αποτελούν τα χάλκινα μικροαντικείμενα της 8
ης

 και 7
ης

 χιλ. π.Χ. που 

βρέθηκαν στην ανατολική Μικρά Ασία και την Περσία (Mohen 2000). Σκάφη για 

τους υδάτινους δρόμους (σε πελάγη, λίμνες, ποτάμια), ζώα και άμαξες για τους 

χερσαίους θα είχαν διευκολύνει τους ταξιδιώτες – μεταφορείς υλικών στις μικρές ή 

μεγάλες αποστάσεις, ώστε να τροφοδοτούνται εξειδικευμένα εργαστήρια και τεχνίτες 

ή μέλη της αριστοκρατίας, ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, σε κάθε περίπτωση, για τη ζύμωση που προκάλεσε 

το θέμα της μεταλλουργίας κατά την 3
η
 και 2

η
 χιλ. π.Χ., τα στοιχεία από μια κραταιά 

δύναμη της εποχής, την Αίγυπτο (Mohen 2000): 

α) Ιδρύθηκαν κέντρα τεχνικών κατεργασίας μετάλλων (χρυσού 

συμπεριλαμβανομένου) υπό την προστασία του Άμμωνα στις Θήβες και υπό τον Φθα 

και τον Σόναρ στη Μέμφιδα. 

β) Τάλαντα χρυσού και κασσίτερου κατέληγαν στο Δέλτα του Νείλου κατά 

τον 14
ο
 αι. π.Χ.  

γ) Τόνοι χρυσού από τη Νουβία αποθησαυρίστηκαν στους τάφους των 

Φαραώ, μεταξύ 13
ου

 και 10
ου

 αι. π.Χ. 

Υπενθυμίζουμε, επίσης, μια άλλη όψη των σχέσεων που είχαν υπερβεί τα όρια 

των καθιερωμένων τότε αποστάσεων και που θα ενέπλεκε τακτικά ομάδες ανθρώπων 

και θεσμούς: κατά τη 2
η
 χιλ. π.Χ. χρησιμοποιείται ο κασσίτερος της Κορνουάλης και 

της νότιας Βρετάνης με το χαλκό της Κύπρου (Mohen 2000). Τάλαντα από χαλκό και 

από κασσίτερο κυκλοφορούσαν, όπως και ο χρυσός, για διάφορους προορισμούς, 

όπως η Πύλος.  

Για να κατανοήσουμε την ποικιλομορφία των συστηματικών ανταλλαγών και 

επικοινωνιών κατά την εποχή του χαλκού συνοψίζουμε τα ευρήματα τεσσάρων 

ναυαγίων (Δημακοπούλου 2000), όπου καταδεικνύεται η οργάνωση των μεταφορών 

και του εμπορίου στην ανατολική Μεσόγειο, τουλάχιστον από τη δεύτερη φάση της 

πρώιμης εποχής του χαλκού (2900-2400π.Χ.): 

α) Το ναυάγιο του πρώτου μισού της 3
ης

 χιλ. π.Χ. του Δοκού, μεταξύ Ύδρας 

και Αργολίδας, περιείχε φορτίο με πολυτελή και τελετουργικά αγγεία (π.χ. φιάλες και 

‘σαλτσιέρες’), μυλόπετρες από ανδεσίτη, αγροτικά προϊόντα.  

                                                 
8
 Βλ. τα αντικείμενα της Έκθεσης: ΜΔ 2564-66, ΑΕ 36. 
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β) Το ναυάγιο του 16
ου

 ή 15
ου

 αι. π.Χ. έξω από την Κύμη της Ευβοίας περιείχε 

φορτίο με τάλαντα χαλκού, πιθανότατα κυπριακά.  

γ) Το ναυάγιο του 16
ου

 ή 15
ου

 αι. π.Χ. του Κόλπου της Αττάλειας στη νότια 

Μικρά Ασία περιείχε φορτίο με τάλαντα χαλκού, πιθανότατα κυπριακά.  

δ) Το ναυάγιο του 13
ου

 αι. π.Χ. του Ακρωτηρίου Χελιδονία στη νοτιοδυτική 

Τουρκία περιείχε φορτίο με τάλαντα χαλκού και κασσίτερου, εργαλεία, όπλα και 

μικροαντικείμενα. Το πλοίο αυτό θεωρήθηκε ένα πλωτό εργαστήριο επιδιόρθωσης 

και ανακύκλησης χάλκινων αντικειμένων που είχαν φθαρεί.  

ε) Το ναυάγιο επίσης του 13
ου

 αι. π.Χ του ακρωτηρίου Ουλού Μπουρούν στη 

νοτιοδυτική Τουρκία περιείχε φορτίο με τάλαντα χαλκού και κασσίτερου, γαλάζια 

υαλόμαζα, κορμούς εβένων Αιγύπτου, δόντια ελέφαντα και ιπποπόταμου, αυγά 

στρουθοκάμηλου, όστρεα πορφύρας, χελώνια, χάλκινα εργαλεία και όπλα, ανάμεσα 

στα οποία ξίφη συριακών και μυκηναϊκών τύπων, μυκηναϊκά και κυπριακά αγγεία, 

‘χαναανιτικούς’ αμφορείς και αγγεία με ρητίνη από αρωματικό τερέβινθο, 

μπαχαρικά, κολίανδρο, κρόκο, σύκα, σταφύλια, αμύγδαλα, ρόδια και ελιές, ήλεκτρο 

Βαλτικής, κοσμήματα, πολύτιμα υλικά, μουσικά όργανα, λίθινες άγκυρες και ξύλινες 

πινακίδες με λογιστικά στοιχεία ανατολικής προέλευσης.  

στ) Το ναυάγιο του τέλους του 13
ου

 αι. π.Χ. των Ιρίων Αργολίδας περιείχε 

φορτίο με κυπριακούς πίθους, μινωικούς ψευδόστομους αμφορείς, ελλαδικά 

πιθόσχημα αγγεία, μυκηναϊκά ΥΕΙΙΙΒ2 αγγεία, όλα προφανώς για τη μεταφορά 

λαδιού και κρασιού διαφόρων προελεύσεων.  

Τα πλαίσια των ανταλλαγών στη Μακεδονία κατά την εποχή του χαλκού 

φωτίζονται εν μέρει από όσα επισημάναμε προηγουμένως. Οφείλουμε παρολαυτά, 

εστιάζοντας την προσοχή μας στα αρχαιολογικά δεδομένα από τη Μακεδονία, να 

εντοπίσουμε, στα όρια του εφικτού, κάποια συστήματα στις δομές εντός των οποίων 

έδρασαν και αντέδρασαν αμοιβαία τοπικά και μη στοιχεία. Θα επιχειρήσουμε γι’αυτό 

να μελετήσουμε ενδεικτικές περιπτώσεις στις οποίες να διαφαίνονται στοιχεία 

σταθερά και καινοτόμα, προκειμένου να κριθεί η σημασία των ανταλλαγών στο χώρο 

που εξετάζουμε και ενδεχομένως να σκιαγραφήσουμε μια διαβάθμιση αναφορικά με 

την ισχύ παραδοσιακών πολιτιστικών δεδομένων, την ενσωμάτωση κάποιων νέων, τη 

σποραδική παρουσία κάποιων άλλων ή την απόρριψή τους από τις τοπικές κοινωνίες 

(πρβ. Fletcher 1992: 35 κ.ε., Ανδρέου-Κωτσάκης 1999). 

Η εισαγωγή της τεχνολογίας στη Χαλκιδική σε ό,τι αφορά το χαλκό, αλλά και 

η κινητικότητα για την παραγωγή και τη διακίνηση εργαλείων και όπλων από χαλκό 

στον ευρύτερο χώρο, τεκμηριώνεται με τον καλύτερο τρόπο από τα ευρήματα του 

‘θησαυρού’ των Πετραλώνων της Χαλκιδικής
9
 (Γραμμένος-Τζαχίλη-Μάγκου 1994) 

(εικ.7). Οι σμίλες και οι πελέκεις των Πετραλώνων παρουσιάζουν αξιόλογη 

περιεκτικότητα σε αρσενικό, κάτι συνηθισμένο για τα χάλκινα αντικείμενα της 

πρώιμης εποχής του χαλκού από ελλαδικές θέσεις. Οι σμίλες των Πετραλώνων 

φαίνεται ότι είχαν παραχθεί ‘μαζικά’, ανήκουν στον τύπο C4b του Αιγαίου, 

χρονολογούνται στο διάστημα 2500-2000π.Χ. κι ανάλογα δείγματα είναι γνωστά από 

τη Βουλγαρία (ό.π.). Οι μονόστομοι πελέκεις των Πετραλώνων συγγενεύουν 

τυπολογικά με δείγματα από το Μάνδαλο Πέλλας, την Πολιόχνη Λήμνου και τις 

Θήβες, με χρονολογικό ορίζοντα από το 2700 έως 2300π.Χ. (ό.π.). Ο ‘θησαυρός’ των 

Πετραλώνων προέρχεται από τη βορειοδυτική Χαλκιδική, όπου το μεγαλύτερο 

κοίτασμα χαλκού στην Ελλάδα, ένα επιπλέον κέντρο μεταλλοτεχνίας που προστίθεται 

στα γνωστά των Κυκλάδων, του βορειοδυτικού Αιγαίου και της Κρήτης (ό.π.). 

Παράλληλα, οι μεταλλουργικές δραστηριότητες της περιοχής των Πετραλώνων, με 

                                                 
9
 Βλ. τα αντικείμενα της Έκθεσης: Π 713 – Π 735 
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αιγαιακά τυπολογικά στοιχεία, διευρύνουν τις ήδη γνωστές από τη νεότερη νεολιθική 

στην ανατολική Μακεδονία, τη Βουλγαρία και τη βόρεια Βαλκανική. Στα μέσα της 

3
ης

 χιλ. π.Χ. τα ευρήματα της βορειοδυτικής Χαλκιδικής, μαζί με εκείνα της 

Κεντρικής Μακεδονίας, φανερώνουν ακμή σε αντίθεση με τη μείωση που 

παρατηρείται βορειότερα (ό.π.). 

Τα στοιχεία τεχνογνωσίας και τυπολογίας που παρατηρούμε στα εργαλεία που 

είχαν αποθησαυριστεί σε αγροτική κρυψώνα των Πετραλώνων, σε απόσταση λίγων 

χιλιομέτρων από οικισμούς της πρώιμης εποχής του χαλκού, υπονοούν ένα υπάρχον 

πλέγμα επαφών, σχέσεων και κατ’επέκταση ανταλλαγών, τόσο με τον αιγιακό όσο 

και με το βαλκανικό χώρο, πράγμα που εξακολούθησε και στις επόμενες φάσεις της 

εποχής του χαλκού, όπως δείχνουν χάλκινα εργαλεία, λίθινα ακόνια, μήτρες ή χοάνες, 

κοσμήματα και όπλα από διάφορα σημεία του μακεδονικού χώρου
10

 (π.χ. 

Μεσημεριανή Τούμπα, Τούμπα Θεσσαλονίκης, Άσσηρος, Λαγκαδάς) (εικ.8). 

Εξάλλου, η τοπική μεταλλουργία που αναπτύχθηκε σε διάφορες περιοχές της 

Μακεδονίας φαίνεται ότι δεν αρκέστηκε στο χαλκό της Χαλκιδικής. Η έρευνα δεν 

αποκλείει το Λαύριο, την Κύπρο, τη Μικρά Ασία και τα ηπειρωτικά Βαλκάνια ως 

χώρους προέλευσης του χαλκού στη Μακεδονία και άλλες περιοχές για την 

προμήθεια του κασσίτερου (Κουκούλη 1993). 

Αντίστοιχη εικόνα επαφών, σχέσεων και ανταλλαγών στη Μακεδονία 

υποδηλώνει η κεραμική της πρώιμης και μέσης εποχής του χαλκού
11

. Τα σχήματα 

των αγγείων και τα διακοσμητικά θέματα δεν περιορίζονται σε τοπικές πολιτιστικές 

παραδόσεις, αλλά και σε στοιχεία που εισήχθησαν από την ενδοχώρα της χερσονήσου 

του Αίμου και της Κεντρικής Ευρώπης αφενός, από την Κεντρική Ελλάδα, τη 

Θεσσαλία, την Ήπειρο και τα νησιά ή τις ακτές του βορειοανατολικού Αιγαίου 

αφετέρου (Κουκούλη 1993). 

Μια περαιτέρω επιβεβαίωση μικτών καταστάσεων με βόρεια και νότια 

στοιχεία που είχαν διαμορφωθεί στη Μακεδονία κατά τη διάρκεια της εποχής του 

χαλκού παρέχουν τα μυκηναϊκά ευρήματα χρυσού από τον Καστανά (στρώμα 19), 

στις εκβολές του Αξιού ποταμού, και από την Τούμπα Θεσσαλονίκης, στην 

ανατολική παραλία του Θερμαϊκού κόλπου (Hochstetter 1978: 15-16, Κουκούλη 

1993, Πιλάλη 1999). Αν και η οργάνωση ενός εμπορικού συστήματος δεν 

στοιχειοθετείται επαρκώς από τα παραπάνω, οι ειδικοί αποδέχονται την άποψη ότι 

στη Μακεδονία συνυπήρξαν επιδράσεις από την Κεντρική Ευρώπη και από 

μυκηναϊκά κέντρα μέσω των παραποτάμιων δρόμων επικοινωνίας του Αξιού και του 

Στρυμόνα (Κουκούλη 1993). Συζητείται επίσης σοβαρά το ενδεχομένο αναζήτησης 

χρυσού από τους Μυκηναίους στη νοτιοανατολική Ευρώπη, ίσως από την 

Τρανσυλβανία (Hansel 1988). Ο χρυσός κρίκος από τον Καστανά
12

, που συγκρίνεται 

με ανάλογο από τους λακκοειδείς τάφους των Μυκηνών, και το χρυσό ξίφος από τα 

νότια όρια των Καρπαθίων που αντιγράφει μυκηναϊκό πρότυπο προτείνονται (Hansel 

1988) ως τεκμήρια ενός ‘δρόμου του χρυσού’, από τα κοιτάσματα της 

Τρανσυλβανίας μέχρι τις Μυκήνες μέσω Κεντρικής Μακεδονίας.  

Μία βασική παράμετρος που προβάλλει για τις θέσεις της Μακεδονίας, και 

ίσως συνδράμει στην κατανόηση φαινομένων ανταλλαγής κατά την εποχή του 

χαλκού, αφορά στην ιεραρχική οργάνωση των οικισμών κατά περιοχές και εσωτερικά 

στον κάθε οικισμό (Ανδρέου-Κωτσάκης 1986, Γραμμένος 1999). Οι ευρύτεροι σε 

                                                 
10

 Βλ. τα αντικείμενα της Έκθεσης: ASS.88, SF1852, ASS.87, SF1366, ΤΟ.ΚΕ 1874, ΤΟ.ΚΕ 1762, 

ΤΟ.ΚΕ 2542, ΚΑ79/1264, ΤΟ.ΚΕ 747, ΤΟ.ΚΕ 682, Μ.Δ. 1780, Μ.Δ.5516, Μ.Δ. 2591, ΤΟ.ΚΕ562, 

Μ.Δ. 2558, Μ.Δ. 2560. 
11

 Βλ. το αντικείμενο της Έκθεσης: ΚΑ 78/511 
12

 Βλ. τα αντικείμενα της Έκθεσης: Π 741, Π745 
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διαστάσεις οικισμοί απεικονίζουν μάλλον και την κυριαρχική τους σημασία απέναντι 

σε μικρότερους. Κάτι τέτοιο υποδηλώνει μορφές ‘δορυφορικών’εξαρτήσεων και 

ομαδοποιήσεις οικισμών κατά ενότητες χώρου. Κατά συνέπεια υποθέτουμε βάσιμα 

ότι λειτουργούσαν εσωτερικές ιεραρχίες στις μικρές κοινωνίες των οικισμών, 

πυραμίδες στις οποίες οι αριστοκρατίες διαβαθμίζονταν ανάλογα με τη σημασία του 

οικισμού σε κάθε ενότητα/οντότητα χώρου. 

Έχοντας υπόψη ότι στην κοινότητα κάθε οικισμού, κατά την ύστερη εποχή του 

χαλκού, είχαν διαμορφωθεί μηχανισμοί, στα πλαίσια των οποίων έδρασαν και 

αντέδρασαν τοπικά και μυκηναϊκά στοιχεία ως προς το θέμα των ανταλλαγών, και ότι 

υφίσταντο και ριζωμένα πολιτιστικά δεδομένα και νέα, θα αναφερθούμε με συντομία 

σε ενδεικτικές περιπτώσεις από διαφορετικές περιοχές της Μακεδονίας, 

αποφεύγοντας μια ισοπεδωτική γενίκευση. 

Στη Μακεδονία ενδείξεις ανταλλαγών με το μυκηναϊκό κόσμο μπορούμε να 

θεωρήσουμε ορισμένα χάλκινα αντικείμενα οπλισμού, όπως το ξίφος τύπου C2 και τη 

λαβή ξίφους από την Άσσηρο, την αιχμή δόρατος από το Βάρδινο, το εγχειρίδιο από 

τα Γρεβενά, τα ξίφη και τη λόγχη από τη Γαλατινή Κοζάνης (Wardle 1993, 

Καραμήτρου 1993, Πιλάλη 1999). Η απουσία συνευρημάτων και επιχώσεων δεν 

βοηθούν στην επίλυση προβληματισμών για νέα κοινωνικά ήθη ή για την υλική αξία, 

ως παλαιονομίσματα, των όπλων αυτών. Τα ευρήματα αυτά μαρτυρούν ωστόσο μια 

διείσδυση μυκηναϊκών χάλκινων τύπων στην ενδοχώρα.  

Δηλωτικά των σχέσεων που αναπτύχθηκαν στη γη της Μακεδονίας με το 

μυκηναικό παράγοντα, μαρτυρίες μάλλον φυσικής παρουσίας φορέων του 

μυκηναϊκού πολιτισμού και συνεπώς ένα υποστηρικτικό επιχείρημα στο ζήτημα των 

ανταλλαγών, παρέχουν τα μυκηναικά πήλινα ειδώλια: ενός ζώου από τον Άγιο 

Μάμαντα Χαλκιδικής και μιας κεφαλής από την Άνω Κώμη Κοζάνης (Καραμήτρου 

1993, Πιλάλη 1999) (εικ.9). Τα αντικείμενα αυτά δεν ανήκουν σε αρχαιολογικά 

σύνολα, με αποτέλεσμα να μένει ανοιχτό το ζήτημα της εγκατάστασης ατόμων ή 

ομάδων με μυκηναϊκή παράδοση σε θέσεις της Μακεδονίας.  

Σημαντικό κεφάλαιο εντούτοις για τις ανταλλαγές στοιχειοθετείται από την 

κεραμική. Η μυκηναϊκή κεραμική και οι τοπικές παραλλαγές απαντούν σε μικρές 

ποσότητες σε πολλές θέσεις της Μακεδονίας
13

 (εικ.10-11). Οι περιοχές της 

εντάσσονται στα βόρεια όρια των επαφών και των σχέσεων των φορέων του 

υστεροελλαδικού πολιτισμού με τους εντόπιους εκπροσώπους της ύστερης εποχής 

του χαλκού που διαιώνιζαν και ανανέωναν ομαλά τις δομές από την αρχή της εποχής 

του χαλκού και εξής. Η μυκηναϊκή και μυκηναΐζουσα κεραμική από θέσεις της 

Μακεδονίας, όπως η Άσσηρος και η Τούμπα της Θεσσαλονίκης, αφορά κυρίως σε 

αγγεία του τελετουργικού πότου,  γνωστά από τις Μυκήνες, την Τίρυνθα και τη 

Φυλακοπή (Wardle 2001, Jung 2002, Andreou 2002). Το είδος της κεραμικής αυτής 

παραπέμπει προπάντων στις απαιτήσεις της αριστοκρατίας. Η δε τροχήλατη 

μυκηναΐζουσα τοπική κεραμική της ΥΕΙΙΙΓ που συνυπάρχει με τη χειροποίητη 

φανερώνει την ανταπόκριση που αυτή είχε στις συνήθειες των επιφανών.  

Οι ψευδόστομοι αμφορείς της ΥΕΙΙΙΒ και Γ (του 13
ου

 και του 12
ου

 αι. π.Χ.) για 

τη μεταφορά ελαίων και οίνου στις θέσεις της Μακεδονίας από διάφορα κέντρα, 

όπως τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, την Κρήτη ή την Περατή, την Ασίνη και την 

Επίδαυρο είναι πολύ περιορισμένοι (Πιλάλη 1999). Η σπανιότητα αυτή ίσως 

οφείλεται στην επάρκεια λαδιού και κρασιού. Μπορεί όμως να σημαίνει ότι οι 

σχέσεις και οι ανταλλαγές με τους Μυκηναίους υπήρξαν ανούσιες ή αδύνατες και στο 

                                                 
13

 Βλ. τα αντικείμενα της Έκθεσης:ΚΑ 77/1241-2, ΚΑ1246-7, ΚΑ 439, ΤΟ.ΚΕ 175, ΤΟ.ΚΕ 706 και 

763, ΤΟ.ΚΕ 604, ΤΟ.ΚΕ 665, Μ.Δ. 2568, Μ.Δ. 2586, Μ.Δ. 2537, Μ.Δ. 2585.  
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περιθώριο των σχέσεων της αριστοκρατίας.  

Η μελέτη των ανασκαφικών δεδομένων της Τούμπας Θεσσαλονίκης (εικ.12), 

μιας σημαντικής θέσης στην ανατολική παραθερμαΐκή ζώνη, παρέχει τα στοιχεία για 

επαφές με ελλαδικά και αιγαιακά κέντρα εμπορίου κατά την ύστερη εποχή του 

χαλκού, επιβεβαιώνοντας τις διαπιστώσεις που προέκυψαν για τον Καστανά (Hansel 

1989) και την Άσσηρο (Wardle 1980). Όστρακα κεραμικής της ΥΕΙΙΙΓ, και τα 

ποσοστά φθάνουν μέχρι 5,5% στη φάση 4 της ύστερης εποχής του χαλκού, 

συνδέονται με το κεντρικό οικοδόμημα στην κορυφή της Τούμπας (Ανδρέου-

Κωτσάκης 1999). Σύμφωνα με τους ανασκαφείς, σκύφοι και ημισφαιρικά κύπελλα 

κυριαρχούν ανάμεσα στα μυκηναϊκά αγγεία διαφόρων εργαστηρίων και στα 

μυκηναΐζοντα τροχήλατα, ενώ δεν απουσιάζουν αλάβαστρα, αμφορίσκοι, απιόσχημοι 

πιθαμφορίσκοι και ελάχιστοι ψευδόστομοι αμφορίσκοι (Ανδρέου-Κωτσάκης 1999). 

Πρόκειται για κεραμική που εξυπηρετούσε την πολυτελή διαβίωση των ολίγων του 

οικισμού.  

Επιπλέον στοιχεία για την παρουσία μιας άρχουσας τάξης και μιας κεντρικής 

εξουσίας στην κορυφή του γηλόφου στην Τούμπα θεωρούνται η αποθήκη 

δημητριακών στο κεντρικό οικοδόμημα και τα άνδηρα αντιστήριξης του εδάφους του 

οικιστικού πυρήνα, τα οποία λειτουργούσαν ταυτόχρονα ως αμυντικά έργα 

περιμετρικά του λόφου (Ανδρέου-Κωτσάκης 1999, Γραμμένος 1999). Ανάλογες 

καταστάσεις έχουν διαπιστωθεί στην Άσσηρο και σε άλλους λίγο-πολύ γειτονικούς 

οικισμούς στη Μακεδονία, όπου προστατευτικοί περίβολοι οικιστικών και 

αποθηκευτικών πυρήνων, πράγμα που παραπέμπει σε ένα ευρύτερο πολιτικό και 

οικονομικό σύστημα ελέγχου και τοπικών δομών σε τούμπες μεταξύ 15
ου

 και 12
ου

 αι. 

π.Χ. 

Οι προφανείς γενικές διαφορές, που αναγνωρίζονται μέσω των ανασκαφικών 

δεδομένων, εφόσον συγκρίνουμε τη συγκεντρωτική εξουσία των οικισμών σε τούμπα 

στη Μακεδονία και στα μυκηναϊκά ανάκτορα συνεισφέρουν στο να προσδιορίσουμε 

το μέτρο των ανταλλαγών που συνέβαιναν. Οι συγκρίσεις αυτές συνοψίζονται ως 

εξής (πρβ. Ανδρέου-Κωτσάκης 1999, Γραμμένος 1999):  

α) Οι μυκηναϊκές καινοτομίες δεν ανατρέπουν αλλά εμπλουτίζουν τις 

παραδοσιακές δομές των οικισμών της Μακεδονίας σε ό,τι αφορά την οργάνωση του 

χώρου και της οικονομίας, ενώ απουσιάζουν χαρακτηριστικά των μυκηναϊκών 

ανακτόρων, όπως τα κυκλώπεια τείχη.  

β) Η πληθώρα μικρών και μεγαλύτερου οικισμών στη Μακεδονία υποδηλώνει 

την κατάτμηση της γης και των φυσικών πόρων για εκμετάλλευση, την άμεση 

διαφύλαξη αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων για να καλύπτονται 

ανανεούμενες πάγιες ανάγκες, σε αντίθεση με τα μυκηναϊκά βασίλεια που ήλεγχαν 

μεγάλες εκτάσεις.  

γ) Κατά την ύστερη εποχή του χαλκού υπήρξαν ανακατατάξεις στο εσωτερικό 

των οικισμών της Μακεδονίας που στόχευαν στη αύξηση της κερδοφορίας σε 

προϊόντα και σε βελτιωμένες συνθήκες προστασίας της συγκομιδής και του 

περισσεύματος, παρά μια συγκεντρωτική διαχείρηση της παραγωγής μεγάλης 

κλίμακας από τα ανάκτορα. 

δ) Η ύστατη εποχή του χαλκού στη Μακεδονία χαρακτηρίζεται από σχετική 

σταθερότητα των δυναμικών μηχανισμών που είχαν εδραιωθεί, τη στιγμή που το 

μυκηναϊκό σύστημα είχε παρακμάσει.  

Αντιλαμβανόμαστε, επομένως, ότι οι ανταλλαγές που πραγματοποιούσαν οι 

κοινότητες των οικισμών της Μακεδονίας με τους φορείς του μυκηναϊκού πολιτισμού 

(προφανώς αγροτικών περισσευμάτων αντί μυκηναϊκών εμπορικών προϊόντων) 

παραπέμπουν σε σχέσεις που επηρέαζαν άμεσα τις συνήθειες της αριστοκρατίας και 
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έμμεσα τις συσπειρωτικές ομαδοποιήσεις των οικισμών. Οι πολιτιστικοί 

μετασχηματισμοί στις τοπικές διαδικασίες ανιχνεύονται στο εσωτερικό των οικισμών 

της Μακεδονίας. Δεν είναι σαφές σε ποιά κλίμακα αυτές προωθήθηκαν από τα 

επείσακτα μυκηναϊκά αντικείμενα των ανταλλαγών, τα οποία αντιπροσωπεύουν 

ανθρώπους και ιδέες που μετακινούνται.  

Ρίχνουμε, λοιπόν, το ενδιαφέρον μας κατά περίπτωση οικισμού στις ειδικές 

στιγμές που εντοπίζονται από τις έρευνες σε κάθε θέση, συνυπολογίζοντας 

περισσότερες προϋποθέσεις. Οι γεωγραφικές προϋποθέσεις, για παράδειγμα, 

προκαθορίζουν ρόλους των οικισμών σε δρόμους εμπορίου και διακίνησης των 

μετάλλων, σε λιμάνια ή σε πεδινά ή στην ορεινή ενδοχώρα, ανάλογα με τις συγκυρίες 

του βορειοελλαδικού χώρου.  

Αξίζουν μια ξεχωριστή αναφορά τα μυκηναϊκά στοιχεία από την Πιερία. Στα 

Λείβηθρα και τις Σπάθες, σε κιβωτιόσχημους τάφους, προσμετρώνται στα 

κτερίσματα: μυκηναϊκή και μυκηναΐζουσα κεραμική, μυκηναϊκά ξυράφια/μαχαίρια, 

όπλα, χάντρες περιδεραίων από πολύτιμα ή ημιπολύτιμα υλικά, σφραγίδες (Πουλάκη 

1993, Πιλάλη 1999)
14

. Η γειτνίαση με τη Θεσσαλία και ο γεωγραφικός ιστορικός 

πόλος του Ολύμπου για τη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, δυτικά της Πίνδου, 

βοηθούν να πλησιάσουμε την πολιτιστική πραγματικότητα της νότιας Πιερίας, όπου 

μυκηναϊκά έθιμα συνυπήρχαν με τα τοπικά. Στα σημαντικά από ποσοτική και 

ποιοτική άποψη μυκηναϊκά στοιχεία της Πιερίας των υστεροελλαδικών χρόνων, οι 

ανταλλαγές αποτελούσαν κατά τα φαινόμενα μέρος των δεσμών που είχαν αναπτύξει 

οι εντόπιοι με τους Μυκηναίους.  

 

                                                 
14

 Βλ. τα αντικείμενα της Έκθεσης: Μ.Δ. 2566, Μ.Δ. 2564-65 (ΑΕ47), Μ.Δ. 2909, Μ.Δ. 2908, Μ.Δ. 

2583, Μ.Δ. 2892, Μ.Δ. 2899, Μ.Δ. 2900, Μ.Δ. 2901, Μ.Δ. 2902, Μ.Δ. 2903, Μ.Δ. 1789α, Μ.Δ. 1780, 

Μ.Δ. 2558, Μ.Δ. 2560, Μ.Δ. 5516, Μ.Δ. 2591, Μ.Δ. 2568, Μ.Δ. 2586, Μ.Δ. 2557, Μ.Δ. 2585, Μ.Δ. 

2584, Μ.Δ. 2893, Μ.Δ. 2894, Μ.Δ. 2896, Μ.Δ. 2897, Μ.Δ. 2898, Μ.Δ. 2906. 
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ΙΙΙ. ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ 

 

Υπάρχει η άποψη ότι ο σίδηρος ‘προέκυψε ως παραπροϊόν της μεταλλουργίας 

του χαλκού’ (Sperber 2000). Οι έρευνες έχουν αποκαλύψει ότι σε μεμονωμένες 

περιπτώσεις στην Εγγύς Ανατολή, λόγου χάρη στην πυραμίδα του Χέοπα στη Γκίζα, 

και στα νοτιοανατολικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας εντοπίστηκε σίδηρος από 

την 3
η
 χιλ. π. Χ., ενώ στην Κεντρική Ευρώπη από το 1700π.Χ. (Mohen 2000, Sperber 

2000). Η εμφάνιση του σιδήρου, ωστόσο, στις περισσότερες περιοχές τοποθετείται 

μετά το 1500π.Χ. και οι Χιττίτες φημίζονταν για την κατεργασία του κατά τη 2
η
 χιλ. 

π.Χ. (Mohen 2000).  

Δύο αίτια θεωρούνται ότι προκάλεσαν γύρω στα 1200π.Χ. τη διάδοση του 

σιδήρου στην Εγγύς Ανατολή (και Αίγυπτο), το Αιγαίο και την Ελλάδα. Το πρώτο 

αίτιο αποδίδεται στην έλλειψη χαλκού και κασσίτερου από την κατάχρηση των 

διακινούμενων ποσοτήτων κατά την ύστερη εποχή του χαλκού και το δεύτερο στις 

αναστατώσεις στην προμήθεια μετάλλων που προκαλούσαν οι ‘λαοί της θάλασσας’ 

(Mohen 2000, Sperber 2000). Η σοβαρή μεταστροφή που συντελέστηκε μεταξύ 1200 

και 1100 στο ενδιαφέρον κυρίως για σιδερένια όπλα, εργαλεία και ακολούθως για 

άλλα αντικείμενα, όπως πόρπες και περόνες, συσχετίζονται με ανακατατάξεις 

εξουσιών στην πολιτική διαχείριση της οικονομίας στο Αιγαίο και την Ελλάδα, αν 

κρίνουμε από την παρακμή στα μυκηναϊκά ανάκτορα. Γεγονός παραμένει  ότι από 

τον 11
ο
 μέχρι και τον 8

ο
 αι. π.Χ. είχαν αλλάξει οι αγορές και προφανώς οι κανόνες 

εμπορίου, οι πρακτικές τεχνολογίας. Ο δε σίδηρος φαίνεται ότι απέκτησε νωρίς ένα 

ευρύτατο διαταξικό χαρακτήρα. Αντίθετα ο χαλκός, με τη μορφή του μπρούντζου, 

παρέμεινε πάντα ένα υλικό για ολίγους. Τα ευρήματα από τον Κεραμεικό των 

Αθηνών (πρβ. Mohen 2000) τεκμηριώνουν με αξιοσημείωτα δείγματα τις 

ριζοσπαστικές καινοτομίες κατά τη διάρκεια της εποχής του σιδήρου, ως προς την 

αντικατάσταση των χάλκινων όπλων, εργαλείων και μικροαντικειμένων με σιδερένια. 

Ο σίδηρος επεκτάθηκε ‘σαρωτικά’ και δεν παρέμεινε στα χέρια της αριστοκρατίας. 

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Ελλάδα, επισημαίνουμε τη διαπίστωση της έρευνας ότι 

στα 1000π.Χ. η κεντρική περιοχή του Δούναβη ενίσχυε τις προμήθειες σε σίδηρο 

προς την Ελλάδα (πιθανότατα και μέσω κοιλάδας του Αξιού), ενώ αργότερα 

επικράτησε ο σίδηρος στη δυτική και κεντρική Ευρώπη (Sperber 2000). 

Στους οικισμούς της Μακεδονίας η μετάβαση από την εποχή του χαλκού σε 

εκείνη του σιδήρου δεν παρουσιάζει στοιχεία άμεσης υπέρβασης των εσωτερικών 

δομών διαχείρισης της εξουσίας (πρβ. Χουρμουζιάδης 1990). Επηράζονται, όμως, σε 

πολλά επίπεδα, οι διαφοροποιήσεις ιδιαίτερα στην κεραμική. (π.χ. γραπτή 

αμαυρόχρωμη κεραμική υστεροελλαδικής παράδοσης και κεραμική με αυλακωτή 

διακόσμηση διαδεδομένη στη νότια Βαλκανική), και η διευρυμένη χρήση των 

μετάλλων. Τα ανασκαφικά δεδομένα από οικισμούς και τάφους φωτίζουν όψεις των 

ανανεώσεων οι οποίες δρομολογήθηκαν κατά την πρώιμη εποχή του σιδήρου. 

Σηματοδοτούνται διευρύνσεις οικισμών που σχημάτιζαν συχνά ‘τράπεζες’. Τότε 

πρέπει να τοποθετήσουμε ανανεωμένες σχέσεις, επαφές και ανταλλαγές με τη νότια 

Ελλάδα και τα Βαλκάνια. 

Τα ευρήματα από διαφορετικά σημεία της Μακεδονίας, τα νεκροταφεία 

κιβωτιόσχημων τάφων και τύμβων της νότιας Πιερίας (εικ. 13-14), το νεκροταφείο 

των τύμβων της Βεργίνας και το νεκροταφείο με καύσεις της Τορώνης 

(Βοκοτοπούλου – Κουκούλη 1993) παρέχουν, μέσα από τις μαρτυρίες των ταφικών 

εθίμων, μια εικόνα των πιθανών ανταλλαγών που υλοποιούνταν στις περιοχές της 

Μακεδονίας. Στα κτερίσματα των τάφων στους τύμβους του Δίου της Πιερίας 

συνυπήρχαν χάλκινα κοσμήματα παραδουνάβειου τύπου, ομοίωμα διπλού πέλεκυ 
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από τη νότια Ελλάδα, τοπική και πρωτογεωμετρική κεραμική γνωστή από ευρήματα 

του Λευκαντιού Ευβοίας, της κεντρικής και νότιας Ελλάδας (Πουλάκη 1993). Στους 

τάφους της Βεργίνας τα κτερίσματα περιλάμβαναν χάλκινο ομοίωμα τρίδυμου διπλού 

πέλεκυ, σιδερένια όπλα και χάλκινα ή σιδερένια κοσμήματα κεντροευρωπαϊκών 

τύπων, πρωτογεωμετρική κεραμική και απομιμήσεις (Ανδρόνικος 1969, Παππά 

1993).Στο νεκροταφείο της Τορώνης βρίσκουμε μακεδονική κεραμική, 

πρωτογεωμετρική από την Εύβοια και απομιμήσεις της που επιχωριάζουν 

(Βοκοτοπούλου-Κουκούλη 1993). 

Η εμφάνιση ειδικότερα της πρωτογεωμετρικής κεραμικής στη Μακεδονία, 

τόσο στα κτερίσματα των τάφων, όπως στα παραδείγματα που προαναφέραμε,  όσο 

και στους οικισμούς, όπως στον Καστανά στις εκβολές του Αξιού (Βοκοτοπούλου-

Κουκούλη 1993) επιβεβαιώνει την άποψη ότι από τα μέσα του 11
ου

 αι. π.Χ. οι επαφές 

για ανταλλαγές με τη νότια Ελλάδα ήταν ενεργές. Βέβαια, δεν είμαστε ακόμη σε θέση 

να προσδιορίσουμε τις ιστορικές συγκυρίες στα πλαίσια των οποίων διενεργούνταν οι 

επαφές αυτές.  

Ένας παράγοντας που μπορεί να διαφωτίσει κάπως την κατάσταση των 

ανταλλαγών συνδέεται με την παρουσία κοιτασμάτων σιδήρου στη Μακεδονία, για 

παράδειγμα στην κοιλάδα του Αξιού (πληροφορίες για σκωρίες σιδήρου στο 

Αξιοχώρι) και στη Θάσο, και η λειτουργία εργαστηρίων χαλκού και σιδήρου που 

παρήγαγαν όπλα, εργαλεία και κοσμήματα (Βοκοτοπούλου-Κουκούλη 1993)
15

. Αν 

δεχτούμε ότι η ‘μετάβαση από τη χαλκοκρατία στην εποχή του σιδήρου μπορεί να 

ερμηνευτεί ως εκδήλωση των εγγενών αντιθέσεων κοινότητας και κεντρικής εξουσίας 

....στο επίπεδο των παραγωγικών σχέσεων (Χουρμουζιάδης 1990) , ίσως εξηγήσουμε 

την ‘εκρηκτική’ διασπορά ποικίλων μακεδονικών κοσμημάτων κατά την πρώιμη 

εποχή του σιδήρου μέχρι και τον 8
ο
 αι. π.Χ. Δεν αποκλείεται αυτό που κάποτε 

εκλαμβάνεται ως ανακατατάξεις πληθυσμιακών μετακινήσεων (για παράδειγμα στην 

περιοχή του Αξιού στο Κιλκίς, Σαββοπούλου 1993) να πρόκειται για πρόσβαση  

περισσότερων ατόμων της κοινότητας στην τεχνολογία και την επεξεργασία του 

χαλκού, του σιδήρου και ίσως του χρυσού. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να 

έγιναν ζυμώσεις και μετατροπές στο επίπεδο των παραγωγικών σχέσεων με τις 

κεντρικές εξουσίες κάθε περιοχής.  

Γεγονός παραμένει, όπως προκύπτει από τα αρχαιολογικά δεδομένα 

(Βοκοτοπούλου – Κουκούλη 1993, Σαββοπούλου 1993), ότι περόνες με διογκωμένες 

κεφαλές, τοξωτές ή οκτώσχημες πόρπες, περιλαίμια από στριφτό σύρμα, δαχτυλίδια 

με ελικοειδείς απολήξεις, πολύσπειρα βραχιόλια, διαδήματα από μεταλλικό έλασμα 

με εμπίεστη διακόσμηση, κοσμήματα ζώνης, διάφορα περίαπτα (π.χ. αγκυρόσχημα 

πτηνόμορφα) παράγονταν στη Μακεδονία και εξάγονταν σε γειτονικές και μακρινές 

αγορές. Οι ιδιοτυπίες που χαρακτηρίζουν τα αντικείμενα αυτά που κατασκεύαζαν οι 

τορευτές της Μακεδονίας δημιούργησαν μακροχρόνια παράδοση. Τα έργα της 

μικροτεχνίας που έγιναν αντικείμενα ανταλλαγών απαντούν σε αρχαιολογικά 

συμφραζόμενα της εποχής του σιδήρου, τόσο στα ηπειρωτικά Βαλκάνια, σε ιερά της 

νότιας Ελλάδας, στις αποικίες της Κάτω Ιταλίας. Πρέπει να κόσμησαν ανθρώπους, να 

χρησιμοποιήθηκαν για να κτερίσουν τάφους ή να προσφέρθηκαν σε θεούς. 

Καταλήγουμε, λοιπόν, στην εκτίμηση ότι η Μακεδονία κατά την εποχή του σιδήρου 

παρουσιάζεται ως ένας χώρος μεταλλουργών και μεταλλοτεχνιτών, από τον οποίο 

μπορούν να διακινηθούν χαλκός, σίδηρος και χρυσός και ιδιόμορφα κοσμήματα. 

Στους δρόμους του εμπορίου, μέσω των ακτών του Θερμαϊκού Κόλπου και της 

                                                 
15

 Βλ. τα αντικείμενα της Έκθεσης: ASS.80/689, ASS.75/100, KA75/465, ASS.A/A247, Μ.Θ. 5586, 

Μ.Θ. 5720, Μ.Θ. 5721, Μ.Θ.5616, Π 5732, Π5617, Π5658, Π5666, Π 5731
 
α-β, Π5628-5641, Π5558, 

Μ.Θ. 5653. 
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Χαλκιδικής, πρέπει να ενεπλάκησαν ναυτικοί του Αιγαίου, της κεντρικής και νότιας 

Ελλάδας, οι οποίοι είχαν παγιώσει ρότες σε μια εποχή στην οποία περιλαμβάνονται 

και φαινόμενα γνωστά ως ‘πρώτος και δεύτερος αποικισμός’.   

 

Κώστας Σουέρεφ 
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ΕΙΚΟΝΕΣ 

1. Χάρτης κατανομής κοσμημάτων από όστρεο Spondylus gaederopus στον 

χώρο της Κεντρικής Ευρώπης [Από Δ.Β. Γραμμένος – Σ. Κώτσος, Σωστικές 

ανασκαφές στο νεολιθικό οικισμό Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, Αρχαιολογικό 

Ινστιτούτο Β. Ελλάδας, Θεσσαλονίκη σ. 795]. 

2. Ντικιλί Τας Καβάλας: Ψέλια από όστρεο Spondylus, Νεότερης Νεολιθικής 

(5300 – 4500 π.Χ.). 

3. Σιταγροί: Βραχιόλι από Spondylus, Νεότερης Νεολιθικής (Μουσείο 

Φιλίππων: Δ 247). 

4. Σέρβια: Φιάλη (ανοιχτό αγγείο) με κοκκινωπή διακόσμηση σε ανοιχτό 

καστανό βάθος  Μέσης Νεολιθικής (5800-5300 π.Χ.) (Μουσείο 

Θεσσαλονίκης: ΜΘ 4365). 

5. Χάρτης κατανομής μετάλλινων αντικειμένων και χωνευτηρίων τήξης χαλκού 

στο Αιγαίο (κατά Κ.Λ. Ζάχο) [Από Γ.Α. Παπαθανασόπουλος (επιμ.), 

Νεολιθικός Πολιτισμός στην Ελλάδα, Ίδρυμα Ν.Π. Γουλανδρή, Αθήνα 1996, 

σ.141] 

6. «Σπάθες» Αγίου Δημητρίου Ολύμπου: Χάντρες από ήλεκτρο (κεχριμπάρι), 

της ΥΕ ΙΙΙ Β-Γα (~1200 π.Χ.) (Μουσείο Δίου: ΜΔ 2566 

7. Πετράλωνα Χαλκιδικής: ‘Θησαυρός’ χάλκινων εργαλείων (πελέκεις και 

σμίλες, πρώιμης εποχής του χαλκού (2500-2000 π.Χ.) (ΜΘ 2743, 2751, 2752 / 

Π713-Π735). 

8. Καλίνδρια: Χάλκινος διπλός πέλεκυς πρώιμη εποχής του χαλκού (3000-2000 

π.Χ.) (ΜΘ 4566). 

9. Άνω Κώμη Κοζάνης: Κεφαλή μυκηναϊκού ειδωλίου από πηλό με ίχνη 

καστανόμαυρου χρώματος, της ΥΕΙΙΙ Β (1300-1200 π.Χ.) (Αρχαιολογική 

Συλλογή Κοζάνης 1340). 

10. Άνω Κώμη Κοζάνης: Μυκηναϊκός πιθαμφορέας με γραπτή διακόσμηση της 

ΥΕΙΙΙ Β (Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης 1390). 

11. Καστρί Θάσου, τάφος Τ 118: Μυκηναϊκό αλάβαστρο με γραμμική 

διακόσμηση, τοπικού εργαστηρίου, της ΥΕΙΙΙ Γ (1200-1100 π.Χ.) 

12. Τούμπα Θεσσαλονίκης. Άποψη των ανασκαφών. 

13. Μεσονήσι Πιερίας: ταφικός τύμβος της πρώιμης εποχής του σιδήρου (1100-

700 π.Χ.). 

14. Μεσονήσι Πιερίας: η ανασκαφή του ταφικού τύμβου. 


