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Με την αρχή της ΕΧ παρατηρείται μια αλλαγή στη συμβολική 

έκφραση των προϊστορικών κοινοτήτων στο βόρειο ελλαδικό χώρο. Αυτή  

αναγνωρίζεται σε κάποια τέχνεργα που  δεν εξυπηρετούσαν   

καθημερινές επιβιοτικές ανάγκες.  Συγκεκριμένα   διαπιστώνεται   

διαφοροποίηση των  συμβόλων  που είχαν καθιερωθεί κατά τη νεολιθική 

εποχή . Μερικά σύμβολα παύουν να χρησιμοποιούνται, λίγα επιβιώνουν,  

αλλά  διαφοροποιημένα, αποτυπώνοντας νέες  αντιλήψεις , και μερικά 

άλλα εμφανίζονται για πρώτη φορά . Γενικά όμως  μειώνεται ο αριθμός 

των συμβολικών αντικειμένων   που είναι αναγνωρίσιμα στα υλικά 

κατάλοιπα.  Ωστόσο κυρίως  κατά την ΥΕΧ  εμφανίζεται και επικρατεί  

μια πιο σύνθετη συμβολική συμπεριφορά που αποτυπωνεται στο ταφικό 

τελετουργικό . 

 Θεωρούμε ότι οι παραπάνω αλλαγές στο συμβολικό επίπεδο θα 

πρέπει να συσχετιστούν  με αυτές  που παρατηρούνται στην οικονομία με 

την εντατικοποίηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, την 

εκμετάλλευση των δευτερευόντων προϊόντων και τη σταδιακή ένταξη 

των μετάλλων στις παραγωγικές διαδικασίες. Αλλαγές που θα οδηγήσουν 

σε μια κοινωνική πολυπλοκότητα ,η οποία  θα πάρει τη μορφή 

ανακτορικών συστημάτων στη Μινωική Κρήτη και αργότερα στη 

Μυκηναϊκή Ελλάδα.  Βέβαια στη Μακεδονία οι αλλαγές δεν είναι τόσο 

δραστικές ώστε να οδηγήσουν σε σύνθετα κοινωνικά σχήματα . Εδώ ο 

νεολιθικός τρόπος παραγωγής παραμένει με κάποιους νεωτερισμούς που 

είναι ορατοί στην οργάνωση των οικισμών, στην οικονομία και στην 

ιδεολογία.  

Ήδη από την αρχή της ΠΕΧ π.χ.  η γραπτή νεολιθική διακόσμηση 

δίνει τη θέση της στα εγχάρακτα και λιτά  πλαστικά μοτίβα πάνω στα 

κλειστά  και  μεγάλα αποθηκευτικά αγγεία.  

Στην κοσμηματοτεχνία παρατηρείται, όπως αναφέρθηκε στο σχετικό 

κεφάλαιο, ότι η παραγωγή   κοσμημάτων μειώνεται, ενώ  εμφανίζονται 

κάποιες διαφοροποιήσεις σε ορισμένους τύπους κοσμημάτων. 

Συγκεκριμένα  η παραγωγή των νεολιθικών δακτυλιόσχημων περίαπτων 

και των βραχιολιών από σπόνδυλο σταδιακά εκλείπουν, πληθαίνουν τα 

οστέινα κοσμήματα και κυρίως οι πόρπες, ενώ  τα χάλκινα  γίνονται πιο 

συχνά. 

΄Οσον αφορά τα ειδώλια κατά την ΕΧ παρατηρείται   μια μείωση 

στους τύπους και στον αριθμό τους. Τώρα τα ειδώλια γίνονται 

ολιγάριθμα. Οι Σιταγροί π.χ. έδωσαν στη  φάση V  ελάχιστα δείγματα , 



τα οποία εμφανίζουν  διαφορετικό τύπο  από αυτά  των νεολιθικών 

φάσεων. Επιπλέον εκτός από τα ειδώλια δεν παράγονται και 

τελετουργικά σκεύη  με προτομές ζώων.  Το ίδιο παρατηρείται και στο 

Μάνδαλο, όπου τα ειδώλια της ΤΝ είναι σαφώς περισσότερα από ότι 

αυτά της κατοίκησης της ΠΕΧ. Ειδικότερα    βρέθηκαν 2 ζωόμορφα 

ειδώλια και 3 αγκυρόσχημα, αντικείμενα μάλλον συμβολικού χαρακτήρα 

που παρουσιάζουν εξάπλωση σ όλο τον ελλαδικό χώρο κατά την εποχή 

αυτή. Την ίδια εικόνα μας δίνει και  το Αρχοντικό. Εκεί η  ανασκαφή  

που αποκάλυψε λείψανα εκτεταμμένου οικισμού της  προχωρημένης  

ΠΕΧ έδωσε συνολικά 5-6 ειδώλια. Μεμονωμένα παραδείγματα έχουμε 

και από άλλους σύγχρονους οικισμούς, όπως  από το Ντικιλί Τας και τη 

Σκάλα Σωτήρος.   

Η παραπάνω  δραματική μείωση των ειδωλίων  ακολουθείται και 

από αλλαγή  στην καλλιτεχνική διατύπωση  της ανθρώπινης μορφής. 

Τώρα η φυσιοκρατία σχεδόν εξαφανίζεται και  επικρατούν αφηρημένες 

και σχηματικές φόρμες που βρίσκουν τα παράλληλα τους σε αιγαιακούς 

τύπους . Π.χ. τα 3-4  ειδώλια που βρέθηκαν στο Μάνδαλο είναι  

σανιδόμορφα και παρουσιάζουν ομοιότητες  με αντίστοιχα από τις 

Κυκλάδες, τη Θερμή και την Τροία Ι.  

Είναι φανερό ότι η νεολιθική αντίληψη  που συσχέτιζε  τη γυναίκα  με τη 

γονιμότητα των ανθρώπων και της γης και έδινε έμφαση στα γονιμικά 

της  στοιχεία   έχει δώσει τη θέση της σε μια περισσότερο ιδεαλιστική και 

συνοπτική απόδοση της γυναίκας μορφής , διατύπωση που τονίζεται 

ιδιαίτερα στα κυκλαδικά ειδώλια . 

Από την άλλη μεριά στο βορειοελλαδικό χώρο δεν υπάρχουν 

στοιχεία που να τεκμηριώνουν την καθιέρωση ενός θρησκευτικού 

τελετουργικού κατά την ΠΕΧ. Αυτό  παρατηρείται και στον υπόλοιπο 

ελλαδικό χώρο, όπου  εκεί   οι ελάχιστες ενδείξεις είναι  ασαφείς και 

αμφιλεγόμενες. Ωστόσο στη Νότια Ελλάδα η εμφάνιση ενός 

συστηματοποιημένου θρησκευτικού τελετουργικού συνδέεται με την 

επικράτηση των ανακτορικών ιεραρχημένων συστημάτων  της Μινωικής 

Κρήτης και αργότερα της Μυκηναϊκής Ελλάδας . Σ’ αυτό το κοινωνικό 

πλαίσιο καθιερώνονται  σύμβολα  πολυάριθμα και ποικίλα,  τα οποία 

προέρχονται  από  συγκεριμμένα  και εύκολα αναγνωρίσιμα  

συμφραζόμενα. Με λίγα λόγια διαμορφώνεται  ένα σύνθετο   ταφικό και 

θρησκευτικό τελετουργικό. 

Στη Μακεδονία από το τέλος της ΠΕΧ και ιδιαίτερα κατά την 

ΥΕΧ μέσα από τις  επαφές με το μυκηναϊκό κόσμο  εμπλουτίζεται το 

συμβολικό σύστημα κυρίως στο τομέα των ταφικών πρακτικών, ενώ η 

ανασύνθεση της θρησκευτικής συμπεριφοράς  με βάση τα κατάλοιπα του 

υλικού πολιτισμού και τις μέχρι τώρα αρχαιολογικές έρευνες είναι 

ιδιαίτερα δύσκολη. Οι ενδείξεις για την ύπαρξη ενός οργανωμένου 

τελετουργικού είναι σπάνιες και ασαφείς.  Συγκεκριμένα διαπιστώνουμε 



ότι, παρ’ όλη τη μυκηναϊκή επίδραση, στο βορειοελλαδικό χώρο δε 

βρέθηκαν ειδικοί χώροι για τη λατρεία δηλαδή ιερά δημόσιου ή 

ιδιωτικού χαρακτήρα σε οικισμούς ή στην ύπαιθρο. 

Αμφίβολη είναι π.χ. η λειτουργία του αψιδωτού κτιρίου στο Ντικιλί Τας, 

της  φάσης   ΙV,  με τις διακοσμημένες εστίες- βωμούς, το οποίο 

προσφέρει ασαφείς ενδείξεις για την τέλεση τελετουργιών.  

Από την άλλη μεριά τέχνεργα που σχετίζονται με τη λατρεία είναι 

ελάχιστα.  Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια σχηματοποιημένα ειδώλια από 

τη Θάσο που ανάγονται σε τύπους της ΠΕΧ καθώς και δυο ειδώλια 

μυκηναϊκού τύπου. Το πρώτο είναι   ένα  πήλινο ζωόμορφο ειδώλιο 

πιθανόν βοδιού από τον ΄Αγιο Μάμα,  τυχαίο εύρημα ,  που θυμίζει 

αντίστοιχα από  μυκηναϊκούς   τάφους ή  ιερά.  

Το δεύτερο ειδώλιο είναι ένα επιφανειακό εύρημα από την ΄Ανω Κόμη 

Κοζάνης. Πρόκειται για το μπροστινό τμήμα του κεφαλιού ενός 

ανθωπόμορφου, κοίλου  ειδωλίου  που τα χαρακτηριστικά του προσώπου 

αποδίδονται με λεπτομέρειες πλαστικά και γραπτά.  Αυτό χρονολογείται 

στην ΥΕ ΙΙΙΒ. Παρόμοια διατύπωση εμφανίζουν  τα μεγάλα ειδώλια που 

βρέθηκαν στα ιερά των Μυκηνών, της Τίρυνθας, της Κρήτης και της 

Κέας που είναι όμως πρωϊμότερα.  Αξιοσημείωτη είναι ωστόσο η 

απουσία από τη Μακεδονία  των γνωστών μυκηναϊκών ειδωλίων τύπου  

Φ, Τ, Ψ  παρόλο που αυτά παρουσιάζουν μια ευρεία γεωγραφική 

εξάπλωση  πέρα από τα όρια της  πυρηνικής μυκηναϊκής επικράτειας. 

Δηλαδή εμφανίζονται  στο νησιά του Αιγαίου και σε θέσεις της Α. και Δ. 

Μεσογείου συνήθως σε σποραδικά και μεμονωμένα παραδείγματα.  

Από την άλλη μεριά οι ενδείξεις για την οργάνωση ενός ταφικού 

τελετουργικού είναι περισσότερες . Κατ΄αρχάς η συνήθεια να  θάβονται 

τα μικρά παιδιά κάτω από τα δάπεδα των σπιτιών συνεχίζεται από τα 

νεολιθικά χρόνια και αυτή την εποχή. Αυτή η πρακτική αποτυπώνεται με 

ιδιαίτερη  σαφήνεια στο Αρχοντικό.  

Πέρα όμως από τη συνήθεια αυτή, στη Μακεδονία  εμφανίζονται  

έστω και σε περιορισμένο αριθμό οργανωμένα νεκροταφεία  της 

προχωρημένης ΠΕΧ και της αρχής της ΜΕΧ, στα οποία εμφανίζεται η 

εικόνα ενός τελετουργικού τυπικού. Το νεκροταφείο στο Κριαρίτσι, 

κοντά στη Συκιά του νομού Χαλκιδικής  δίνει την εικόνα ενός 

οργανωμένου νεκροταφείου με ταφικούς τύμβους και περιορισμένο 

αριθμό κτερισμάτων. Στο νεκροταφείο στον Αγιο Μάμα της Χαλκιδικής 

επικρατούν  ενταφιασμοί σε πιθάρια, σε στρώμα από βότσαλα και 

καύσεις. Τα κτερίσματα περιορίζονται  σε αγγεία, κυρίως οινοχόες και  

μόνωτα κύπελα . Ωστόσο στο τάφο 6 μέσα σ΄ένα κλειστό αγγείο με 2 

λαβές  και οπές κάτω από το χείλος βρέθηκαν 25 χάνδρες από 

φαγεντιανή. Εύρημα σπάνιο και ασυνήθιστο για τη Μακεδονία.  

Ένα άλλο οργανωμένο  νεκροταφείο αποκαλύφθηκε στο Ξεροπήγαδο 

Κοζάνης . Ερευνήθηκαν  220 τάφοι, διαφόρων τύπων,  κτερισμένοι 



κυρίως με  αγγεία και σπάνια με  κοσμήματα και εργαλεία . Εδώ  

ξεχωρίζουν τα λίγα ενώτια που βρέθηκαν σε μερικούς τάφους.   

Το άλλο νεκροταφείο στη θέση Τούρλα Γουλών στον Αλιάκμονα  δίνει 

πιο σύνθετο τελετουργικό. Αποκαλύφθησαν 41 ταφές σε πιθάρια και 

κιβωτιόσχημους τάφους. Εδώ  οι περισσότεροι τάφοι είναι κτερισμένοι 

μ΄ένα μικρό αγγείο. Οι πλουσιότεροι όμως ταφές συνοδεύονται, εκτός 

από αγγεία,  με χάλκινους   δακτύλιους από σύρμα ή έλασμα, λίθινες 

χάνδρες,  χάλκινους κρίκους, προφανώς από περιδέραιο,  χάλκινα 

επιρράματα κ.α.  

Όμως περισσότερο τυποποιημένο και σύνθετο και με έντονα 

μυκηναϊκά στοιχεία εμφανίζεται το ταφικό τελετουργικό  στα 

νεκροταφεία του Ολύμπου στα Λείβηθρα και στις Σπάθες,τα οποία 

χρονολογούνται  το  13
ο
 και 12ο αι. π.Χ.  Εκεί επικρατεί ο τύπος του 

κιβωτιόσχημου, ένας τύπος γνωστός στο νότιο ελλαδικό χώρο που 

χρησιμοποιείται στη Θεσσαλία και στην Ηπειρο. Συγκεκριμμένα στις 

Σπάθες   αποκαλύφθησαν 34 τάφοι αυτού του τύπου. Πέρα από τη 

μυκηναϊκή κεραμική και τα αντικείμενα μυκηναϊκού τύπου, οι ταφικές 

πρακτικές παρουσιάζουν επίσης έντονο μυκηναϊκό χαρακτήρα . Εδώ 

δίπλα στο νεκρό τοποθετούνται όπλα, λίθινες σφραγίδες, περιδέραια από 

ποικίλα υλικά χαλκό, ασήμι, υαλόμαζα, κεχριμπάρι, οστό, χάλκινα 

ξυράφια και μαχαίρια  . Η εικόνα των νεκροταφείων θυμίζουν αντίστοιχα 

του Νότιου ελλαδικού χώρου.  

Το άλλο νεκροταφείο στη θέση Λειβάδια ,στην Αιανή Κοζάνης,   

περιλαμβάνει 29 λακκοειδείς ταφές και 3 καύσεις. Σ’ αυτό πέρα από την 

μυκηναϊκού τύπου κεραμική τους νεκρούς συνόδευαν χάλκινα 

κτερίσματα, περόνες, ψήφοι, σύριγγες, όπλα  καθώς και σφραγίδες .  

Όμως  θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα μυκηναϊκά στοιχεία δεν 

είναι τόσο έντονα σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας . Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι  θολωτοί τάφοι σε αντίθεση με την ΄Ηπειρο και τη 

Θεσσαλία δεν έχουν ανασκαφεί μέχρι τώρα . Τα λίγα νεκροταφεία που 

γνωρίζουμε , εμφανίζουν διαφορετικούς τύπους τάφων. Στο Καστρί της 

Θάσου συναντώνται  ταφικά κτιστά συγκροτήματα, στους Ποταμούς και 

στην Εξοχή Δράμας ταφικοί τύμβοι με ενταφιασμούς, ενώ τα  

μυκηναϊκού τύπου αντικείμενα είναι αριθμητικά περιορισμένα.           

΄Ετσι λοιπόν παρόλη τη διαπίστωση ότι κατά τέλος της ΥΕΧ αναδύονται    

κοινωνίες με κάποιου είδους ιεραρχική δομή  δεν υπάρχουν ενδείξεις για 

την καθιέρωση  ενός συστηματοποιημένου τελετουργικού σε επίπεδο 

λατρείας. Αντίθετα οι ταφικές πρακτικές φαίνεται ότι διαμορφώνονται 

σταδιακά και γίνονται  περισσότερο σύνθετες  από την εποχή που 

αρχίζουν οι επαφές με τη νότια Ελλάδα , δηλαδή από την αρχή της 2
η
ς 

χιλιετίας, και κυρίως κάτω από τη μυκηναϊκή επίδραση. Αυτό δεν 

παρατηρείται σε όλες τις περιοχές  της Μακεδονίας αλλά μόνο σ΄αυτές 

που  γεωγραφικά έχουν   φυσική  επικοινωνία  με το Νότο (΄Ολυμπος 



,Αλιάκμονας,παράλια της Χαλκιδικής). Βέβαια η ύπαρξη των 

μυκηναϊκών στοιχείων στις παραπάνω περιοχές έχει δημιουργήσει   

κάποιους προβληματισμούς σχετικά με την ταυτότητα των νεκρών. Η 

άποψη όμως ότι πρόκειται για Μυκηναίους αποίκους  θα πρέπει να 

διερευνηθεί συστηματικά και  με τις  σύγχρονες θεωρητικές 

προσεγγίσεις. 

Η περιορισμένη παρουσία συμβόλων και ιδεολογικών στοιχείων 

στο χώρο της Μακεδονίας θα μπορούσε να συσχετιστεί ενδεχόμενα με 

την απουσία  ενός σύνθετου κοινωνικού ιεραρχικού συστήματος. 

Συνήθως στα πλαίσια ενός τέτοιου συστήματος εμφανίζεται το 

τελετουργικό συστηματοποιημένο και θεσμοθετημένο πρώτα στο επίπεδο 

των ταφικών πρακτικών και μετά των θρησκευτικών, όπως άλλωστε 

δείχνουν τα παραδείγματα από τη Νότια Ελλάδα. 

Ωστόσο   η απουσία  αναγνωρίσιμων θρησκευτικών  συμβόλων, αν 

δε οφείλεται,εκτός των άλλων , στην περιορισμένη ανασκαφική έρευνα, 

πιθανόν  υποδηλώνει ότι το συμβολικό σύστημα και  οι μεταφυσικές και 

θρησκευτικές αντιλήψεις  των Μακεδόνων της ΕΧ μπορεί να ήταν ακόμα  

συνηφασμένες   με την καθημερινή εμπειρία και τις απλές καθημερινές  

δραστηριότητες, όπως δείχνουν άλλωστε και  ανθρωπολογικά 

παράλληλα.  Οπότε σ΄αυτή την περίπτωση  τα ιδεολογικό σύστημα δεν 

είναι αρχαιολογικά ανιχνεύσιμο και κατανοητό, γιατί ακριβώς δεν 

διακρίνεται  και δεν αναγνωρίζεται  στα υλικά κατάλοιπα.  
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