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Η προϊστορία στην «αρχαιολογία της Μακεδονίας και Θράκης» 

Κοσμάς Τουλούμης 

 

Ο τέταρτος τόμος της σειράς ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ των εκδόσεων «Μέλισσα» είναι 

αφιερωμένος στο Μακεδονία και τη Θράκη. Περιλαμβάνει 616 σελίδες, μεγέθους 

29*25 εκ., ενώ 1150 έγχρωμες φωτογραφίες εικονογραφούν και προσθέτουν 

πληροφορίες στα κείμενα του τόμου. 

Όπως σημειώνουν οι επιμελητές του,  Α. 

Βλαχόπουλος και Δ. Τσιαφάκη, αποσκοπεί στο να 

παρουσιάσει τα τελευταία αρχαιολογικά ευρήματα 

των δυο αυτών γεωγραφικών διαμερισμάτων στο 

αρχαιόφιλο αναγνωστικό κοινό. Ο τόμος, όπως 

επίσης δηλώνεται στον Πρόλογο των επιμελητών, 

αποτελεί προϊόν επτάχρονης προετοιμασίας και 

παραδόθηκε στο τυπογραφείο τον Ιούλιο του 2017. 

Η προσεγμένη εκδοτική επιμέλεια και η πολυτέλεια 

του, με τις έγχρωμες φωτογραφίες και το ανάλογο 

χαρτί, δεν τον καθιστούν, πάντως, εύκολα προσιτό, 

από οικονομική άποψη, στο ευρύ κοινό. Συνεπώς 

οι αρχαιόφιλοι της στόχευσης των επιμελητών 

είναι, σε αυτές τις περιπτώσεις, περισσότερο οι χρήστες δημόσιων βιβλιοθηκών, 

ακαδημαϊκών και άλλων  ιδρυμάτων. 

Παρά τη συγκεκριμένη στόχευση δεν μπορεί, ωστόσο, να ειπωθεί πως 

πρόκειται αποκλειστικά για ένα έργο εκλαΐκευσης της αρχαιολογικής έρευνας. Οι 

έγκριτοι, 85 συγγραφείς – αρχαιολόγοι, της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, κυρίως, αλλά 

και Έλληνες πανεπιστημιακοί, καθώς και μέλη των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών 

που διενήργησαν και διενεργούν ανασκαφές στη Βόρεια Ελλάδα - των σχετικών 

λημμάτων  ακολουθούν όλους τους κανόνες των επιστημονικών δημοσιεύσεων. Ο 

τόμος βρίθει της σχετικής αρχαιολογικής ορολογίας, αναφέρεται σε χρονολογικές 

περιόδους και υποπεριόδους, περιγράφει με την ενδεδειγμένη αρχαιολογική γλώσσα 

ευρήματα, θέτει επιστημονικούς προβληματισμούς και συνοδεύεται από 

κατατοπιστική βιβλιογραφία για κάθε περιοχή. Δεν υπάρχουν, βέβαια, οι 

εξαντλητικές παραπομπές σε εξειδικευμένα έργα που θα δυσκόλευαν το μη ειδικό 

κοινό στην πρόσληψη του έργου.  

Εκείνο που θα ελκύσει περισσότερο τον δυνητικό μέσο αναγνώστη, που 

μπορεί να περιοριστεί και σε ένα απλό ξεφύλλισμα του βιβλίου, είναι, προφανώς, οι 

εμπεριστατωμένοι χάρτες και οι πολύ καλής ποιότητας φωτογραφίες οι οποίες 

«δένονται» με τις αρχαιολογικές αφηγήσεις και τις αναφορές σε συγκεκριμένα 

ευρήματα, ενώ προσθέτουν, τις περισσότερες φορές, σημαντικές, επιπλέον 
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πληροφορίες για αυτό που εικονίζουν. Το γεγονός αυτό συνιστά προτέρημα καθώς 

δεν πρόκειται για μια στείρα εικονογράφηση που αποτελείται από μια φωτογραφία 

και μια συνοδευτική, εν είδει ταυτότητας, λεζάντα, όπως, συνήθως, συμβαίνει.  

Ενδιαφέρον στον τόμο θα βρουν και οι αρχαιολόγοι αφού παρουσιάζονται τα  

αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας από την προϊστορία μέχρι και τα ρωμαϊκά 

χρόνια. Το συγκεκριμένο έργο κινούμενο, άλλωστε, στο πλαίσιο του καθιερωμένου 

αρχαιολογικού discourse - «λόγου» που διέπει ανάλογες δημοσιεύσεις προσφέρει, 

όπως συμβαίνει, συνήθως, με τα συγγραφικά συνθετικά πονήματα αυτού του είδους 

που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, μια αντίληψη συνέχειας της κατοίκησης και του 

πολιτισμού στο χώρο και στο χρόνο. Ακολουθεί λοιπόν την παραδοσιακή λογική 

παλαιότερων  ανάλογων έργων, όπως για παράδειγμα η κλασική πλέον «Ιστορία του 

Ελληνικού Έθνους»  του 1970 και η «Μακεδονία» στη σειρά «Ελληνικοί Ιστορικοί 

Χώροι» της Εκδοτικής Αθηνών το 1982. Προηγούνται έτσι συμβολές για το 

περιβάλλον της Μακεδονίας και της Θράκης στους αρχαίους χρόνους, όπως επίσης 

και για την παλαιολιθική παρουσία του ανθρώπινου είδους στην περιοχή, 

ακολουθούμενες από άρθρα που πραγματεύονται γενικά τις αντίστοιχες προϊστορικές 

και ιστορικές περιόδους.  

Οι καθαυτό συμβολές είναι οργανωμένες κατά περιφερειακή ενότητα και 

νομό ξεκινώντας από τη Δυτική Μακεδονία και καταλήγοντας στον Έβρο. Σε κάθε 

επιμέρους ενότητα υπάρχει μια συνολική αρχαιολογική αφήγηση για τα προϊστορικά 

και τα ιστορικά χρόνια ξεχωριστά, ενώ επιλέγονται αντιπροσωπευτικές θέσεις που 

θεωρούνται σημαντικές για την έρευνα και για τις οποίες υπάρχει, επίσης, ιδιαίτερη 

διαπραγμάτευση. Ο τόμος ολοκληρώνεται με τη Βιβλιογραφία, τα Βιογραφικά 

Σημειώματα των Συντελεστών και Ευρετήριο Κύριων Ονομάτων. 

Ως προς τον αριθμό των σελίδων ευνοούνται, πάντως, οι γνωστές 

αρχαιολογικές θέσεις της Μακεδονίας.  Κάποια νούμερα είναι ενδεικτικά. Σε σύνολο 

557 σελίδων κειμένου οι 82 αφιερώνονται στη Θράκη. Ενώ ο μέσος όρος των 

σελίδων για κάθε θέση είναι μονοψήφιος η Βεργίνα / Αιγές καταλαμβάνει  36 

σελίδες. Ο κάθε νομός αναπτύσσεται, κυρίως σε έκταση κάτω των 20 σελίδων. 

Παρόλα αυτά η Κεντρική Μακεδονία έχει την τιμητική της. Εκτός του νομού 

Ημαθίας που λόγω της Βεργίνας καταλαμβάνει 56 σελίδες, ο νομός Χαλκιδικής 

αναλύεται σε 48, ο νομός Πέλλας σε 44, ο νομός Πιερίας σε 32 και ο νομός 

Θεσσαλονίκης σε 63 σελίδες. Ενώ για την προϊστορική περίοδο κάθε νομού 

αφιερώνεται μονοψήφιος αριθμός σελίδων, στο νομό Θεσσαλονίκης οι σελίδες για 

την προϊστορία είναι 16. Συνακόλουθα και η  παρουσίαση ευρημάτων από τις 

ιστορικές περιόδων καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του τόμου. Το κάτω μέρος του 

εξωφύλλου κοσμείται, άλλωστε, με την τοιχογραφία της ζωφόρου που απεικονίζει 

συμποσιακή σκηνή από την ιωνική πρόσοψη του όχι και τόσο γνωστού, βέβαια, 

μακεδονικού τάφου του Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης.   

Στον τόμο υπάρχουν φυσικά και κείμενα για την προϊστορική Μακεδονία και 

Θράκη. Έτσι έρχεται να προστεθεί και αυτός σε μια σειρά έργων (Παπαδημητρίου 
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και Τσιρτσώνη 2010,  Γραμμένος 2013, Κωτσάκης 2013, Στεφανή κ.ά. 2014) και τη 

σημασία τους (Τουλούμης 2011), που πιστοποιούν την αλματώδη ανάπτυξη την 

οποία έχει παρουσιάσει η προϊστορική έρευνα στην περιοχή τα τελευταία 30 χρόνια, 

εξαιρουμένης της Θράκης όπου το ερευνητικό πεδίο φαίνεται πως είναι ακόμα 

ανοιχτό,  αν αναλογιστούμε, ιδίως, πως στη δεκαετία του 1980 και στις αρχές του 

1990 οι γνωστές και καλά μελετημένες ή υπό μελέτη προϊστορικές θέσεις της 

Μακεδονίας ήταν ελάχιστες (Νέα Νικομήδεια, Σέρβια, Σιταγροί, Ντικιλί Τας, 

Καστανάς, Άσσηρος, Τούμπα Θεσσαλονίκης). Η συμβολή του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε αυτήν την εξέλιξη, με τη διενέργεια 

πανεπιστημιακών ανασκαφών και την τροφοδότηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 

και των κατά τόπους Εφορειών Αρχαιοτήτων με πάμπολλα νέα στελέχη  που 

ανέλαβαν εξίσου σημαντική δράση ήταν ασφαλώς καθοριστική. Οι ξένες 

αρχαιολογικές σχολές, από την άλλη πλευρά, συνέχισαν τη δράση τους. 

Οι γενικότερες συμβολές που σχετίζονται με την προϊστορία και 

συμπεριλήφθηκαν στον τόμο είναι: 

- ένα μέρος του  κειμένου της Α. Κραχτοπούλου για το παλαιοπεριβάλλον 

- το κείμενο του Α. Ντάρλα για την εμφάνιση του ανθρώπου στην Μακεδονία 

και τη Θράκη 

- η επισκόπηση των ευρημάτων της Εποχής του Λίθου από τους Ντ. Ούρεμ-

Κώτσου και Μ. Φωτιάδη 

- η σύνοψη του Σ. Ανδρέου της πρόσφατης έρευνας για την Εποχή του Χαλκού 

- τα δεδομένα από την περιοχή της Θράκης από τον Δ. Μάτσα  

 

Την προϊστορία αφορά, επίσης και το πρώτο κεφάλαιο για κάθε νομό της 

Μακεδονίας και Θράκης. Έτσι η Χ. Ζιώτα επισκοπεί τα δεδομένα για τους νομούς 

Γρεβενών και Κοζάνης, η Γ. Στρατούλη του νομού Καστοριάς, ο Π. Χρυσοστόμου 

των νομών Φλώρινας και Πέλλας, η Μ. Παππά των νομών Πιερίας, Θεσσαλονίκης 

και Χαλκιδικής, η Ε. Στεφανή του νομού Ημαθίας, η Θ. Σαββοπούλου του νομού 

Κιλκίς, η Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη του νομού Σερρών, ο Σ. Παπαδόπουλος του 

νομού Καβάλας, η Δ. Μαλαμίδου του νομού Δράμας, οι Κ. Καλλιντζή και Σ. 

Παπαδόπουλος του νομού Ξάνθης και ο  Δ. Μάτσας των νομών Ροδόπης και Έβρου. 

Είναι χαρακτηριστικό, επίσης, πως στην προϊστορία του κάθε νομού εντάσσονται 

συνήθως - κατά την παλαιά συνήθεια αρχαιολογικής περιοδολόγησης για την περιοχή 

που θεωρούσε πως η προϊστορία έφτανε στη Μακεδονία, σε σύγκριση με τη νότια 

Ελλάδα, ως την κλασική εποχή - και πληροφορίες για την Πρώιμη Εποχή του 

Σιδήρου (ΠΕΣ), κάτι που δε συμβαίνει στα πρώτα γενικού χαρακτήρα κείμενα όπου 

το θέμα πραγματεύεται ξεχωριστά ο Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας  

Μ. Τιβέριος. 

 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θέσεις που έχουν επιλεγεί προς αυτόνομη 

διαπραγμάτευση. Δεν αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια αυτής της επιλογής.  

Κάποια από αυτά σχετίζονται προφανώς με την αναγνωρίσιμη αρχαιολογική 
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σπουδαιότητά τους για τους ερευνητές και το κοινό, άλλα με την ιστορική τους αξία 

για την προϊστορική, αρχαιολογική έρευνα, και άλλα με το αναμφισβήτητο 

προσωπικό κύρος των συγγραφέων ή ανασκαφέων τους. Υπάρχει λοιπόν ξεχωριστή 

διαπραγμάτευση: στο νομό Γρεβενών για τις πρόσφατες έρευνες του Ν. Ευστρατίου 

στην προϊστορική Πίνδο, στην Καστοριά για το νεολιθικό λιμναίο οικισμό του 

Δισπηλιού από τον Κ. Κωτσάκη, στην Πιερία για το νεολιθικό οικισμό του 

Μακρύγιαλου από τη Μ. Παππά και για τα Παλιάμπελα Κολινδρού από τον Κ. 

Κωτσάκη, στο νομό Ημαθίας για τη Νέα Νικομήδεια από τον K. Wardle και την 

τούμπα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στο Αγγελοχώρι από την Ε. Στεφανή.   

 

Στο νομό Πέλλας η χωριστή διαπραγμάτευση, από την Α. Παπαευθυμίου-

Παπανθίμου, αφορά το Αρχοντικό και το Μάνδαλο. Στο νομό Θεσσαλονίκης 

ξεχωριστή αναφορά γίνεται στις τρεις γνωστές τούμπες του Καστανά, της Ασσήρου 

και της Τούμπας από τους Ι. Ασλάνη, K. Wardle και Σ. Ανδρέου αντίστοιχα. Η 

προϊστορική Όλυνθος (Άγιος Μάμας) στη Χαλκιδική αναλύεται από τον Ι. Ασλάνη. 

Από το νομό Σερρών παρουσιάζονται τα ευρήματα από δυο πρόσφατες νεολιθικές 

ανασκαφές, στο Κρυονέρι από τη Δ. Μαλαμίδου και στον Προμαχώνα – Topolnica, 

στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, από την Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη, τον Ι. Ασλάνη 

και τον I. Vajsov. Στα ευρήματα από την ελληνογαλλική συνεργασία στο Ντικιλί Τας, 

στο νομό Καβάλας, αναφέρεται κείμενο των P. Darcque και Χ. Κουκούλη – 

Χρυσανθάκη, ενώ η παλαιά ανασκαφή της Αγγλικής Σχολής στους Σιταγρούς της 

Δράμας παρουσιάζεται από τους E. Elster και C. Renfrew. Από τη Θράκη, τέλος, 

υπάρχει ξεχωριστή αναφορά μόνο στη νεολιθική Μάκρη του Έβρου από τον Ν. 

Ευστρατίου. 

Είναι σαφές πώς οι συγγραφείς στα περιεχόμενα του κάθε κειμένου κινούνται, 

με βάση έναν καθορισμένο και γνωστό, για παρόμοιες δημοσιεύσεις, σχεδιασμό. 

Προηγούνται έτσι οι πληροφορίες για τη γεωμορφολογία κάθε γεωγραφικού 

διαμερίσματος, περιοχής ή τόπου, συνοδευόμενη από προσεγγίσεις των οικιστικών 

δυνατοτήτων, του αριθμού και της θέσης των οικισμών σε συνάφεια με τις 

παραγωγικές και αειφορικές τους δυνατότητες σε κάθε προϊστορική περίοδο. 

Ακολουθούν πληροφορίες για την ενδοκοινοτική χωροοργάνωση, τις οικίες και τον 

εξοπλισμό τους, τις ταφές, την κεραμική, τα ειδώλια, καθώς και για ενδιαφέροντα 

μικροαντικείμενα με ιδιαίτερη χρήση. Η διερεύνηση της συμβολικής και κοινωνικής 

διάστασης των προϊστορικών κοινοτήτων είναι επίσης παρούσα, αν και το πλήθος 

των έγχρωμων φωτογραφιών ευρημάτων οδηγεί τον αναγνώστη τις περισσότερες 

φορές να τα αντιμετωπίσει ως εντυπωσιακά αντικείμενα με αυταξία, και αισθητικής, 

ακόμα, μορφής.  

Ποια σημαντικά νέα στοιχεία προσθέτει αυτός ο τόμος στις γνώσεις μας για 

την προϊστορική Μακεδονία και Θράκη; Πληροφορείται ο φιλάρχαιος αναγνώστης 

προς τα πού κατευθύνεται η προϊστορική έρευνα και ποια είναι τα καινούρια 

πορίσματά της; Τι προσφέρει κάθε επιμέρους συμβολή; Από τα κείμενα μπορεί να 

εξαχθεί πού εστιάζουν πλέον οι ερευνητές σε σχέση με την προϊστορική αρχαιολογία. 
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Οι γεωμορφολογικές προσεγγίσεις σχετικά με την ένταξη των προϊστορικών θέσεων 

στο ευρύτερο περιβάλλον αποβαίνουν εξαιρετικά χρήσιμες. Οι εργαστηριακές 

αναλύσεις (παλαιοβοτανικές, ζωοαρχαιολογικές, οστρεοαρχαιολογικές, 

πετρογραφικές, αρχαιομετρικές, παλαιοανθρωπολογικές) και η εξέλιξή τους 

συμβάλλουν ολοένα και περισσότερο στην αρχαιολογική έρευνα, ενώ σε επίπεδο 

ερμηνείας η κατανόηση των προϊστορικών κοινωνιών περιλαμβάνει την αναζήτηση 

μετασχηματισμών που άπτονται του ζητήματος των ταυτοτήτων των προϊστορικών 

ανθρώπων, αλλά και του τρόπου με τον οποίο ο υλικός πολιτισμός δομεί τον 

συμβολικό κόσμο του και αποκαλύπτει τις ταυτότητές του. Τονίζεται επίσης, 

συνεχώς, η θέση των οικισμών σε ευρύτερα επικοινωνιακά δίκτυα και οι σχέσεις τους 

με το νότο, τον βορρά και την ανατολή. Δεν λείπουν βέβαια και οι παραδοσιακές 

αναφορές σε ζητήματα τεχνοτροπίας και τεχνολογίας, αλλά και οι χρονολογικές 

ανησυχίες, όπως για παράδειγμα, η αναζήτηση της αρχής της νεολιθικής στην 7
η
 

χιλιετία π.Χ. ή διερεύνηση του περίφημου για τη σχετική έρευνα χρονολογικού κενού 

από τα μέσα της 5
ης

 χιλιετίας μέχρι το τέλος της 4
ης

 χιλιετίας  όπου τα αρχαιολογικά 

δεδομένα είναι μηδαμινά.    

 

Οι μελέτες για το προϊστορικό περιβάλλον αποκαθιστούν το τοπίο και το 

κλίμα από την παλαιολιθική μέχρι την Εποχή του Χαλκού. Οι γεωαρχαιολογικές, 

παλυνολογικές και παλαιοανθρακολογικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε 24 

θέσεις της Μακεδονίας και 1 της Θράκης, δείχνουν μια αρχικά αρκετά χαμηλότερη 

από τη σημερινή θαλάσσια στάθμη, 130 μέτρα χαμηλότερη πριν από 18.000 χρόνια, η 

οποία συνδεόταν και με μια πολύ μεγαλύτερη από σήμερα παραλιακή πεδιάδα από τη 

βόρεια Ανατολία μέχρι τη Θεσσαλία. 16.000 χρόνια πριν από σήμερα το κλίμα 

γίνεται θερμότερο και υγρότερο, οι εποχές του χρόνου αρχίζουν να διακρίνονται 

μεταξύ τους, ενώ η υποχώρηση των παγετώνων οδηγεί σε άνοδο της θαλάσσιας 

στάθμης. Μετά από το τελευταίο ψυχρό επεισόδιο (12.500 – 11.700 χρόνια) στο 

Ολόκαινο, στα χαμηλά και μέσα υψόμετρα κυριαρχούν ανοικτά δάση βαλανιδιάς και 

στα ορεινά κωνοφόρα ψυχρόβια δέντρα. 9.500 μέχρι 7.500 χρόνια πριν αυξάνονται οι 

βροχοπτώσεις, οι εποχές είναι πλέον ξεκάθαρες ενώ εμφανίζονται τα πρώτα 

πλημμυρικά επεισόδια. Δημιουργούνται έτσι τα δασωμένα τοπία που αποτελούν το 

περιβαλλοντικό πλαίσιο όπου δημιουργήθηκαν οι πρώτες νεολιθικές κοινότητες. Ήδη 

πριν από 9.000 χρόνια η στάθμη της θάλασσας ήταν 25-40 μέτρα χαμηλότερα. Από  

10.000 χρόνια πριν άλλωστε αρχίζει να ανεβαίνει 4 μέτρα κάθε χίλια χρόνια. Κατά τη 

διάρκεια της Αρχαιότερης Νεολιθικής (8400-8100 χρόνια πριν) παρατηρείται ένα 

έντονο επεισόδιο κλιματικής επιδείνωσης με πτώση 4 βαθμών Κελσίου και μείωση 

των χειμερινών βροχοπτώσεων. 

Η θαλάσσια στάθμη συνεχίζει να ανεβαίνει βοηθούμενη και από τις 

προσχώσεις των ποταμών. Μια σειρά χαρτών που παρατίθεται δείχνει τις αλλαγές 

στο Θερμαϊκό κόλπο από τη Νεολιθική μέχρι το τέλος της Εποχής του Χαλκού. Στην 

Αρχαιότερη και τη Μέση Νεολιθική η παραλιακή πεδιάδα στην Πιερία και η πεδιάδα 

Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών κατακλύσθηκαν από νερά. Η ακτογραμμή του 

Θερμαϊκού ήταν 32 μ. δυτικότερα, κοντά στις υπώρειες του Πάϊκου και του Βερμίου. 
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Προς το τέλος της νεολιθικής οι προσχώσεις του Αξιού και του Αλιάκμονα οδηγούν 

την ακτογραμμή πιο ανατολικά, ο Θερμαϊκός περιορίζεται και δημιουργούνται ελώδη 

και υφάλμυρα περιβάλλοντα, λιμνοθάλασσες, όπως η «λίμνη Λουδία» η οποία  

αλλάζει όρια μέχρι τη ρωμαϊκή εποχή μετακινούμενη ανατολικά. Τα προς ανθρώπινη 

εκμετάλλευση τοπία της προϊστορικής Μακεδονίας είχαν ήδη διαμορφωθεί. 

Για την παλαιολιθική περίοδο, σημαντικά είναι τα δεδομένα των νεότερων 

ερευνών στην Πίνδο, στις βουνοκορφές του Σμόλικα γύρω από τη Σαμαρίνα τα οποία 

αποδεικνύουν πως οι ορεινές και αλπικές περιοχές δεν ήταν στο περιθώριο της 

εξέλιξης στην εποχή του Νεάντερταλ. Σύμφωνα με τον Ν. Ευστρατίου, οι τελευταίες 

ομάδες Νεάντερταλ μπορεί να κατέφυγαν στα μέρη αυτά της Νότιας Ευρώπης πριν 

από περίπου 60.000 χρόνια. Είναι γεγονός πως η παλαιολιθική έρευνα γνωρίζει μια 

άνθηση τα τελευταία χρόνια χωρίς, όμως, να έχει φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα. Το 

κρανίο των Πετραλώνων, ο χειροπέλεκυς της Σιάτιστας, τα ορυχεία ώχρας στις 

Τζίνες της Θάσου, η παλαιολιθική εγκατάσταση στο σπήλαιο Μααρά της Δράμας, οι 

πηγές πυριτόλιθου στους Προσκυνητές Ροδόπης παραμένουν στη συζήτηση χωρίς 

κάποια περαιτέρω συστηματική επεξεργασία.  

Τα σχετικά με  τη νεολιθική ζητήματα που απασχολούν την έρευνα, όπως 

προκύπτουν από τον τόμο, είναι ποικίλα. Ο ακριβής προσδιορισμός επιμέρους 

χρονολογικών περιόδων εξακολουθεί να είναι ζητούμενο, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη, 

όπως επισημαίνει ο Δ. Μάτσας στο κείμενο για τη Θράκη, πως για την περιοχή έχουν 

αναπτυχθεί τρία συστήματα περιοδοποίησης, ένα ελληνικό, ένα βουλγαρικό και ένα 

τουρκικό.  Ο αριθμός των θέσεων και η μεταβολή του με την πάροδο του χρόνου 

απασχολεί όλα τα κείμενα που συνοψίζουν τα σχετικά αποτελέσματα για κάθε νομό. 

Πολλές νέες νεολιθικές θέσεις έχουν εντοπιστεί τα τελευταία 20 χρόνια και ο 

σχετικός χάρτης είναι πλήρης σε κάθε περιφέρεια. Το μεγάλο πρόβλημα της αρχής 

του παραγωγικού σταδίου στη Μακεδονία και της φύσης της Αρχαιότερης 

Νεολιθικής καλύπτεται με την εύρεση νέων θέσεων στη Δυτική Μακεδονία (21 

θέσεις στο νομό Κοζάνης για παράδειγμα), στην Πέλλα, αλλά και στο νομό Πιερίας, 

στα Ρεβένια Κορινού και στα Παλιάμπελα, από όπου υπάρχει ραδιοχρονολόγηση 

γύρω στο 6600 π.Χ., που τα συγχρονίζουν με τις αιγαιακές ακτές της νεολιθικής 

Μικράς Ασίας. 

Αξιοσημείωτες είναι οι παρατηρήσεις για την ανάπτυξη των οικισμών σε 

σχέση και με την σχετικά πρόσφατη διαπίστωση για την ύπαρξη δυο τύπων οικισμών 

κατά τη νεολιθική: της τούμπας και του επίπεδου εκτεταμένου οικισμού. Φαίνεται 

πως οι επίπεδοι εκτεταμένοι, μέχρι και πάνω από  100 στρέμματα, οικισμοί 

κυριαρχούν σε σχέση με τις τούμπες. Οι τελευταίες χαρακτηρίζουν την Εποχή του 

Χαλκού στην ύστερη περίοδο της οποίας αποκτούν και μεγάλο ύψος εξαιτίας 

μεγάλων, κοινοτικού χαρακτήρα, έργων όπως δείχνουν τα παραδείγματα της Τούμπας 

Θεσσαλονίκης, της Ασσήρου, του Αγγελοχωρίου ή του Σ.Σ. Αγγίστας. Χρήζει 

συνεπώς περαιτέρω διερεύνησης προς την κατεύθυνση τυχόν διαφοροποιήσεων 

ανάμεσα στην νεολιθική και την εποχή του Χαλκού, και η άποψη πως η οριζόντια 
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διαχρονική ανάπτυξη των οικισμών σε σχέση με την κάθετη των τουμπών έχει και 

συμβολικές προεκτάσεις που σχετίζονται με την υποδήλωση της σημασίας των 

θέσεων  με βάση την ορατότητά τους και την εμμονή στην κατοίκηση ως απόδοση 

φόρου τιμής στους προγόνους. Η σύγχρονη έρευνα, άλλωστε, θεωρεί πως στις 

τούμπες ενσωματώνονται τόσο κοινωνικά όσο και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 

(Kotsakis 1999,  Hofmann et. al. 2012). 

Η ύπαρξη τάφρων και λίθινων περιβόλων που περικλείουν τους νεολιθικούς 

οικισμούς πιστοποιείται πλέον από σειρά παραδειγμάτων. Στους 2 λίθινους 

περίβολους του Μανδάλου και τις τάφρους στο Μακρύγιαλο προστίθενται η τάφρος 

της Μέσης Νεολιθικής και οι διπλοί κυκλικοί λίθινοι περίβολοι της Νεότερης 

Νεολιθικής στα Παλιάμπελα, ή ο περίβολος από κορμούς δέντρων στον Προμαχώνα. 

Παρά το ότι δεν εντοπίστηκαν νεκροταφεία παρά κυρίως ταφές, ενταφιασμοί και 

καύσεις, σε δάπεδα και αυλές σπιτιών, η ύπαρξη ταφών στις τάφρους, όπως η 

περίπτωση των 8 ταφών ενηλίκων στην Κορώνεια του Λαγκαδά της 6
ης

 χιλιετίας π.Χ. 

(εικ. 24-25), θεωρείται πως προσδίδει ιδιαίτερους, με κοινοτικές διαστάσεις, 

συμβολισμούς πέραν της χωροοργανωτικής λειτουργίας, στην πρόθεση των 

νεολιθικών ανθρώπων να οργανώσουν τη ζωή τους σε «περίκλειστους κόσμους».  

Σε σχέση με τη χωροοργάνωση αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η παρουσία 

υπόσκαφων, καμπύλων οικημάτων με πασσαλόπηκτο σκελετό στις πρώιμες φάσεις 

της νεολιθικής μαζί με τετράπλευρα υπέργεια σπίτια τα οποία γίνονται κατόπιν 

κανόνας. Από ένα πήλινο ομοίωμα οικίας από το Λιμνοχώρι Φλώρινας 

πιθανολογείται η ύπαρξη ορόφου όπου επισημαίνεται μπαλκόνι και 

τροφοπαρασκευαστική κατασκευή στον όροφο, ενώ από άλλο στον Προμαχώνα, 

αψιδωτό και πάνω σε πλατφόρμα, παρατηρείται η παρουσία εσωτερικών 

διακοσμητικών και συμβολικών στοιχείων όπως εγχάρακτη διακόσμηση και 

βούκρανα (Προμαχώνας, εικ. 886).. Οι τελευταίες παρατηρήσεις ενισχύονται και από 

την ανασκαφική εύρεση τμημάτων τοίχων με ίχνη διακόσμησης, όπως στη 

Μεσημεριανή Τούμπα Θεσσαλονίκης, αλλά και πήλινων (Ντικιλί Τας) ή 

επενδυμένων με πηλό βουκρανίων (Προμαχώνας).  

Στον κόσμο των νεολιθικών αντικειμένων που προέρχονται από τις 

ανασκαφές της Μακεδονίας και Θράκης αξιοσημείωτη θέση κατέχουν τα 

ανθρωπόμορφα ειδώλια, ενώ δεν λείπουν και οι εκπλήξεις όπως ένα φαλλόμορφο 

μεγάλου μεγέθους γλυπτό που αναφέρεται πως βρέθηκε στον Προμαχώνα -  

Topolnica. Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εντοπιστούν τύποι ειδωλίων 

που συναντώνται και σε άλλες νεολιθικές θέσεις των Βαλκανίων, κυρίως, ο τόμος 

περιέχει πολλές εικόνες ειδωλίων, με εμφανή στοιχεία μοναδικότητας ως προς τους 

τύπους και τις αναπαραστάσεις. Ενισχύονται έτσι οι απόψεις που θεωρούν πως τα 

νεολιθικά ειδώλια εκτός από τον προσδιορισμό των ιδεολογικών πτυχών συμβάλλουν 

και στην ανάδειξη ατομικών ταυτοτήτων στις νεολιθικές κοινότητες (Bailey 2005). 

Οι εικόνες που συνοδεύουν τα κείμενα παρουσιάζουν χαρακτηριστικά παραδείγματα 

της ιδιαιτερότητας της νεολιθικής ειδωλοπλαστικής.  
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Ένα καθιστό ειδώλιο (εικ. 160), ανάμεσα στα 120 που βρέθηκαν στη Βρύση 

Ποντοκώμης Κοζάνης,  αναπαριστά μια γυναικεία παχύσαρκη μορφή η οποία θυμίζει 

έντονα θεσσαλικά παράλληλα της Αρχαιότερης και Μέσης Νεολιθικής. Δυο ειδώλια 

από το λιμναίο οικισμό του Δισπηλιού στην Καστοριά ξεχωρίζουν για το μέγεθος ή 

τη μοναδικότητά τους. Η αναφερόμενη στον τόμο ως «κυρά της λίμνης» (εικ. 219), 

με υποτιθέμενο ύψος 40 εκατοστά, που έχει βρεθεί σε τρία τμήματα και παραμένει 

αποσπασματική , θεωρείται πως παριστάνει εγκυμονούσα που ακουμπά τα 

στολισμένα με βραχιόλια χέρια της στους μηρούς θυμίζοντας την γνωστή «θεά», την 

καθιστή μορφή με τους πάνθηρες, από το Τσατάλ Χουγιούκ. Η μορφή ενός 

ηλικιωμένου άντρα με κυρτή σπονδυλική στήλη, χαρακτηριστική χειρονομία και 

ημιτελή πόδια όπου καταλήγουν οπές, εκ των οποίων και μια διαμπερής (εικ. 224) 

είναι ασυνήθιστη. Φυσιοκρατική απόδοση ατομικών χαρακτηριστικών προσώπου 

μπορεί να ανιχνευτούν και σε ένα κεφαλάκι της Αρχαιότερης Νεολιθικής (7
η
 χιλιετία 

π.Χ. ) από τον Αξό Α΄, κοντά στα Γιαννιτσά (εικ. 465), που φέρει ιδιαίτερη κόμμωση 

και υποχείλιο κόσμημα. Ξεχωριστή μορφή είναι, επίσης, και η λεγόμενη 

«κουροτρόφος», καθιστή γυναίκα με παιδί στην αγκαλιά (εικ. 884), των τελών της 6
ης

 

χιλιετίας π.Χ. που προέρχεται από την ελληνοβουλγαρική ανασκαφή στον 

Προμαχώνα –Topolnica, αλλά και το ερμαφρόδιτο σχηματικό, στεατοπυγικό, 

ακέφαλο και χωρίς υποδήλωση χεριών, ειδώλιο με κιονόσχημο λαιμό και 

φυσιοκρατική απόδοση ενδύματος από τη Μάκρη του Έβρου (εικ. 1073).  

Δε λείπουν, επίσης, τα μαρμάρινα ειδώλια, όπως τα σχηματοποιημένα 

θεσσαλικού τύπου (εικ. 282) από τον Μακρύγιαλο Πιερίας, ή άλλα  όπως αυτό της 

Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης που ανήκει σε περίαπτο και φέρει οστρέινες χάντρες 

κολλημένες επάνω του (εικ. 570) τα οποία προστίθενται στο γνωστό ανθρωπόμορφο 

μαρμάρινο ειδώλιο από τη Νεότερη Νεολιθική της Νέας Νικομήδειας στην Ημαθία 

(εικ. 333). Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν  και τα τμήματα τριών μεγάλων 

πήλινων σχηματοποιημένων γυναικείων προτομών που αναφέρεται, χωρίς σχετική 

εικόνα, πως βρέθηκαν στο Κτίσμα 1 του βουλγαρικού τομέα του Προμαχώνα όπου 

εντοπίστηκε και μεγάλη ανοικτή εστία.  

Η παρουσίαση του κόσμου της επικοινωνίας ολοκληρώνεται με ένα ακόμα 

εύρημα που συνδέεται με την ύπαρξη κάποιου είδους νεολιθικής «πρωτογραφής». 

Εκτός από τη γνωστή ξύλινη «πινακίδα» του Δισπηλιού (Χουρμουζιάδης 2002), μια 

πήλινη σφραγίδα» της νεότερης νεολιθικής από τον οικισμό Γιαννιτσά Β  (εικ. 467) 

φέρει τεθλασμένες εγχάρακτες γραμμές και εμπίεστες στιγμές σε σειρές που 

ερμηνεύονται ως σήματα που προσομοιάζουν σε κάποιου είδους γραφή. Οι αναφορές 

σε δυο οστέϊνους αυλούς (εικ. 161) από την Τούμπα Κοιλάδας – Κρεμαστής στο 

νομό Κοζάνης προστίθενται στα γνωστά ανάλογα ευρήματα από το Δισπηλιό και τα 

Γιαννιτσά.  

Δυο ζητήματα που αναδεικνύονται ανάμεσα στα άλλα από τον τόμο σε σχέση 

με την παραγωγή και τη χρήση της νεολιθικής κεραμικής έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Τα ευρήματα από την ανασκαφή στο Κρυονέρι των Σερρών προσφέρουν την 
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ευκαιρία για να διερευνήσει η συγγραφέας του σχετικού άρθρου το ζήτημα της 

παραγωγής της πολύ γνωστής για τη Μακεδονία κεραμικής κατηγορίας της Νεότερης 

Νεολιθικής της 5
ης

 χιλιετίας, με γραπτή διακόσμηση «μαύρο σε ερυθρό» (black on 

red). Σύμφωνα με τη Δ. Μαλαμίδου, το 70% της κεραμικής από τη θέση ανήκει σε 

αυτήν την κατηγορία. Παρατίθενται, μάλιστα, σε φωτογραφίες χαρακτηριστικά 

δείγματα, όπως όστρακα  με τμήματα, εξαιρετικά σπάνιων στην έρευνα, εικονιστικών 

παραστάσεων ζώου και πτηνού (εικ. 869),  ακέραια τετραποδική φιάλη με γραμμικά 

μοτίβα και παραστάσεις ζώων (εικ. 872) και ακέραιο δίωτο αμφορόσχημο αγγείο (εικ. 

871). 

  Οι βάσιμες ενδείξεις για την ύπαρξη κεραμικών κλιβάνων στην ίδια θέση, οι 

χημικές και στυλιστικές αναλύσεις και η αναζήτηση των πρώτων υλών και της 

τεχνολογίας κατασκευής οδήγησαν στην αναγνώριση τεσσάρων κύριων περιοχών 

παραγωγής της συγκεκριμένης κεραμικής κατηγορίας στην Ανατολική Μακεδονία. 

Τα αγγεία των δυο εξ αυτών, από την ζώνη των ποταμών Στρυμόνα / Αγγίτη όπου 

περιλαμβάνεται και το Κρυονέρι, και των παράκτιων οικισμών ανατολικά των 

εκβολών του Στρυμόνα, φαίνεται πως φτάνουν πολύ μακριά, με την πρώτη περιοχή 

να συσχετίζεται με χημικές αναλύσεις με ανάλογη κεραμική από τα Πευκάκια του 

Βόλου    

Η χρήση «ειδικών» αγγείων σε ιδιαίτερες περιστάσεις είναι ένα δεύτερο 

ζήτημα που απασχολεί τις σύγχρονες νεολιθικές έρευνες. Εδώ εντάσσεται και η 

συζήτηση για την ύπαρξη δημόσιων, κοινόχρηστων χώρων στους νεολιθικούς 

οικισμούς αφιερωμένων στις κοινοτικές κοινωνικές  συναθροίσεις των κατοίκων ενός 

οικισμού ή και περισσότερων γειτονικών οικισμών. Οι πανηγυρικές αυτές 

συγκεντρώσεις, γνωστές στην αγγλική βιβλιογραφία με τον όρο feasting (Halstead 

2004, Hayden 2014) - οι οποίες εντάσσονται σε μια γενικότερη συζήτηση για τις 

κοινωνικές διαστάσεις της τροφής (Ivanova et. al. 2018), και διασυνδέονται συχνά με 

τελετουργίες (Dietler 2012) - πιστοποιούνται συνήθως μέσα από την παρουσία σε 

αυτούς τους χώρους πληθώρας ευρημάτων που σχετίζονται με τη μαζική κατανάλωση 

τροφής και ποτού. Στην πιο γνωστή περίπτωση στον Μακρύγιαλο Ι (5300 – 4900 

π.Χ.) σε ένα μεγάλο όρυγμα στο κέντρο ενός χώρου που θεωρείται κοινοτικός 

απέδωσε το 40% των ευρημάτων της θέσης. Η ύπαρξη ανάλογων χώρων υπονοούνται 

και σε άλλες θέσεις που παρουσιάζονται στον τόμο.  Ένας μεγάλος υπόγειος χώρος 

στον Προμαχώνα – Topolnica, σύγχρονος (5200 – 5000 π.Χ.) του Μακρύγιαλου 

παρουσιάζει επάλληλες επιχώσεις και απέδωσε μεγάλο αριθμό ευρημάτων. Ανάμεσα 

στα ευρήματα ξεχωρίζουν τμήματα αποθηκευτικών και επιτραπέζιων αγγείων μαζί με 

λίθινους τριπτήρες και μεγάλες ποσότητες οστών και κεράτων ζώων που 

ερμηνεύονται από τους συγγραφείς ως υλικά κατάλοιπα μαζικών δρωμένων που 

σχετίζονται με κατανάλωση τροφής και προσφορά αντικειμένων.  

Με παρόμοια δρώμενα συνδυάζονται και αγγεία που οι φωτογραφίες τους 

κοσμούν τον τόμο.  Ένας ιδιαίτερος ασκός από τον Προμαχώνα (εικ. 883), και αγγεία 

από το Δισπηλιό, όπως οι υψίποδες διακοσμημένες κύλικες (φρουτιέρες) με ύψος 30 
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εκ. (εικ. 220) ή οι μαύρες στιλβωμένες αυλακωτές και διακοσμημένες με 

κατακόρυφες συστάδες λεπτών λευκών γραμμών τροπιδωτές φιάλες (εικ. 223) 

συνδέονται με διαδικασίες δημόσιας προσφοράς και κατανάλωσης τροφής. Είναι 

πιθανή και η κατανάλωση ποτών κάποια στιγμή, μπορεί και μια χιλιετία αργότερα, σε 

αυτές τις συναθροίσεις, αν μάλιστα ληφθούν υπόψη και τα ευρήματα στεμφύλων και 

γιγάρτων άγριου αμπελιού από το Ντικιλί Τας της Καβάλας που τεκμηριώνουν την 

παρασκευή κρασιού γύρω στο 4350-4200 π.Χ.  

Στις παραπάνω θέσεις αναφέρεται επίσης, με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα 

(αρχιτεκτονική και κινητά ευρήματα) μια προϊούσα στη διάρκεια της νεολιθικής 

εποχής τάση ενίσχυσης της ατομικής ταυτότητας των ανθρώπων. Αυτή πιστοποιείται 

και από μια σειρά αντικειμένων που κατατάσσονται συνήθως στην κατηγορία των 

κοσμημάτων. Ποικίλα αντικείμενα βραχιόλια, χάντρες περιδεραίων και περίαπτα από 

όστρεο Spondylus Gaederopus, μάρμαρο, οστό, λίθο στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης 

(εικ.34) και στο Δισπηλιό (εικ. 35, εικ. 222) ή επιχρυσωμένες χάντρες από το Ντικιλί 

Τας, καθώς και χρυσά αντικείμενα όπως τα δακτυλιόσχημα ελάσματα με το 

αγκυρόσχημο στέλεχος και τις δυο συμμετρικές οπές από τον λεγόμενο «θησαυρό» 

της Αραβησσού (εικ.39),  που μοιάζουν με αντίστοιχα από το νεκροταφείο της 

Τελικής Νεολιθικής στη Βάρνα της Βουλγαρίας, μαζί με περίαπτα και ελάσματα από 

τη θέση Ανάργυροι ΙΧb της Τελικής Νεολιθικής στο  Αμύνταιο, προσδίδουν μια 

εξωτικότητα στον προσωπικό στολισμό των νεολιθικών και μπορεί να παραπέμπουν 

στην ανάγκη τονισμού ατομικών ταυτοτήτων που υπηρετούνται από δίκτυα 

ανταλλαγών ανάμεσα στις νεολιθικές κοινότητες. 

Όσα απασχολούν τη σύγχρονη έρευνα για την Εποχή του Χαλκού τίθενται 

στην ανασκόπηση που επιχειρεί για αυτήν την περίοδο ο Σ. Ανδρέου στις πρώτες 

ενότητες του τόμου. Επισημαίνεται πως παρότι η Μακεδονία και η Θράκη 

θεωρούνται από την έρευνα εκτός των ορίων Αιγαιακού ενδιαφέροντος κατοικούνται 

από δυναμικές κοινωνίες που βρίσκονται σε επαφή με τις γειτονικές της περιοχές. Η 

παρουσία μόνο τουμπών και όχι και επίπεδων εκτεταμένων οικισμών όπως στην 

νεολιθική δείχνει μια αξιοπρόσεκτη εμμονή στην κατοίκηση στο ίδιο μέρος το οποίο 

παρέχει ένα σαφώς πιο περιορισμένο χώρο για οικιστική εκμετάλλευση. Αν μάλιστα 

το γεγονός αυτό συνδυαστεί και με την τάση που παρατηρείται στην Ύστερη Εποχή 

του Χαλκού της τεχνητής ανύψωσης των τουμπών με την κατασκευή ανδήρων, 

πρακτική που αναφέρεται για την Τούμπα Θεσσαλονίκης, την Άσσηρο και το Σ.Σ. 

Αγγίστας στον τόμο, ενισχύονται οι απόψεις που συνδέουν τις τούμπες και με 

συμβολικές, πιθανόν, πέραν των πρακτικών διαστάσεων των συγκεκριμένων 

οικιστικών επιλογών, καθιστώντας τις τούμπες αξιοσημείωτα τοπόσημα.  

Οι αλλαγές στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (ΠΕΧ) περιλαμβάνουν την 

συστηματική παρουσία τουμπών, την ευρύτερη χρήση των μετάλλων,  καθώς και 

διαφοροποιήσεις στην κεραμική οι οποίες εντοπίζονται στην παρουσία νέου  

σχηματολογίου, σε αρμονία με τα νέα καλλιεργούμενα είδη, το αμπέλι και το 

σταφύλι, αλλά και περισσότερο τυποποιημένα αγγεία.  
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Τα ευρήματα σε σχέση με την αρχιτεκτονική διάταξη των οικισμών από την 

ΠΕΧ, εξάλλου, οδηγούν σε συμπεράσματα για την παρουσία αυτόνομων 

νοικοκυριών που ακολουθούν κάποιο σχέδιο και κανόνες που ρυθμίζουν τις σχέσεις 

μεταξύ τους. Η τούμπα του Αρχοντικού στην Πέλλα προσφέρει μια πολύ καλά 

διατηρημένη εικόνα της κατοίκησης σε αυτήν την περίοδο η οποία δεν είναι και τόσο 

διαφορετική από τη νεολιθική καθημερινότητα. Στα τέλη της 3
ης

 χιλιετίας π.Χ. επτά 

επιμήκη, πασσαλόπηκτα κτήρια σε πυκνή διάταξη και με κοινό προσανατολισμό 

οργανωμένα σε ομάδες με κοινές μεσοτοιχίες είναι εξοπλισμένα  με σύνθετες, 

μετρήθηκαν πάνω από 50, πηλοκατασκευές (εικ. 517) σε συστάδες που 

περιλαμβάνουν εστίες, σιρούς, πλατφόρμες  και άλλους χώρους για μαγείρεμα, 

φωτισμό και θέρμανση. 

Την ίδια περίοδο γενικεύεται, παράλληλα, η χρήση νεκροταφείων με τάφους 

που αν και δεν βρίθουν κτερισμάτων σημαίνονται, ενώ παρατηρείται και ποικιλία 

ταφικών εθίμων Νεκροταφεία όπως αυτό με τις ταφές καύσεων σε θήκες στο 

εσωτερικό περιβόλων ή τύμβων από το Κριαρίτσι Χαλκιδικής (εικ. 44) δίνουν το δικό 

τους στίγμα. Παράλληλα, λανθάνοντες ανταγωνισμοί στο εσωτερικό των κοινοτήτων 

υπονοούνται από την παρουσία εξωτικών αντικειμένων.  

Η κυριαρχία νέων σχημάτων αγγείων με κάθετες ή υπερυψωμένες λαβές, 

καθώς και χονδρόκοκκης, ακόσμητης κεραμικής υπαινίσσεται περισσότερο 

τυποποιημένες χρήσεις της σχετιζόμενες με την κατανάλωση και την αποθήκευση 

υγρών. Οι θησαυροί χάλκινων εργαλείων, τέλος, παραπέμπουν σε μια συστηματική 

ενασχόληση με τη μεταλλοτεχνία η οποία αποκτά, προφανώς, μεγαλύτερη σημασία. 

Εκτός από τον παλαιά γνωστό  θησαυρό των Πετραλώνων Χαλκιδικής ο Δ. Μάτσας  

αναφέρεται στον παρόντα τόμο και στον πρόσφατα εντοπισμένο σε υποβρύχιες 

έρευνες  στη θαλάσσια περιοχή των χωριών Μέσης και Γλυφάδας στην Ροδόπη (εικ. 

976, 977) ο οποίος αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από πελέκεις και πρώτη ύλη και 

αποδίδεται σε κάποιο τοπικό εργαστήριο ή περιοδεύοντες τεχνίτες. Νεκροταφεία και 

μεμονωμένες ταφές όπως η γυναικεία από την Τούμπα Κορινού στο νομό Πιερίας 

(Μ. Παππά) που συνοδεύεται από περιδέραιο με χρυσές, ασημένιες και λίθινες 

χάντρες και μια κυκλαδική φιάλη αποκαλύπτουν στοιχεία για το επίπεδο της 

κοινωνικοοικονομικής οργάνωσης και των σχέσεων με άλλες περιοχές.   

Τα νέα δεδομένα για την Ύστερη Εποχή του Χαλκού (μέσα με τέλος 2
ης

 

χιλιετίας π.Χ.), όπως προσεγγίζονται από τον Σ. Ανδρέου, παρουσιάζουν αναμφίβολα 

ενδιαφέρον αν συγκριθούν με την παρουσία της μυκηναϊκής Ελλάδα στα νότια. Οι 

τρεις συστηματικά ανασκαμμένες τούμπες της Κεντρικής Μακεδονίας στην Τούμπα 

Θεσσαλονίκης, την Άσσηρο στο Λαγκαδά, και τον Καστανά στον Αξιό 

εξακολουθούν να αποτελούν το κυριότερο πεδίο έρευνας με διαχρονική, μάλιστα, 

διάσταση καθώς Τούμπα και Άσσηρος χρονολογούνται στον 14
ο
 και στον 12

ο
 αι. π.Χ. 

αντίστοιχα. Παράλληλα τούμπες με μεγάλο ύψος αναφέρονται (Σ. Παπαδόπουλος) 

και στο νομό Καβάλας (Οφρύνιο, Παλαιόκαστρο Κάρυανης), ενώ ενδείξεις για την 

ύπαρξη ανδήρων αναφέρονται στον τόμο και από άλλες τούμπες όπως στον ΣΣ 
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Αγγίστας Σερρών (Χ. Κουκούλη- Χρυσανθάκη) και στο Αγγελοχώρι  Ημαθίας (Ε. 

Στεφανή ) όπου ένα ογκώδες άνδηρο περιβάλλει τον οικισμό στη φάση ΙΙ (αρχές 16
ου

 

– τέλη 14
ου

 αι. π.Χ.), ενώ στην κορυφή της τούμπας αναπτύσσονταν οι κατοικίες. Σε 

αυτήν την περίπτωση, όμως, αναγνωρίζονται και πρακτικά αίτια για την ανύψωση της 

κατοίκησης ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα που θα προκαλούσε το υδάτινο 

περιβάλλον της θέσης (Στεφανή 2010, 146). 

Για αυτές τις τούμπες επισημαίνονται τα εξής χαρακτηριστικά: α) η 

κατασκευή ανδήρων για την τεχνητή αύξηση του ύψους τους, β) η κατοίκηση στα 

υψηλότερα άνδηρα, γ) οι στενοί δρόμοι ανάμεσα σε δ) μεγάλα, ορθογώνια ή με 

αψιδωτό πέρας, πλινθόκτιστα και πολύχωρα (μέχρι και πάνω από 15 χώρους) 

οικήματα ε) η ανακατασκευή τους με την πάροδο του χρόνου στο ίδιο σημείο, τόσο 

για πρακτικούς λόγους όσο και για μια πιθανή υποδήλωση της αναγνώρισης των 

προγονικών αξιών,  στ) η κατανομή των δραστηριοτήτων στα παραπάνω οικήματα σε 

πολυμελείς ομάδες ανθρώπων με σχετική ατομική ή ομαδική αυτονομία, ζ) η 

αξιοσημείωτη αποθηκευτική δυνατότητα στην Τούμπα και την Άσσηρο σε αντίθεση 

με μια διαφαινόμενη «φτώχεια» στον Καστανά. 

Παρόλο που θα ήταν εύκολο να υπαινιχθεί κάποιος μια ομοιότητα στις 

κοινωνικές δομές με το νοτιοελλαδικό μυκηναϊκό πρότυπο ο Σ. Ανδρέου θεωρεί πως 

δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη κάποιας κυριαρχικής ελίτ μυκηναϊκής μορφής. 

Εξυπακούεται εξυπακούεται, όμως, η παρουσία ισχυρών δεσμών μεταξύ των 

πολυμελών ανθρώπινων ομάδων που κατοικούν στις τούμπες οι οποίοι ενισχύονται 

από την ύπαρξη θεσμών φιλοξενίας και συναθροίσεων ανθρώπων από άλλους 

οικισμούς.. Τα νεκροταφεία της ΥΕΧ πάντως φαίνεται πως με την οργάνωση και τα 

κτερίσματά τους, υποδηλώνουν την ύπαρξη μικρών ομάδων με αυξημένη εξουσία 

που ίσως αντλείται από τη θέση τους σε δίκτυα σχέσεων με το βορρά και το νότο. 

Κάποιες ταφές, παράλληλα, φαίνονται εξέχουσες, όπως, για παράδειγμα, αυτή μιας 

νεαρής γυναίκας από το βόρειο νεκροταφείο της Πύδνας, στον Μακρύγιαλο Πιερίας, 

η οποία φορούσε διάδημα με διπλή σειρά χάλκινων δισκίων (εικ. 258, 259).   Άλλα 

πάλι, όπως αυτό στις Σπάθες του Ολύμπου, δείχνουν να έχουν έντονες μυκηναϊκές 

αναφορές. Μια παρόμοια συζήτηση, πάντως, και όταν αφορά, κυρίως, την περιφέρεια 

ή ακόμα και τις γειτονικές περιοχές του μυκηναϊκού κόσμου απαιτεί, όπως έχει 

επισημανθεί (Feuer 2011), την προσέγγιση μιας σειράς θεμάτων που άπτονται 

ερωτημάτων σε σχέση με τον προσδιορισμό για το τι θεωρείται μυκηναϊκό ή μη 

μυκηναϊκό.  

Ενδιαφέρουσες είναι και οι παρατηρήσεις του Σ. Ανδρέου για την κεραμική 

της ΥΕΧ. Εστιάζει στο γεγονός πως στην αρχή του 16
ου

 αι. π.Χ.,  παράλληλα με τα 

επιτραπέζια αγγεία, εμφανίζονται δυο καινούργιες κατηγορίες χειροποίητης 

διακοσμημένης κεραμικής που φαίνεται πως συνδέονται με διαφορετικές 

γεωγραφικές παραδόσεις και κοινωνικές χρήσεις, όπως διαφαίνεται από τις 

φυσικοχημικές αναλύσεις. Η μία, εγχάρακτη και αλοιφωτή, προορίζεται για δοχείο 

αρωμάτων και συνδέεται με τα Βαλκάνια. Η άλλη γραπτή, αμαυρόχρωμη θεωρείται 
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πως χρησιμοποιείται για την κατανάλωση υγρών και έχει ομοιότητες με ανάλογη 

κεραμική από τη Θεσσαλία και την Κεντρική Ελλάδα. Η χρήση αρωμάτων στις 

ταφικές πρακτικές και η κατανάλωση κρασιού ως μέσων επίδειξης συγκεντρώνει 

μεγάλες πιθανότητες. Μια τρίτη κατηγορία συνδέεται, επίσης, με την αυξημένη 

διάθεση για επίδειξη. Τα τροχήλατα, μυκηναϊκού ρυθμού αγγεία, που προορίζονται 

ως επί το πλείστον για κατανάλωση κρασιού, κάνουν την εμφάνισή τους αργότερα 

και με ιδιαίτερη ένταση τον 12
ο
 αι. π.Χ. οπότε εμφανίζονται και τοπικές απομιμήσεις 

και αντικαθιστούν τα παλαιότερα χειροποίητα οδηγώντας στην υπόθεση πως η χρήση 

της κεραμικής αυτής προσέδιδε ιδιαίτερο κύρος. 

Η παρουσία των Μυκηναίων στην Μακεδονία είναι, συνεπώς, ένα σημαντικό 

πεδίο προς διερεύνηση. Είναι γεγονός πως όλο και περισσότερο σε όλο και 

περισσότερες θέσεις εντοπίζεται μυκηναϊκά ευρήματα. Αξιοσημείωτη είναι η 

πυκνότητα ανάλογων ευρημάτων στη Δυτική Μακεδονία.  Στο νομό Κοζάνης, για 

παράδειγμα, και κοντά στον Αλιάκμονα αναφέρονται γύρω στις 30 θέσεις, ενώ στο 

νεκροταφείο στα Λειβάδια Αιανής εντοπίστηκε σε κάθε τάφο και ένα μυκηναϊκό 

αγγείο (εικ. 165). Εκτός από την μυκηναϊκού ρυθμού κεραμική τα πρωιμότερα 

δείγματα της οποίας εντοπίζονται στην παραλιακή Τορώνη της Χαλκιδικής, η 

παρουσία αυτή συνδέεται με την αναζήτηση μετάλλων από τους Μυκηναίους. Η 

Τορώνη, εξάλλου, βρίσκεται κοντά σε κοιτάσματα χρυσού και αργύρου. Επιπλέον, η 

παραγωγή πορφυρής βαφής από το μαλάκιο Murex trunculus, προορισμένης επίσης 

για αντικείμενα επίδειξης, παρατηρείται ταυτόχρονα στα παράλια της Κεντρικής 

Μακεδονίας και στο νότιο Αιγαίο. Όμοια ταφικά έθιμα στην Πιερία στην Αιανή και 

στη νότια Ελλάδα εξυπονοούν την παρουσία ακόμα και μυκηναϊκών σταθμών, ενώ 

περιοδεύοντες τεχνίτες και έμποροι θα έφερναν σε επαφή τους δυο κόσμους.   

Συμπερασματικά ο τόμος για τη Μακεδονία και τη Θράκη των εκδόσεων 

Μέλισσα προσφέρει μια αρκετά καλή και ανανεωμένη εικόνα στο κοινό για την 

αρχαιολογία. Πρώτα και πάνω από όλα προκύπτει από αυτόν ο οργασμός της 

σχετικής αρχαιολογικής έρευνας για όλες τις περιόδους.  Φαίνεται ολοκάθαρα, για 

παράδειγμα, η διαρκής πρόοδος της παλαιολιθικής έρευνας και πώς αυτή έχει 

απομακρυνθεί πλέον από την «τυραννία» του κρανίου των Πετραλώνων και της 

χρονολόγησής του. Γίνεται κατανοητό πως η αναζήτηση του Νεάντερταλ και η πρώτη 

παρουσία του Homo sapiens sapiens είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο που εξαπλώνεται 

και σε απαγορευτικά ακόμα για την προηγούμενη έρευνα περιβάλλοντα, όπως η 

Πίνδος. Οδηγεί επίσης στο συμπέρασμα  πως η νεολιθική είναι μια περίοδος με 

πλούσιες κοινωνικοοικονομικές και συμβολικές νοηματοδοτήσεις. Υπονοείται έτσι το 

γεγονός πως παρότι μοιάζει να υπάρχει μια ομοιότητα στις νεολιθικές κοινότητες ως 

προς την οικονομική βάση και τις πολιτισμικές εκφράσεις οι επιμέρους επιλογές των 

ανθρώπων σε κάθε περιοχή και οικισμό δεν είναι καθόλου τυποποιημένες. Έχουν 

ποικίλα χαρακτηριστικά, κοινωνικού και όχι φυλετικού τύπου, τα οποία εντάσσονται 

σε διαφορετικά πλαίσια που τελικά προσδιορίζουν καίρια την ερμηνεία αυτών των 

εκφράσεων από τους ερευνητές.  
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Για την Εποχή του Χαλκού προκύπτει πως δεν επικαθορίζεται από τις 

εξελίξεις των λεγόμενων ανακτορικών νοτιοελλαδικών  πολιτισμών της Ύστερης 

Εποχής του Χαλκού, αλλά αποτελεί ανεξάρτητη έκφραση με τους δικούς της όρους 

και τις δικές της επιλογές. Δεν είναι το «άλλο» ούτε ο φτωχός συγγενής της 

μυκηναϊκής Ελλάδας, όπως την «ονειρευόταν» η αρχαιολογική έρευνα μέχρι 

πρόσφατα (Fotiadis 2001), αλλά συγκροτείται από δυναμικές κοινωνίες που 

αναπτύσσουν τους δικούς τους πιθανόν ανταγωνισμούς και σχέσεις, χωρίς όμως 

αυτές να σημαίνουν απαραίτητα την κυριαρχία μιας ομάδας ανθρώπων σε άλλες 

ομάδες (Andreou 2001). Δεν πρόκειται, επίσης, για απομονωμένες από τον υπόλοιπο 

κόσμο κοινότητες. Αναπτύσσουν επαφές με τις γύρω περιοχές και κυρίως με τις 

βόρειες και τις νότιες . Φαίνεται πως ακόμα και όταν υψώνουν σκόπιμα άνδηρα που 

μοιάζουν με τείχη το κάνουν για να «βλέπουν» από ψηλά και να τους «βλέπουν» πιο 

ψηλά. 

Οι συμβολές του παρόντος τόμου για την προϊστορική αρχαιολογία της 

Μακεδονίας και της Θράκης είναι πολύ χρήσιμες. Αναδεικνύουν το μέγεθος και τα 

ζητούμενα της αρχαιολογικής έρευνας, ενώ προσφέρουν, παράλληλα, τις 

φωτογραφίες ευρημάτων όχι και πολύ εύκολα προσπελάσιμων για ειδικούς και μη 

ειδικούς, καθώς, το πρόβλημα της απουσίας συστηματικών και ολοκληρωμένων 

δημοσιεύσεωντων προϊστορικών ανασκαφών παραμένει. Τα άρθρα σε επιστημονικά 

περιοδικά και ανάλογα κείμενα σε συλλογικούς τόμου προφανώς και δεν είναι 

αρκετά. 
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