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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η διαπραγμάτευση της οστέινης 

εργαλειοτεχνίας των θέσεων του ελλαδικού χώρου και των νησιών του Αιγαίου 

διαρκούσης της Νεολιθικής περιόδου, καθώς τα εργαλεία παρέχουν πολύπλευρη 

γνώση για διάφορους τομείς της ζωής στις κοινωνίες του παρελθόντος.

Πιο συγκεκριμένα, τα εργαλεία από οστό αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία 

της «εργαλειοθήκης» των προϊστορικών ανθρώπων που συνδέονται άμεσα με την 

οικονομία ενός οικισμού, το φυσικό περιβάλλον και τη διαχείρισή του από την 

κοινότητα. Οι δημοσιεύσεις ανασκαφών, οι οποίες - μεταξύ των άλλων υλικών 

καταλοίπων παρουσιάζουν και τα οστέινα εργαλεία- αρχίζουν να πυκνώνουν μετά τη 

δεκαετία του 1970. Εδώ, αξίζει να σημειώσουμε ότι ήδη μετά το 1970 τα οστέινα 

εργαλεία ως τμήμα του υλικού πολιτισμού έχουν κινήσει το ενδιαφέρον αρκετών 

μελετητών και γι’ αυτόν το λόγο έχουν δημοσιευτεί αρκετές μελέτες σχετικές με τα 

παραπάνω, κυρίως, όμως, στο επίπεδο της παρουσίασης του ανασκαμμένου συνόλου 

στα πλαίσια έρευνας μεμονωμένων οικισμών στον ελλαδικό χώρο1. Μολαταύτα λίγες 

είναι οι συνθετικές μελέτες που έχουν παραχθεί σχετικά με οστέινα αντικείμενα της 

Νεολιθικής εποχής στην Ελλάδα2. Επομένως, η εργαλειοτεχνία παραμένει ένας 

τομέας που δίνει τη δυνατότητα για διαρκή έρευνα, καθώς γεννά πολλά ερωτήματα 

και δίνει απαντήσεις γύρω από τη ζωή των ανθρώπων και τις τεχνολογικές τους 

γνώσεις στην προϊστορική εποχή. Παράλληλα, παρέχονται πληροφορίες για την 

οικονομία, τις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων, τις ευρύτερες δραστηριότητές 

τους, αλλά και τις σχέσεις που είχαν με κατοίκους άλλων οικισμών . Είνονται λοιπόν 

αντιληπτά στοιχεία ανταλλακτικών σχέσεων που- πέραν της υλικής διάστασης 

(αντικείμενα)- ενείχαν και συμβολικές, αλλά θα ήταν δυνατόν να μιλήσουμε και για 

ανταλλαγές ιδεών (τεχνογνωσία).

Κατά τη διάρκεια της μελέτης για τη συγγραφή της παρακάτω εργασίας έγινε 

σαφές ότι στην παρούσα έρευνα θα γινόταν προσπάθεια παράθεσης των θεωριών 

που έχουν αναπτυχθεί σε αυτόν τον τομέα, αλλά και συνδυασμού τους, ώστε να 

καταλήξουμε σε ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα για το πιο είναι το κατάλληλο

Ατρα.τούλη 1987, Στρατούλη 1993.
2Moundrea-Agrafioti 1981.

1
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πλαίσιο μελέτης και ποια χαρακτηριστικά των εργαλείων πρέπει να ερευνώνται, αλλά 

και σε συμπεράσματα σχετικά με τα εργαλεία στον ελλαδικό χώρο (πρώτες ύλες,

τυπολογία κ.α.)· Το χρονολογικό εύρος στο οποίο θα επικεντρωθεί η έρευνά μας
■2

είναι αυτό της νεολιθικής περιόδου στον ελλαδικό χώρο , συγκεκριμένα στα 6700 -  

3000 π.Χ..

Αρχίζοντας με την συλλογή της σχετικής βιβλιογραφίας για την συγγραφή του 

κεφαλαίου, σχετικά με την ιστορία της έρευνας των οστέινων εργαλείων στην 

Ευρώπη και στην Ελλάδα, αντιλαμβανόμαστε ότι ο συγκεκριμένος τομέας της 

αρχαιολογίας, ενώ έχει τις ρίζες του στις απαρχές του 20ου αιώνα άργησε να ανθίσει. 

Η επισταμένη μελέτη των οστέινων εργαλείων, αν και ξεκίνησε από παλαιότερα 

έφτασε σε υψηλά επίπεδα έρευνας τις τελευταίες, μόλις, δεκαετίες και συνεχίζει να 

εξελίσσεται ως σήμερα.

Στόχος της εργασίας είναι αφενός η παράθεση των μεθοδολογιών και της 

ταξινόμησης που έχουν αναπτυχθεί μέχρι τώρα, η ανάλυση και απόδοση των 

μεθόδων κατασκευής των οστέινων εργαλείων, η παρουσίαση στοιχείων από 

δημοσιευμένες ανασκαφικές θέσεις και η σύγκριση μεταξύ τους, όταν είναι εφικτή. 

Η σύνθεση και η παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου ερευνητικού φάσματος γύρω από 

τον τομέα των οστέινων και κεράτινων τεχνουργημάτων και η απάντηση τυχόν 

προβληματισμών και ερωτημάτων που δημιουργήθηκαν κατά την περιήγηση σ' 

αυτόν τον τομέα, είναι ο στόχος της παρούσας έρευνας.

Αναλυτικότερα, στην εργασία θίγονται ζητήματα σχετικά με την τεχνογνωσία 

και τις ανάγκες των ανθρώπων κατά τη νεολιθική εποχή. Συνδυάζοντας τα διάφορα 

στοιχεία προκύπτουν θέματα οικονομίας οικισμών και αντιλήψεων. Παράλληλα, 

ανοίγονται ζητήματα συνηθειών των ανθρώπων - διατροφικών, οικονομικών, 

τεχνολογικών και διαχείρισης του ζωικού πλούτου και του περιβάλλοντος 

γενικότερα. Η διάθρωση της εργασίας έχει τρία κεφάλαια. Τα δύο πρώτα 

αντιμετωπίζουν από θεωρητική άποψη την ανάπτυξη των γενικών πλαισίων 

μεθοδολογίας και ταξινόμησης των εργαλείων. Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται τα

3Η νεολιθική εποχή ξεκινάει το 6700/6500 π.Χ. και εκτείνεται ως το 3300/3100 π.Χ.. Οι τρεις βασικές 
χρονολογικές υποδιαιρέσεις της νεολιθικής είναι: την ΑΝ 6700/6500 π.Χ. -  5800/5600 π.Χ., η ΜΝ 
5800/5600 - 5400/5300 π.Χ., έπειτα η ΝΝ 5400/5300 -  4700/4500 π.Χ. και τέλος, 4700/4500 -  
3300/3100 π.Χ..
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οστέινα τεχνουργήματα επιλεγμένων οικισμών, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά και 

συγκρίνονται μεταξύ τους για τη εξαγωγή συμπερασμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο περιέχει αρχικά το ιστορικό πλαίσιο σε 

σχέση με την έρευνα στον ευρωπαϊκό και ελλαδικό χώρο. Ασχολείται με ερευνητικές 

και αρχαιολογικές μεθόδους που εφαρμόζονται στην έρευνα, με γενικά στοιχεία για 

την εποχή που μελετάμε και την κατοίκηση στον ελλαδικό χώρο την εποχή του 

λίθου.

Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα δεδομένα που σχετίζονται με τον 

ανατομικό φορέα, τα εργαλεία γύρω από τα οστέινα εργαλεία ξεκινώντας με τον 

ορισμό του οστού, του οστέινου τεχνουργήματος και της οστεοτεχνίας. Στη συνέχεια 

παρατίθεται αναλυτικά η μεθοδολογία μελέτης της κατασκευής των εργαλείων 

αυτών και οι μέθοδοι ταξινόμησής τους.

Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται οι δημοσιευμένες οστεοτεχνίες 

οικισμών της νεολιθικής περιόδου από την Ελλάδα, παρουσιάζονται τα οστέινα 

εργαλεία τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε συνόλου και γίνεται 

προσπάθεια σύγκρισης και ερμηνείας των εργαλείων καθώς και των ανθρώπινων 

δράσεων που σχετίζονται με αυτά. Τελειώνοντας, στόχος είναι η εξαγωγή 

συμπερασμάτων και η απάντηση σε ερωτήματα που έχουν τεθεί. Τα εργαλεία είναι 

τομέας τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, επομένως τομέας πολιτισμού. Έτσι, με αυτήν 

την παρουσίαση των ευρημάτων από τις αρχαιολογικές θέσεις καταδεικνύεται ένα 

συνολικό πλαίσιο και δίνεται μία σαφέστερη εικόνα του παρελθόντος, μέσα από το 

πρίσμα μιας ιδιαίτερης κατηγορίας του υλικού πολιτισμού.
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1 ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1.1 Η μελέτη των οστέινων εργαλείων στην Ευρώπη

Η συστηματική έρευνα και μελέτη των οστέινων εργαλείων αρχίζει στα τέλη 

του 20ου αιώνα , όμως το έναυσμα είχε δοθεί έναν αιώνα πριν. Το 1833 στο Engis του 

Βελγίου η αρχαιολόγος Schmerling εντόπισε ένα οστό με επίμηκες σχήμα και 

αιχμηρό άκρο, στο οποίο γίνονται αντιληπτά ίχνη χρήσης. Με την πάροδο των ετών, 

οστέινα αντικείμενα, με εμφανή ίχνη κατεργασίας, ήρθαν στο φως και 

παρουσιάστηκαν από διάφορους ερευνητές. Το 1865 εντοπίστηκε και παρουσιάστηκε 

από τους Lartet και Christy το πρώτο εργαλείο από ελαφοκέρας.4

Σταδιακά, οι ερευνητές αρχίζουν να αποκτούν περισσότερο ενδιαφέρον για τα 

οστέινα εργαλεία και η συστηματική τους μελέτη και ο προσδιορισμός τους γίνεται 

στόχος. Ο τομέας των οστέινων τεχνέργων δεν έχει ακόμα μελετηθεί τόσο διεξοδικά 

όσο άλλες εκφάνσεις του υλικού πολιτισμού και γι αυτό δημιουργεί πολλά 

ερωτήματα, τα οποία επιδέχονται περαιτέρω έρευνα για να επιλυθούν. Οι 

ανακαλύψεις συνεχίζονται και οι αρχαιολόγοι της εποχής που ασχολούνται με τα 

προϊστορικά χρόνια προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τα οστέινα ευρήματα. Στις 

αρχές του 20ου αιώνα αρχίζουν να προσδιορίζονται οι τύποι των εργαλείων και να 

ταξινομούνται σε σχέση με τα χαρακτηριστικά τους και τη μορφολογία τους.5

Το 1860 γίνεται μία πρώτη προσπάθεια κατάταξης των οστέινων εργαλείων της 

Νεολιθικής περιόδου, και συγκεκριμένα των οπέων. Όμως, η «πρωτοπόρος» συμβολή 

και ουσιαστικά η τομή στη μελέτη των οστέινων επιτυγχάνεται έναν αιώνα αργότερα 

από την Camps-Fabrer,6 η οποία επιχείρησε να ξεχωρίσει τα διάφορα τυπικά 

χαρακτηριστικά των εργαλείων, βάσει μορφολογικών κριτηρίων, σε διάφορους 

τύπους.7 8 9 Στη συνέχεια προσφέρονται νέες προοπτικές και στοιχεία στην έρευνα από 

την Leroy-Prost (1975), η οποία διακρίνει τους τύπους των εργαλείων ανάλογα με την 

κατεργασία που έχει υποστεί το οστό. Ο Semenov (1976),μέσω πειραματικής

4Larter, Christy 1847.
5.Chauvet 1910.
6Camps-Fabrer 1977.
7Sidera 2005,81-90.
8Leroy-Prost 1981.
9Semenov 1976.
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έρευνας καταλήγει σε συμπεράσματα για την κατασκευή και χρήση των εργαλείων. 

Στη συνέχεια και άλλοι ερευνητές θέτουν ζητήματα γύρω από τα οστέινα 

τεχνουργήματα. Όπως, η Stordeur (1978), η οποία πρότεινε το διαχωρισμό των 

οστέινων τεχνουργημάτων σύμφωνα με την κατεργασία της πρώτης ύλης.10

Όσο οι προβληματισμοί και η μελέτη βαθαίνουν δημιουργείται η ανάγκη 

κατηγοριοποίησης, χρονολόγησης και ταξινόμησης αυτών των εργαλείων. Γι’ αυτόν 

το λόγο, αποφασίζεται η διεξαγωγή ενός συνεδρίου για να επιλυθούν θεμελιώδη 

ζητήματα γύρω από την οστέινη εργαλειοτεχνία και να δοθούν κοινές κατευθύνσεις 

στη μελέτη της. Το διεθνές αυτό συνέδριο για τα οστέινα εργαλεία της προϊστορικής 

περιόδου διεξήχθη το 1974 και επικεφαλής του ήταν η Camps-Fabrer.1 ]Σ’ αυτό το 

συνέδριο δημιουργήθηκε η τυπολογική κατηγοριοποίηση, όπως μας είναι γνωστή ως 

σήμερα.

Επομένως, οι αρχαιολόγοι στα επόμενα χρόνια αρχίζουν να απασχολούνται με 

νέα θέματα πάνω στα εργαλεία και να θέτουν νέα ερωτήματα, τα οποία πρέπει να 

απαντηθούν. Το ενδιαφέρον στη δεκαετία του 1980 αρχίζει να κινείται γύρω από 

ζητούμενα σε σχέση με την πρώτη ύλη, όπως ο τρόπος κατεργασίας της και μέσω 

αυτού κατασκευής των τεχνουργημάτων. Μέσω αυτών των προβληματισμών ξεκινάει 

μία νέα εποχή στην έρευνα και αρχίζει να παίζει σοβαρό ρόλο το πείραμα και 

γενικότερα η πειραματική αρχαιολογία. Με τον όρο αυτό περιγράφεται η εφαρμογή 

της πειραματικής διαδικασίας σε διάφορους τομείς της αρχαιολογικής έρευνας για την 

μελέτη των ευρημάτων και τις πρακτικές που ασκήθηκαν στο παρελθόν . Εκτός από 

την πειραματική προσέγγιση εφαρμόστηκαν και άλλες νέες μέθοδοι για τη μελέτη και 

ταξινόμηση των οστέινων και κεράτινων τεχνουργημάτων. Αυτές είναι: η τεχνολογική 

προσέγγιση, η λειτουργική μέθοδος και τα ίχνη χρήσης και φθοράς, οι οποίες θα 

αναλυθούν σε επόμενο κεφάλαιο.

10 Stordeur 1978. 
nCamps-Fabrer 1976. 
12Χρηστίδου 2013,13
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1.2 Η μελέτη των οστέινων εργαλείων στην Ελλάδα

Τα προϊόντα κατεργασίας των οστών, τα οποία εντοπίζονται κατά τη διάρκεια 

των ανασκαφικών διεργασιών, προκαλούν ενδιαφέρον για μελέτη στους ερευνητές. 

Τα οστέινα τεχνουργήματα παρουσιάζουν πτυχές του ανθρώπινου πολιτισμού και της 

ευρηματικότητας και εφευρετικότητας των ανθρώπων για την ικανοποίηση 

καθημερινών αναγκών. Πρόκειται για προϊόντα τα οποία, ενώ συνήθως εντοπίζονται 

σε πολυάριθμα σύνολα, υπάρχουν και περιπτώσεις ανασκαφών στις οποίες δεν 

αποδίδεται μεγάλος αριθμός ευρημάτων. Ακόμα ένα πρόβλημα είναι η αναγνώριση 

από τους ανασκαφείς των μικρότερων τμημάτων των εργαλείων και διαχωρισμός 

τους από τα μη κατεργασμένα οστά.13 Στις απαρχές της αρχαιολογικής έρευνας, και 

πιο συγκεκριμένα της έρευνας των οστέινων τεχνέργων, οι αρχαιολόγοι και 

μελετητές περιορίζονταν στην απαρίθμηση και καταγραφή των αντικειμένων. Με την 

πάροδο, όμως, της αρχαιολογικής έρευνας και την εισαγωγή νέων προβληματισμών 

και πιο σύνθετων ερωτημάτων, ξεκινά προσπάθεια διαχωρισμού και εκτενούς 

μελέτης αυτών των ευρημάτων.

Η πρώτη αναφορά για τα οστέινα εργαλεία στον ελλαδικό χώρο γίνεται από τον 

Dawkins στη δημοσίευση της ανασκαφής του Παλαικάστρου. Το 1905 ο Dawkins 

μέσα στη δημοσίευση κάνει γνωστή την ύπαρξη οστέινων εργαλείων στην ανασκαφή 

και παρουσιάζει τους τύπους τους με περιγραφικότητα.14 Το 1908 ο Τσούντας στο 

βιβλίο του για το προϊστορικό Σέσκλο και το Διμήνι γίνεται θεμελιωτής ενός νέου 

τρόπου έρευνας και μελέτης των οστέινων. Μελετάει τα ευρήματα που έχουν 

εντοπιστεί στις δύο αυτές θέσεις, τα καταλογογραφεί και τα τοποθετεί χρονολογικά, 

σύμφωνα με τα αντίστοιχα οστέινα ευρήματα που έχουν εντοπιστεί και χρονολογηθεί 

στην Ευρώπη. Στο μικρό, αλλά περιεκτικό, κεφάλαιο του βιβλίου του δίνει πλήρη 

στοιχεία για την πρώτη ύλη κατασκευής των εργαλείων, διαχωρίζει τους τύπους και 

κάνει υποθέσεις γύρω από τον τρόπο χρήσης τους.15

Οι Wace και Thompson το 1912 δημοσιεύουν στο καινοτόμο για την εποχή 

του βιβλίο Prehistoric Thessaly όλες τις μέχρι τότε γνωστές νεολιθικές θέσεις της

13Σε πολλές περιπτώσεις τμήμα των οστέινων εργαλείων δεν εντοπίζεται κατά τη διεξαγωγή της 
ανασκαφής, αλλά τα οστέινα συλλέγονται μαζί με τα ακατέργαστα οστά και όταν αρχίσει η μελέτη του 
οστεολογικού υλικού και γίνουν αντιληπτά διαχωρίζονται και εξετάζονται.
14Dawkins 1905,265 
15Τσούντας 1908,355-358.
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Θεσσαλίας, αλλά και νέες, τις οποίες ανέσκαψαν οι ίδιοι. Ανάμεσα στα υπόλοιπα 

φορητά ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν ανά οικισμό, υπό την μορφή καταλόγου, 

εμπεριέχονται και οστέινα αντικείμενα βέβαια, όμως ,για όλα τους γίνεται μια απλή 

κατάταξη σε κατηγορίες. Τα διαχωρίζουν σε οστέινα και κεράτινα εργαλεία και 

έπειτα τα χαρακτηρίζουν ανάλογα με τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά σε 

ξέστρα, τρυπάνια, οπείς κλπ. Τα τεχνουργήματα περιγράφονται βάσει των προτύπων 

που έχει θεσπίσει ο Τσούντας και παράλληλα εντάσσονται σε χρονολογικά και 

πολιτισμικά πλαίσια.

Κατά την διάρκεια των επόμενων δεκαετιών γίνονται κάποιες μελέτες, στα 

πλαίσια της γενικότερης μελέτης ευρημάτων, όμως με αργούς ρυθμούς. Το 1973 ο 

Θεοχάρης δίνει μία ώθηση για το άνοιγμα νέων συζητήσεων, γύρω από τα εργαλεία, 

με το βιβλίο του για το νεολιθικό πολιτισμό στον ελλαδικό χώρο. Στη συνέχεια, την 

ίδια χρονιά ο Jacobsen προωθεί τη συζήτηση, με τη δημοσίευσή του για το Φράγχθι16 

καθώς σε αυτή εμπεριέχεται και η μελέτη της Payne για τα οστέινα τέχνεργα της 

θέσεως. Στην μελέτη τα ευρήματα κατατάσσονται και μελετώνται ανά χρονολογική 

φάση και υποδεικνύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κάθε μιας 

τυπολογικής κατηγορίας. Όπως αντίστοιχα, και οι Evans και Renfrew με τη 

δημοσίευση της ανασκαφής στο Σάλιαγκο της Αντιπάρου παραθέτουν και 

ταξινομούν τα οστέινα τεχνουργήματα που εντοπίστηκαν. Αρχικά, παρουσιάζουν το 

σύνολο των οστέινων ευρημάτων, τα διαχωρίζουν ανάλογα με τη μορφή του ενεργού 

άκρου και, στη συνέχεια, δίνουν πληροφορίες προέλευσης των ανατομικών 

φορέων.18

Από το 1980 και μετά αρχίζει η συστηματική μελέτη και δημοσίευση των 

οστέινων εργαλείων, με τη διδακτορική της διατριβή της Μουνδρέα-Αγραφιώτη το 

1981 για τα λίθινα και τα οστέινα εργαλεία της Νεολιθικής Θεσσαλίας19. 

Παρατηρείται στις έρευνες μια συστηματική μεθοδολογία, η οποία συνεχώς 

εξελίσσεται, ξεκινώντας από τη συνθετική εργασία της Μουνδρέα-Αγραφιώτη 

(1981), η οποία, παρουσιάζοντας την οστεοτεχνία και λιθοτεχνία της Θεσσαλίας, 

εισάγει θέματα σχέσεων και πρώτων υλών με τις τεχνικές και την τεχνομορφολογία

16Jacobsen 1981,303-319.
17Payne 1973,253-283. 
lsEvans, Renfrew 196,66-67.
19H μελέτη αφορά στα λίθινα και οστέινα από τις πρόσφατες ανασκαφές στο Σέσκλο, το Διμήνι και τον 
Άγιο Πέτρο Βορείων Σποραδών.
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των εργαλείων και διερευνά τη χρονολογική διαφοροποίηση των εργαλείων στις 

τρεις περιόδους της νεολιθικής, καθώς και τη σχέση τους με τις τεχνολογίες του 

Λίθου.

Στη συνέχεια, ακολουθούν συστηματικές δημοσιεύσεις εργαλειακών συνόλων 

από οικισμούς, όπως οι δημοσιεύσεις της Στρατούλη για τις θέσεις του σπηλαίου του 

Αγ. Γεωργίου στις Καλυθιές της Ρόδου, για το σπήλαιο της Σκοτεινής στα 

Θαρρούνια της Εύβοιας και για το Σπήλαιο των Λιμνών στα Καλάβρυτα , το 

διδακτορικό της ιδίας το 1996, για τα οστέινα θεσσαλικών και δύο μακεδονικών 

θέσεων. Οι έρευνες αυτές, λαμβάνουν υπόψη τους ό,τι είχε ήδη διατυπωθεί και το 

επεκτείνουν με βάση τα νέα δεδομένα. Η Στρατούλη (1996) αναφέρεται στις τεχνικές 

κατασκευής των εργαλείων, αλλά δίνει ιδιαίτερη σημασία και στον τρόπο χρήσης 

τους.

Στη δεκαετία του 1990-2000 η Χρηστίδου (1999), με βάση την πειραματική 

αρχαιολογία και ακολουθώντας μεθοδολογικά κριτήρια πιο κοντά στην τεχνολογική 

σκοπιά, κάνει διδακτορική διατριβή για τα οστέινα τέχνεργα πολλών θέσεων της 

Μακεδονίας, στην οποία ασχολείται και με τα ίχνη χρήσης και τη φθορά των 

εργαλείων.

20Το 1987 δημοσιεύτηκε το άρθρο για τα εργαλεία στο σπήλαιο στις Καλυθιές της Ρόδου, το 1993 
δημοσιεύτηκε το άρθρο για το σπήλαιο στα Θαρρούνια της Εύβοιας και τέλος, το 1997 έγινε η 
δημοσίευση του σπηλαίου των Λιμνών στα Καστριά Καλαβρύτων.
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1.3 Ιστορική αναδρομή και θεωρητικό υπόβαθρο

Η μελέτη των ευρημάτων αποκαθιστά την εγχειρηματική αλυσίδα, που ως 

μεθοδολογικό εργαλείο, βοηθάει τους ερευνητές στην κατανόηση και την 

αποκατάσταση της καθημερινής ζωής. Όμως, η εγχειρηματική αλυσίδα δεν 

επικεντρώνεται μόνο τη μελέτη των τελικών αντικειμένων, αλλά προσπαθεί να 

ανασυστήσει τη βιογραφία των τεχνουργημάτων απ’ την απόκτηση των πρώτων υλών 

ως τη εύρεσή τους στη σύγχρονη εποχή.21 Με τα ευρήματα αποκαθίσταται η έρευνα 

της εγχειρηματικής αλυσίδας, η οποία βοηθάει στην κατανόηση και αποκατάσταση 

της καθημερινής ζωής, κατά μία έννοια, και δεν επικεντρώνεται μόνο στα 

τεχνουργήματα ως αντικείμενα.22 Επιπλέον, μέσω της παραγωγής του υλικού 

πολιτισμού μπορούν να γίνουν αντιληπτές και να καθοριστούν οι κοινωνικές 

ταυτότητες, καθώς τόσο τα τεχνουργήματα, όσο και η διαδικασία παραγωγής τους 

διαθέτουν κοινωνικές και συμβολικές διαστάσεις και εκφάνσεις, οπότε μέσα από τη 

μελέτη τους μπορούν να ερμηνευτούν και τα σύγχρονα με αυτά κοινωνικά πλαίσια.

Βάσει όσων αναφέρθηκαν για το ιστορικό της έρευνας στον τομέα των 

οστέινων θα αναφερθούμε εδώ στη μεθοδολογία της έρευνας. Αυτές οι μέθοδοι 

υφίστανται στο ευρύτερο φάσμα της μελέτης της προϊστορικής αρχαιολογίας, και 

επηρεάζουν τις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη των 

οστέινων εργαλείων.

Στον 20° αιώνα, και ειδικά στις αρχές του, επικρατεί η άποψη ότι τα 

αντικείμενα που εντοπίζονται στις ανασκαφικές θέσεις υποδηλώνουν μία χρονική 

συνέχεια και προσδιορίζουν πολιτισμικά πλαίσια και πολιτισμούς, οι οποίοι με τη 

σειρά τους κάνουν το ίδιο στους λαούς, τα φύλα, τις ανθρώπινες ομάδες. Κάθε 

κοινωνική ομάδα θεωρείται πως διαθέτει τα δικά της πολιτισμικά χαρακτηριστικά, τα 

οποία επαναλαμβάνονται και αποτυπώνονται στα αντικείμενα που παράγονται στην 

κοινωνία αυτή.24 Τα άτομα του συνόλου δημιουργούν τεχνουργήματα, τα οποία 

αντανακλούν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα κάθε ατόμου. Έπειτα, τα τεχνουργήματα 

αντικατοπτρίζουν πρότυπα συμπεριφοράς ομάδων. Αναλογικά αυτή η διαδικασία 

αυξάνει. Καθώς πληθαίνει ο παράγοντας των ανθρώπων, πληθαίνει και ο παράγοντας

21 Perles et al. 1999,96-107.
22 Dobres 2000,169.
23 Dobres 1995,25-49.
24Trigger 2005,159-179.
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των τεχνέργων, τα οποία αντανακλούν τα πρότυπα συμπεριφορών και αντιλήψεων 

ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου.25Τα αντικείμενα, τα οποία εξετάστηκαν στα 

πλαίσια αυτά - δηλαδή των σχέσεων μεταξύ των δημιουργών με τα αντικείμενα και 

των αντικειμένων μεταξύ τους και κατά συνέπεια και των δημιουργών μεταξύ τους - 

έδειξαν μορφολογικές ομοιότητες και χρονικές σχέσεις και συνέχειες. Αυτό 

υποδηλώνει διαδικασίες πολιτισμικής διάδοσης, που προφανώς υπήρχαν ,όπως οι 

ανταλλαγές, το εμπόριο και οι μετακινήσεις πληθυσμών.

Στα μέσα περίπου του 20ου αιώνα εμφανίζεται μια νέα προσέγγιση των 

δεδομένων. Η αρχαιολογική έρευνα ασκεί έντονη κριτική στο περιεχόμενο της 

έννοιας του πολιτισμού, όπως έχει διαμορφωθεί ως τότε. Ο τρόπος προσέγγισης 

αλλάζει και με την είσοδο της Νέας Αρχαιολογίας ξεκινά η διαδικαστική 

προσέγγιση.26 Αυτό επηρέασε και τον κλάδο μελέτης των οστέινων τεχνουργημάτων. 

Έτσι, τα εργαλεία κατασκευάστηκαν για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών και 

έχουν μορφολειτουργικές ιδιότητες, οι οποίες υπόκεινται στα πλαίσια ενός 

οικονομικο-ιδεολογικού συστήματος. Το ενδιαφέρον στράφηκε στις διαδικασίες 

παραγωγής και χρήσης των τεχνέργων, αντιμετωπίστηκαν ως παθητική αντανάκλαση 

του κοινωνικο-πολιτισμικού συστήματος. Η αποκατάσταση και η κατανόηση της 

πολιτισμικής διαδικασίας μπαίνουν στο επίκεντρο της αρχαιολογικής έρευνας. Οι 

ερευνητές ενδιαφέρονταν για τη λειτουργία του αντικειμένου και τι προσέφερε στην 

κοινωνία.28 Ο υλικός πολιτισμός, γενικότερα, αντιμετωπίστηκε ως μία μορφή 

αντανάκλασης της κοινωνίας.29

Στην ίδια περίπου χρονική περίοδο, και πιο συγκεκριμένα τις δεκαετίες 1960 

και 1970 , λόγω των συζητήσεων και των ζυμώσεων που είχαν προκληθεί από την 

Νέα Αρχαιολογία , αρχίζει να επανέρχεται το ζήτημα της μαρξιστικής θεωρίας στον 

τομέα της αρχαιολογίας, κυρίως από Γάλλους ανθρωπολόγους.30 Μέσα σε όλα αυτά 

τα χρόνια από τις αρχές του αιώνα, υπήρξαν αρχαιολόγοι οι οποίοι έκαναν αναλύσεις 

σύμφωνα με τις αρχές της μαρξιστικής αρχαιολογίας. Ένας από τους πιο γνωστούς 

είναι ο Goldon Childe, ο οποίος από τη δεκαετία του 1930 στηρίζει την έρευνά του

25Renfrew 2001,113 
26Κωτσάκης 2002,17-18.
27Κωτσάκης 2002,18
28Κύριοι εκπρόσωποι της Νέας Αρχαιολογίας είναι ο Binford και ο Flannery. 
29Hodder 2002,42.
“ Renfrew 2001,490.
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στη μαρξιστική θεωρία. Στη μαρξιστική θεωρία ολόκληρο το κοινωνικό σύστημα 

ορίζεται από τη φύση της παραγωγικής δομής και οι μεταβολές μέσα στην κοινωνία 

προέρχονται από τις αντιθέσεις των παραγωγικών δυνάμεων με τις παραγωγικές 

σχέσεις. Σε ένα πιο συγκεκριμένο επίπεδο, δηλαδή, οι μεταβολές πηγάζουν από τις 

αντιθέσεις των τεχνολογιών και της κοινωνικής οργάνωσης.

Ο Childe επηρεάζει πολλούς ερευνητές με τις απόψεις του σε σχέση με τον 

τρόπο ανάπτυξης και λειτουργίας των κοινωνικών συνόλων. Υποστήριξε ότι οι 

εργαλειοτεχνίες είναι αποτέλεσμα πολλών παραμέτρων και παράλληλα, ενώ 

εξελίσσονται ταυτόχρονα, περιορίζονται και από άλλες συνιστώσες , όπως από την 

κτηνοτροφία και από τη γεωργία και τους τρόπους εκμετάλλευσης και καλλιέργειας 

της γης.32 Όρισε τη γνώση ως τις κοινές διανοητικές προσεγγίσεις του πραγματικού 

υλικού κόσμου που επέτρεπαν στους ανθρώπους να επεμβαίνουν σ' αυτόν. Θεώρησε 

ότι η τεχνολογική πρόοδος αντανακλά αφενός την αύξηση των πληροφοριών , 

αφετέρου την εξέλιξη της γνώσης μέσα στην ίδια την κοινωνία.33 Η τεχνολογική 

εξέλιξη αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές ανάγκες μιας κοινωνίας. Ο Childe, πίστευε 

ότι η κατανόηση του τεχνολογικού πολιτισμού του παρελθόντος μπορούσε να 

επιτευχθεί μόνο αν οι αρχαιολόγοι και οι μελετητές βρίσκονταν σε θέση να 

αντιληφθούν και να ανασυνθέσουν τα κοινωνικά σύνολα μέσα στα οποία 

κατασκευάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα τεχνολογικά προϊόντα.34

Τα επόμενα χρόνια εισήχθη και αναπτύχθηκε μια νέα ερευνητική προσέγγιση, 

η μεταδιαδικαστική αρχαιολογία, με κύριο εκπρόσωπο της τον Ian Hodder. Η 

μεταδιαδικαστική προσέγγιση στρέφεται και στοχεύει στην έρευνα και ερμηνεία του
•3 C

ενεργού υποκειμένου και της δράσης του. Πλέον, ο άνθρωπος είναι στο επίκεντρο 

της αρχαιολογικής προσέγγισης και ερμηνείας και αποτελεί σημείο αναφοράς της 

ερευνητικής διαδικασίας πάνω από οποιοδήποτε δομικό σύστημα.36 Το περιβάλλον 

του υλικού πολιτισμού είναι συγκεκριμένο και δεν αποτελεί αόριστες έννοιες. Τα 

αντικείμενα αποτελούν κοινωνικές αντιλήψεις, οι οποίες αναπαράγονται μέσω των

“ Renfrew 2001, 492. 
“ Childe 1951. 
“ Trigger 2005,268 
34Trigger 2005,269. 
35Κωτσάκης 2002,21 
36Κωτσάκης 2002,24
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καθημερινών πρακτικών.37Μέσω αυτής της προσέγγισης το σύνολο των 

τεχνολογικών ευρημάτων αρχίζει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά, τα ίδια τα 

προϊόντα επιδρούν στη ζωή των ανθρώπων και έχουν ρόλο στις κοινωνικές 

πρακτικές. Η παραγωγή των τεχνουργημάτων αποτελεί ένα συνδυασμό παράδοσης
38και εξέλιξης μέσα στην κοινωνία.

Στοιχεία αυτών των ερευνητικών προσεγγίσεων χρησιμοποιούν και οι 

μελετητές για την ερμηνεία των οστέινων τεχνουργημάτων. Τα τεχνολογικά 

ευρήματα εντάσσονται στο κοινωνικό σύνολο, το οποίο αναδομείται μέσω των 

ευρημάτων, ερμηνεύουν και ερμηνεύονται. Δηλώνουν τις σχέσεις με τους 

δημιουργούς τους και εκφράζουν τις ιδέες των ανθρώπων, τις ενέργειές τους και τους 

τρόπους ζωής και εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος. Φανερώνουν τις κοινωνικές 

σχέσεις και τα κοινωνικά πλαίσια.

1.4 Η κατοίκηση στον ελλαδικό χώρο κατά τη Νεολιθική εποχή

Η νεολιθική εποχή στην Ελλάδα χρονολογείται από το 6700/6500 π.Χ. ως το 

3300/3100 π.Χ. και χωρίζεται σε τέσσερις χρονικές περιόδους. Η πρώτη εκτείνεται 

από το 6700/6500 ως το 5800/5600 π.Χ. και ονομάζεται Αρχαιότερη Νεολιθική, η 

δεύτερη από το 5800/5600 ως το 5400/5300 π.Χ. και είναι η Μέση Νεολιθική , στη 

συνέχεια η Νεότερη Νεολιθική τοποθετείται στο 5400/5300 -  4700/4500 π.Χ. και 

τέλος, η Τελική Νεολιθική στα πλαίσια 4700/4500 ως 3300/3100 π.Χ..39 (Πίνακας 1) 

Πολυάριθμοι οικισμοί έχουν εντοπιστεί και ανασκαφεί σε όλο το εύρος του 

ελλαδικού χώρου. Από την ΑΝ η κατοίκηση ήταν έντονη σε πολλά μέρη, όπου 

τριγύρω υπήρχε πόσιμο νερό, ακόμα και αν σήμερα κοντά στις θέσεις δεν εντοπίζεται 

λόγω της αλλαγής της μορφολογίας του περιβάλλοντος χώρου.40

Η κατοίκηση σε όλη την περίοδο της Νεολιθικής γίνεται σε επίπεδους 

εκτεταμένους οικισμούς, σε τούμπες ή μαγούλες41 και σε σπήλαια. Υπάρχουν, όμως,

37Hodder 2002,204-205.
38Hodder 2002,204-205.
39Andreou et al.1996,538.
40Γ αλλής 1996,33.
41Τούμπες ονομάζονται οι λόφοι που φέρουν υπολείμματα κατοίκησης στη Μακεδονία και μαγούλες 
στη Θεσσαλία. Δεν ήταν εξαρχής λοφοειδείς εκτάσεις στην επιφάνεια του εδάφους, λόγω της συνεχούς

12

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:09:02 EEST - 44.213.66.193



και παρόχθιοι, λιμναίοι και παράκτιοι οικισμοί42. Η οικονομία αλλάζει, ξεκινά το 

ανταλλακτικό εμπόριο και η επικοινωνία μεταξύ των κοινωνικών ομάδων.43 Από τα 

οστεολογικά ευρήματα γίνεται φανερό ότι το κυνήγι δεν εγκαταλείπεται.44 Η 

οικονομία και η τεχνολογία εξελίσσονται και τα μέλη κάθε κοινότητας 

δραστηριοποιούνται στην κατεργασία δέρματος, στην κατασκευή τεχνέργων, σε 

υφαντικές εργασίες, στην καλαθοπλεκτική. Παράλληλα, εμφανίζονται νέα στοιχεία 

στην αρχιτεκτονική και στα οικιστικά πρότυπα, με την εμφάνιση οχυρώσεων σε 

κάποιους οικισμούς και την παρουσία μεγαλύτερων οικημάτων από τα ως τότε 

γνωστά.

Η μετάβαση από τη Μεσολιθική στη Νεολιθική περίοδο έγινε με αργούς 

ρυθμούς, από τη 10η ως την 6η χιλιετία. Οι άνθρωποι άρχισαν σταδιακά να 

συγκεντρώνονται σε περιοχές και να δημιουργούν οικισμούς και στη συνέχεια 

άρχισαν να ασχολούνται με την εξημέρωση των ζώων και την καλλιέργεια των 

φυτών. Το κλίμα άρχισε να μεταβάλλεται και η θερμοκρασία να αυξάνει αυτό 

προκάλεσε μεταβολές στο οικοσύστημα και, επομένως, στη ζωή των ανθρώπων, οι 

οποίοι αρχίζουν σταδιακά να ακολουθούν νέους τρόπους διαβίωσης.45

Η Αρχαιότερη Νεολιθική περίοδος είναι μία εποχή που χαρακτηρίζεται από τη 

μόνιμη κατοίκηση των προϊστορικών ανθρώπων και την εδραίωση του 

γεωργοκτηνοτροφικού τρόπου ζωής και διαβίωσης. Θεωρείται εποχή - αφετηρία στο 

παραγωγικό στάδιο και εποχή στην οποία συντελέστηκαν σπουδαίοι κοινωνικοί 

μετασχηματισμοί.46 Η επιλογή του τόπου κατοίκησης γινόταν στο πλαίσιο της 

εύρεσης καλλιεργήσιμης γης και εύκολης πρόσβασης σε νερό.47

Η επόμενη φάση, η Μέση Νεολιθική, ήρθε σταδιακά και όχι με απότομες 

αλλαγές. Η μόνιμη κατοίκηση των ανθρώπων εδραιώνεται και ενισχύεται, με

διαδοχικής κατοίκησης σε επάλληλα στρώματα στο ίδιο μέρος δημιουργήθηκαν με αποθετικό τρόπο 
αυτοί οι λόφοι.
42Στην κατηγορία των εκτεταμένων οικισμών συμπεριλαμβάνονται οικισμοί όπως οι Σιταγροί, η 
Σταυρούπολη κ.ά.. Οικισμοί που είναι χτισμένοι σε λόφους, τούμπες ή μαγούλες, είναι τα Ζερέλια ή η 
Πλατιά Μαγούλα Ζάκρου στη Θεσσαλία. Ο πιο γνωστός λιμναίος οικισμός είναι το Δισπηλιό στην 
Καστοριά. Στα σπήλαια, που χρησιμοποιήθηκαν και για κατοίκηση συγκαταλέγονται το Φράγχθι ή η 
Σκοτεινή Θαρρουνίων. Τέλος, η κατοίκηση στα νησιά έχει πολλά παραδείγματα θέσεων, όπως τη 
Φτελιά Μυκόνου, τον Άγ. Πέτρο Αλοννήσου κ.ά.
43Τρανταλίδου 1996,95-102.
44Perles 2001,170-172.
45Τreuil κ.ά. 1996,90-91.
46Θεοχάρης 1973, 44.
47Perles 2001, 17-18.
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μεγαλύτερα πλέον οικιστικά σύνολα και οικισμούς. Διαπιστώνεται, επίσης, η ύπαρξη 

οχυρώσεων. Επιπλέον, λόγω των εντοπισμένων ευρημάτων διασταυρώνεται η 

αντίληψη των ανταλλαγών με άλλες απομακρυσμένες περιοχές. Παράλληλα, 

παρατηρείται εξειδίκευση των τεχνιτών στις τεχνικές κατασκευής προϊόντων.48

Στη Νεότερη Νεολιθική παρατηρούνται κάποια γεγονότα που σηματοδοτούν τη 

μετάβαση. Παρατηρείται εγκατάλειψη κάποιων μεγάλων οικισμών σε μία ευρεία 

περιοχή του ελλαδικού χώρου. Αρχίζουν να κατοικούνται και να αποκτούν 

σημαντικό ρόλο περιοχές που δεν άκμαζαν νωρίτερα. Μέσω των ευρημάτων και των 

ερευνών που έχουν διεξαχθεί γίνεται αντιληπτό ότι το ανταλλακτικό σύστημα 

βρίσκεται σε μεγάλη άνθηση , σ’ αυτή την περίοδο, μάλιστα, παρατηρείται αύξησή 

του και επέκτασή του.49 Οι οικισμοί παύουν να στηρίζονται απόλυτα στη 

γεωργοκτηνοτροφική οικονομία και στην αυτάρκεια και διευρύνουν τους ορίζοντές 

τους.

Η τελευταία περίοδος της Νεολιθικής είναι η Τελική Νεολιθική ή Χαλκολιθική. 

Πρόκειται για την τελευταία χρονική περίοδο της εποχής του Λίθου, πριν τη 

μετάβαση στην εποχή του Χαλκού. Μικρές ήταν οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν σ' 

αυτή τη χρονική φάση. Με το πέρας της ΤΝ ολοκληρώνεται η Νεολιθική περίοδος. 

Με την νεολιθική εποχή έχουμε τη μετάβαση από τις τροφοσυλλεκτικές κοινωνίες 

στις αγροτικές κοινωνίες. Ο πληθυσμός αυξάνεται και μαζί του αυξάνονται και οι 

κατοικημένες περιοχές.

Στη Νεολιθική εποχή με τη μόνιμη εγκατάσταση των ανθρώπων και τα 

τεχνολογικά ευρήματα που εντοπίζονται στις θέσεις γίνεται αντιληπτή η εξέλιξη στον 

τρόπο διαβίωσης των ανθρώπων. Από την αρχή της μόνιμης κατοίκησης των 

ανθρώπινων ομάδων σε οικισμούς φαίνεται ότι ασχολούνται με την 

τροφοπαραγωγική οικονομία, δηλαδή ενασχόληση με γεωργία και κτηνοτροφία, τις 

τεχνικές του λειασμένου λίθου και τη δημιουργία κεραμικών σκευών.50 Όπως θα 

ειπωθεί και στα επόμενα κεφάλαια, η εξέλιξη στον τρόπο ζωής των ανθρώπων 

αντανακλάται σε όλα τα επίπεδα και- κυρίως- στην οικονομία και την τεχνολογία, 

δύο έννοιες αλληλένδετες. Τα τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως τα οστέινα

48Θεοχάρης 1973, 81. 
4&Οπως παραπάνω, 127-128. 
50 Treuil κ.ά. 1996,129-130
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τεχνουργήματα, θα μελετηθούν ως προς τις μεθόδους κατασκευής και χρήσης τους με 

σκοπό την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης εικόνας για τον τομέα της οστεοτεχνίας.

Ν ΕΟ Λ ΙΘ ΪΚ Η  ΕΠ Ο Χ Η  ΣΤΟ Ν ΕΛ Λ Α ΔΙΚ Ο  ΧΩΡΟ

ΑΝ 6700/6500 π.Χ. 5800/5600 π.Χ.

ΜΝ 5800/5600 π.Χ. 5400/5300 π.Χ.

ΝΝ 5400/5300 π.Χ. 4700/4500 π.Χ.

ΤΝ 4700/4500 π.Χ. 3300/3100 π.Χ.

Πίνακας 1. Χρονολογικό διάγραμμα της Νεολιθικής περιόδου στον ελλαδικό 

χώρο (Andreou et al. 1996)
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2 Μεθοδολογία και ταξινόμηση της οστεοτεχνίας

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει εκτενής αναφορά στη μεθοδολογία κατασκευής και 

στην ταξινόμηση των οστέινων εργαλείων. Ξεκινώντας με ορισμούς εννοιών 

σημαντικών για την κατανόηση του τομέα αυτού και συνεχίζοντας στην ορολογία 

που έχει εφαρμοστεί στην οστεοτεχνία και στους κανόνες ταξινόμησης των 

ευρημάτων θα δοθεί μία συνολική εικόνα της μελέτης των οστέινων 

τεχνουργημάτων.

2.1 Ορισμός Οστού

Οστά ονομάζονται τα σκληρά όργανα που συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους 

με τις αρθρώσεις και σχηματίζουν το σκελετό, (Εικ. 2) στον οποίο οφείλεται το 

σχήμα του σώματος. Τα οστά εξυπηρετούν τις κινήσεις του σώματος , στηρίζουν τα 

μαλακά μέρη του και προφυλάσσουν τα ευπαθή όργανά του.51

Τα οστά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα, με τις διαστάσεις τους : στα 

επιμήκη, τα πλατιά και τα βραχέα οστά. Τα επιμήκη οστά αποτελούνται από ένα 

μεσαίο τμήμα - το σώμα του οστού - το οποίο ονομάζεται διάφυση και τις δύο άκρες 

τους, τις επιφύσεις.52 Τα δύο άκρα αποτελούν τις επιφύσεις του οστού. Τα πλατιά 

οστά έχουν δύο επιφάνειες, την έξω ή κυρτή επιφάνεια και την έσω ή κοίλη. Τα 

βραχέα οστά μπορεί να εμφανίζουν ίσες και τις τρεις διαστάσεις τους (Εικ. 3).

Ορισμένα οστά λόγω της διατομής τους χρησιμοποιήθηκαν για την 

κατασκευή οστέινων εργαλείων. Αυτά είναι το βραχιόνιο (humerus), η κερκίδα 

(radius), η ωλένη (ulna), το μηριαίο (femur), η κνήμη (tibia), τα μεταπόδια 

(metatarsus/metacarpal), οι πλευρές (ribs). Το βραχιόνιο είναι ένα επίμηκες οστό, του 

οποίου το άνω άκρο του διαρθρώνεται με την ωμοπλάτη, ενώ το κάτω με την 

κερκίδα. Η κερκίδα και η ωλένη συναρθρώνονται με το βραχιόνιο και τα καρπικά 

οστά. Το μηριαίο οστό αποτελεί το επιμηκέστερο και το ισχυρότερο από τα μακριά 

οστά, είναι κυλινδροειδές και ευθύγραμμο. Στο κάτω τμήμα του αρθώνεται με την 

κνήμη. Η κνήμη στο άνω άκρο της συνδέεται με το μηριαίο, ενώ στο κάτω άκρο με

51Για τα θέματα ανατομίας χρησιμοποιήθηκαν τα εγχειρίδια των Μιχαήλ 1990 και Πολυζώνη 1975. 
“ Πολυζώνης 1975, 15.
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τον αστράγαλο.53 Τέλος, τα μεταπόδια χωρίζονται σε μετακάρπια και μετατάρσια. 

(Εικ. 4)

2.2 Πρώτη ύλη

Οι αρχαιολόγοι που μελετούν τα οστέινα εργαλεία προσπαθούν να τα 

διαχωρίσουν τυπολογικά, να αναγνωρίσουν τα επιλεγμένα σκελετικά τμήματα για την 

παραγωγή/δημιουργία εργαλείων και άλλων τεχνέργων, αλλά και να προσδιορίσουν 

τα είδη των ζώων από τα οποία συλλέχθηκαν τα οστά. Τα παραπάνω μπορούν να 

βοηθήσουν στην διεξαγωγή συμπερασμάτων, τόσο για τη συμπεριφορά των 

δημιουργών των εργαλείων, όσο και για το φυσικό περιβάλλον γύρω από τους 

οικισμούς. Για παράδειγμα, το κόκκινο ελάφι βρίσκεται σε δασώδεις εκτάσεις. Το 

αρσενικό αποβάλλει τα κέρατά του το Φεβρουάριο, Μάρτιο και νωρίς τον Απρίλιο σε 

συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό προϋποθέτει ιδιαίτερη παρατήρηση της φύσης και 

γνώση των ανθρώπων, ώστε να συλλέξουν το απαιτούμενο υλικό για τις κατασκευές
54τους.

Για την κατασκευή των οστέινων και κεράτινων εργαλείων η πανίδα κάθε 

τόπου ήταν η πηγή των πρώτων υλών. Στη νεολιθική εποχή η ήμερη πανίδα ήταν 

πρώτη στην προτίμηση έναντι της άγριας55. Αυτό οφείλεται αφενός στο γεγονός της 

μόνιμης κατοίκησης και της ενασχόλησης με την κτηνοτροφία, αφετέρου στη μείωση 

της ενασχόλησης με το κυνήγι, χωρίς αυτό να σημαίνει παντελή αμέληση της 

κυνηγετικής δραστηριότητας. Η κύρια πηγή οστών ήταν τα ζώα που καταναλώνονταν 

για διατροφικούς λόγους στους οικισμούς. Παρατηρείται μια σχέση αλληλεξάρτησης 

ζώων και ανθρώπων, και οι άνθρωποι παίρνουν από τα οικόσιτα ζώα ό,τι μπορεί να 

τους προσφερθεί, όπως το μαλλί, το δέρμα, το γάλα, το κρέας, δύναμη για τις 

αγροτικές διεργασίες και τα οστά τους για την κατασκευή εργαλείων. Ως αντάλλαγμα 

στα οικόσιτα ζώα δίνεται από τους ανθρώπους προσοχή και φαγητό.56

53Μιχαήλ 1990, 59-85.
54Τα αρσενικά ελάφια αποβάλλουν τα κέρατά τους και στη θέση τους εμφανίζονται νέα. Αυτό 
συμβαίνει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Επίσης, όσο μεγαλώνουν ηλικιακά μεγαλώνουν και τα 
κέρατά τους, παράλληλα αυξάνει η διάμετρος των κεράτων και οι διακλαδώσεις και οι απολήξεις 
πληθαίνουν.
55Ως άγρια πανίδα εννοούνται στην παρούσα φάση τα είδη της οικογένειας των ελαφιδών (ελάφι, 
έλαφος η στικτή, ζαρκάδι, πλατώνι) και μικρά μη εξημερωμένα ζώα, όπως οι λαγοί.
56Elster 2003,31.
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Επειδή, έχει παρατηρηθεί ότι τα περισσότερα οστά προέρχονται από οικόσιτα 

ζώα57 θεωρείται ότι τα κέρατα ελαφοειδών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή 

κεράτινων εργαλείων προέρχονται από περισυλλογή από το φυσικό περιβάλλον. 

Αυτό δηλώνει γνώση των κατοίκων σε σχέση με τις συνήθειες των άγριων ζώων και 

με την χρονική περίοδο αποβολής των κεράτων των ελαφιδών.59

Το οστό μορφοποιείται όσο είναι φρέσκο, για να είναι αποτελεσματική η 

επεξεργασία του. Τα φρέσκα οστά φαίνεται ότι είναι πολύ πιο εύκολα στη διαχείρισή 

τους από τα οστά που έχουν μείνει πολύ καιρό εκτεθειμένα και έχουν στεγνώσει. Η 

έκθεση του οστού στην υγρασία και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος το κάνουν να 

χάνει τα οργανικά του στοιχεία.60 Η προμήθεια των οστέινων πρώτων υλών είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που εφαρμόζονται σε 

κάθε οικισμό. Αυτά είναι η τεχνική διαμελισμού του ζώου, η αφαίρεση της σάρκας 

από το οστό και η διαχείριση των καταλοίπων αυτής της διαδικασίας. Βέβαια, οι 

τεχνικές αυτές παρουσιάζουν ποικιλία ανάλογα με τις παραδόσεις και τις συνήθειες 

κάθε πληθυσμιακής ομάδας, με τα είδη και τα μεγέθη των ζώων και με τις 

περιστάσεις κατανάλωσής τους.61

Οι επιλογές των ανατομικών φορέων γίνονταν ανάλογα με την ανθεκτικότητα 

του οστού, το σχήμα του και το μέγεθος του. Υπήρχε προτίμηση στα οστά, ανάλογα 

με το αντικείμενο που επεδίωκαν να δημιουργήσουν και, επίσης, φαίνεται ότι υπήρχε 

μεγαλύτερη ζήτηση για συγκεκριμένους ανατομικούς φορείς έναντι κάποιων άλλων. 

Για παράδειγμα, όπως θα γίνει φανερό και στη συνέχεια, προτιμούσαν οστά όπως τα 

μεταπόδια, κνήμες, κερκίδες και πλευρές για την κατασκευή εργαλείων, ενώ άλλα 

οστά όπως τα κρανιακά,62 πέραν των κεράτων και οι σπόνδυλοι δε 

χρησιμοποιήθηκαν. Οι επιλογές αυτές δεν ισχύουν μόνο στη νεολιθική εποχή , αλλά 

και στη μεσολιθική63, στη Νατούφια64περίοδο στην Εγγύς Ανατολή,65 ακόμα και στις 

οστεοτεχνίες της εποχής Χαλκού. Αυτό δείχνει ότι αυτά τα οστά προτιμούνταν για

57Ως οικόσιτα ζώα χαρακτηρίζονται στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο τα βοοειδή, οι αίγες ,τα 
πρόβατα και οι χοίροι.
58Χρηστίδου 2006.
59Elster 2003,31.
60Isaakidou 2003,234.
61Χρηστίδου 2006.
62Vitezovic 2011,119.
63Moundrea-Agrafioti 2011,1-52.
640 Νατούφιος πολιτισμός αφορά στην τελευταία επιπαλαιολιθική περίοδο. Είχε ως κέντρο την 
Παλαιστίνη, αλλά εκτεινόταν ως τη νότια Ιορδανία και τη Συρία.
65Campana 1989,23-24.
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κατεργασία από τους νεολιθικούς λόγω σχήματος- το οποίο βοηθούσε στην 

κατεργασία- ανθεκτικότητας και πλαστικότητας.66 Άλλοι ανατομικοί φορείς, όπως οι 

αστράγαλοι, οι φάλαγγες, οι ωμοπλάτες ή οι γνάθοι έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλή 

μικρότερη κλίμακα. Τα δόντια χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή κοσμημάτων 

και όχι εργαλείων. Τέλος, το κέρατο χρησιμοποιήθηκε πολύ για την κατασκευή 

απλών ή σύνθετων εργαλείων, καθώς είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό. Χρησιμοποιήθηκε με 

τη μορφή αυτούσιου εργαλείου, μετά από την κατεργασία του, ή ως ενδιάμεσο 

στοιχείο για την υποστήριξη σύνθετων εργαλείων, ως στειλεός για την παράλληλη 

στήριξη λίθινων και ξύλινων τμημάτων για τη δημιουργία ολοκληρωμένου 

εργαλείου.67 Οι άνθρωποι επεξεργάζονταν όλα τα τμήματα του κεράτου.68

Εκτός από τις προτιμήσεις στους ανατομικούς φορείς υπήρχαν και προτιμήσεις 

στα είδη ζώων, έτσι ενώ υπάρχουν δείγματα χρήσης οστών βοοειδών, αιγών, 

προβάτων και χοίρων, παρατηρείται περισσότερη χρήση των αιγών και των 

προβάτων, και, σε πολύ μικρότερη κλίμακα, των χοίρων.

Στην κατεργασία των οστέινων προτιμούσαν την κατασκευή των εργαλείων 

από τα συμπαγή τμήματα των οστών, τις διαφύσεις. Το εύρος και η μάζα του 

στοιχείου εξαρτάται από το μέγεθος του ζώου, από το οποίο προέρχεται,- και από την 

ηλικία του- και αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του εργαλείου. Η ανατομία 

των οστών βοηθάει στην εδραίωση και δημιουργία κατασκευαστικών μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους τύπους αντικειμένων69.

Γενικά, παρατηρείται αναλογία ανάμεσα στα ζωικά κατάλοιπα και στα 

κατεργασμένα οστέινα σύνολα. Αυτό υποδηλώνει ότι η επιλογή των πρώτων υλών 

ήταν ανάλογη με τη διαθεσιμότητά τους.70 Επίσης είναι γενικά αποδεκτό ότι τα οστά 

αποτελούν ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό, το οποίο αντέχει στην κατεργασία και τη 

φθορά και ακόμα και μετά από θραύση έχει τη δυνατότητα να δεχτεί εκ νέου 

επεξεργασία και να επαναλειτουργήσει.

66Campana 1992, 459-466. 
67Choyke, Schibler 2004,51-64. 
68Elster 2003,34.
69Marinelli 1995,121-142. 
70Χρηστίδου 2006.
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2.3 Ορισμός εργαλείου

Το εργαλείο είναι ένα όργανο χρήσιμο σε τεχνική εργασία, ένα σύνεργο.71 Τα 

εργαλεία και τα αντικείμενα που κατασκευάζονται από τον άνθρωπο ονομάζονται 

τεχνουργήματα. Συγκεκριμένα, τα εργαλεία είναι υλικά αντικείμενα που 

χρησιμοποιούνται για να μεταβάλλουν ή να μεταποιήσουν άλλα υλικά. Όσο 

εξελίσσεται ο πολιτισμός εξελίσσονται και τα τεχνουργήματα.72 Αποτελούν φορέα 

υλικών και μη υλικών χαρακτηριστικών.73 Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που 

αποκτούν μέσα στα χρόνια οι κατασκευαστές εξελίσσουν σταδιακά τα 

δημιουργήματά τους και παρατηρείται άνοδος στο επίπεδο δεξιοτεχνίας. Η 

δημιουργία τους επιτυγχάνεται με σωστή εκμετάλλευση των πρώτων υλών. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην παρούσα εργασία αυτό που μας απασχολεί είναι η 

χρήση του οστού και του κεράτου που οδηγεί στην κατασκευή οστέινων 

εργαλείων. (Εικ. 10)

Το οστό είναι μία πρώτη ύλη, η οποία μπορούσε να βρεθεί εύκολα από τον 

άνθρωπο και με τη συνεχή κατεργασία του - από την Παλαιολιθική εποχή74-  οι 

γνώσεις για τη μετατροπή του σε αντικείμενο χρήσης είχαν εξελιχθεί. Τα οστά της 

Νεολιθικής συλλέγονταν από ζώα, τα οποία είτε ήταν οικόσιτα είτε προέρχονταν από 

το κυνήγι. Λιγότερα είναι, βέβαια, τα εργαλεία από άγρια ζώα, γεγονός που δείχνει 

προτίμηση στα οικόσιτα. Τα τέχνεργα ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή και 

χρησιμοποιούνται διάφορα οστά για την κατασκευή εργαλείων και άλλων 

αντικειμένων. Πάνω στα οστά είναι πολλές φορές εμφανή τα ίχνη από τη διαδικασία 

επεξεργασίας για τη μετατροπή τους σε αντικείμενα, αλλά και ίχνη από τη διαδικασία 

σφαγής του ζώου και καθαρισμού των οστών από το κρέας.75 Σε πολλές περιπτώσεις 

εντοπίζονται και ίχνη από δόντια άλλων ζώων, όπως τρωκτικών.

71Τεγόπουλος-Φυτράκης 1993,445.
72Feibleman 1967,329
73 Μουνδρέα-Αγραφιώτη 1980,87.
74 Η Παλαιολιθική εποχή στον ελλαδικό χώρο επιβεβαιώνεται με τη Μέση Παλαιολιθική περίοδο 
(44.000-35.000 χρόνια πριν) στη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και την Ήπειρο και τη Νεότερη 
Παλαιολιθική(26.000-10.000 χρόνια πριν) στις ίδιες περιοχές και στα νησιά του Ιονίου και την 
Εύβοια.
75 Τα ίχνη κατεργασίας διαφοροποιούνται από τα ίχνη κρεούργησης.
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2.4 Ορισμός Οστεοτεχνίας

Τα οστέινα τεχνουργήματα είναι εργαλεία κατασκευασμένα από οστά. Τα 

εργαλεία αυτά ξεκίνησαν να υπάρχουν από την Ανώτερη Παλαιολιθική εποχή ως 

σήμερα76, καθώς το οστό αποτελεί μία εύκολα προσβάσιμη πρώτη ύλη. Επιπλέον, το 

οστό είναι ένα υλικό το οποίο είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και παράλληλα μπορεί να 

υποστεί μεταποιήσεις.

Οι άνθρωποι που επεξεργάζονταν το οστό και το μετέτρεπαν σε εργαλείο 

επέλεγαν τους ανατομικούς φορείς, τους οποίους θα χρησιμοποιούσαν. Η επιλογή της 

πρώτης ύλης σχετιζόταν αφενός με την ανατομική κατηγορία του οστού και 

αφετέρου, με το είδος του ζώου.77Διάφοροι παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν την 

επιλογή και τη χρήση των πρώτων υλών και των τεχνουργημάτων, όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω. Το σύστημα παραγωγής των οστέινων εργαλείων δεν είναι 

ομοιόμορφο, αλλά ποικίλει μεταξύ των θέσεων.

Η οστεοτεχνία - μέσα από την επιλογή των πρώτων υλών και κατασκευής 

των αντικειμένων χρήσης - δίνει πολυάριθμες πληροφορίες για τις γνώσεις των 

ανθρώπων, το κατασκευαστικό επίπεδο, την καθημερινότητα και τις δραστηριότητες. 

Από το σύνολο των τεχνέργων, εκτός από τις πληροφορίες που παίρνουμε για την 

τεχνογνωσία και τις συνήθειες των ανθρώπων, καθώς και το ρόλο που παίζουν αυτά 

τα αντικείμενα, βγαίνουν και άλλα συμπεράσματα. Συγκρίνοντάς τα με το 

ζωοαρχαιολογικό υλικό, με το οποίο συνήθως έχουν κοινά χαρακτηριστικά, γίνονται 

αντιληπτά όσα αφορούν στην πανίδα της κάθε περιοχής, τις κυνηγητικές συνήθειες, 

τις γνώσεις τους πάνω στον τομέα του κυνηγιού, καθώς και τις διατροφικές 

προτιμήσεις. Οστέινα εργαλεία έχουν εντοπιστεί σε όλες, σχεδόν, τις νεολιθικές 

θέσεις, αλλά όχι στην ίδια ποσότητα παντού. Το γεγονός αυτό, σε κάποιες 

περιπτώσεις, ίσως οφείλεται σε γεωλογικές και κλιματολογικές συνθήκες που 

επικρατούν σε κάθε περιοχή και βοηθούν ή όχι στη διατήρηση των ζωικών και 

οργανικών καταλοίπων ή στις συνθήκες και τις συνήθειες που επικρατούσαν σε κάθε 

κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον, τα ευρήματα αυτά εξαρτώνται από το μέγεθος κάθε

76Trantalidou 2001,267-317. 
77Moundrea -  Agrafioti 2011, 1-52. 
78Christidou 2005,91-104.

21

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:09:02 EEST - 44.213.66.193



οικισμού και το είδος του79, όπως και από την έκταση της ανασκαφής που τα έφερε 

στο φως.

2.5 Ορολογία και Ταξινόμηση οστέινων εργαλείων

Μέσα στα χρόνια επιστημονικής μελέτης των οστέινων εργαλείων έγιναν και 

συνεχίζουν να γίνονται πολλές έρευνες με διαφορετικές προσεγγίσεις και να 

εισάγονται νέα δεδομένα. Παρόλα αυτά όμως, οι αρχαιολόγοι, πλέον, κινούνται σε 

ένα πλαίσιο ταξινόμησης, το οποίο -  σταδιακά - καθιερώθηκε για να καλύψει όσο 

δυνατόν τις πτυχές της οστεοτεχνίας και να βοηθήσει στη μελέτη της. Γίνεται 

αντιληπτό ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των τεχνουργημάτων, αυξάνεται και η 

πιθανότητα για πολλαπλασιασμό των χρήσεων τους.80 Οι τεχνικές εφαρμογής στην 

τεχνολογία υπήρξαν αντικείμενο συστηματικών ερευνών, αναλύσεων και 

πειραματικών αναπαραστάσεων. Με την καθιέρωση μίας ταξινόμησης οι ερευνητές 

κινούνται στην κατεύθυνση μελέτης της τεχνολογίας και δίνουν ιδιαίτερη σημασία 

στη μορφολογία και τα χαρακτηριστικά χρήσης των τεχνουργημάτων.81 Τα εργαλεία 

ταξινομούνται ανάλογα με τα τεχνομορφολογικά τους χαρακτηριστικά. Αφενός, με 

βάση τη μορφή του ενεργού άκρου και τον υποτιθέμενο τρόπο λειτουργίας του πάνω 

στην εκάστοτε επιφάνεια επεξεργασίας και , αφετέρου, με την παρουσία ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών, όπως η ύπαρξη διατρήσεων ή υποδοχών για την εισχώρηση άλλων 

υλικών.

Η ομαδοποίηση των τεχνουργημάτων έχει ένα πρώτο διαχωρισμό σε κεράτινα 

και οστέινα εργαλεία, αλλά η τυπολογία συμπεριλαμβάνει και εστιάζει στην ποικιλία 

και τους τρόπους μετατροπής και των δύο πρώτων υλών. Είναι πρόκληση να 

σχεδιαστεί μια ενιαία τυπολογία για τα οστέινα εργαλεία, γιατί η γενική μορφή του 

εργαλείου μπορεί να είναι ο «τύπος», αλλά και η διαμόρφωση των άκρων είναι ένα 

υποπροϊόν που ποικίλλει ανάλογα με το είδος του υλικού ή την ένταση της χρήσης 

του. Το λαξεμένο ενεργό άκρο ενός οστού και ενός κεράτου μπορεί να έχουν 

χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό χρήσης. Η τυπολογία πρέπει να είναι εκτενής και

Από το αν δηλαδή είναι σπήλαιο, λιμναίος οικισμός, εκτεταμένος οικισμός ή τούμπα/μαγούλα. 
80Campana 1989,3-6. 
slMoundrea -Agrafioti 1981,265.
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να μπορεί να περιλαμβάνει λεπτομερή, διακριτά και κατανοητά συστήματα
r r g2απόδοσης της κατασκευής και της χρήσης των εργαλείων.

Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, οι ερευνητές χρησιμοποιούν 

διάφορες μεθόδους για να μελετήσουν και να ταξινομήσουν τα οστέινα και κεράτινα 

τεχνουργήματα : την τεχνολογική και μορφολογική κατηγοριοποίηση, την

πειραματική διαδικασία,83 τη λειτουργική προσέγγιση και τα ίχνη χρήσης και φθοράς.

Στην τεχνολογική μέθοδο, η μελέτη εξελίσσεται σε τρία στάδια. Αρχικά, 

αναγνωρίζεται η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του εργαλείου84 

Έπειτα, γίνεται χαρακτηρισμός των τεχνικών μεθόδων, που χρησιμοποιήθηκαν. Η 

μέθοδος αυτή γίνεται με μακροσκοπικό τρόπο, όμως σε μερικές περιπτώσεις γίνεται 

χρήση και της μικροσκοπικής μελέτης για να γίνουν αντιληπτές οι μέθοδοι 

κατασκευής του εργαλείου, να φανεί ο βαθμός τεμαχισμού του οστού και ο τρόπος 

κάλυψης των ιχνών κατεργασίας. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους ερευνητές να 

ανακαλύψουν τη διαδικασία παραγωγής του αντικειμένου, καθώς, οι τεχνικές μέθοδοι 

κατασκευής χαρακτηρίζονται από σταθερές κατασκευαστικές διαδικασίες.85 Οι 

τεχνολογικές μέθοδοι αποτελούν κριτήριο ένταξης των τεχνουργημάτων σε 

πολιτισμικές ακολουθίες.86

Επόμενη μέθοδος μελέτης είναι η πειραματική, η οποία στοχεύει είτε σε 

κατασκευαστικές είτε σε λειτουργικές ερωτήσεις που τίθενται και πολλές φορές 

αφορούν στον πραγματικό χρόνο διεξαγωγής της εργασίας. Σ’ αυτή τη διαδικασία 

λαμβάνονται υπ’ όψη περιβαλλοντικές πληροφορίες σε σχέση με την πανίδα, τις
o n

πηγές πρώτων υλών και τις ακριβείς λειτουργίες των τεχνουργημάτων. Ερευνώνται 

τα υλικά κατάλοιπα που έχουν εντοπιστεί και οι πρακτικές που εφαρμόστηκαν για 

την κατεργασία τους. Η έρευνα αυτή έχει ως σκοπό την κατανόηση της ύπαρξης ή μη 

των εργαλείων, της μορφής τους και της κατανομής τους στο χώρο. Παράλληλα, 

συγκρίνονται μ' αυτόν τον τρόπο, και αξιολογούνται τα αντικείμενα της έρευνας και

82Elster 2003,37.
83 Η πειραματική διαδικασία δεν αποτελεί μέθοδο ταξινόμησης, αλλά μέθοδο μελέτης και κατανόησης 
της κατασκευής και χρήσης των εργαλείων.
84Αν δηλαδή το οστό είχε υποστεί λείανση, σπάσιμο, πριόνισμα, και αν υπάρχει διχοτόμηση των 
ανατομικών φορέων μέσω μίας διαδικασίας κοπής.
85Legrand, Sidera 2007,67-79.
86Η Legrand και η Sidera υποστήριξαν ότι παρατηρούνται πολύ μικρές μορφολογικές διαφορές μέσα 
στα χρόνια και τους πολιτισμούς και ότι κατά βάση οι μορφολογίες των εργαλείων δε μεταβάλλονται. 
87Legrand, Sidera 2007,67-79.

23

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:09:02 EEST - 44.213.66.193



οι τεχνικές τους.88 Η διαδικασία αυτή βασίζεται σε πραγματικούς χρόνους και σε 

χειρωνακτική εργασία.89 Στοχεύει στην κατασκευή αντικειμένων, τα οποία 

βρίσκονται πολύ κοντά στο πρωτότυπο. Μ’ αυτό τον τρόπο γίνεται αντιληπτή η 

κατασκευή, η χρήση και η φθορά του αντικειμένου.

Η λειτουργική προσέγγιση είναι συνδυασμός της πειραματικής διαδικασίας και 

της τεχνολογικής μεθόδου εξυπηρετώντας διαφορετικούς στόχους.90 Η έρευνα 

λαμβάνει υπ’ όψη το γνωστικό και κοινωνικό υπόβαθρο των τεχνικών κατασκευής 

των τεχνουργημάτων, καθώς, επίσης, την κινησιολογία, τις αισθητηριακές 

λειτουργίες, τις νοητικές διεργασίες και τον τρόπο οργάνωσης των τεχνιτών.91 

Συνδέεται η πειραματική διαδικασία με την «εγχειρηματική αλυσίδα» (chaine 

operatoire ) η οποία είναι χρήσιμη για την ταυτοποίηση και την περιγραφή των 

τεχνικών σταδίων κατασκευής, χρήσης, επισκευής και απόρριψης. Η αποκατάσταση 

της αλυσίδας παραγωγής και λειτουργίας επιτρέπει, πίσω από τα ερωτήματα της 

τυπολογίας, της λειτουργικότητας και της μορφής των τεχνουργημάτων, να 

ερευνηθούν και τα κοινωνικά ερείσματα.94

Εξέλιξη αυτής της προσέγγισης η μακροσκοπική και μικροσκοπική διερεύνηση 

των ιχνών χρήσης. Η μελέτη των ιχνών φθοράς και χρήσης εισήχθη από τον Semenov 

το 1964,95 προτείνοντας μία σύνθετη μέθοδο συνδυασμού πρακτικών και 

επιστημονικών πεδίων. Μέσω της κατανόησης της αλυσίδας παραγωγής και χρήσης 

των τεχνουργημάτων γίνεται αντιληπτή η λειτουργία ενός τεχνουργήματος ή 

ολόκληρου συνόλου τεχνουργημάτων. Οι φθορές που έχουν υποστεί δίνουν τη 

δυνατότητα κατανόησης της χρήσης και επιτρέπουν την περαιτέρω μελέτη των 

εργαλείων.

Η ανάλυση εξαρτάται από τις παραμορφώσεις που έχουν υποστεί τα οστά. Η 

πλαστικότητα της μαλακής επιφάνειας του οστού οδηγεί σε καταγραφή 

χαρακτηριστικών, ειδικά αν συγκριθούν με άλλα υλικά, όπως για παράδειγμα με το

88Χρηστίδου 2013,13-28.
89Steinbring 1966, 575-581.
90Legrand, Sidera 2007,68.
91Χρηστίδου 2013,13-28.
920  όρος εισήχθη το 1943 από τον Leroi-Gourhan.
93Ως chaine operatoire ορίζεται η εγχειρηματική αλυσίδα , η αλυσίδα παραγωγής, από τη στιγμή 
επιλογής της πρώτης ύλης ως την ολοκλήρωση του τεχνουργήματος και τη χρήση του.
94Dobres 2000,165-169.
95Semenov 1964.
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λίθο. Οι μεταβολές γίνονται ανάλογα με το υλικό πάνω στο οποίο ενήργησε το 

εργαλείο, τη φύση του ίδιου του εργαλείου και το πώς το διαχειρίστηκαν, δηλαδή με 

ποιο τρόπο ενεργούσε, με ποιες κινήσεις.96 Από αυτά εξάγονται συμπεράσματα σε 

σχέση με τον τρόπο κατασκευής και δράσης του τεχνουργήματος. Για παράδειγμα, 

ίχνη, όπως εκδορές, λείανση, απολέπιση ή χρωματισμοί της λευκής επιφάνειας 

φαίνεται, από τα πειράματα που έχουν διεξαχθεί, ότι παρατηρούνται από τα πρώτα 

λεπτά χρήσης του εργαλείου. Πολλές φορές τα στοιχεία μελέτης διασταυρώθηκαν και 

με σύγχρονα εθνολογικά στοιχεία, από πολιτισμούς σε περιοχές του κόσμου οι οποίοι 

χρησιμοποιούν οστέινα τεχνουργήματα και οι τρόποι κατασκευής και χρήσης 

συγκλίνουν με αυτούς του παρελθόντος.97

Η ταξινόμηση των οστέινων εργαλείων, κατά τη μορφολογία του ενεργού 

άκρου έχει οδηγήσει στο διαχωρισμό των εργαλείων σε τρεις βασικές κατηγορίες, τα 

αιχμηρά, τα κοφτερά και τα εργαλεία με αμβλύ ή αποστρογγυλεμένο ενεργό άκρο. 

Από τη μορφολογική και τεχνολογική ομοιογένεια των νεολιθικών οστέινων 

τεχνέργων, οι τεχνικές μέθοδοι φαίνεται να είναι αποτελεσματικά κριτήρια για την 

ένταξη των οστέινων συνόλων σε πολιτισμική σειρά.98Από αυτά τα είδη εργαλείων, 

τα πιο εύκολα προσδιοριζόμενα είναι αυτά με το αιχμηρό ενεργό άκρο τα οποία 

παρουσιάζουν σχετική ομοιογένεια.99

Η απεικόνιση των εργαλείων γίνεται με βάσει το ενεργό τους άκρο 

τοποθετημένο σε έναν επιμήκη άξονα κάθετο στην ευθεία του παρατηρητή. Το 

κέντρο βάρους του εργαλείου απεικονίζεται προς τα κάτω. Το ενεργό άκρο 

τοποθετείται στο άνω σημείο, στο πιο απομακρυσμένο ως προς τον παρατηρητή. Το 

κριτήριο του προσανατολισμού είναι ερμηνευτικό και έχει σκοπό την ομοιόμορφη 

παρουσίαση των εργαλείων.100

Οι αρχαιολόγοι έχουν στη διάθεσή τους διαφορετικά εργαλεία ανάλυσης και 

διαδικασίες ταξινόμησης, ανάμεσα στις οποίες είναι και η τυπολογία, η οποία είναι 

άκρως σημαντική. Με βάση την τυπολογική προσέγγιση , η οποία εισήχθη από την 

Camps-Fabrer, διαχωρίζονται τα τυπικά χαρακτηριστικά των οστέινων εργαλείων

96Legrand, Sidera 2007,69 
97Steinbring 1966, 575-581. 
98Legrand, Sidera 2007,67 
"Moundrea -Agrafioti 1981,323-324. 
100 Μουνδρέα-Ανραφιώτη 1980,87.

25

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:09:02 EEST - 44.213.66.193



βάσει μορφολογικών κριτηρίων.101 Οι τρεις κύριες κατηγορίες των οστέινων 

εργαλείων εμφανίζονται σε όλες τις θέσεις, όμως κάθε περιοχή παρουσιάζει και τις 

δικές της ιδιαιτερότητες και κάνει τους ερευνητές να επαναπροσδιορίζουν τις 

κατηγορίες των εργαλείων. Έτσι, στα περισσότερα τεχνολογικά σύνολα έχουμε την 

ύπαρξη ειδικών εργαλείων, τα οποία δε μπορούν να τοποθετηθούν σε καμία από τις 

γνωστές κατηγορίες. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν εργαλεία 

ή αντικείμενα με ιδιαίτερο σχήμα, το οποίο δεν παραπέμπει σε καμία από τις 

τυπολογικές κατηγορίες. Επομένως, τα τεχνουργήματα χωρίζονται ουσιαστικά σε 

τέσσερις κατηγορίες με παραλλαγές. Η κάθε βασική κατηγορία έχει τις 

υποκατηγορίες της.

2.5.1 Αιχμηρά Εργαλεία

Η πρώτη κατηγορία αφορά στα αιχμηρά εργαλεία, των οποίων το ενεργό άκρο 

απολήγει σε αιχμή. Το ενεργό άκρο δε σηματοδοτεί μόνο τη μορφολογία του, αλλά 

και τον τρόπο ενέργειας και δράσης του ίδιου του εργαλείου. Τα αιχμηρά εργαλεία 

λειτουργούν με πίεση ή κρούση, δρουν κάθετα ή κυκλικά στις επιφάνειες σε ένα 

συγκεκριμένο σημείο ή γραμμικά σε μία επιφάνεια. Η παρουσία του αιχμηρού 

ενεργού άκρου δίνει περιορισμένες δυνατότητες χρήσης στο εργαλείο. Τα αιχμηρά 

εργαλεία αποτελούν το πιο πολυάριθμο σύνολο των οστέινων εργαλείων, έναντι όλων 

των υπόλοιπων κατηγοριών.103 Αυτό ίσως να οφείλεται αφενός στην ανθεκτικότητα 

της πρώτης ύλης και αφετέρου στο γεγονός της μορφής του ενεργού άκρου, το οποίο 

- λόγω της αιχμηρότητάς κατά τη χρήση του - σπάει εύκολα.104

Τα αιχμηρά εργαλεία διακρίνονται σε υποκατηγορίες, οι οποίες 

δημιουργήθηκαν, για να ταξινομηθούν τα τέχνεργα ανάλογα με τους ανατομικούς 

φορείς και τον τρόπο κατεργασίας του οστού. Έτσι, διακρίνονται τα αιχμηρά 

εργαλεία σε μη διχοτομημένα μακρά οστά, σε διχοτομημένα μακρά οστά και σε 

παρασχίδες μακρών οστών. Διακρίνονται οι εξής υποκατηγορίες :

lulSidera 2005,81-90.
102Στρατούλη 1993,496.
103Μουνδρέα -  Αγραφιώτη 1996,103-106. 
104Στρατούλη 1993,496-497.
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2.5.1.1 Αιχμηρά εργαλεία σε μη διχοτομημένα μακρά οστά

Η επιλογή του οστού για την κατασκευή έχει γίνει με βάση τη μορφή του 

ίδιου του ανατομικού φορέα.105 Το οστό καθαρίζεται από τα υπολείμματα σάρκας 

που φέρει και δέχεται την κατεργασία του τεχνίτη. Για να διαμορφωθεί το ενεργό 

άκρο και να αποκτήσει την αιχμηρή του απόληξη γίνεται αφαίρεση τμήματος της 

διάφυσης του οστού με την τεχνική «εγχάραξη - πριόνισμα». Έπειτα, λειαίνονται οι 

ακμές απόσπασης, οι οποίες είχαν προκόψει από σπάσιμο και το ενεργό άκρο του 

εργαλείου διαμορφώνεται με τη διαδικασία της τριβής ή της απόξεσης και αποκτά 

την αιχμηρή του απόληξη.106 Τα εργαλεία ανάλογα με την προέλευση του ανατομικού 

φορέα διακρίνονται σε μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μήκους. Αυτά που είναι μεγάλου 

μήκους και προέρχονται από μεγάλα μηρυκαστικά 107 ξεπερνούν τα 140 χιλ., τα 

αιχμηρά εργαλεία μεσαίου μήκους προερχόμενα από μεσαίου μεγέθους ζώα108, 

συνήθως καπρίνες,109 κυμαίνονται ανάμεσα σε 75 -  105 χιλ.. Τέλος, τα 

τεχνουργήματα που είναι κατασκευασμένα σε μακρά οστά μικρών ζώων110 έχουν 

μήκος 63 -  97 χιλ.. (Εικ. 19)

Οι ωλένες παρουσιάζουν ιδιοτυπία στη φυσική μορφολογία τους, επομένως, 

ακολουθούν και εξειδικευμένη τεχνική κατασκευής. Με τις τεχνικές της απόξεσης 

και της τριβής εξομαλύνονται τμηματικά ή εκτεταμένα οι φυσικές ακμές του οστού 

και με την τριβή διαμορφώνεται το ενεργό άκρο.

Η βάση των εργαλείων διαμορφώνεται σε αρκετές περιπτώσεις, όταν 

διατηρείται η επίφυση. Η επίφυση λειαίνεται και αποστρογγυλεύονται οι ακμές της. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις εργαλείων από μη διχοτομημένα μακρά οστά 

ολόκληρη η επίφυση του οστού αποτελεί τη βάση του τεχνέργου, η οποία διατηρείται 

φυσική ή λειαίνεται.

105Οι ανατομικοί φορείς είναι τα μεταπόδια, τα βραχιόνια, οι κερκίδες και οι κνήμες.
106Στρατούλη 1993,497-498.
107Ως μεγάλα μηρυκαστικά εννοούνται τα βοοειδή και ως μεσαία τα πρόβατα και οι αίγες.
108Σε κάποιες περιπτώσεις εντοπίζονται και οστέινα εργαλεία από χοίρους, τα οποία συγκαταλέγονται 
στα εργαλεία μεσαίου μεγέθους, τα οστά χοίρων είναι, σχετικά, σπάνια.
109Κατόπιν υποδείξεως της κ. Τρανταλίδου, η κατηγορία των αιγών και των προβάτων κατονομάζεται 
ως καπρίνες.
110Μικρά ζώα θεωρούνται ο λαγός, μικρά σαρκοφάγα, όπως ο σκύλος, και μικρά θηλαστικά.
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2.5.1.2 Αιχμηρά εργαλεία σε διχοτομημένα μακρά οστά

Με την εφαρμογή της τεχνικής «εγχάραξη - πριόνισμα» τεμαχίζονται 

ισομερώς τα μακρά οστά. Συνήθως αυτό γινόταν στα μεταπόδια111. Οι τεχνικές 

μέθοδοι, οι οποίες χρησιμοποιούνται, είναι η κατά μήκος διχοτόμηση των μεταποδίων 

με τη διαδικασία της τριβής, της ελεγχόμενης κρούσης και της αυλάκωσης, ή με το 

συνδυασμό της τεχνικής της αυλάκωσης και της κρούσης. Η πιο διαδεδομένη τεχνική 

είναι αυτή της αυλάκωσης σε συνδυασμό με θραύση, (Εικ.7) κατά την οποία 

μπορεί να ελεγχθεί το μέγεθος και το σχήμα των τμημάτων που αποκολλώνται από το 

αρχικό οστό. (Εικ.5) Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές της τεχνικής αυτής, η πιο 

γνωστή από αυτές είναι η χάραξη δύο παράλληλων αυλακώσεων με πίεση, ώστε να 

φτάσουν όσο πιο βαθειά γίνεται στο τοίχωμα του οστού και στη συνέχεια, γίνεται 

θραύση κατά μήκος των αυλακώσεων.113 Αυτή η μέθοδος ονομάζεται διπλή 

αυλάκωση. 114Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια κάποιου άλλου εργαλείου , 

πιθανότατα λίθινου. (Εικόνα 7,20)

Διακρίνονται τεσσάρων ειδών τεχνικές για τεμαχισμό των οστών, οι οποίες 

έχουν ως κύρια μέθοδο την τεχνική της αυλάκωσης αυτές είναι : (α) η αυλάκωση 

κατά μήκος με αποκόλληση των δύο τμημάτων στα σημεία που παρέμεναν ενωμένα, 

γινόταν χωρίς τη χρήση εργαλείου, (β) η τεχνική της διπλής αυλάκωσης (γ) η 

αυλάκωση σε συνδυασμό με κρούση, μετά την αυλάκωση του οστού 

χρησιμοποιούνταν ένα κρουστικό η σφηνοειδές εργαλείο για την αποκόλληση των 

τμημάτων.115 Τέλος, (δ) ο «τεμαχισμός στα τέσσερα» ή ο «τεμαχισμός σε τέταρτα».

Στα μεταπόδια που προέρχονταν από ζώα μεγάλου μεγέθους ή στα μεγάλου 

μήκους και πλάτους μεταπόδια χρησιμοποιήθηκε μία άλλη μέθοδος γνωστή και ως 

«τεμαχισμός σε τέταρτα». (Εικ. 15) Σ’ αυτή την τεχνική οι αυλακώσεις γίνονταν κατά 

μήκος και των δύο πλευρών του οστού, πλευρικά και στο μέσο. Μ’ αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνονταν η εξαγωγή τεσσάρων τμημάτων με παρόμοιο σχήμα και μέγεθος, αν 
οι τεχνίτες επιθυμούσαν να αποκτήσουν περισσότερα τμήματα , τότε με εγκάρσιο

ηιΩς μεταπόδια εννοοούνται τα μετακαρπικά και μεταταρσικά οστά.
112Αυτή η τεχνική κατεργασίας των οστών, στην αγγλική βιβλιογραφία, αναφέρεται ως «groove and 
split» ή «groove and snap».
113Χατζούδη 2002,613.
114Χρηστίδου 2006.
115Χρηστίδου 2006.
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τεμαχισμό οι φορείς πολλαπλασιάζονταν σε οχτώ.116Τα μεταπόδια, σε κάποιες 

περιπτώσεις, εκτός από την κατά μήκος διχοτόμηση της διάφυσης, υπήρχε περίπτωση 

να έχουν υποστεί και τον εγκάρσιο τεμαχισμό. Μ’ αυτόν τον τρόπο το οστό 

χωρίζονταν σε περισσότερα τμήματα και είχε ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα 

δημιουργίας περισσότερων εργαλείων που προέρχονταν από τον ίδιο ανατομικό 

φορέα. Παρατηρείται, λοιπόν, γνώση και τεχνική υψηλού βαθμού και παράλληλα 

κατάλληλη αξιοποίηση και εκμετάλλευση της πρώτης ύλης. Επίσης, συχνή χρηση 

του εγκάρσιου τεμαχισμού γινόταν και σε περιπτώσεις διαγώνιας θραύσης της 

διάφυσης. Σ’ αυτήν την περίπτωση, το ενεργό άκρο δεχόταν κατεργασία 

μορφοποίησης και η επίφυση του οστού - η οποία διατηρούνταν ολόκληρη - 

εξυπηρετούσε ως λαβή.118

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα αιχμηρά εργαλεία διατηρούν και τις επιφύσεις του 

οστού, από το οποίο κατασκευάστηκαν. Στις περιπτώσεις αυτές οι επιφύσεις 

διαμορφώνονται κατάλληλα και σχηματοποιούνται με τριβή ή απόξεση, για να 

αποκτήσουν τη μορφή βάσης.

2.5.1.3 Αιχμηρά εργαλεία σε παρασχίδες

Αυτή η υποκατηγορία αιχμηρών εργαλείων αποτελείται από εργαλεία σε 

παρασχίδες μακρών οστών ή πλευρών. Χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες, (α) στα 

εργαλεία που έχουν διαμορφωθεί σε παρασχίδες με ελάχιστη κατεργασία των 

πλευρών και (β) σ’ αυτά τα οποία έχουν υποστεί τόση κατεργασία, που είναι σχεδόν 

αδιάγνωστος ο ανατομικός φορέας προέλευσής τους, αλλά και το ζώο από το οποίο 

προήλθαν. Επειδή, προέρχονται από μακρά οστά- και σε όποιες περιπτώσεις αυτά 

αναγνωρίζονται- γίνεται αντιληπτό ότι τα εργαλεία αυτά έχουν κατασκευαστεί από 

πλευρές και μακρά οστά ζώων μεσαίου και - σε σπάνιες περιπτώσεις - μεγάλου 

μεγέθους. Μέσω των τεχνικών που προαναφέρθηκαν και, συγκεκριμένα, της 

ελεγχόμενης τεχνικής της «εγχάραξης -  πριονίσματος» και της παρατεταμένης 

χρήσης τριβής και απόξεσης δημιουργείται αυτό το αποτέλεσμα στα τεχνουργήματα 

αυτά. Πρόκειται για εργαλεία ποικίλου μήκους με ευθύγραμμες και, σχεδόν,

Χατζούδη 2002,613-614. 
117Στρατούλη 1993,499. 
118Χατζούδη 2002,614.
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παράλληλες πλευρές.119 Σε πολλές περιπτώσεις οι παρασχίδες από πλευρές φέρουν 

διαμπερή οπή μικρής διαμέτρου στο ένα άκρο τους, προφανώς, για τη στερέωση 

νήματος.

Τα αντικείμενα χωρίς οπή λειτουργούσαν ως οπείς, ή είχαν άλλες χρήσεις. Τα 

τεχνουργήματα, όμως, που φέρουν οπές είναι σίγουρο ότι είχαν λειτουργική χρήση 

ως βελόνες για τις υφαντικές εργασίες.

2.5.1.4 Κατηγορίες αιχμηρών εργαλείων 

Οπείς

Με τον όρο οπέας εννοείται κάθε αιχμηρό οστέινο τέχνεργο, μη 

προκαθορισμένης μορφής, το οποίο είχε κατεργαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

απολήγει σε ένα αιχμηρό ενεργό άκρο και να μπορεί να δημιουργεί οπές σε άλλα 

υλικά. Οι οπείς είναι τα πιο πολυάριθμα ευρήματα, συνήθως, στον τομέα των 

οστέινων εργαλείων. Τα ίχνη χρήσης αυτών των αντικειμένων οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι χρησιμοποιήθηκαν για διατρήσεις ή για υφαντικές εργασίες σε 

οργανικά υλικά πυκνής διατομής, όπως δέρμα ή γούνα.1' 0 Κάποιοι οπείς μπορεί να 

χρησιμοποιούνταν και σε φυτικά υλικά, ακόμα και σε διεργασίες κεραμικής. (Εικ.31)

Βελόνες

Οι βελόνες αποτελούν ένα λειτουργικό σύνολο οστέινων εργαλείων, το οποίο 

είναι πολύ ιδιαίτερο, όσον αφορά στην κατασκευή και τη χρήση. Είναι αντικείμενα 

τα οποία έχουν υποστεί μεγάλη κατεργασία και πολλά από αυτά φέρουν οπή στο ένα 

άκρο για την εισχώρηση νήματος. Οι βελόνες χρησίμευαν στην καθημερινότητα για 

την υφαντική διαδικασία. Ανάλογα με το μέγεθος του εργαλείου και του ενεργού 

άκρου χρησιμοποιούνταν σε υλικά πυκνής ή αραιής διατομής. (Εικ. 22)

Η διάνοιξη της οπής στα εργαλεία αυτά γίνεται με λίθινο τρυπάνι με πίεση και 

από τις δύο κατευθύνσεις ή με τη συνεχή κυκλική κίνηση μέχρι να επιτευχθεί η 

διάνοιξη της οπής. Η χρήση τρυπανιού από οψιανό ή πυριτόλιθο αναγνωρίζεται από

Στρατούλη 1993,499-509.
120Vitezovic 2011,124.
121 Ανάλογα εργαλεία ξέρουμε από τη Σκοτεινή Θαρρουνίων, από τους Σιταγρούς και το Αχίλλειο.
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την παρουσία ομόκεντρων ακμών διάτρησης στα εξωτερικά τοιχώματα της οπής. 

Στη συνέχεια, με την τεχνική της απόξεσης και της λείανσης εξομαλύνονταν οι 

επιφάνειες. (Εικ. 22)

Χρησιμοποιούνταν για εργασίες όπως το ράψιμο , η υφαντική ή ακόμα και η 

διακόσμηση των υφαντών. Επίσης, σε υλικά όπως το μαλλί, γινόταν χρήση βελονών 

για την πλέξη ή την ύφανσή του.123

122

Αγκίστρια

Μία σημαντική κατηγορία τεχνουργημάτων, τα οποία αποτελούν εργαλεία 

χωρίς αμφιβολία για τη χρήση και εντάσσονται, κατά μία ευρεία έννοια, στα αιχμηρά 

εργαλεία, είναι τα αγκίστρια. Πρόκειται για μια κατηγορία που δεν ανήκει στις 

τυπικές της νεολιθικής περιόδου στον ελλαδικό χώρο, αν και έχει εντοπιστεί σε 

μερικούς οικισμούς. Τα αγκίστρια από οστό είναι αντικείμενα των οποίων ο τύπος 

αποκτάται μέσω διαφορετικών μετατροπών και τεχνικών διαμόρφωσης σε ένα 

ακριβές εννοιολογικό σχήμα το οποίο ορίζει το άγκιστρο μέσα στο χρόνο, από τη 

στιγμή της εμφάνισής του ως σήμερα.124 Τα αγκίστρια εμφανίστηκαν από την 

Ανώτερη Παλαιολιθική εποχή ως εργαλεία ψαρέματος, συνέχισαν να 

χρησιμοποιούνται κατά τη Μεσολιθική εποχή με κύριο παράδειγμα στον ελλαδικό 

χώρο το σπήλαιο του Κύκλωπα στα Γιούρα και η χρήση τους είναι εμφανής και στη 

Νεολιθική περίοδο, κυρίως σε θέσεις που σχετίζονταν με το υγρό στοιχείο, όπως το 

Δισπηλιό. (Εικ. 13)

Τα αγκίστρια κατασκευάζονταν από σχίζες μακρών οστών ή πλευρών από 

ζώα μεσαίου μεγέθους, όπως οι καπρίνες, καθώς επίσης, από οστά μικρών άγριων 

ζώων και πτηνών, όπως μαρτυρά το μέγεθος κάποιων ευρημάτων. Για την κατασκευή 

τους χρησιμοποιήθηκε και ελαφοκέρατο και πιο σπάνια δόντια ζώων.125

Η περιγραφή του τρόπου κατασκευής των αγκιστριών έγινε, αρχικά, για το 

σπήλαιο του Κύκλωπα στα Γιούρα, που έδωσε το μεγαλύτερο γνωστό σύνολο στον

Στρατούλη 1993,509. 
123Στρατούλη 1993,511.
124Moundrea -  Agrafioti 2011,14-15. 
125Moundrea -  Agrafioti 2011,20.
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ελλαδικό χώρο126 και στη συνέχεια για τα αγκίστρια του Νεολιθικού Δισπηλιού127 Η 

κατεργασία για την τελική μορφή γινόταν με συνδυασμό πολλών τεχνικών. Με 

εγκάρσια αυλάκωση τεμαχιζόταν το οστό στη διάφυσή του σε μικρά τμήματα ή το 

κέρατο στο στέλεχος ή στους κλάδους και απέδιδε τους κατάλληλους φορείς για να 

μορφοποιηθούν στη συνέχεια ως αγκίστρια. Έπειτα, με τη διαδικασία της απόξεσης 

και της τριβής εξομαλύνονταν οι επιφάνειες και ο φορέας το τοίχωμα το απαιτούμενο 

πάχος. Έπειτα, με τη βοήθεια διατρητικού οργάνου διανοιγοταν οπή , η οποία με 

προσεκτική διεύρυνση και διαμόρφωση με τις τεχνικές της απόξεσης και της τριβής 

αποκτούσε ένα καμπύλο σχήμα, σε μορφή σχήματος U. Με τις τεχνικές της απόξεσης 

και της τριβής διαμορφωνόταν και το υπόλοιπο εργαλείο, ως την τελική του μορφή. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δημιουργούνταν εγκοπές στο στέλεχος του αγκιστριού για 

να μπορεί να σταθεροποιηθεί η πετονιά και το δόλωμα. Αυτά τα τεχνουργήματα 

αποτελούν προϊόντα ισχυρής κατεργασίας και μεταποίησης της πρώτης ύλης. (Εικ. 

14)

2.5.2 Κοφτερά , Λοξότμητα εργαλεία

Τα κοφτερά εργαλεία με λοξότμητη απόληξη αποτελούν μία κατηγορία 

εργαλείων, η οποία συγκεντρώνει τεχνομορφολογικά ανομοιογενή αντικείμενα, τα 

οποία διαφέρουν από την προηγούμενη κατηγορία των αιχμηρών εργαλείων. Η 

κατασκευή των εργαλείων αυτών γίνεται σε μακρά οστά , σε πλευρές και σε κέρατα. 

Τα ζώα από τα οποία προήλθαν οι ανατομικοί φορείς ήταν -  κυρίως - μεσαίου 

μεγέθους, αλλά έχουν εντοπιστεί και οστά ζώων μεγάλου μεγέθους. Η κατασκευή 

των εργαλείων γινόταν σε ολόκληρα ή διχοτομημένα μακρά οστά, σε πλευρές και 

κλάδους κεράτων.

Σ’ αυτήν την κατηγορία των εργαλείων συγκαταλέγονται οστέινα και 

κεράτινα τεχνουργήματα λόγω της ομοιότητάς τους στη μορφοποίηση των ενεργών

Moundrea -  Agrafioti 2011,2-28.
127 Στρατούλη 2002, 2008.
128Τα διατρητικά όργανα, όπως τρυπάνια, είναι γνωστά από την Αρχαιότερη Νεολιθική στον Ελλαδικό 
χώρο και τα Βαλκάνια.
129Moundrea -  Agrafioti 2003,134-135.
130Στρατούλη 2008,18-20.
131Στρατούλη 1993,512.
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τους άκρων. Τα λοξότμητα εργαλεία από οστό και κέρατο προτείνεται ότι 

χρησιμοποιούνταν ως σμίλες, ως λειαντήρες, ως ξέστρα, κλπ. Η διαδικασία 

κατασκευής τους περιελάμβανε τρία στάδια. Στο πρώτο, μετά την επιλογή του 

ανατομικού φορέα, αφαιρούνταν με την ελεγχόμενη τεχνική «αυλάκωση -  

πριόνισμα» τμήμα της διάφυσης του οστού και στο σημείο αφαίρεσης 

διαμορφωνόταν το ενεργό άκρο. 132 Στην περίπτωση που το υλικό κατεργασίας ήταν 

κέρατο , επιλεγόταν ένας τομέας του, κοβόταν κατά μήκος και αφαιρούνταν το 

εσωτερικό σπογγώδες τμήμα του. Το κέρατο, μετά από αυτή την κατεργασία γινόταν 

ένα κοίλο αντικείμενο με σπασμένα άκρα. 133 Έπειτα, και για τα δύο υλικά , η 

κατεργασία συνεχιζόταν με εξομάλυνση των επιφανειών που είχαν αποσπαστεί , με 

τη γνωστή τεχνική της απόξεσης. Το τελικό στάδιο διαμόρφωσης γινόταν με την 

τεχνική της τριβής, η οποία εφαρμόζονταν στο ενεργό άκρο για τη σχηματοποίησή 

του. 134 Στα λοξότμητα εργαλεία από οστό135, συνήθως, το σώμα μένει ανεπεξέργαστο 

και σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει κατεργασία και στη βάση του τεχνέργου.136(Εικ. 

23,24)

Από τη μορφή του ενεργού άκρου γίνεται αντιληπτή η λειτουργία των 

τεχνουργημάτων αυτών. Από τα ίχνη χρήσης φανερώνεται ο τρόπος εφαρμογής και 

δράσης των εργαλείων στις επιφάνειες όπου ενεργούσαν. Τα εργαλεία αυτά ίσως 

ενεργούσαν πάνω σε επιφάνειες πυκνής διατομής, ως ξέστρα σε επιφάνειες 

εύκαμπτων υλικών - όπως δέρμα - σε αποφλοιώσεις ξύλου ή σε αποσχίσεις κλαδιών. 

Τα κεράτινα αντικείμενα που είχαν αυτό το κοίλο σχήμα, υπάρχει περίπτωση να 

χρησίμευαν και ως κουτάλια. 137

Στρατούλη 1993,514.
133Elster 2003,44.
134Στρατούλη 1993,514
135 Διαφορετικές τεχνικές κατασκευής κοφτερών εργαλείων από κέρατο θα αναφερθούν για τον 
οικισμό των Σιταγρών. (Elster 2003)
136Χρηστίδου 2006.
137Elster 2003,45.

33

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:09:02 EEST - 44.213.66.193



2.5.2.1 Κατηγορίες κοφτερών εργαλείων

Ξέστρα

Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνταν , κατά κύριο λόγο, στην κατεργασία του 

δέρματος και άλλων εύκαμπτων υλικών. Το ενεργό τους άκρο ήταν λοξότμητο και 

χρησιμοποιούνταν για απόξεση ή την απολέπιση της επιφάνειας που δρούσαν.

Σμίλες

Οι σμίλες αποτελούν εργαλεία που χρησίμευαν για την εγχάραξη ή την 

αυλάκωση υλικών. Η χρήση τους γινόταν σε ξύλο ή άλλα υλικά πυκνής διατομής, τα 

οποία μπορούν να σμιλευτούν , με την απλή διαδικασία της εγχάραξης ή με εγχάραξη 

με τη βοήθεια ελεγχόμενης κρούσης. Αυτό, ίσως, συνέβαινε με τη βοήθεια κάποιου 

κρουστικού εργαλείου, το οποίο ωθούσε με την κρούση τη σμίλη να εισχωρήσει 

βαθύτερα στο υλικό κατεργασίας.

Κουτάλια

Τα κοίλα παράγωγα των κεράτων , όπως αναφέρθηκε, χρησίμευαν, ίσως, ως 

κουτάλια στην καθημερινή ζωή των κατοίκων. Τα κουτάλια χρησίμευαν για τη 

μετακίνηση υλικών από το ένα δοχείο στο άλλο, για την άντληση υγρών από 

αποθηκευτικά δοχεία και ως κουτάλια στη διατροφική διαδικασία.

2.5.3 Αποστρογγυλεμένα εργαλεία

Τα αποστρογγυλεμένα εργαλεία ονομάστηκαν έτσι, διότι το ενεργό τους άκρο 

έχει στρογγυλεμένη απόληξη. Τα τεχνουργήματα αυτά κατασκευάζονταν κατά κύριο 

λόγο από πλευρές ή κέρατα. Η στρογγυλοποίηση του άκρου του κεράτου θεωρείται 

ότι προέκυψε με τρεις πιθανούς τρόπους: (α) τα εργαλεία αρχικά ήταν κοφτερά και 

μέσω της συνεχούς χρήσης απέκτησαν τη στρογγυλοποίηση αυτή του ενεργού άκρου, 

(β) η αποστρογγύλευση να προέκυψε από φυσικά αίτια, από το τρίψιμο του κέρατος 

από το ίδιο το ζώο στους κορμούς των δέντρων. Οι τεχνίτες της εποχής επέλεγαν 

ηθελημένα το συγκεκριμένο τμήμα του κεράτου και με την τεχνική «αυλάκωση -  

θραύση» αποκτούσαν το, εν δυνάμει, τέχνεργο. (γ) είναι η δημιουργία του

138Λεπτομέρειες ως προς τους τύπους και τις ομάδες των κοφτερών θα αναφερθούν στην παρουσίαση 
των οικισμών.
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τεχνουργήματος με κανονική διαδικασία κατεργασίας του οστού για την απόδοση 

εργαλείου.139

Με την τεχνική του πελεκήματος αποσπώνται εγκάρσια τμήματα από τις 

διακλαδώσεις του κεράτου. Η επιφάνεια της απόσπασης αποτελεί τη βάση του 

εργαλείου. Τα άκρα των διακλαδώσεων - χωρίς ιδιαίτερη κατεργασία - αποτελούν τα 

ενεργά άκρα των εργαλείων.140 Η αποστρογγύλευση ,ίσως, επιτεύχθηκε με την 

τεχνική της τριβής.(Εικ.26)

Τα εργαλεία αυτά πιθανότατα χρησίμευαν ως στιλβωτήρες όταν είχαν 

πεπλατυσμένη μορφή και προέρχονταν κατά βάση από πλευρές, λειτουργούσαν ως 

λειαντήρες ή ως σπάτουλες. Η δράση τους γινόταν, πιθανότατα, σε επιφάνειες από 

μαλακά υλικά, όμως, υπάρχουν ασάφειες σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας και 

διαχείρισης των εργαλείων αυτών.141

2.5.3.1 Τα είδη των αποστρογγυλεμένων εργαλείων 

Στιλβωτήρες ή Λειαντήρες

Ο στιλβωτήρας είναι το εργαλείο το οποίο, μέσω της δράσης του, λειαίνει μία 

επιφάνεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες οργανικές , όπως δέρμα ή 

ανόργανες, όπως κεραμικά σκεύη.

Π επλατυσμένα άκρα , Σπάτουλες

Είναι εργαλεία που κατασκευάστηκαν με τη μέθοδο «κοπής-θραύσης». Το 

ενεργό άκρο επιδέχτηκε πεπλάτυνση , έτσι, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν και 

ως κρουστικά. Στην ίδια κατηγορία των πεπλατυσμένων εργαλείων ανήκουν και οι 

«σπάτουλες». Εργαλεία κατασκευασμένα από κέρατα ή πλευρικά οστά που έχουν 

διαχωριστεί, κοπεί και μορφοποιηθεί σε μία επίπεδη φόρμα, η οποία είναι 

στρογγυλεμένη και πεπλατυσμένη στη μία πλευρά. 142(Εικ. 30,31)

13SElster 2003,45. 
140Στρατούλη 1993,523-524. 
141Στρατούλη 1993,523-524. 
142Elster 2003,46.
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2.5.4 Σύνθετα Εργαλεία/ Λαβές

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα εργαλεία τα οποία κατασκευάζονταν με 

σκοπό να συνδεθούν και με άλλα υλικά και να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο, 

σύνθετο εργαλείο. Η κατασκευή τους γινόταν από ελαφοκέρατο, γιατί το υλικό αυτό 

ευνοούσε σ’ αυτού του είδους την κατεργασία. Το κέρατο τεμαχιζόταν σε τμήματα 

και από αυτά χρησιμοποιούνταν είτε οι διακλαδώσεις είτε τμήματα από το στέλεχος.

Στο κέρατο, μετά την τεχνική του τεμαχισμού, διανοιγόταν διαμπερής οπή , η 

σε κυκλικό ή ορθογώνιο σχήμα. Η οπή γινόταν κοντά στο άνω ή το κάτω άκρο του 

κεράτου. Στην υποδοχή τοποθετούνταν ξύλινος στειλεός και το εργαλείο χρησίμευε 

ως σκαπτικό ή εργαλείο κρούσης (Εικ. 8,9,11,12). Σε άλλες περιπτώσεις, 

αφαιρούνταν το σπογγοειδές τμήμα από το εσωτερικό του κεράτου, αυτή η τεχνική 

ονομάζεται εκκοίλανση143, και στο σημείο στερεωνόταν λίθινη απόληξη. Κοντά στο 

άλλο άκρο διανοιγόταν οπή και τοποθετούνταν ξύλινη λαβή.144Το εργαλείο αυτό 

χρησιμοποιούνταν ως αξίνα, σκαπτικό εργαλείο ή και κρουστικό εργαλείο. (Εικόνα 

27,28)

Το κέρατο μετά την κατεργασία του και την αφαίρεση του εσωτερικού 

σπογγώδους τμήματος ή τη διάνοιξη της διαμπερούς οπής στο στέλεχος του 

λειτουργούσε ως λαβή, στις άκρες του τοποθετούνταν λίθινες ή ξύλινες απολήξεις.145

Τα ίχνη φθοράς που εντοπίστηκαν πάνω σ' αυτά τα τεχνουργήματα δείχνουν 

ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ από τους κατόχους τους. Το υλικό κατασκευής τους 

δηλώνει γνώση των τεχνιτών και εξειδίκευση τους. (Εικ. 12)

2.5.5 Κοσμήματα και άλλα αντικείμενα από οστό και κέρατο

Το οστό και το κέρατο έχουν χρησιμοποιηθεί και για τη δημιουργία 

κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων τα οποία αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία των 

οστέινων τεχνουργημάτων. Τα κοσμήματα και τα οστέινα μικροαντικείμενα είναι 

σπάνια, τα οποία δεν είχαν χρηστική αξία, αλλά χρησιμοποιούνταν ως είδη 

κόσμησης, ως ξεχωριστά αντικείμενα. Τέτοια αντικείμενα ήταν χάντρες από οστό ή

Στρατούλη 1997,505-522 
144Elster 2003,47-48.
145 Moundrea-Agrafioti 1987,249-254.
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δόντια, διάτρητα δόντια , χτένια και άλλα αντικείμενα.146 Επίσης, οστά που είχαν τη 

χρήση παιχνιδιών , όπως αστράγαλοι. Όμως, η εργασία δεν πραγματεύεται αναλυτικά 

αυτή την κατηγορία τεχνουργημάτων, καθώς επικεντρώνεται στα εργαλεία.

146Για την κατηγορία των κοσμημάτων υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία, ενδεικτικά, βλ. Καραλή 1996, 
Κυπαρίσση -  Αποστολίκα 2001, Νικολαϊδου 2003, Ορφανίδη 1993 κ.ά.
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3 Οστεοτεχνία οικισμών από τον Ελλαδικό χώρο κατά τη
Νεολιθική Εποχή

Τα νοικοκυριά της νεολιθικής δημιουργούν προβλήματα στη μελέτη των 

αρχαιολόγων ως προς την αναγνώριση και τους ορισμούς των αρχαιολογικών 

ευρημάτων. Αυτό οφείλεται στη διαφορετική έκταση των αρχαιολογικών δεδομένων 

και στην ανομοιογένεια - στο χώρο και στο χρόνο - των νεολιθικών κοινωνιών. Στους 

νεολιθικούς οικισμούς παρατηρείται ότι τα άτομα που διαμένουν μαζί στη μικρότερη 

οικιστική μονάδα του οικισμού, δηλαδή το νοικοκυριό, μπορούν να παράγουν 

αυξημένο αριθμό εργαλείων. Επίσης, οι κοινωνικές ομάδες, οι οποίες διαμένουν σε, 

σχετικά , κοντινή ακτίνα μεταξύ τους, αλλά και σε πιο μεγάλες αποστάσεις, που 

όμως, μοιράζονται τον ίδιο υλικό πολιτισμό, μπορούν να θεωρηθούν ομάδες του ίδιου 

πολιτισμικού κύκλου.147 Αυτές οι ομάδες ανήκουν στο ίδιο δίκτυο ανταλλαγής 

προϊόντων ή ανταλλαγής ιδεών ή , πιθανότατα, αντάλλασσαν και τα δύο.

Στον ελλαδικό χώρο τη Νεολιθική περίοδο υπήρξαν πολυάριθμοι οικισμοί, οι 

οποίοι έχουν έρθει στο φως και ήταν πλούσιοι σε κινητά ευρήματα. Τα οστέινα 

τεχνουργήματα, αποτελούν ένα είδος ευρημάτων από τα λιγότερα εξεταζόμενα από 

τους ερευνητές, αλλά έχουμε και αρκετές περιπτώσεις με ειδικές μελέτες. Σε μερικές 

περιπτώσεις η μελέτη των οστέινων εργαλείων είναι εκτενής, λεπτομερής και 

αναλυτική. Στο κεφάλαιο αυτό θα παρατεθούν ενδεικτικά ορισμένοι οικισμοί, για να 

γίνουν κατανοητά τα όσα αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, ως προς την 

τεχνολογία και την κατηγοριοποίηση, και για να οδηγήσουν σε συγκρίσεις και 

συμπεράσματα σχετικά με τα εργαλεία.

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά σε επιλεγμένους οικισμούς και την οστεοτεχνία 

τους, κατά χρονολογική σειρά. Οι θέσεις θα παρατεθούν ξεκινώντας με αυτές της ΑΝ 

και ολοκληρώνοντας με αυτές της ΝΝ.

3.1 Σπήλαιο Φράγχθι

Το σπήλαιο Φράγχθι είναι από τα πιο σημαντικά σπήλαια στον προϊστορικό 

ελλαδικό χώρο. Βρίσκεται στην περιοχή της Αργολίδας και κατοικήθηκε από την

147 Halstead 1999,78-90.
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Παλαιολιθική εποχή ως τη Νεολιθική.148 Οι επιχώσεις του σπηλαίου έφεραν στο φως 

υλικό πολιτισμό που συνδέεται από την Ακεραμική περίοδο149 ως την Τελική 

Νεολιθική.150 Το σπήλαιο κατέρρευσε στο τέλος της νεολιθικής περιόδου και 

σταμάτησε και η κατοίκηση του, περίπου το 3000 π.Χ.

Τα οστέινα αντικείμενα της ανασκαφής ξεπερνούν τα 300, ταξινομήθηκαν από 

την Payne, δημοσιεύτηκαν σε μία προκαταρτική δημοσίευση και δεν εξετάστηκαν 

περαιτέρω. Βάσει της μελέτης της Payne , είναι εμφανές ότι στο Φράγχθι 

εντοπίστηκαν οστέινα εργαλεία και των τεσσάρων κατηγοριών (αιχμηρά, κοφτερά, 

αποστρογγυλεμένα και σύνθετα). Από τα 329 εργαλεία, τα 239 μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν στην κατηγορία των αιχμηρών. Λαμβάνοντας υπόψη τις τρεις 

βασικές κατηγορίες αιχμηρών εργαλείων, που συνδέονται με την κατασκευή τους, 

δηλαδή, αιχμηρά σε διχοτομημένα μακρά οστά, σε μη διχοτομημένα μακρά οστά και 

σε παρασχίδες, στο Φράγχθι μάλλον συναντώνται, κυρίως, αιχμηρά τέχνεργα 

κατασκευασμένα μόνο σε διχοτομημένα μακρά οστά. Ενδείξεις για τις άλλες δύο 

κατασκευαστικές κατηγορίες δεν αναφέρονται στη μελέτη, οπότε δε μπορεί να 

βεβαιωθεί η απουσία ή η παρουσία τους. Η ερευνήτρια διαίρεσε τη βασική 

κατασκευαστική κατηγορία από διχοτομημένα οστά σε πέντε τύπους: (α) αιχμηρά στο 

κάτω τμήμα μεταποδίου καπρίνων, (β) αιχμηρά σε διχοτομημένο μεταπόδιο 

καπρίνων, (γ) τα αιχμηρά σε διχοτομημένα μεταπόδια καπρίνων με διαμορφωμένη 

βάση, (δ) τις μικρές αιχμές σε μεταπόδια λαγών ή σκύλων και τέλος, (ε) τις μακριές 

αιχμές στο κάτω τμήμα της κνήμης λαγού. Από τους τύπους αυτούς 

αντιλαμβανόμαστε ότι η διχοτόμηση των οστών είχε επιτευχθεί με κατά μήκος 

διαχωρισμό, όμως από τους τύπους (β) και (ε), γίνεται αντιληπτό ότι είχε γίνει χρήση 

και εγκάρσιου τεμαχισμού.

Τα υπόλοιπα οστέινα είναι 46 αποστρογγυλεμένα151, 25 κοφτερά152, 5 

αγκίστρια, 1 αξίνα, 3 περίαπτα και μία χάντρα.153 Αυτό αποτελεί το σύνολο των 

εργαλείων από την Παλαιολιθική ως την Τελική Νεολιθική. Ένα εργαλείο

148 Jacobsen 1984,303-319.
149 Jacobsen 1973, 253-254.
150 Ενώ, η κατοίκηση σε σπήλαια φαίνεται να είναι περιστασιακή, στο σπήλαιο αυτό παρατηρείται 
μόνιμη κατοίκηση.
151 Σπάτουλες και κουτάλια.
152 „  .^,εστρα.
153 Payne 1973,253
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χρονολογείται στα Παλαιολιθικά, 22 κατατάσσονται στη Μεσολιθική και τα 

υπόλοιπα στη Νεολιθική περίοδο.

Στην ΑΝ κυριαρχούν τα κοφτερά154, αλλά εντοπίστηκαν και αιχμηρά, ο 

αριθμός των ευρημάτων, όμως, είναι πολύ μικρός. Στη ΜΝ ανήκουν 90 εργαλεία, η 

πλειοψηφία των οποίων ανήκει στην κατηγορία των αιχμηρών. Τα 53 αιχμηρά 

τεχνουργήματα ταξινομήθηκαν στους τύπους (α), (β) και (ε), ενώ φαίνεται να 

απουσιάζουν οι τύποι (γ), (δ). Τα υπόλοιπα 24 εργαλεία, τα οποία αναγνωρίστηκαν 

ως αιχμηρά, ανήκουν σε άλλα είδη αιχμών. Από το υπολειπόμενο σύνολο, 13 

τεχνουργήματα είναι σπάτουλες και υπάρχει και ένα καλοφτιαγμένο αγκίστρι.

Στη ΝΝ υπάγονται 56 εργαλεία και χαρακτηρίζονται από δύο νέους τύπους 

αιχμηρών, τον τύπο 3 και 4. Ο τύπος 2 συνεχίζει να υφίσταται, αλλά οι τύποι 1 και 5 

έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Εντοπίστηκαν , επίσης, 19 άλλες αιχμές , 4 σπάτουλες , 

ένα κουτάλι και δύο περίαπτα. Βρέθηκε και ένα εργαλείο από κέρατο , αξίνα με 

διαμπερή οπή για την τοποθέτηση στειλεού.155

Στην ΑΝ παρατηρείται ότι τα κοφτερά εργαλεία υπερέχουν έναντι των άλλων 

κατηγοριών, το δείγμα μελέτης όμως σ' αυτήν την περίοδο είναι πολύ μικρό. 

Επομένως, δε γίνεται να υποστηριχτεί απόλυτα ότι επέλεγαν τα κοφτερά εργαλεία, 

γιατί οι εργασίες που εκτελούσαν σχετίζονταν με αυτή τη μορφή εργαλείων. Στις 

άλλες δύο περιόδους που έπονται, ΜΝ και ΝΝ, φαίνεται ξεκάθαρα η αριθμητική 

πλειοψηφία των αιχμηρών εργαλείων. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί οι εργασίες με τις 

οποίες ασχολούνταν οι κάτοικοι απαιτούσαν πιο πολλά αιχμηρά εργαλεία, είτε γιατί 

λόγω της εύθραυστης μορφή του ενεργού άκρου ανανέωναν συνεχώς την 

εργαλειοθήκη τους. Σε σχέση με τους ανατομικούς φορείς, παρατηρείται προτίμηση 

στα μακρά οστά καπρίνων, αλλά επέλεγαν και οστά από μικρότερα ζώα. Αυτό που 

φαίνεται ξεκάθαρα είναι η περιορισμένη χρήση κεράτου, αυτό ίσως οφείλεται στο 

γεγονός της κτηνοτροφίας και της περιορισμένης ενασχόλησης με το κυνήγι, κυρίως 

για ζώα τέτοιου μεγέθους. Αυτό φανερώνεται από το γεγονός ότι εντοπίστηκαν 

περισσότερα εργαλεία που προέρχονταν από οστά λαγού παρά από κέρατο 

ελαφοειδούς.

“  Σμίλες.
155 Payne 1973,253-254.
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3.2 Αχίλλειον Θεσσαλίας

Το Αχίλλειον είναι νεολιθικός οικισμός της ΑΝ και ΜΝ περιόδου. Βρίσκεται 

στη Θεσσαλία, κοντά στα Φάρσαλα. Στον οικισμό αυτό διακρίθηκαν τέσσερις 

οικιστικές φάσεις : στην ΑΝ ανήκουν οι φάσεις I και II, στη μετάβαση της ΑΝ στην 

ΜΝ ανήκει η φάση III και τέλος στη ΜΝ η φάση IV. Πολυάριθμα οστέινα και 

μερικά κεράτινα τέχνεργα ανακαλύφθηκαν στο Αχίλλειο. Τα οστέινα τέχνεργα 

χωρίζονται στις κατηγορίες, αιχμηρά, κοφτερά, αποστρογγυλεμένα και σύνθετα 

εργαλεία.156

1) Αιχμηρά Εργαλεία : Τα αιχμηρά εργαλεία αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία 

οστέινων στο Αχίλλειο: 67 τέχνεργα. Η ταξινόμησή τους βασίστηκε στα 

μορφολογικά τους γνωρίσματα. Διαιρέθηκαν σε δύο υποκατηγορίες : α) βελόνες β) 

οπείς

Α)Βελόνες : Οι βελόνες είναι μικρές, λεπτές, χρησιμοποιούνταν για ράψιμο, καθώς 

είχαν και το μέγεθος που ταιριάζει. Έχουν μήκος 3-4 εκ και κάποιες φέρουν εγκοπή 

στη βάση. (Εικ. 18)

Β)οπείς : Οι οπείς είναι μεγαλύτεροι, φαρδύτεροι και με το ενεργό τους άκρο γίνεται 

ξεκάθαρο ότι χρησιμοποιούνταν για τη διάνοιξη οπών. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν 

δεχτεί τόσο ισχυρή κατεργασία που δε μπορεί να γίνει ξεκάθαρα ποιο άκρο του οστού 

έχει χρησιμοποιηθεί, το άνω ή το κάτω. (Εικ. 31)

Το 50% όλων των αιχμηρών έχουν στίλβωση σε πολλά σημεία (στελέχη και 

αιχμές ). Τα εργαλεία έχουν υποστεί φθορές χρήσης και φθορά και από το έδαφος. 

Πολλά από αυτά έχουν εντοπιστεί θραυσμένα, υπάρχουν όμως και παραδείγματα 

ολόκληρων οστέινων157. Κατά κύριο λόγο έχουμε χρήση των οστών καπρίνων για 

την κατασκευή αυτής της κατηγορίας εργαλείων. Η χαρακτηριστική τεχνική που 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή οπέων είναι ο επιμήκης διαχωρισμός μακρών 

οστών. Συνήθως, έχουν λειασμένη αιχμή, αλλά το στέλεχος τους δεν παρουσιάζει 

ενδείξεις λείανσης. Ιδιαίτερο εύρημα αποτελεί ένα τέχνεργο , το οποίο ανήκει στη 

φάση IV, και προέρχεται από φτέρνα χοίρου, της οποίας το ένα άκρο ήταν 

σχηματισμένο και λειασμένο σε πλατειά αιχμή, δίνοντας ένα μη κανονικό σχήμα στο

156 Winn, Shimabuku 1989, 259.
157 Το μήκος τους κυμαίνεται από 4-10 εκ και το πλάτος τους πάνω από 1 εκ..
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οστό. Το τέχνεργο χρησιμοποιούνταν πιθανότατα ως χαρακτικό εργαλείο, ίσως για τη
'  158διακόσμηση των κεραμικών.

2) Κοφτερά Εργαλεία : η κατηγορία αυτή αποτελείται από οστέινες παρασχίδες, από 

λεπτό, σκληρό οστό. Τα οστέινα τμήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή 

των εργαλείων επιλέγονταν από τα απορρίμματα των σπασμένων οστών ή από τη 

διαδικασία τεμαχισμού του ζώου. Χρησιμοποιούνταν, πιθανότατα, για κοπή , ξύσιμο, 

και τριβή.

3) Αποστρογγυλεμένα /  Πεπλατυσμένα εργαλεία : σ’ αυτήν την κατηγορία 

εντοπίζονται τα πεπλατυσμένα οστά πλευρών διαμορφωμένα σαν 

σπάτουλες.(Εικ.29,30) Έχουν εντοπιστεί δέκα (10) εργαλεία,159 σε αυτά ανήκουν οι 

στιλβωτήρες ή λειαντήρες, που ίσως λειτουργούσαν ως στιλβωτήρες στην κεραμική. 

Επίσης, θραύσματα από μικρά οστά χρησιμοποιούνταν ως λειαντήρες.

4) Σύνθετα εργαλεία : Τα σύνθετα αποτελούν την τελευταία κατηγορία , η οποία 

έχει πολύ περιορισμένο αριθμό ευρημάτων. Τα περισσότερα εργαλεία είναι 

φτιαγμένα από τις απολήξεις των διακλαδώσεων των κεράτων, οι οποίες σε μερικές 

περιπτώσεις έχουν εξομαλυνθεί. Κάποια φέρουν ίχνη χρήσης και φαίνεται ότι 

λειτουργούσαν ως σκαπτικά εργαλεία. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση επεξεργασμένων 

κεράτινων ευρημάτων παρατηρείται στην οικία της περιοχής της πρώιμης φάσης 

ΙΙΙβ.160

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, στο Αχίλλειο τα αιχμηρά εργαλεία αποτελούν 

την πλειοψηφία των οστέινων τεχνουργημάτων και η επόμενη αριθμητικά κατηγορία 

είναι τα κοφτερά. Παρατηρούμε ότι έχουν εντοπιστεί εργαλεία από όλες τις γνωστές 

κατηγορίες των οστέινων τεχνουργημάτων. Τα οστέινα εργαλεία είναι 

αντιπροσωπευτικά της τυπολογικής κατηγοριοποίησης που υφίσταται και σε άλλες 

νεολιθικές θέσεις της ίδιας πολιτιστικής παράδοσης. Η λειτουργία τους εξαρτάται και 

φαίνεται από το σχήμα τους (οπείς, βελόνες, σπάτουλες). Η αριθμητική υπεροχή των 

αιχμηρών σηματοδοτεί τον πρωτεύοντα ρόλο τους στις εργασίες των κατοίκων. Το 

κέρατο είχε περιορισμένη χρήση. Εντοπίστηκε , όμως, συγκέντρωση κεράτινων 

ευρημάτων σε συγκεκριμένο χώρο και σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως

Winn, Shimabuku 1989, 259
159 Winn, Shimabuku 1989,262
160 Winn, Shimabuku 1989,259-262

42

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:09:02 EEST - 44.213.66.193



μαρτυρούν τα ευρήματα από το στρώμα ΙΙΙβ σε μία οικία της περιοχής. Ο χώρος 

αυτός μπορεί να ήταν ο τόπος όπου οι τεχνίτες εργάζονταν με αυτά τα εργαλεία. 

Κατά τη γνώμη μου, το γεγονός ότι η συγκέντρωση του κέρατος βρέθηκε εκεί ίσως 

σηματοδοτεί κάποια ιδιαιτερότητα του χώρου ή των ανθρώπων που διέμεναν σ' 

αυτήν την οικία.

3.3 Ά γιος Πέτρος Αλοννήσου

Ο οικισμός του Αγίου Πέτρου βρίσκεται στη νήσο Κυρά Παναγιά στην 

ευρύτερη περιοχή της Αλοννήσου. Πρόκειται για έναν οικισμό ο οποίος κατοικήθηκε 

από τη Μέση Παλαιολιθική εποχή ως και την 5η χιλιετία. Τα ευρήματα της 

νεολιθικής περιόδου παραπέμπουν στην περίοδο της ΜΝ. Ανασκάφηκε από το 

Θεοχάρη και η δημοσίευση του οικισμού έγινε από των Ευστρατίου.

Τα εργαλεία έχουν ταξινομηθεί ανάλογα με τη μορφολογία του ενεργού άκρου 

σε τρεις κατηγορίες, αιχμηρά, κοφτερά και αποστρογγυλεμένα. Τα οστά που 

προτιμήθηκαν για την κατασκευή εργαλείων ήταν τα μεταπόδια καπρίνων, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι δε χρησιμοποιήθηκαν και άλλα μακρά οστά για την κατασκευή 

εργαλείων. Οι διαφύσεις μακρών οστών και οι πλευρές χρησιμοποιήθηκαν ευρέως. Οι 

κνήμες και τα ελαφοκέρατα χρησιμοποιήθηκαν -  μάλλον - ακέραια, το ίδιο συνέβη 

και με τα μεταπόδια σ’ αυτόν τον οικισμό, εντοπίστηκαν, όμως, και διχοτομημένα. 

Ενώ σε άλλες περιοχές παρατηρείται συχνά τεμαχισμός και διχοτόμηση των 

μεταποδίων, στον Άγ. Πέτρο χρησιμοποιήθηκαν, κυρίως, ακέραια.161

Το πιο συνηθισμένο είδος οστού κατασκευής ήταν το μεταπόδιο προβάτου. Στο 

σύνολο των οστέινων εργαλείων υπερέχουν τα αιχμηρά τεχνουργήματα, όπως οπείς 

και βελόνες.162 Τα εργαλεία αυτά χρησίμευαν για τη διάτρηση δερμάτων και για την 

ύφανση. Επίσης, ίσως, χρησιμοποιούνταν ως μέσον για την προετοιμασία των 

διχτυών για το ψάρεμα. Ευρήματα από αιχμηρά εργαλεία εντοπίστηκαν σε όλα τα 

αρχαιολογικά στρώματα. Στα στρώματα I και II εντοπίστηκαν 38 οστέινα εργαλεία, 

από αυτά τα 30 ανήκουν στην κατηγορία των αιχμηρών και 1 είναι κοφτερό. Στο 

στρώμα III τα οστέινα είναι 32, από αυτά τα 27 είναι αιχμηρά και το 1 κοφτερό.163

Moundrea -  Agrafioti 1981,322-323.
162 Eustratiou 1985,103.
163 Eustratiou 1985,45.
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Η επόμενη κατηγορία είναι αυτή των κοφτερών εργαλείων. Σ’ αυτή ανήκουν οι 

λειαντήρες, οι οποίες κατασκευάστηκαν από ολόκληρα οστά κνήμης. Υπάρχουν και 

εργαλεία, τα οποία έχουν αποστρογγυλεμένο ενεργό άκρο και φέρουν διατρήσεις. 

Αυτά ανήκουν στην κατηγορία των αποστρογγυλεμένων εργαλείων.

Στον Άγιο Πέτρο απουσιάζουν πλήρως εργαλεία από οστά βοοειδών και 

επίσης, δε φαίνεται να γινόταν χρήση κεράτου ελαφιδών. Λόγω της απουσίας χρήσης 

κεράτου δεν υπάρχουν ευρήματα από σύνθετα εργαλεία. Επίσης, εργαλεία σε 

πλευρές, όπως σπάτουλες164, δεν εμφανίζονται. Η απουσία αυτή συνεπάγεται δύο 

πράγματα: αφενός, την απουσία των ζώων που δεν εντοπίστηκαν τα οστά τους - 

δηλαδή να μην υπήρχαν βοοειδή και ελάφια, ή η παρουσία τους να ήταν πολύ 

περιορισμένη - αφετέρου, μπορεί να μην υπήρχε ανάγκη χρήσης τέτοιων εργαλείων , 

γι’ αυτό να μην κατασκευάστηκαν.165 Επιπλέον, παρατηρείται μία άλλη 

ιδιαιτερότητα, δε γίνεται ιδιαίτερη χρήση της τεχνικής του τεμαχισμού των 

διαφύσεων, τα οστά χρησιμοποιούνται κυρίως ακέραια. Αυτό υποδηλώνει αφενός τις 

τεχνικές προτιμήσεις των κατασκευαστών και αφετέρου τη χρήση των εργαλείων, 

ίσως να κατασκεύαζαν εργαλεία από ολόκληρο το οστό για να έχουν περισσότερη 

αντοχή στις εργασίες στις οποίες εξυπηρετούσαν. Κατά τον Ευστρατίου, τα 

περισσότερα τεχνουργήματα φαίνεται να είχαν μια γενική χρήση στην ένδυση, την 

επεξεργασία δέρματος ή την κατασκευή της κεραμικής166. Μεμονωμένοι τύποι που 

ξεχωρίζουν απ’ την ποσότητα ή τη μορφή μπορεί να σχετίζονταν με ειδικές 

δραστηριότητες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ένα τεχνούργημα από ανθρώπινο 

οστό,167 η λειτουργία του είναι άγνωστη , πιθανότατα είχε συμβολικό και όχι 

λειτουργικό χαρακτήρα.

3.4 Δήμητρα Σερρών

Ο οικισμός της Δήμητρας, βρίσκεται στην κεντρική Μακεδονία και εκτείνεται 

χρονολογικά από τη ΜΝ ως την ΥΕΧ. Ανασκάφθηκε τα έτη 1978-1980 και 1983. Οι 

ανασκαφές έφεραν πλούτο ευρημάτων στο φως. Η μελέτη των οστέινων εργαλείων 

έγινε από τη Χρηστίδου.

164 Eustratiou 1985,103.
165 Eustratiou 1985,45.
166 Εργαλεία ως μέσα διακόσμησης ή στίλβωσης των κεραμικών σκευών.
167 Eustratiou 1985,50.
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Από τα ευρήματα που εντοπίστηκαν, 225 ανήκουν στον τομέα των οστέινων 

εργαλείων. Επίσης, βρέθηκαν 45 τεχνουργήματα που σχετίζονταν έμμεσα με 

λειτουργικές ανάγκες και 16 ημίεργα και πυρήνες ή απορρίμματα κατασκευής άλλων 

οστέινων εργαλείων, (πίνακας 7)

Τα εργαλεία διαχωρίστηκαν με βάση τη μορφολογία του ενεργού τους άκρου. 

Συνολικά , 225 εργαλεία παρέχουν πληροφορίες για τα τεχνολογικά και λειτουργικά 

στοιχεία. Από αυτά, τα 97 ανήκουν στην κατηγορία των κοφτερών, τα 78 είναι 

αιχμηρά, τα 13 αποστρογγυλεμένα και 37 είναι τα εργαλεία με «διάχυτα ενεργά 

άκρα»,168 όπως τα κατονομάζει η Χρηστίδου.169 Το 76,17% του συνόλου των 

εργαλείων κατασκευάστηκε από οστά, το 1,70 από δόντια , το 1,28 από επίπεδα 

οστά.170. Η πλειοψηφία των εργαλείων είναι σπασμένα: το 71,40% του συνόλου , 

δηλαδή 234 τεχνουργήματα εντοπίστηκαν ως θραύσματα.

Ο ΙΚ ΙΣΜ Ο Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ Α Σ  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Α ΙΧΜ Η ΡΑ 78

ΚΟ Φ ΤΕΡΑ 97

Α Π Ο ΣΤΡΟ ΓΓΥΛ ΕΜ ΕΝ Α 13

ΜΕ Δ ΙΑ ΧΥΤΑ  ΕΝ ΕΡΓΑ ΑΚΡΑ 37

ΣΥΝ Ο ΛΟ 225

Πίνακας 7. Οστέινα εργαλεία από τον οικισμό της Δήμητρα

Τα περισσότερα οστέινα εργαλεία στον οικισμό της Δήμητρας ανήκουν στην 

κατηγορία των κοφτερών. Από αυτά τα τα 50/97 προέρχονται από μεγάλα και μεσαία 

οστά θηλαστικών. Η πλειοψηφία αυτών των ευρημάτων υπάγεται στη ΜΝ (29/50). 

Επόμενη, αριθμητικά, ομάδα αποτελούν τα αιχμηρά εργαλεία, τα οποία -  78 στο 

σύνολο -  είναι κατασκευασμένα σε μακρά οστά μικρών θηλαστικών. Στη ΝΝ τα 

οστά μικρών θηλαστικών δε χρησιμοποιούνταν. Το κέρατο χρησιμοποιήθηκε 

ελάχιστα και μόνο στην κατασκευή αποστρογγυλεμένων. Η πλειοψηφία των 

οστέινων της τελευταίας κατηγορίας, δηλαδή, των εργαλείων που δεν έχουν

168 Η Χρηστίδου τα χαρακτηρίζει ως “tools with diffuse active areas”.
169 Christidou 1997,128-129.
170 Τα επίπεδα οστά είναι τα κρανιακά οστά κ.ά..
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συγκεκριμένο ενεργό άκρο, κατασκευάστηκε σε σχίζες από πλευρές ζώων μεσαίου
171και μικρού μεγέθους, οι οποίες δεν είχαν δεχτεί κατεργασία διαμόρφωσης.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν , κυρίως, για την κατασκευή των εργαλείων 

ήταν : α) ο διαχωρισμός των οστών με εγκάρσια κοπή και ύστερα κατεργασία των 

δύο τμημάτων , β) ο κατά μήκος διαχωρισμός των οστών με θραύση γ) η αυλάκωση 

με θραύση και δ) η διμερής αυλάκωση. Σε κάποιες περιπτώσεις έγινε χρήση 

ολόκληρου του ανατομικού φορέα ή απορριμμάτων των οστών. Τα κοφτερά 

κατασκευάστηκαν σε οστά με εγκάρσια κοπή και σε κάποιες περιπτώσεις 

κατασκευάστηκαν σε πλευρές ζώων. Τα αιχμηρά κατασκευάστηκαν σε σχίζες 

μακρών οστών. 172 Έχουν εντοπιστεί και εργαλεία που είχαν δύο ενεργά άκρα 

διαφορετικών κατηγοριών, για παράδειγμα, το ένα άκρο ήταν διαμορφωμένο με 

αιχμηρή απόληξη και το άλλο -  στο ίδιο οστό -  με κοφτερή. 173

Οι τεχνικές της τριβής διαδραμάτισαν σοβαρό ρόλο στην κατασκευή και 

διαμόρφωση των εργαλείων. Με την τριβή ολοκληρωνόταν όλη η διαδικασία της 

κατεργασίας του οστού. Όταν το οστό ήταν φρέσκο, τα άκρα διαμορφώνονταν με 

απόξεση, καθώς μ’ αυτό τον τρόπο είχαν καλύτερο αποτέλεσμα. Η στίλβωση ήταν 

σπάνια. Σε κάποιες περιπτώσεις επιτεύχθηκε διαμόρφωση επιφανειών του οστού με 

σκάλισμα. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε δύο φορές τέτοια χρήση για τη διαμόρφωση 

λαβών εγχειριδίων. 174

Τα οστά μετά την κατανάλωση της σάρκας που έφεραν, χρησιμοποιούνταν για 

την κατασκευή τεχνέργων. Αυτό δηλώνει τη σύνδεση με τις διατροφικές συνήθειες 

και την οικονομική αξία των ειδών. 175 Οι βασικές κατηγορίες της τυπολογίας των 

οστέινων, αιχμηρά, κοφτερά και αποστρογγυλεμένα, εντοπίζονται στον οικισμό, 

όμως, φαίνεται να απουσιάζουν τα σύνθετα εργαλεία, καθώς και η χρήση κεράτου 

είναι εξαιρετικά περιορισμένη, έως απούσα. Παρατηρείται , λοιπόν, η ύπαρξη ενός 

κοινωνικού συνόλου που ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με την κτηνοτροφία και τη 

γεωργία. Το κυνήγι φαίνεται ότι δεν ανήκε στις ενασχολήσεις των κατοίκων της 
Δήμητρας. Επίσης, η πιο πολυάριθμη κατηγορία εργαλείων στον οικισμό αυτό είναι 

τα κοφτερά εργαλεία, γεγονός που δηλώνει ότι οι κάτοικοι ασχολούνταν με εργασίες

171 Christidou 1997,130-148.
172 Christidou 1997,130-148.
173 Christidou 1997,166.
174 Christidou 1997,154.
175 Christidou 1997,146.
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στις οποίες ήταν χρήσιμα αυτού του είδους τα εργαλεία. Βέβαια, η αριθμητική 

διαφορά ανάμεσα στα αιχμηρά και στα κοφτερά μπορεί να οφείλεται σε κενά στην 

έρευνα ή σε περιορισμένο δείγμα εξέτασης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το 

γεγονός ότι εντοπίστηκε μία κατηγορία εργαλείων που δεν τοποθετείται στη γνωστή 

τυπολογία και αποτελείται, ουσιαστικά, από ακατέργαστες σχίζες οστών, οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν σε εργασίες. Αυτό δείχνει την ανάγκη των ανθρώπων για χρήση 

αυτής της ανθεκτικής πρώτης ύλης ακόμα και χωρίς ιδιαίτερη κατεργασία.

3.5 Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης

Η Σταυρούπολη είναι ένας νεολιθικός οικισμός που εκτείνεται από τη ΜΝ ως 

τη ΝΝ. Πρόκειται για έναν εκτεταμένο οικισμό στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο 

οποίος δεν κατοικήθηκε ποτέ ταυτόχρονα όλος. Τα ευρήματα που ήρθαν στο φως και 

ο άνθρακας C14, δείχνουν ότι οι κάτοικοι που μετοίκησαν εκεί, ερχόμενοι από άλλες 

περιοχές, ανέπτυξαν πολλούς τομείς της οικονομίας, ασχολήθηκαν με την 

κτηνοτροφία, την αλιεία και τη γεωργία. Έχει εντοπιστεί μεγάλος αριθμός από 

εργαλεία και άλλα ευρήματα. Η μελέτη των οστέινων εργαλείων έγινε από τη 

Χατζούδη.

Τα οστέινα εργαλεία είναι στο σύνολό τους 145 και χωρίζονται με βάση τη 

μορφολογία του ενεργού άκρου. Ανάλογα, λοιπόν, με το ενεργό άκρο υπάρχουν α) τα 

εργαλεία με αιχμηρό ενεργό άκρο (85/145), η πιο πολυάριθμη κατηγορία στη 

Σταυρούπολη, β) τα εργαλεία με κοφτερό άκρο (22/145), στα οποία παρατηρείται 

ποικιλομορφία και διαφοροποίηση στις διαστάσεις τους. Διαφοροποιήσεις, όμως, 

παρατηρούνται και στα άκρα τους, καθώς οι κόψεις είναι είτε ευθύγραμμες είτε 

καμπυλόγραμμες, στενές ή πεπλατυσμένες, συμμετρικές ή ασύμμετρες. Τρίτη 

υποκατηγορία του συνόλου είναι τα αποστρογγυλεμένα εργαλεία (9/145) και τέλος τα 

σύνθετα εργαλεία, τα οποία είναι και τα λιγότερα σε δείγμα (5/145). Αυτά τα 

εργαλεία είναι κυρίως κατασκευασμένα από κέρατο ελαφοειδούς και είχαν χρήση ως 

λαβές.176 (πιν. 8 & γραφ.1)

176 Χατζούδη 2002,610-611
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Ο ΙΚ ΙΣ Μ Ο Σ  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η Σ
Ο Σ Τ Ε ΙΝ Α  ΕΡ ΓΑ Λ ΕΙΑ
Α ΙΧΜ Η ΡΑ 85

ΚΟ Φ ΤΕΡΑ 22

Α Π Ο ΣΤΡΟ ΓΓΥΛ ΕΜ ΕΝ Α 9

ΣΥΝ Θ ΕΤΑ 5

ΑΛΛΩ Ν  ΧΡΗΣΕΩ Ν 5

Α Δ ΙΑ ΓΝ Ω ΣΤΑ 19

ΣΥΝΟΛΟ 145
Πίνακας 8. Οστέινα εργαλεία από τον οικισμό της Σταυρούπολης

Οι πρώτες ύλες (πιν. 9 & γραφ.2) που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των 

τεχνέργων είναι, κυρίως, μακρά οστά, (πίν. 10 & γραφ.3) έπονται αριθμητικά πλατιά 

οστά και κέρατα. Έχει εντοπιστεί και μία περίπτωση χρήσης δοντιού, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, δεν μπόρεσε να εντοπιστεί το είδος του ζώου από το οποίο 

προέρχονται τα οστά και έτσι η ταξινόμησή τους είναι γενική. Στο σύνολο των 145 

τεχνέργων προέρχονται τα 44 από ζώα μεγάλου μεγέθους , βοοειδή και ελάφια, τα 55 

από ζώα μεσαίου μεγέθους, ζαρκάδια, πλατώνια, σκύλοι, τα 2 προέρχονται από ζώα 

μικρού μεγέθους. Τα υπόλοιπα οστά είναι αδιάγνωστα.177 (πίν. 11 & γραφ.4)

Τα οστά προέρχονται από ζώα που σφάζονται στον οικισμό και εξυπηρετούν 

διατροφικούς σκοπούς. Τα κέρατα υποδηλώνουν την πρακτική του κυνηγίου, την 

οποία ασκούσαν οι κάτοικοι της Σταυρούπολης, υπάρχει πιθανότητα όμως σε κάποιες 

περιπτώσεις και να προέρχονται από συλλογή όταν έπεφταν από τα ελάφια 

(«πρόσκαιρα κέρατα»).178 Αυτό, όμως, δείχνει γνώση της φύσης και των συνηθειών 

των ζώων, καθώς γνώριζαν την χρονική περίοδο αποβολής των κεράτων και 

έσπευδαν να τα συλλέξουν.

Ο Σ Τ Α  ΖΩ Ω Ν  ΓΙΑ Κ Α ΤΑ ΣΚ ΕΥ Η  Ο ΣΤ Ε ΪΝ Ω  ΕΡ ΓΑ Λ ΕΙΩ Ν  ΣΤΗ  
Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η

Μ ΑΚΡΑ ΟΣΤΑ 93

Π ΛΑΤΙΑ  Ο ΣΤΑ 22

ΚΕΡΑΤΑ 20

Δ Ο Ν ΤΙΑ 1

Α Δ ΙΑ ΓΝ Ω ΣΤΑ 9

ΣΥΝ Ο ΛΟ 145
Πίνακας 9. Χρήση οστών για την κατασκευή εργαλείων στον οικισμό της

Σταυρούπολης

Χατζούδη 2002,610-611. 
178 Χατζούδη 2002,611.
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ΜΑΚΡΑ ΟΣΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΙΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΒΡΑΧΙΟ ΝΙΟ 1

ΩΛΕΝΗ 7

ΚΝΗΜ Η 9

Μ ΕΤΑΠΟ ΔΙΟ 17

Α ΔΙΑ ΓΝ Ω ΣΤΑ 59

ΣΥΝ Ο ΛΟ 93

Πίνακας 10. Μακρά οστά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή εργαλείων στη
Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΩΣ ΠΗΓΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
Μ ΕΓΑΛΟ  Μ ΕΓΕΘ Ο Σ (ΒΟ Ο ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΛΑΦ ΙΑ) 44

Μ ΕΣΑΙΟ Μ ΕΓΕΘ Ο Σ (Α ΙΓ/Π ΡΟ Β,ΖΑ ΡΚΑ Δ ΙΑ ,Π Λ Α ΤΩ Ν ΙΑ ,ΣΚΥΛ Ο Ι) 55

Μ ΙΚΡΟ Μ ΕΓΕΘ Ο Σ (ΛΑΓΟΙ) 2

ΑΔ ΙΑ ΓΝ Ω ΣΤΑ 44

ΣΥΝΟ ΛΟ 145

Πίνακας 11. Τα είδη των ζώων από τα οποία προήλθαν οι ανατομικοί φορείς 
κατασκευής των εργαλείων στη Σταυρούπολη.

Τα εργαλεία και τα αντικείμενα από μακρά οστά είναι 93 στο σύνολο, από αυτά 

τα 73 ανήκουν στην κατηγορία των αιχμηρών αντικειμένων, τα 12 στα κοφτερά, το 1 

είναι αποστρογγυλεμένο, σε ένα έγινε χρήση έμμεσης κρούσης και 5 περιπτώσεις 

αποτελούν κατάλοιπα τεμαχισμού. (Γραφ.5)

Τα αιχμηρά εργαλεία κατασκευάζονταν σε τμήματα μακρών οστών που είχαν 

αποσπαστεί με την τεχνική του κατά μήκος τεμαχισμού. Αυτή είναι η συχνότερη 

τεχνική κατασκευής για την κατηγορία των αιχμηρών εργαλείων στις νεολιθικές 

θέσεις της Β. Ελλάδος. Ο τύπος των αιχμηρών που επικρατεί είναι οι οπείς.

Όσον αφορά στα κοφτερά εργαλεία, στην πλειοψηφία τους τα ευρήματα είναι 

θραύσματα ενεργού άκρου και σώματος (39/93). Έχουν εντοπιστεί 31/93 ακέραια 

εργαλεία, εμφανίζονται δύο περιπτώσεις που σώζουν μόνο το σώμα του εργαλείου
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και μία που διατηρεί τη βάση και τμήμα του σώματος. Τα μακρά οστά που 

χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή κοφτερών εργαλείων είναι τμήματα κατά 

μήκος θραύσης , ενώ σε μία περίπτωση ο τεμαχισμός έγινε με την τεχνική της 

αυλάκωσης. Ένα κοφτερό εργαλείο από δόντι μεγαλόσωμου ζώου , διατήρηση 

φυσικού σχήματος οστού και σε μικρή απόσταση από το ενεργό άκρο φέρει 

εκατέρωθεν του δύο εγκοπές. Τα περισσότερα κοφτερά αποτελούνται από θραύσματα 

του ενεργού άκρου και του σώματος , σώζονται μόνο 2 ακέραια. Το ενεργό άκρο 

διαμορφώνεται με λοξότμηση στη μία ή και στις 2 όψεις του εργαλείου. 179

Στη συνέχεια έχουμε τα εργαλεία και αντικείμενα από πλατιά οστά (22/145), τα 

οποία κατασκευάστηκαν από πλευρικά οστά ως επί το πλείστον μεγαλόσωμων ζώων, 

18/22. Κάποια από αυτά χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν ακέραια, τα υπόλοιπα 

διχοτομήθηκαν ή τεμαχίστηκαν. Από το σύνολο των πλατιών τεχνέργων, τα 5 έχουν 

αιχμηρό ενεργό άκρο, τα 7 κοφτερό, τα 8 αποστρογγυλεμένο, 1 έχει τη μορφή χτενιού 

και 1 είναι αδιάγνωστο. Όλα είναι ολοκληρωμένα από κατασκευαστικής απόψεως, 

τρία σώζονται ακέραια, ένα εργαλείο με κοφτερό άκρο, ένα στρογγυλεμένο και το 

χτένι, τα υπόλοιπα είναι θραύσματα. Για τα κοφτερά εργαλεία σε τρεις περιπτώσεις 

χρησιμοποιήθηκαν ολόκληρα τα οστά. Στις υπόλοιπες πρόκειται για τμήματα. Η 

διαμόρφωση όλων των άκρων περιορίζεται στο ενεργό άκρο με λοξότμηση στη μία ή 

και στις δύο όψεις και οι κόψεις είναι ευθύγραμμες και κυρτές, στενές και πλατιές. 

Για να κατασκευαστεί το χτένι χρησιμοποιήθηκε ολόκληρο το οστό.180

Τα εργαλεία από κέρατο είναι στο σύνολό τους 20: είναι αιχμηρά, κοφτερά και 

λαβές στειλέωσης. Στα αιχμηρά τέχνεργα διατηρείται το ενεργό άκρο και τμήμα του 

σώματος του εργαλείου.

Συμπερασματικά, στη Σταυρούπολη υπήρχε προτίμηση στην επεξεργασία 

μακρών οστών ζώων μεσαίου μεγέθους κατά κύριο λόγο. Εντοπίστηκαν οστέινα 

τεχνουργήματα που ανήκουν και στους τέσσερις γνωστούς τύπους. Τα αιχμηρά 

εργαλεία υπερτερούν αριθμητικά και σ' αυτόν τον οικισμό και ακολουθούν οι 

υπόλοιπες κατηγορίες. Τα οστά των ζώων προέρχονταν, κυρίως, από τα οικόσιτα 

ζώα. Όσα εργαλεία έχουν κατασκευαστεί από το ίδιο οστό παρουσιάζουν ομοιότητες 

στα μορφολογικά χαρακτηριστικά και επομένως και στα λειτουργικά. Λόγω της

1/Β Χατζούδη 2002,611-612. 
180 Χατζούδη 2002,611-613.

50

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:09:02 EEST - 44.213.66.193



μορφής του οικισμού και των ανασκαφών που έγιναν αποκαλύφθηκε ένα αρκετά 

μεγάλο δείγμα οστέινων εργαλείων. Βλέπουμε ότι στις επιλογές των ανατομικών 

φορέων υπάρχει γραμμικότητα. Στο σύνολο των οστέινων υπάρχει μεγάλος αριθμός 

που προήλθε από ανατομικούς φορείς άγριων ζώων, και επίσης, πολλά εργαλεία από 

οστά ζώων μεγάλου μεγέθους, γεγονός που δείχνει ότι οι ενασχολήσεις των κατοίκων 

ήθελαν πιο μεγάλα εργαλεία και πιο ανθεκτικά. Κάποια αιχμηρά εργαλεία, όπως τα 

άγκιστρα και οι βελόνες, δηλώνουν συγκεκριμένη άσκηση δραστηριοτήτων, όπως 

ψάρεμα ή υφαντική.

3.6 Δισπηλιό Καστοριάς

Ο λιμναίος οικισμός του Δισπηλιού Καστοριάς , είναι ένας προϊστορικός 

οικισμός η κατοίκηση του οποίου αναπτύχθηκε για πάνω από 4000 χρόνια. 

Ανακαλύφθηκε από τον Κεραμόπουλο το 1932 και ανασκάφτηκε 60 χρόνια αργότερα 

από τον Χουρμουζιάδη. Στα στρώματα των χρόνων της Μέσης, Νεότερης και 

Τελικής Νεολιθικής εντοπίστηκαν πάνω από 1000 τέχνεργα από οστό και κέρατο. 

Τόσο πολλά ευρήματα έχουν εντοπιστεί λόγω της παρατεταμένης ανασκαφικής 

δραστηριότητας στο Δισπηλιό, λόγω της πολυετούς και συνεχούς κατοίκησής του 

και, επίσης, της έκτασης του οικισμού. Η μελέτη των οστέινων έγινε από τη 

Στρατούλη και έχει δημοσιευτεί σε προκαταρτική δημοσίευση.

Η συντριπτική πλειοψηφία των οστέινων αντικειμένων στο Δισπηλιό είναι 

εργαλεία. Χωρίζονται σε λειτουργικά ομοιογενείς κατηγορίες σε σχέση με τα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά τους , όπως η μορφή και ο τρόπος δράσης του ενεργού 

άκρου, το μέγεθος του οστού που δείχνει το ποσοστό τροποποίησής του, την ηλικία 

και το είδος του ζώου, καθώς και η παρουσία ιδιαίτερων στοιχείων για τη χρήση των 

εργαλείων, όπως διατρήσεις, εγχαράξεις, οπές.

Τα οστέινα εργαλεία στο Δισπηλιό στην πλειοψηφία τους είναι αιχμηρά. Στην 

κατηγορία των αιχμηρών εργαλείων ανήκουν τα τέχνεργα που έχουν κατασκευαστεί 

από μακρά οστά. Έχουν εντοπιστεί αιχμηρά εργαλεία σε μη διχοτομημένα μακρά 

οστά, περίπου 40, διαμορφωμένα σε διάφορα είδη μακρών οστών καπρίνων, όπως 

μεταπόδια, κνήμες, ωλένες, κερκίδες. Αυτό δείχνει ότι αυτά τα εργαλεία ήταν 

κατάλληλα σε εργασίες διάτρησης υλικών πυκνής δομής. Πιο πιθανή είναι η

181 Στρατούλη 2002,155-156.
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συμμετοχή τους στη σύνδεση υλικών αραιής σχετικά δομής, όπως καλαθοπλεκτική ή

η χρήση τους για τη διεύρυνση οπών σε δορά ή δέρμα. Επίσης, έχουν βρεθεί αιχμηρά

εργαλεία σε διχοτομημένα οστά, τα οποία είναι η πλέον πολυάριθμη υποκατηγορία

οστέινων εργαλείων σ’ αυτόν τον οικισμό. Κατασκευάζονταν, κυρίως, από μεταπόδια

καπρίνων, και πιο συγκεκριμένα στις περισσότερες περιπτώσεις, από το κάτω τμήμα 
, 182του οστού.

Αυτή η κατηγορία εργαλείων περιλαμβάνει δύο υποκατηγορίες, η πρώτη είναι 

τα εργαλεία μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μήκους με ολόκληρη ή ελαφρά 

τροποποιημένη τη μισή , άνω ή κάτω, αρθρωτική επιφάνεια (επίφυση) του μακρού 

οστού ως βάση του εργαλείου. Το ενεργό άκρο είναι συνήθως μικρού μεγέθους , 

μικρότερο από 1 χιλ. , και κυκλικής διατομής. Τα τέχνεργα μικρού και μεσαίου 

μήκους θα ήταν αποτελεσματικά στη διάτρηση συμπαγών υλικών , όπως δέρμα. Τα 

ανάλογα μεγάλου μήκους θα πρέπει να χρησιμοποιούνταν σε διάφορες εργασίες. Η 

δεύτερη υποκατηγορία αφορά στα εργαλεία ποικίλου μήκους διαμορφωμένα σε 

διχοτομημένα κάτω μεταπόδια με αμφίπλευρα πεπλατυσμένο στέλεχος και βάση, 

δηλαδή του κάτω μισού τμήματος του μεταποδίου, μέσω της δραστικής τεχνικής της 

τριβής.183

Τα αιχμηρά εργαλεία σε παρασχίδες μακρών οστών και ελεφοκέρατος είναι 

μία, επίσης, πολυάριθμη κατηγορία ποικίλης μορφολογίας. Όσον αφορά στα οστέινα 

ευρήματα της κατηγορίας είναι λεπτά, ικανού πάχους και μικρού ή μεγάλου μήκους 

με παράλληλες πλευρές και στέλεχος ορθογώνιας ή κυκλικής διατομής, 

κατασκευασμένα σε παρασχίδες μακρών οστών μικρών ή μεγάλων θηλαστικών. 

Ανάλογες με την ποικιλία στη μορφή τους είναι και η ποικιλία στη χρήση τους. 

Σύμφωνα με τη μελέτη που έγινε στα ίχνη χρήσης τους και στη μορφή τους, μερικά 

από αυτά τα τέχνεργα χρησιμοποιούνταν στην κατεργασία μαλακών υλικών σχετικά 

αραιής δομής, πιθανή χρήση τους ως βελόνες πλέξης ή σε συναφείς τέχνες. Παρόλα 

αυτά, υπάρχει απουσία, μέχρι στιγμής, βελονών με μικρή οπή σα μάτι για τη 

στερέωση του νήματος. Τα ευρήματα από κέρατο συχνά απολήγουν σε αμβλεία 

αιχμή, υπάρχουν, όμως, και δείγματα με λεπτό οξύ ενεργό άκρο. Οι παρασχίδες από 

κέρατο πολλές φορές είναι πεπλατυσμένες προς τη βάση και πιο λεπτό το άνω 

στέλεχος. Τελευταία υποκατηγορία των αιχμηρών τεχνέργων είναι τα αιχμηρά σε

182 Στρατούλη 2002,160-162.
183 Στρατούλη 2002,160-163.
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διχοτομημένα πλευρά, όμως σε αυτή την υποκατηγορία είναι ελάχιστα τα ευρήματα 

και τα περισσότερα είναι θραύσματα.

Τα αγκίστρια που έχουν βρεθεί στο λιμναίο οικισμό ξεπερνούν τα 40 σε 

αριθμό. Τα περισσότερο από αυτά σώζονται ακέραια ή σχεδόν ακέραια και 

αποτελούν ένα ομοιογενές σύνολο. Κατασκευάστηκαν από κέρατο ελαφοειδών και 

έχουν υποστεί υψηλού βαθμού κατεργασία, έτσι ώστε να έχουν μορφολογική και 

κατασκευαστική ομοιότητα. Τα περισσότερα εντοπίστηκαν στη «λιμναία» 

χρονολογική φάση του οικισμού και, μετέπειτα, μειώθηκαν αριθμητικά. Παρ' όλα 

αυτά, η ελάττωση δεν είναι ανάλογη με την αλιευτική δραστηριότητα , η οποία 

συνεχίζει να υφίσταται και στις επόμενες φάσεις στα ίδια υψηλά επίπεδα, ίσως, όμως, 

άλλαξαν οι αλιευτικές μέθοδοι. Εκτός από την αριθμητική μείωση των άγκιστρων 

παρατηρείται και μεταβολή στη μορφολογία τους, αρχίζουν να αποκτούν ραδινότερα 

χαρακτηριστικά. (Εικ.13)

Όλα τα τέχνεργα είναι προϊόντα επιδέξιας κατεργασίας και αυτό μαρτυράει 

την ενασχόληση των κατοίκων του Δισπηλιού με την αλιεία. Η περιορισμένη ποικιλία 

των ευρημάτων μαρτυράει το μέγεθος των αλιευμάτων, μικρού και μεσαίου 

μεγέθους. Σε 4 από τα αγκίστρια που έχουν εντοπιστεί υπάρχει εγκοπή, η οποία 

εξυπηρετούσε την περίδεση του νήματος. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε για την 

κατασκευή αυτών των εργαλείων είναι από σχίζες κέρατος και αδιάγνωστα οστά. Σε 

πολλά διαφαίνεται η τεχνική κατασκευής. Το αρχικό στάδιο ήταν η ελεγχόμενη 

απόσπαση τμήματος του οστού μέσω της τεχνικής «αυλάκωσης/εγχάραξης» σε

σχήμα U και στη συνέχεια με τεχνικές απόξεσης και τριβής έπαιρνε την τελική του
- 186μορφή.

Η επόμενη κατηγορία εργαλείων στο Δισπηλιό είναι τα κοφτερά με 

λοξότμητη κοφτερή ακμή. Βρίσκονται σε μικρότερο αριθμό από τα αιχμηρά. Η 

κατηγοριοποίησή τους έγινε με βάση τον ανατομικό φορέα : κατασκευάζονται τα 

περισσότερα σε ολόκληρες διαφύσεις μακρών οστών, κυρίως καπρίνων. 

Συναντώνται, επίσης, κοφτερά εργαλεία σε διχοτομημένα τμήματα μακρών οστών 

καπρίνων. Τα ίχνη φθοράς και χρήσης στη κόψη δείχνουν τη χρήση και την επαφή

184 Στρατούλη 2002,162-164.
185 Στρατούλη 2008,15-16.
186 Στρατούλη 2008,15-20.
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του ενεργού άκρου του εργαλείου σε μαλακές επιφάνειες, προτείνεται ως πιθανή 

χρήση η απόξεση καταλοίπων από αγγεία.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν λίγα εργαλεία (10 δείγματα) σε τμήματα 

μακρών οστών από μεγάλα θηλαστικά ή κλάδους κεράτων, τα οποία είναι εργαλεία 

μικρού και μεσαίου μήκους, ποικίλης μορφολογίας και, ίσως, η λειτουργία τους 

αφορούσε τη χρήση στη μεταποίηση ξύλου, ως σφήνες ή σμίλες.

Τέλος, ολιγάριθμα είναι τα σύνθετα εργαλεία από κέρατο (6), κυρίως λαβές σε 

τμήματα κεράτου με υποδοχή για στερέωση λίθινου εργαλείου.187

Εντός σπηλαίου βρέθηκαν και υποπροϊόντα-απορρίμματα κατεργασίας. 

Υπερτερούν τα απορρίμματα κατεργασίας κεράτου (3%). Βέβαια, το γεγονός της 

απουσίας τέτοιων ευρημάτων από οστό δεν αποδεικνύει ότι τα οστέινα εργαλεία δεν 

κατασκευάζονταν στον οικισμό. Αυτό το φαινόμενο έχει καταγραφεί και σε άλλους 

νεολιθικούς οικισμούς του ελλαδικού χώρου. Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις 

μπορεί να οφείλεται σε ελλιπείς ανασκαφικές αποκαλύψεις. Επίσης, η απόρριψη των 

υποπροϊόντων αυτών μπορεί να γινόταν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές του 

οικισμού, για παράδειγμα σε απορριμματικούς λάκκους εκτός οικισμών, οι οποίοι 

μπορεί να μην έτυχαν ανασκαφικής διερεύνησης.188

Εκτός από τα εργαλεία που εντοπίστηκαν βρέθηκαν και δεκάδες αντικείμενα, 

«κοσμήματα» και άλλα ευρήματα , όπως ειδώλια ή μουσικά όργανα,189 τα πιο πολλά 

κατασκευασμένα από οστό. Λόγω της έλλειψης γνώσεων και άρα ερμηνείας αυτών 

των αντικειμένων, χαρακτηρίζονται ως κοσμήματα, περιδέραια, βραχιόλια, 

δαχτυλίδια και υποθέτουμε ότι η χρήση τους ήταν παρόμοια με αυτή των σημερινών
, 190κοσμημάτων.

Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω παρατηρούμε ότι στον οικισμό του 

Δισπηλιού εντοπίστηκαν εργαλεία τριών από τους τέσσερις βασικούς τύπους 

εργαλείων, αιχμηρά, κοφτερά και σύνθετα. Παρατηρείται απουσία ύπαρξης 

αποστρογγυλεμένων εργαλείων. Αυτό δε σημαίνει απόλυτα ότι οι κάτοικοι δεν είχαν

187 Στρατούλη 2002,155-174
188 Στρατούλη 2002,156-157.
189 Έχει εντοπιστεί ένα αντικείμενο που έχει τη μορφή φλογέρας και είναι κατασκευασμένο σε 
ανθρώπινο οστό. Προφανώς, εκτός από τη χρηστική του λειτουργία που γίνεται ξεκάθαρη, είχε 
απόλυτα συμβολική διάσταση και αποτελεί σπάνιο εύρημα.
190 Χουρμουζιάδης 2002,252.
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τέτοια εργαλεία, απλά στο σωζόμενο δείγμα δεν έχουν εντοπιστεί, μέχρι στιγμής, 

τέτοια ευρήματα. Τα αιχμηρά εργαλεία είναι η μεγαλύτερη, αριθμητικά, κατηγορία 

εργαλείων στο Δισπηλιό. Λόγω και της θέσης του οικισμού και προφανώς της 

ενασχόλησης των κατοίκων με την αλιεία , οι ανασκαφές έχουν φέρει στο φως ένα 

μεγάλο αριθμό από αγκίστρια. Σύμφωνα με τη μελέτη, γίνεται αντιληπτό ότι ανά 

χρονική περίοδο οι κάτοικοι εξέλισσαν τις τεχνικές τους και δημιουργούσαν 

σταδιακά πιο καλοφτιαγμένα τεχνουργήματα, όπως στην περίπτωση των αγκιστριών. 

Τα οστά που επιλέγονταν για την κατασκευή εργαλείων προέρχονταν, κυρίως, από 

οικόσιτα ζώα, αλλά δε φαίνεται να υπήρχε κάποια προτίμηση σε συγκεκριμένο 

ανατομικό φορέα για την κατασκευή κάθε τύπου. Το ελαφοκέρατο έχει, επίσης, πολύ 

σημαντικό ρόλο στην κατασκευή τεχνουργημάτων. Παρατηρούμε ότι, οι άνθρωποι 

έκαναν χρήση όσων πρώτων υλών τους προσφέρονταν, δημιουργούσαν εργαλεία 

σύμφωνα με τις ανάγκες τους και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στα αγκίστρια που 

μπορούσαν να βελτιώσουν τα τεχνουργήματα σταδιακά, το έκαναν.

3.7 Σιταγροί Δράμας

Οι Σιταγροί Δράμας ανασκάφηκαν κατά την περίοδο 1968-1969 και έφεραν 

στην επιφάνεια πέντε φάσεις από τη Νεότερη Νεολιθική και την Τελική Νεολιθική 

(Σιταγροί Ι-ΙΙΙ ) ως την Πρώιμη Εποχή Χαλκού (ΠΕΧ) (Σιταγροί IV-V). Η 

ραδιοχρονολόγηση έδειξε τη διάρκεια κατοίκησης περί τα 3000 χρόνια (5500-2200 

πΧ). Πρόκειται για έναν οικισμό, ο οποίος - λόγω του μεγέθους του και της μεγάλης 

διάρκειας κατοίκησής του - προσέφερε πολλά σημαντικά ευρήματα και πολλές 

πληροφορίες στην αρχαιολογική έρευνα. Η μελέτη των οστέινων τεχνουργημάτων 

έγινε από την Elster.

Τα οστέινα τέχνεργα των Σιταγρών βρέθηκαν στα στρώματα από τη ΜΝ ως την 

ΠΕΧ. Σε κάποιες περιπτώσεις η ΜΝ/ΤΝ και η ΠΕΧ δε διακρίνονται 

στρωματογραφικά και τα ευρήματά τους είναι κοινά. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι’ 

αυτό, ο πρώτος είναι η χρονολογική συνέχεια του οικισμού χωρίς διακοπή, δηλαδή η 

συνεχής κατοίκηση. Επίσης, όπως έχει παρατηρηθεί υπάρχει πολύ μικρή 

διαφοροποίηση, μέσα στα χρόνια, στις τεχνικές διαμόρφωσης των οστέινων 

εργαλείων και δεν έχουν εντοπιστεί τυπολογικές διαφορές. Η μελέτη των οστέινων 

για τους Σιταγρούς καλύπτει ένα πλαίσιο 3000 ετών περίπου και περιλαμβάνει 613
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οστέινα, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα ανάλυσης της κατασκευής των εργαλείων 

και των ενασχολήσεων των ανθρώπων.191

Τα οστέινα στο σύνολό τους κατασκευάστηκαν σε ανατομικούς φορείς πέντε 

ειδών οικόσιτων ζώων, αίγες, πρόβατα, βοοειδή, χοίροι, σκύλοι. Επίσης, 

χρησιμοποιήθηκαν οστά από έξι άγρια ζώα, ελάφι, πλατόνι, ζαρκάδι, αγριόχοιρο, 

βουβάλι, χελώνα. Τα οστά ζώων στους Σιταγρούς είναι περίπου 34.473, από τα οποία 

το 91% αφορά στα οικόσιτα ζώα και το 9% στην άγρια πανίδα. Τα 6 άγρια είδη που 

έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή εργαλείων καταλαμβάνουν το 80% του 

συνόλου των απορριφθέντων οστών από άγρια ζώα- από αυτά το 38% ανήκει στο 

κόκκινο ελάφι. Όπως σε πολλές προϊστορικές θέσεις των Βαλκανίων και της ΒΑ 

Ελλάδας, τα άγρια είδη που δίνουν την πρώτη ύλη και έχουν ιδιαίτερη σημασία για 

την κατασκευή τεχνέργων. Το κέρατο του κόκκινου ελαφιού, για παράδειγμα, 

αποτελούσε μια ιδιαίτερη πρώτη ύλη με δική της διαδικασία κατασκευής και χρήσης, 

ενώ, μέσα στα χρόνια οι τύποι των εργαλείων στους Σιταγρούς παραμένουν σχεδόν 

αμετάβλητοι, παρατηρούνται αλλαγές στην επιλογή ζώων από τα οποία προέρχονται 

οι ανατομικοί φορείς για την κατασκευή τεχνέργων.192

Συνολικά, διακρίθηκαν 435 εργαλεία από οστό και 161 από κέρατο (Πίνακα 

2).193 Το υλικό του κέρατος είναι γνωστό ότι είναι περισσότερο - από κάθε άλλο 

οστέινο τμήμα - δυνατό και ανθεκτικό. Οι τεχνίτες επιλέγουν, σχηματίζουν, 

μορφοποιούν και χρησιμοποιούν όλα τα τμήματα του κεράτου.

Ο ΙΚ ΙΣ Μ Ο Σ  ΣΙΤΑ ΓΡΩ Ν
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΟΣΤΕΙΝΑ 452

ΚΕΡΑΤΙΝΑ 161

ΣΥΝΟΛΟ 613

Πίνακας 2. Οστέινα εργαλεία από τον οικισμό των Σιταγρών

191 Elster 2003,32.
192 Elster 2003,33. 
193Elster 2003,34.
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Συνολικά, 252 εργαλεία (το 56% , δηλαδή, του συνόλου) είναι 

κατασκευασμένα σε αδιάγνωστα οστά, λόγω της κατεργασίας που έχουν υποστεί. Οι 

τεχνίτες προτιμούσαν τα οστά των άγριων ζώων , γιατί ήταν πιο σκληρά και πιο 

ανθεκτικά. Τα περισσότερα εργαλεία προέρχονται από τη ΜΝ/ΝΝ/ΤΝ (288 εργαλεία 

ή 64% από τις φάσεις I,II,III) παρά από την ΠΕΧ (164 εργαλεία, 

συμπεριλαμβανομένων και 4 επιφανειακών ευρημάτων, δηλαδή το 36% του συνόλου, 

φάσεις IV, V και μπερδεμένα ευρήματα). Αυτά τα αποτελέσματα επηρεάζονται από 

τον πλούτο των επιπέδων της φάσης III και επειδή η ΜΝ/ΝΝ/ΤΝ εκτείνεται στη 

μεγαλύτερη περίοδο της κατοίκησης των Σιταγρών.194

Στη ΜΝ και ΝΝ/ΤΝ προτιμούνταν για εργαλεία οστά καπρίνων, όπως 

μεταπόδια, κνήμες, ωλένες και αστράγαλοι. Οι αστράγαλοι χρησιμοποιούνταν είτε 

για την κατασκευή παιχνιδιών είτε έφεραν οπή και, ίσως, είχαν χρήση ως κοσμήματα. 

Στα οστά των άγριων ζώων υπερτερούν τα μεταπόδια ελαφιού. Συχνή ήταν η χρήση 

πλευρικών οστών για εργαλεία, αλλά οι ενδείξεις χάνονται στην κατασκευαστική 

διαδικασία. Στην ΠΕΧ τα μεταπόδια από αίγες και πρόβατα κυριαρχούν στα εργαλεία 

από οικόσιτα ζώα, ενώ τα μεταπόδια ελαφοειδών έχουν την πρώτη θέση στα άγρια 

ζώα, όπως .επίσης, και τα δόντια αγριόχοιρου. Στα κεράτινα εργαλεία κυριαρχεί το 

κέρας του κόκκινου ελαφιού και επικρατεί από τη φάση I ως την IV.

Η επεξεργασία του κεράτου αυξήθηκε στην ΜΝ/ΝΝ/ΤΝ και ελαττώθηκε στην 

ΠΕΧ , παρ' όλο που το κυνήγι βρισκόταν σε άνθιση σύμφωνα και με τα υπόλοιπα 

οστέινα ευρήματα της φάσης IV. Η παρουσία των οστών του κόκκινου ελαφιού 

αυξάνεται μέσα στα χρόνια από τη φάση II ως την φάση IV. Όμως, δεν παρατηρείται 

διαφορά στην επεξεργασία από τη φάση III στην IV στο κέρατο. Παρατηρείται μία 

αλλαγή των αγροτικών πρακτικών, ίσως, γιατί λόγω της σκληρότητας και της 

ανθεκτικότητας του κεράτου προτιμούν την επεξεργασία πιο απλών οστών. Αυτή , 

όμως η αλλαγή μπορεί να φαίνεται ότι συνέβη γιατί, ίσως, το δείγμα της μελέτης να 

έχει κενά, ή να είναι φτωχό το αντιπροσωπευτικό δείγμα.195

Οι τύποι των εργαλείων που εντοπίστηκαν στους Σιταγρούς εκπροσωπούν τους 

βασικούς τύπους , οι οποίοι είναι ήδη γνωστοί. Οι κατηγορίες είναι οι εξής :

Elster 2003,34-35. 
195 Elster 2003,31-39.
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Αιχμηρά εργαλεία

Τα αιχμηρά τέχνεργα είναι το πιο πολυπληθές σύνολο (42% στη ΜΝ/ΝΝ/ΤΝ 

και 37% στην ΠΕΧ). Στις διάφορες ποικιλίες περιλαμβάνονται εργαλεία σε 

αδιάγνωστα οστά, μακριά οστά, πλευρικά οστά , όπου το στοιχείο είναι μειωμένο από 

κόψιμο, σπάσιμο ή λείανση και στένωση των πλευρών. Επίσης, κεράτινα θραύσματα, 

συμπεριλαμβανομένων των απολήξεων των κεράτων, χρησιμοποιούνταν, όπως 

παρατηρείται από τη φθορά της χρήσης στα αιχμηρά άκρα. Τα ίχνη φθοράς είναι 

εμφανή και σε πολλές περιπτώσεις τα εργαλεία είναι σπασμένα στην άκρη της 

αιχμής, λόγω της χρήσης. 196( Εικ.15)

Παρ' όλο που οι πλευρές δεν ήταν τόσο «δυνατά» οστά όσο τα μεταπόδια, 

παρατηρείται ότι χρησιμοποιήθηκαν συχνά ως πρώτη ύλη. Τα μεταπόδια, ειδικά των 

ελαφοειδών και των καπρίνων, επιλέγονταν και γίνονταν αιχμηρά εργαλεία, και η 

επίφυσή τους διαμορφωνόταν ως βάση, κατά την Elster, για αισθητικούς λόγους. Η 

κατασκευαστική διαδικασία της διχοτόμησης των μεταποδικών με αυλάκωση γίνεται 

αντιληπτή από ένα μεταπόδιο ελαφιού 30 εκ. περίπου, ημίεργο το οποίο εντοπίστηκε 

κάτω από το δάπεδο της κουζίνας στο καμμένο σπίτι της ΠΕΧ. Σ’ αυτό διατηρείται η 

αυλάκωση κατά μήκος του οστού, για τον κατά μήκος τεμαχισμό του.197 Επομένως, 

αντιλαμβανόμαστε ότι τα αιχμηρά εργαλεία και εδώ κατασκευάζονται με τις 

μεθόδους που ήδη έχουν αναφερθεί, σε διχοτομημένα μακρά οστά. Η περίπτωση 

αυτή αποτελεί μία από τις λίγες περιπτώσεις εύρεσης ημίεργων σε οικία.

Στη μεγάλη αυτή κατηγορία των αιχμηρών εργαλείων συμπεριλαμβάνονται 

εργαλεία - τα οποία μπορεί να χρησιμοποιούνταν για την κατεργασία δέρματος ή τη 

δημιουργία ψαθών - όπως οπείς ή βελόνες. Οι οπείς χρησίμευαν για τη διάτρηση και 

το ράψιμο των καλαμιών στην καλαθοπλεκτική. Έχει εντοπιστεί μία μικρή 

καλοφτιαγμένη βελόνα, η οποία φέρει οπή σαν μάτι , ένα από τα αντικείμενα που η 

χρήση του είναι σαφής.198 Ανήκει στη φάση III και, πιθανότατα, χρησίμευε ως 

εργαλείο ύφανσης. Άλλα αντικείμενα έχουν πολύ μικρότερο βάρος από τα 

προηγούμενα και μπορεί να χρησιμοποιούνταν ως γραφίδες για τη δημιουργία

136 Elster 2003,39.
197 Elster 2003,39-40.
198 Elster 2003,39-43.
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σχεδίων πάνω στα σφονδύλια ή στα ειδώλια ή ακόμα και ως κοσμητικά αντικείμενα 

για το ανασήκωμα των μαλλιών.199

Στους Σιταγρούς εντοπίστηκαν 121 αιχμηρά εργαλεία της νεολιθικής. Τα 

περισσότερα από αυτά, 73 τέχνεργα, ήταν αδιάγνωστα. Πρόκειται, κυρίως, για τα 

μεταπόδια καπρίνων, ζαρκαδιού και κόκκινου ελαφιού. Το σύνολο είναι μικρότερο 

από αυτό της ΠΕΧ,200 αλλά τα μεταπόδια των καπρίνων και των ελαφοειδών φαίνεται 

ότι χρησιμοποιούνταν πιο συχνά.201 Υπάρχει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα από τη 

φάση I , αιχμηρό και πολύ προσεχτικά δουλεμένο και λειασμένο, πιθανότατα σε 

μακρύ οστό, με λείανση και από τη φθορά χρήσης. Το μήκος του είναι 11,7 εκ και 

έχει σπάσιμο στο ευρύτερο άκρο του. Ίσως , πρόκειται για αντικείμενο που χρησίμευε 

για να δίνει ώθηση στο ύφασμα με πίεση και δύναμη κατά τη διάρκεια της ύφανσης. 

Υπάρχουν και άλλες πιθανές χρήσεις του αντικειμένου, ως οπέας, ή ακόμα και ως 

γραφίδα για τη διακόσμηση αγγείων με εγχάραξη.

Λοξότμητα και κοφτερά  εργαλεία από κέρατο και οστό

Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται εργαλεία από κέρατο και οστό. 

Επέλεγαν ένα τμήμα του κεράτου, το έκοβαν κατά μήκος και αφαιρούσαν το 

εσωτερικό σπογγοειδές τμήμα. Το ένα άκρο στη συνέχεια λαξευόταν λοξά. Τα 

λοξότμητα άκρα των κεράτων και των οστών μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, κατά 

την Elster, για απόξεση, της σμίλευση, σκάψιμο λείανση.- Τα κεράτινα τέχνεργα 

είναι πολυλειτουργικά.204

Α ποστρογγυλεμένα  άκρα

Η στρογγυλοποίηση του άκρου συναντάται συχνά στα εργαλεία από κλάδους 

κεράτων και, ίσως, προέρχεται από τη χρήση ή από φυσικό αίτιο, λόγω της τριβής 

του αρσενικού ελαφιού στα δέντρα. Οι τεχνίτες έκοβαν το κέρατο και έσπαζαν τη

Elster 2003,39-43.
200 Elster 2003,39-43.
201Τα μακρύτερα εργαλεία κατασκευάζονταν από μεταπόδια. Κατά τη διάρκεια της ΜΝ/ΝΝ/ΤΝ το 
μήκος του κυμαίνεται σε μήκος από 6 - 9,6 εκ., 6 εκ. τα μεταπόδια αιγών και προβάτων και ως 9,6 εκ. 
των ελαφοειδών.

202 Παρατηρείται και εδώ η χρήση των γνωστών τεχνικών του τεμαχισμού του οστού.
203 Elster 2009,39-43.
204 Elster 2009,44.
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μυτερή του απόληξη, η μέθοδος αυτή ονομάστηκε «κόψιμο και σπάσιμο» ή 

«τεμαχισμός και θραύση»205.

Σύνθετα εργαλεία

Στους Σιταγρούς βρέθηκαν σύνθετα εργαλεία από κέρατο , για την κατασκευή 

των οποίων χρησιμοποιήθηκε το κεντρικό τμήμα του κεράτου, ο κεντρικός κορμός. 

Ανοίγονταν οπές, συνήθως κυκλικές, κοντά στο άνω ή κάτω άκρο του οστού. 

Κάποιες φορές οι οπές είχαν ορθογώνιο ή τετράγωνο σχήμα, αλλά οι κυκλικές 

υπερτερούν έναντι των υπολοίπων. Στις υποδοχές αυτές τοποθετούνταν κάποιο 

ξύλινο ή λίθινο τμήμα και το οστέινο τμήμα λειτουργούσε ως λαβή ή ως εργαλείο 

ανάλογα. Το στενότερο άκρο του κεράτου -  ίσως - ήταν το ενεργό και χρησίμευε ως 

αξίνα, κρουστικό ή σκαπτικό εργαλείο. Σε αυτή την περίπτωση το κεράτινο τμήμα 

ήταν το τμήμα του εργαλείου που ενεργούσε και έφερε ξύλινη λαβή. (Εικ.25,27,28)

Ένα ασυνήθιστο παράδειγμα αποτελεί μία μικρή διάτρηση κοντά στο 

στενότερο άκρο και το εσωτερικό του πλατύτερου άκρου έχει ως επί το πλείστον 

αφαιρεθεί. Είναι ένα εύρημα που έχει εντοπιστεί και σε πολλές θέσεις της 

Αδριατικής, ίσως, πρόκειται για εργαλείο που χρησίμευε στο ψάρεμα, ίσως κρεμόταν 

ως βαρίδιο.207 Θεωρώ, όμως, ότι λόγω της αφαίρεσης του μεγαλύτερου τμήματός του 

εσωτερικού σπογγοειδούς τμήματος - το οποίο με το νερό θα γινόταν βαρύτερο - και 

άρα της μείωσης του βάρους του οστού και, , ίσως, τελικά, το βαρίδιο να μην ήταν 

ιδιαίτερα χρήσιμο και χρηστικό ή να μην ήταν εξ’ αρχής αυτή η χρήση του 

εργαλείου.

Συμπερασματικά, στους Σιταγρούς εντοπίστηκαν οστέινα τεχνουργήματα 

όλων των γνωστών τύπων, αιχμηρά, κοφτερά, αποστρογγυλεμένα και σύνθετα. Η 

κύρια τεχνική που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή της διχοτόμησης των οστών. Η 

πλειοψηφία των τεχνουργημάτων προέρχεται από μακρά οστά ανεξαρτήτως τύπου 

εργαλείου. Η πλειοψηφία των εργαλείων ανήκει στην κατηγορία των αιχμηρών. 

Παρατηρείται χρήση από οστά οικόσιτων ζώων, αλλά και άγριων, επομένως, οι 

κάτοικοι ασχολούνταν με την κτηνοτροφία, αλλά δεν είχαν παραμελήσει τις 

κυνηγετικές τους δραστηριότητες. Αυτό, βέβαια, γίνεται γνωστό και από τη

205 Στα αγγλικά αυτή η μέθοδος αναφέρεται από τους ερευνητές ως «cut and break».
206 Elster 2009,46.
207 Elster 2009,46.-47.

60

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:09:02 EEST - 44.213.66.193



ζωορχαιολογική μελέτη του οικισμού. Γίνεται χρήση οστών από άγρια ζώα , τα οποία 

δε φαίνεται να είχαν χρησιμοποιηθεί αυτή τη χρονική περίοδο σε άλλους οικισμούς ή 

η χρήση τους δεν ήταν τόσο έντονη. Το κυνήγι, ίσως, να έδινε δυνατότητες ανάδειξης 

στους κυνηγούς και τα αντικείμενα που προέρχονταν από το κυνήγι, όπως τα οστά 

από άγρια ζώα , ίσως, να είχαν ιδιαίτερη σημασία .Παρ’ όλα αυτά, τα κεράτινα 

εργαλεία είναι λίγα στον αριθμό, γεγονός που μαρτυρά ότι η ενασχόληση των 

ανθρώπων με το κυνήγι ήταν μια προσφιλής ενασχόληση , αλλά δεν υπήρχε στην 

καθημερινότητά τους.

3.8 Σπήλαιο Αγ.Γεωργίου στις Καλυθιές Ρόδου

Το σπήλαιο στις Καλυθιές Ρόδου κατοικούνταν, κατά τον ανασκαφέα, 

εποχικά ή περιοδικά από μία αρκετά πολυμελή οικογένεια στη νεολιθική εποχή, τη 

ΝΝ περίοδο, καθώς ο χώρος δεν επέτρεπε τη συνύπαρξη περισσότερων από μία 

ομάδων. Η βασική τροφή τους ήταν το κρέας και, κυρίως, η κατανάλωση καπρίνων 

και χοίρων. Εντοπίζονται λίγα οστά ελαφίδων, γεγονός που δείχνει και την 

ενασχόληση με το κυνήγι.208 Σ’ αυτό βρέθηκαν οστέινα εργαλεία σε όλα τα 

στρώματα, τα περισσότερα από αυτά σε θραύσματα. Τα οστά καπρίνων κυριαρχούν 

στις πρώτες ύλες κατασκευής. Τα οστέινα εργαλεία μελετήθηκαν από τη Στρατούλη.

Γενικότερα, από τα ευρήματα του σπηλαίου, οι μελετητές κατέληξαν ότι δεν 

πρόκειται για χώρο μόνιμης κατοίκησης, και τα ευρήματα των οστών δείχνουν 

ξεκάθαρα κατανάλωση νεαρών ζώων, που σημαίνει ότι αυτά εξυπηρέτησαν 

διατροφικές ανάγκες.209 Καταλήγουν, λοιπόν, σε περιοδική χρήση του σπηλαίου και 

έτσι, σ' αυτό το πλαίσιο συνάδει και ο μικρός αριθμός των οστέινων ευρημάτων. Τα 

ευρήματα που εντοπίστηκαν στο σπήλαιο καλύπτουν όλο το φάσμα χρήσης του 

σπηλαίου και δεν παρατηρήθηκε κάποια διαφορά στη συγκέντρωση των τεχνέργων 

στα τμήματα του σπηλαίου.

Η ταξινόμηση των ευρημάτων έγινε με βάση τα μορφολογικά κριτήρια και το 

βαθμό μετασχηματισμού του αρχικού ανατομικού φορέα. Κριτήριο για την κατάταξη 

είναι η μορφή του ενεργού άκρου, η μορφή της βάσης και το συνολικό περίγραμμα 

του τεχνέργου. Σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρήματα της ανασκαφής τα οστέινα

Σάμψων 1987,127-129.
209 Στρατούλη 1987,158-159.
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αποτελούν το πιο ολιγάριθμο σύνολο. Δημοσιεύτηκαν 28 τεχνουργήματα. Ο βαθμός 

συντήρησής τους δεν είναι καλός, τα 15 διασώζονται αποσπασματικά και αποτελούν, 

σε μεγάλο ποσοστό, απορρίμματα χρήσης.210 Οι ομάδες εργαλείων, όπως και στους 

προηγούμενους οικισμούς, δε διαφέρουν στο διαχωρισμό. Από τα εργαλεία που 

εντοπίστηκαν , τα περισσότερα είναι αιχμηρά και κοφτερά, αρκετά είναι αδιάγνωστα 

και δύο φαίνεται ότι είχαν άλλη χρήση, ίσως πρόκειται κοφτερά εργαλεία.

Λόγω και του μικρού δείγματος οστέινων τεχνουργημάτων που εντοπίστηκαν, 

δεν υπάρχει αντιπροσωπευτικό δείγμα όλων των τύπων των εργαλείων. Τα εργαλεία 

που επικρατούν είναι τα αιχμηρά και τα κοφτερά. Οι ανατομικοί φορείς που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι μακρά οστά καπρίνων, κυρίως, και σε ελάχιστες περιπτώσεις 

ελαφοειδών ή βοοειδών. Δεν υπάρχουν εργαλεία από κέρατο, ενώ διαπιστώθηκε 

χρήση οστών άγριων ζώων.

Τα αιχμηρά εργαλεία είναι διαμορφωμένα σε μακριά οστά και διατηρούν 

ακέραια μία από τις επιφύσεις, ως βάση. Τα μεταποδικά οστά διχοτομούνται, με τη 

γνωστή διαδικασία της κατά μήκος διχοτόμησης, σε κάποιες περιπτώσεις διατηρούν 

το κάτω τμήμα της επίφυσης κατά το μισό ή διχοτομημένο το άνω τμήμα ως βάση 

του εργαλείου. Υπάρχουν και εργαλεία σε παρασχίδες μακρών οστών που λόγω του 

υψηλού βαθμού κατεργασίας τους ο ανατομικός φορέας από τον οποίο προέρχονται 

είναι δύσκολα αναγνωρίσιμος.211

Στην κατηγορία των αιχμηρών, η οποία είναι η κύρια κατηγορία εργαλείων 

διακρίνονται δύο υποκατηγορίες ως προς την κατασκευή τους, τα αιχμηρά εργαλεία 

σε διχοτομημένα μακρά οστά και τα αιχμηρά σε παρασχίδες. Από τα ευρήματα 

φαίνεται ότι υπερείχαν αριθμητικά οι οπείς, οι οποίοι είχαν μικρό ή μεγάλο μέγεθος 

ανάλογα με τη χρήση τους και η αιχμή τους ήταν μυτερή ή αμβλεία.212 Οι οπείς, με 

λεπτές και επιμήκεις αιχμές πιστεύεται ότι χρησίμευαν στην κατεργασία δέρματος, ή 

στη χρήση μαλακότερων υλικών.213

Τα κοφτερά εργαλεία, με λοξότμητο, οξύ και, ελαφρώς, κυρτό ενεργό άκρο, 

διαμορφώθηκαν σε παρασχίδες μακρών οστών, το λοξότμητο κοφτερό άκρο είναι

Σάμψων 1987,127-129.
211 Στρατούλη 1987,157.
212 Στρατούλη 1987,156.
213 Στρατούλη 1987,156.
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αποτέλεσμα τριβής της μίας ή και των δύο όψεων της διάφυσης.214 Τα εργαλεία με 

κοφτερά άκρα προτείνεται χρησίμευαν για τον τεμαχισμό τροφής ή για την τριβή ή 

ξέση μαλακών υλικών. Εντοπίστηκε και εργαλείο διαμορφωμένο σε ανατομικό φορέα 

μεγάλου ζώου, βοοειδούς ή ελαφοειδούς. Έχει σφηνοειδή ακμή και φέρει στο άνω 

άκρο ίχνη κρούσης. Ο Becker 215 μέσα από πειραματικές δραστηριότητες απέδειξε 

ότι τέτοια εργαλεία χρησίμευαν στην κατεργασία μαλακού ξύλου.

Τα εργαλεία αποδίδονται σε τρεις τομείς δραστηριοτήτων, επεξεργασία 

δέρματος, επεξεργασία ξύλου και προετοιμασία τροφής. Ο εντοπισμός αρκετά 

περιορισμένου αριθμού εργαλείων κατεργασίας δέρματος, δείχνει ότι οι 

δραστηριότητες αυτές ήταν μικρής κλίμακας και εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των 

εκάστοτε χρηστών του σπηλαίου. Το ίδιο ισχύει και με τα εργαλεία για την 

κατεργασία του ξύλου. Στο σπήλαιο εντοπίστηκαν πολύ λίγα εργαλεία, τα οποία 

ανήκουν σε δύο κατηγορίες των οστέινων. Τα αιχμηρά υπερέχουν αριθμητικά, κάτι 

που παρατηρείται σχεδόν σε όλους τους οικισμούς. Η χρήση κεράτου απουσιάζει. Αν 

λάβουμε υπόψη μας την τοποθέτηση των μελετητών για περιοδική κατοίκηση του 

σπηλαίο, ίσως η απάντηση βρίσκεται εκεί. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν το 

σπήλαιο δημιουργούσαν εργαλεία εύκολα στην κατασκευή για να τα 

χρησιμοποιήσουν άμεσα στις εργασίες που είχαν. Αντιθέτως, το κέρατο είναι υλικό 

το οποίο απαιτεί η πιο χρονοβόρα κατεργασία που προϋποθέτει εμπειρία.

3.9 Σπήλαιο των Λιμνών στα Καστριά Καλαβρύτων

Το σπήλαιο των Λιμνών είναι ένα σπήλαιο στον ορεινό όγκο του Χελμού, 

κοντά στα Καλάβρυτα σε υψόμετρο 827 μ.. Όπως έδειξαν οι ανασκαφικές 

διαδικασίες, χρησιμοποιήθηκε εντατικά κατά τη Νεότερη Νεολιθική περίοδο και 

αποτελεί ιδιαίτερο δείγμα, καθώς είναι η πρώτη φορά που ανασκάπτονται στρώματα

214 Το πρώτο στάδιο επεξεργασίας των οστών είναι ο τεμαχισμός των διαφύσεων. Αυτό επιτυγχάνεται 
με θραύση, το 33-35 % των σχιζών ήταν αποτέλεσμα της θραύσης των διαφύσεων με άμεση ή έμμεση 
κρούση του οστού. Αυτό γίνεται αντιληπτό από το περίγραμμα που έχουν τα εργαλεία στις επιφάνειες 
απόσπασης , το οποίο είναι ακανόνιστο.214 Ο δεύτερος τρόπος τεμαχισμού γινόταν με εγχάραξη ή 
πριόνισμα κατά μήκος της διάφυσης. Αποτελεί ελεγχόμενη τεχνική διχοτόμησης στον οικισμό και 
εφαρμόστηκε σε μεταπόδια και κνήμες. Παράλληλα, αυτή η τεχνική της εγχάραξης χρησιμοποιούνταν 
και με παραλλαγές, όπως περιορισμένης έκτασης εγχάραξη και στη συνέχεια αποκοπή συγκεκριμένων 
τμημάτων της διάφυσης. Το δεύτερο πλαίσιο της επεξεργασίας ήταν η τελική διαμόρφωση των 
προϊόντων κοπής, μορφοποίηση του άκρου, εξομάλυνση των επιφανειών και διαμόρφωση της βάσης 
του εργαλείου. Όλα αυτά τελούνταν με τη μέθοδο της τριβής.

215Becker 1962, 90.
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αυτής της περιόδου σε τόσο ορεινό σημείο. Το σπήλαιο φαίνεται ότι κατοικήθηκε 

από τη Νεολιθική ως την Ύστερη Εποχή Χαλκού.216 Λόγω του υψομέτρου στο οποίο 

βρίσκεται το σπήλαιο και του περιβάλλοντος που επικρατεί γύρω του γίνεται 

αντιληπτό ότι σε τέτοιο υψόμετρο, λόγω εδάφους και κλίματος, υποστηρίζεται από 

τον ανασκαφέα ότι δε μπορούσαν να αναπτύξουν τη γεωργία αλλά μόνο 

κτηνοτροφικές διαδικασίες.217 Επομένως, αμφισβητείται η υπόθεση του Halstead, ότι 

μέχρι και τη ΝΝ η κτηνοτροφία στις ορεινές περιοχές ήταν αμφίβολη, καθώς δε 

διέθεταν πυκνή βλάστηση και τροφή για τα ζώα, και επομένως τα κοπάδια δε
r 218χρειάζονταν να μετακινηθούν στα ορεινά τμήματα.

Η μελέτη των οστέινων ευρημάτων έγινε από τη Στρατούλη. Τα οστέινα 

τεχνουργήματα από αυτόν τον οικισμό είναι πολύ περιορισμένα ποσοτικά, 14 

θραύσματα. (Πινάκας 3) Σε 3 από τα ευρήματα γίνεται αντιληπτό ότι η πρώτη ύλη 

προέλευσής τους είναι μακρά οστά καπρίνων, αλλά ο ακριβής προσδιορισμός του 

ανατομικού φορέα δεν είναι δυνατό να ταυτοποιηθεί, λόγω της μεγάλης επεξεργασίας 

που έχουν υποστεί με τη μέθοδο του τεμαχισμού. (Πίνακας 4) Στα εντοπισμένα 

εργαλεία υπάρχουν 10 περιπτώσεις που προέρχονται από κέρατο κόκκινου ελαφιού. 

Το σύνολο του υλικού διασώθηκε σε αποσπασματική κατάσταση. Από τα ευρήματα 

οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 13 θραύσματα αποτελούν προϊόντα 

κατεργασίας. Από αυτά, τα 11 μπορούν να χαρακτηριστούν ως εργαλεία. Και τα άλλα 

2, λόγω τη κακής διατήρησής τους, παραμένουν στην κατηγορία των αδιάγνωστων.219

Με βάση το ενεργό τους άκρο και άλλα μορφολογικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά χωρίστηκαν στις εξής κατηγορίες εργαλείων:

(α) Αιχμηρά εργαλεία: έχουν βρεθεί 2 εργαλεία, τα οποία κατασκευάστηκαν σε 

διχοτομημένα μακρά οστά, με τη γνωστή τεχνική της «αυλάκωσης -  πριονίσματος». 

Κατά τη μελέτη της Στρατούλη, τα ενεργά τους άκρα ήταν λεπτά, έτσι ώστε να 

χρησιμεύουν για τη διάτρηση υλικών πυκνής δομής, πιθανόν ως οπείς. (β) 

Κοφτερά εργαλεία: εντοπίστηκαν 3 εργαλεία από κέρατο, τα οποία κατασκευάστηκαν 

με την τεχνική του πελεκήματος, της απόξεσης και της τριβής. Τα εργαλεία αυτά

216 Σάμψων 1997,9.
217 Του ιδίου 1997,341.
218 Halstead 1980,107.

Τα περισσότερα τεχνεργα λογω της κακής κατάστασης στην οποία εντοπίστηκαν, παραπέμπουν 
περισσότερο σε απορρίμματα λόγω θραύσης ή χρήσης.
220 Στρατούλη 1997,505-522.
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χρονολογούνται στη ΝΝ Ιβ/ΙΙα.221 Τα χαρακτηριστικά και οι αλλοιώσεις που φέρουν 

τα τεχνουργήματα δείχνουν ότι πιθανότατα η χρήση τους γινόταν με άμεση πίεση σε 

σχετικά μαλακές επιφάνειες, όπως δέρμα ή ξύλο, (γ) Αποστρογγυλεμένα: εντοπίζεται 

ένα τέχνεργο, το οποίο είναι κατασκευασμένο σε κέρατο ελαφοειδούς. Η 

αποστρογγυλεμένη του μορφή οφείλεται στη μεταβολή λόγω της χρήσης του. Το 

ενεργό του άκρο βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους στιλπνότητας και 

στρογγυλοποίησης. Το εργαλείο χρησιμοποιούνταν σε σκληρά υλικά, όπως το ξύλο 

και ο λίθος. Στην κατεργαζόμενη επιφάνεια δρούσε με άμεση πίεση ή έμμεση 

κρούση.222 Η χρήση του μπορεί και να ήταν και ως «αποφλοιωτής με πίεση» 

(pressure flaker) για εξαγωγή λεπτών τμημάτων από λίθο , μικρών λίθινων φολίδων.

Τέλος, (δ) σύνθετα εργαλεία. Σ’ αυτήν την κατηγορία εντοπίζονται 4 εργαλεία 

από το κεντρικό τμήμα του κεράτου, τα οποία φέρουν διαμπερή διάτρηση για την 

τοποθέτηση ξύλινου στειλεού και υποδοχή για τη στερέωση λίθινου αντικειμένου που 

χρησίμευε ως ενεργό άκρο του εργαλείου. Η κατεργασία τους έγινε με την τεχνική 

της εκκοίλανσης. Τα εργαλεία προέρχονται από τις επιχώσεις τις ΝΝ Ιβ. Η χρήση 

τους, κατά την ερευνήτρια, παραπέμπει στην κατεργασία ξύλου.

Συμπερασματικά, ενώ στο σπήλαιο εντοπίστηκε μικτή ποσότητα εργαλείων τα 

ευρήματα είναι αντιπροσωπευτικά όλων των κατηγοριών των οστέινων εργαλείων.

Λόγω των ευρημάτων και της προτίμησης που φαίνεται να είχαν δείξει στο 

κέρατο ελαφοειδούς, ως πρώτη ύλη για την κατασκευή των τεχνουργημάτων, γίνεται 

εύκολα αντιληπτή η σχέση των κατοίκων του σπηλαίου με το περιβάλλον γύρω από 

αυτό. Επιπλέον, μπορεί το υλικό που εντοπίστηκε να αποτελεί ένα μικρό δείγμα, 

αλλά δείχνει ξεκάθαρα τη γνώση στην κατεργασία του κεράτου, από την επιλογή του 

κατάλληλου τμήματος μέχρι τη διαμόρφωσή του σε εργαλείο, και τον τρόπο χρήσης 

των εργαλείων αυτών. Παρατηρείται ιδιαίτερη προτίμηση των κατοίκων στο κέρατο 

και αυτό δείχνει ότι προτιμούσαν ένα υλικό το οποίο έχει αντοχή απέναντι στη 

σκληρή εργασία. Τα περισσότερα από τα εντοπισμένα εργαλεία ανήκουν στην 
κατηγορία των σύνθετων και άρα το κέρατο χρησιμοποιήθηκε πιο πολύ από άλλα 

οστά για την κατασκευή τεχνέργων. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται στο 

περιορισμένο δείγμα και να μην υποδηλώνει κάτι αντιπροσωπευτικό για τις επιλογές

221 Στρατούλη 1997,505-522.
222 Στρατούλη 1997,505-522.
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των ανθρώπων. Όμως, υπάρχει η πιθανότητα να υποδεικνύει την προτίμηση τους σ' 

αυτόν τον τύπο εργαλείων και άρα την ενασχόληση τους σε πιο «βαριές» εργασίες, οι 

οποίες τελούνταν με τη βοήθεια αυτών των εργαλείων.

Ο ΙΚ ΙΣ Μ Ο Σ  Σ Π Η Λ Α ΙΟ Υ  ΤΩ Ν  Λ ΙΜ Ν Ω Ν  Κ Α ΣΤ Ρ ΙΩ Ν  
Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Ω Ν

Ε Ρ Γ Α Λ Ε ΙΑ
Α ΙΧΜ Η ΡΑ 2
ΚΟ Φ ΤΕΡΑ 3
Α Π Ο ΣΤΡΟ ΓΓΥΛ ΕΜ ΕΝ Α 1
ΣΥΝ Θ ΕΤΑ 4
Α Δ ΙΑ ΓΝ Ω ΣΤΑ 2
ΣΥΝ Ο Λ Ο 13

Πίνακας 3. Οστέινα εργαλεία από τον οικισμό του Σπηλαίου των Λιμνών

Ο ΣΤΑ ΩΣ Π ΡΩ ΤΕΣ ΥΛ ΕΣ ΣΤΟ ΣΠ Η Λ Α ΙΟ  ΤΩΝ Λ ΙΜ Ν Ω Ν
Μ ΑΚΡΑ 2
ΚΕΡΑΤΟ 9
Α Δ ΙΑ ΓΝ Ω ΣΤΑ 2
ΣΥΝ Ο ΛΟ 13

Πίνακας 4. Οστά κατασκευής εργαλείων στο Σπήλαιο των Λιμνών στα Καστριά
Καλαβρύτω

3.10 Σπήλαιο Σκοτεινής Θαρρουνίων στην Εύβοια

Το σπήλαιο της Σκοτεινής Θαρρουνίων βρίσκεται στην ημιορεινή κεντρική 

Εύβοια και ανασκάφηκε το 1986-1991 από το Σάμψων. Τα ευρήματα έδειξαν έντονη 

κατοίκηση του σπηλαίου (5300 - 3200 π.Χ.) για μια διάρκεια περίπου 2000 ετών. Τα 

στρώματα της ΝΝ I είναι πολύ πιο παχιά και πλουσιότερα σε ευρήματα από αυτά της 

ΝΝ II. Όμως, ο ανασκαφέας223 θεωρεί ότι στο σπήλαιο η κατοίκηση ήταν εποχιακή 

λόγω των συνθηκών που επικρατούν μέσα σ' αυτό, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, 

η δυσκολία ύπαρξης μόνιμης εστίας φωτιάς για τη θέρμανση224 και της απουσίας 

γειτονικού οικισμού.225

Σάμψων 1993,263-264.
224 Με πειραματικές διεργασίες ανακάλυψαν ότι ο καπνός από εστίες φωτιάς δεν έχει έξοδο διαφυγής 
από το σπήλαιο και αυτό καθιστά ιδιαίτερα πνιγηρή και ανθυγιεινή την ατμόσφαιρα. Επειδή, όμως, 
εντοπίστηκαν σημεία με ευρήματα από εστίες φωτιάς, υποθέτουν ή ότι ο αερισμός ήταν διαφορετικός
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Στο σπήλαιο της Σκοτεινής βρέθηκαν 216 οστέινα εργαλεία, στη συντριπτική 

τους πλειοψηφία από τα στρώματα της ΝΝ, ενώ ελάχιστα είναι τα αντικείμενα που 

μπορούν να αποδοθούν στην ΠΕΧ. (Πίν. 5 & Γράφ. 6)

Ο ΙΚ ΙΣΜ Ο Σ  Σ Κ Ο Τ Ε ΙΝ Η Σ  Θ Α Ρ Ρ Ο Υ Ν ΙΩ Ν  Ε Υ Β Ο ΙΑ Σ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Α ΙΧΜ Η ΡΑ 142

ΜΕ Α ΙΧ Μ Η Ρ Ο Ν  Α Μ Β Λ Υ ΕΝΕΡΓΟ  ΑΚΡΟ  ΚΑΙ ΟΠΗ 15

ΜΕ Α Μ ΒΛΥ ΕΝΕΡΓΟ  ΑΚΡΟ 'Η  Λ Ο ΞΟ ΤΜ Η ΤΑ 52

ΣΥΝ Θ ΕΤΑ 7

ΣΥΝΟΛΟ 216

Πίνακας 5. Οστέινα εργαλεία από τη Σκοτεινή Θαρρουνίων (Στρατούλη 1993,
πίνακας,σ. 496)

Η Στρατούλη χώρισε τα οστέινα εργαλεία στις εξής κατηγορίες : αιχμηρά 

εργαλεία, εργαλεία με αιχμηρό ενεργό άκρο και οπή στο άνω τμήμα, εργαλεία με 

αμβλύ ενεργό άκρο και τέλος, σύνθετα εργαλεία.

Η κατηγορία των αιχμηρών αντικειμένων είναι η μεγαλύτερη κατηγορία 

οστέινων στη Σκοτεινή : αποτελεί το 66% του συνόλου, δηλαδή 142/216 εργαλεία. 

(Γράφημα 7) και χωρίζονται σε υποκατηγορίες : (α) σε μη διχοτομημένα μακρά οστά 

καπρίνων, 9/142.226 Για την κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκαν ολόκληρα 

μεταποδικά οστά καπρίνων. Η κατεργασία τους ήταν μικρού βαθμού, καθώς 

χρησιμοποιήθηκε ολόκληρο το οστό, και ως βάση χρησιμοποιήθηκε ολόκληρη η 

κάτω επίφυση. Η κατασκευή τους έγινε με την τεχνική της «αυλάκωσης - 

πριονίσματος». Τα εργαλεία λειτουργούσαν ως οπείς για τη διάτρηση δέρματος ή, 

ίσως, χρησίμευαν στην καλαθοπλεκτική . (Εικ. 19) (β) σε μη διχοτομημένα μακρά 

οστά μικρών ζώων : 5 εργαλεία228. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκαν 

ολόκληρα μακρά οστά από μικρά ζώα. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και η

σε εκείνα τα χρόνια ή ότι άναβαν φωτιά έξω από το σπήλαιο και στη συνέχεια μετέφεραν μέσα σ’ αυτό 
κάρβουνα για τη θέρμανση.
225 Ο ίδιος υποθέτει ότι το σπήλαιο μπορεί να χρησιμοποιούνταν ως τόπος διαμονής ατόμων με 
μολυσματικές ασθένειες, ατόμων υπό περιορισμό λόγω εγκληματικών ενεργειών ή εξορισμένων από 
το υπόλοιπο σύνολο. Μπορεί όμως, όπως αναφέρει, να αποτελούσε τόπο περιοδικής κατοικίας κάποιας 
οικογένειας ή κάποιων οικογενειών που ασχολούνταν με την κτηνοτροφία.
226 Από αυτά το 1 ανήκει στη ΝΝ Ια, τα 7 στη ΝΝ Ιβ και 1 στην ΝΝ ΙΙα.
227 Στρατούλη 1993,499.
228 1 της ΝΝ I, 3 της ΝΝ Ιβ και 1 της ΝΝ ΙΙα.
229 Έγινε ταυτοποίηση του βραχιονίου ενός λαγού, της κερκίδας από ένα σαρκοφάγο και της ωλένης 
από ένα μικρό θηλαστικό.
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φθορά χρήσης των εργαλείων δείχνουν ότι η χρήση τους γινόταν σε επιφάνειες 

υλικών πυκνής διατομής, όπως δέρμα, και για «λεπτοδουλειές», λόγω της λεπτής 

αιχμής τους. (Εικ. 20) (γ) σε ωλένες : 4 εργαλεία.230Η ιδιαιτερότητά τους οφείλεται 

στην επιλογή του ανατομικού φορέα για την κατασκευή τους. Στο ένα τέχνεργο, το 

άκρο έχει ένα καφέ σκούρο χρώμα, το οποίο -ίσως - οφείλεται σε σκόπιμη θέρμανσή 

του με φωτιά για να επιτευχθεί, κατά τη χρήση, του το καλύτερο επιθυμητό 

αποτέλεσμα.232 (δ) σε διχοτομημένα μεταπόδια καπρίνων : 84/142 η πλειοψηφία. 

233Για την κατασκευή των εργαλείων χρησιμοποιήθηκαν άνω και κάτω τμήματα από 

μεταπόδια. Η διχοτόμηση των οστών επιτυγχάνονταν μέσω της τεχνικής «αυλάκωσης 

-  πριονίσματος».234 (Πίν. 6) (ε) σε παρασχίδες μακρών οστών : 30 αντικείμενα. Ο 

βαθμός κατεργασίας είναι μεγάλος, τόσο, ώστε να μη μπορεί να αναγνωριστεί ο 

ανατομικός φορέας. Η πλειοψηφία των τεχνουργημάτων αυτών προέρχεται από οστά 

καπρίνων. Στα εργαλεία αυτά παρατηρείται μορφολογική ανομοιογένεια.235(Εικόνα 

19) Τέλος, (στ) σε τμήματα διχοτομημένων πλευρών : 5 επιμήκη, καμπύλα και 

πεπλατυσμένα εργαλεία μικρού πάχους, με παράλληλες πλευρές, από οστά καπρίνων. 

Το εργαλείο θεωρείται ότι δρούσε γραμμικά και σε επιφανειακό επίπεδο. Τα 

μορφολειτουργικά χαρακτηριστικά των εργαλείων και τα ίχνη φθοράς οδήγησαν τους 

μελετητές στο συμπέρασμα ότι το αιχμηρό ενεργούσε σε επιφάνειες αραιής δομής και
236εισχωρούσε σε αυτές, ίσως για την κατασκευή νημάτων ή υφασμάτων.”

ΑΙΧΜΗΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΘΑΡΡΟΥΝΙΩΝ
ΣΕ ΜΗ Δ ΙΧ Ο ΤΟ Μ Η Μ ΕΝ Α  Μ ΑΚΡΑ Ο ΣΤΑ  Α ΙΓ/Π ΡΟ Β 9

ΣΕ ΜΗ Δ ΙΧ Ο ΤΟ Μ Η Μ ΕΝ Α  Μ ΑΚΡΑ Ο ΣΤΑ Μ ΙΚΡΩ Ν  ΖΩΩΝ 5

ΣΕ Ω ΛΕΝ ΕΣ 4

ΣΕ Δ ΙΧ Ο ΤΟ Μ Η Μ ΕΝ Α  Μ ΕΤΑ Π Ο ΔΙΑ  Α ΙΓ/Π ΡΟ Β 84

ΣΕ ΣΧΙΖΕΣ 30

ΣΥΝΟΛΟ 142

Πίνακας 6. Υποκατηγορίες αιχμηρών εργαλείων

Τα 2 στη ΝΝ Ιβ και τα άλλα 2 στην ΝΝ ΙΙα.
231 Οι τρεις ωλένες αφορούν σε καπρίνες και η τέταρτη σε μεγάλο σαρκοφάγο.
232 Στρατούλη 1993, 500-501.
233 ΝΝ 1 3 εργαλεία, ΝΝ Ια 17 εργαλεία, ΝΝ Ιβ 39 εργαλεία, ΝΝ ΙΙα 18 εργαλεία, ΝΝ ΙΙβ 1 και από 
αδιάγνωστες στρωματογραφίες 6 εργαλεία.
234 Στρατούλη 1993, 499.
235 Στρατούλη 1993,504-505.
236 Στρατούλη 1993,505.
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Στη συνέχεια περνάμε στη δεύτερη κατηγορία οστέινων εργαλείων στη 

Σκοτεινή: τα εργαλεία με αιχμηρό ή αμβλύ ενεργό άκρο και οπή στο άνω τμήμα. 

Συγκεκριμένα, είναι εργαλεία που ανήκουν στις υποκατηγορίες (ε) και (στ). 

Πρόκειται για 15 επιμήκη και πεπλατυσμένα τεχνουργήματα από παρασχίδες και 

διχοτομημένα πλευρά, τα οποία φέρουν διαμπερή οπή στο άνω άκρο και αιχμηρό ή 

αμβλύ ενεργό άκρο. Όμως, μορφολογικά παρουσιάζουν ποικιλία. Παρατηρούνται 

διαφορές ανάμεσά τους στο μήκος, στο πλάτος, στο πάχος και στις μεταξύ τους 

αναλογίες, καθώς και στην παραλληλότητα ή μη των πλευρών τους. Ουσιαστικά, 

πρόκειται για την υποκατηγορία των αιχμηρών που αφορά στις βελόνες. Βάσει της 

γενικής κατηγοριοποίησης των οστέινων εργαλείων υπάγονται στο γενικό σύνολο 

των αιχμηρών, όμως, η Στρατούλη επιλέγει στη μελέτη της να τις παρουσιάσει ως 

ξεχωριστή κατηγορία εργαλείων και τα χωρίζει σε δύο υποκατηγορίες:

(α) «Εύθραυστα» - λεπτά εργαλεία : 13/15, οι λεγάμενες «βελόνες» είναι 

εργαλεία επιμήκη, πεπλατυσμένα και ελαφρά κυρτά, ποικίλου μήκους , με 

ευθύγραμμες και παράλληλες πλευρές. Το ιδιαίτερο γνώρισμά τους είναι η κυκλική 

διαμπερής οπή στο άνω τμήμα τους, συμμετρικά τοποθετημένη ως προς τον άξονά 

τους και μικρής σε διάμετρο, η οποία χρησίμευε στην τοποθέτηση νήματος.- μέσω 

της τεχνικής της «αυλάκωσης -  πριονίσματος». (Εικόνα 2θ)0ι βελόνες αυτές 

παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιογένεια, καθώς ποικίλλουν στο μέγεθος, και 

συγκεκριμένα στο μήκος, το πλάτος και το πάχος. Διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες,
Λ -5 Ο

τις μικρές, τις μεσαίες και τις μεγάλες. Η χρήση των εργαλείων αυτών, η οποία 

γίνεται αντιληπτή από τη μορφή, τα ίχνη χρήσης και τις φθορές που έχουν υποστεί, 

πρέπει να σχετιζόταν με την κατασκευή ή επισκευή και σύνδεση ή διακόσμηση 

μαλακών υλικών. Η οπή που έφεραν, ή όπως ονομάζεται στις βελόνες «μάτι» , λόγω 

των διαφόρων μεγεθών που φαίνεται να είχε239δείχνει ότι τα νήματα που 

χρησιμοποιούνταν δεν ήταν ιδιαίτερα λεπτά και υπήρχε ποικιλία στα μεγέθη. Πιθανή 

θεωρείται η χρήση τους και σε μαλακά υλικά αραιής δομής, όπως μαλλί. Οι πιο 

μικρές βελόνες χρησιμοποιούνταν σε εργασίες ραψίματος , και οι μεγάλες βελόνες 

στη σύνδεση και διακόσμηση υφαντών και στην υφαντική. Οι μεγάλες βελόνες έχουν

237Στρατούλη 1993,507-509.
238 Οι μικρές βελόνες έχουν μήκος 49 χιλ και πλάτος 6,2 χιλ.και είναι στο σύνολο μόλις μία βελόνα. Οι 
μεσαίες έχουν μήκος που κυμαίνεται από 76,4 -  92 χιλ και πλάτος 6- 9,5 χιλ. και εκπροσωπούνται από 
τρία αντικείμενα. Τέλος, οι μεγάλες είναι σε μήκος 120 -  186 χιλ και πλάτος 4 , 5 - 1 0  χιλ. αποτελούν 
την πλειοψηφία με 9 εργαλεία.
239 2 -  3,8 χιλ.
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χρονολογική συνέχεια περίπου χιλίων χρόνων και προέρχονται από τη ΝΝ, 

4800/4700 -  3700/3500 π.Χ.. Το σύνολο που έχει εντοπιστεί στο σπήλαιο της 

Σκοτεινής αποτελεί το πιο πολυπληθές που έχει βρεθεί ως τώρα.240

(β) «Στέρεα» - χοντρά εργαλεία με διαμπερή οπή στο άνω τμήμα : 2 εργαλεία, 

τα οποία προέρχονται από τη ΝΝ Ιβ και τα ενεργά του άκρα έχουν σπάσει. 

Προέρχονται από μακρά οστά ζώων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, που 

επεξεργάστηκαν με απόξεση και τριβή.241 Το εργαλείο αυτό δεν είχε την ίδια χρήση 

με τις βελόνες της προηγούμενης αναφοράς, η οπή δε χρησίμευε για τη στερέωση 

νήματος κατά τη χρήση του εργαλείου, αλλά ως «οπή ανάρτησης», για να κρεμιέται 

κάπου το αντικείμενο μετά τη χρήση. Το δεύτερο εργαλείο που εντοπίστηκε, είναι 

επίμηκες, με πλατειά βάση και συγκλίνουσες πλευρές, ενώ παρουσιάζει διαφορετικά 

ίχνη φθοράς. Σε όλη την επιφάνειά του παρουσιάζει ισχυρή λείανση, εξάλειψη των 

ιχνών και αποστρογγύλλευση των ακμών. Η οπή έχει, επίσης, παρόμοια εικόνα. ΓΤ 

αυτό οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το εργαλείο αυτό
242χρησιμοποιήθηκε για τη σύνδεση μαλακών υλικών."

Η επόμενη μεγάλη κατηγορία είναι τα εργαλεία με «αμβλύ» ενεργό άκρο: είναι 

εργαλεία που παρουσιάζουν ανομοιογένεια στο σύνολό τους, αλλά διαφέρουν από 

την κατηγορία των «αιχμηρών εργαλείων» και έχουν ομοιότητες στα λειτουργικά 

κριτήρια. Η Στρατούλη σ’ αυτή την κατηγορία κατατάσσει τα κοφτερά και τα 

αποστρογγυλεμένα εργαλεία. Τα εργαλεία αυτής της κατηγορίας είναι 52, τα 18 

ανήκουν στη ΝΝ Ια, τα 26 στη ΝΝ Ιβ και 6 στη ΝΝ ΙΙα. Ως πρώτη ύλη για την 

κατασκευή αυτών των εργαλείων χρησιμοποιήθηκαν μακρά οστά, κυρίως, καπρίνων. 

Βασικό οστό για την κατασκευή ήταν η κνήμη και σε λίγες περιπτώσεις τα 

μεταπόδια. (Εικ. 23,24)

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 48 κοφτερά/ λοξότμητα τέχνεργα, το 22% του 

συνόλου των εργαλείων από τη Σκοτεινή. Η παρουσία των τεχνουργημάτων αυτών 

είναι πιο έντονη κατά τη ΝΝΙα και ΝΝΙβ. Τα περισσότερα είναι κατασκευασμένα από

Στρατούλη 1993,507-510.
241 Στρατούλη 1993,507-510.
242 Στρατούλη 1993,501-512.
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μακρά οστά ζώων μεσαίου μεγέθους, σε κάποιες περιπτώσεις εντοπίζεται χρήση 

οστών χοίρου ή μεγάλων ζώων.243 Σε μία περίπτωση εντοπίζεται τμήμα κεράτου.244

Έχουν εντοπιστεί 2 αποστρογγυλεμένα εργαλεία, σε διαφορετικά στρώματα της 

ΝΝΙβ, τα οποία είναι κατασκευασμένα σε διακλαδώσεις κέρατος και έχουν 

αποσπασθεί με εγκάρσιο τεμαχισμό. Ενεργά άκρα των εργαλείων είναι τα φυσικά 

άκρα των διακλαδώσεων του κεράτου, χωρίς την περαιτέρω κατεργασία.245

Τέλος, τελευταία κατηγορία αποτελούν τα σύνθετα εργαλεία , τα οποία έχουν 

κατασκευαστεί σε στελέχη κεράτων. Έχουν βρεθεί συνολικά 4 και φέρουν διαμπερείς 

οπές στειλέωσης και υποδοχές για την στερέωση ενεργών άκρων.246 Το μέγεθος των 

οπών ποικίλλει.247

Στο σπήλαιο της Σκοτεινής εντοπίστηκαν εργαλεία όλων των γνωστών τύπων. 

Γίνεται αντιληπτό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των οστέινων εργαλείων ανήκει 

στην κατηγορία των αιχμηρών εργαλείων. Χρησιμοποιήθηκαν γνωστές τεχνικές για 

την κατασκευή των τεχνουργημάτων. Παρατηρούμε ότι γίνεται χρήση οστών -  

κυρίως - από οικόσιτα ζώα. Τα οστά των ελαφοειδών χρησιμοποιούνταν σε πολύ 

μικρότερο βαθμό , ενώ, παρατηρείται εξαιρετικά περιορισμένη χρήση κεράτου. Στη 

Σκοτεινή παρατηρούμε τη γνώση των κατοίκων στην κατεργασία των οστών. Ο 

αριθμός των ευρημάτων είναι πολύ μεγάλος και μας δίνει τη δυνατότητα να 

καταλάβουμε ότι τα με τα οστά κατασκεύαζαν εργαλεία που ανταποκρίνονταν 

πλήρως στις ανάγκες τους. Κάθε ανατομικός φορέας έχει τη θέση του στην 

κατασκευαστική δραστηριότητα και αποδίδει συγκεκριμένο εργαλείο χρήσης. Μέσω 

των εργαλείων φαίνεται ότι υπήρχε πλούτος ενασχολήσεων για τους ανθρώπους.

3.11 Σάλιαγκος Αντίπαρος

Ο οικισμός του Σάλιαγκου εντοπίστηκε σε μία μικρή βραχονησίδα δίπλα στην 

Αντίπαρο. Ανασκάφτηκε τα έτη 1964-1965 από τους Evans και Renfrew. Οι μελέτες 

των ευρημάτων και η ραδιοχρονολόγηση, έδειξαν ότι τοποθετείται χρονολογικά στη

Το μήκος τους κυμαίνεται από 8- 18 εκ.
244 Στρατούλη 1993,514-516.
245 Στρατούλη 1993,523-524.
246 Το μήκος των εργαλείων κυμαίνεται από 13,5- 24 εκ.
247 Στρατούλη 1993,524.
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ΝΝ και TN περίοδο (5300 -  4770 π.Χ.). Αποτελεί , μέχρι στιγμής, τον παλαιότερο 

προϊστορικό οικισμό των Κυκλάδων.

Τα οστέινα τεχνουργήματα που εντοπίστηκαν καταγράφτηκαν και 

ταξινομήθηκαν από τον Renfrew, η μελέτη είναι σύντομη, ωστόσο παρέχει στοιχεία 

για την κατασκευή και τη χρήση των εργαλείων.248 Η μελέτη, ουσιαστικά, αποτελεί 

καταλογογράφηση των ευρημάτων.

Το σύνολο των εργαλείων είναι 112 αντικείμενα. Τα οστέινα που μελετήθηκαν 

και ταυτοποιήθηκαν τα οστά τους, έδειξαν ότι υπήρξε ιδιαίτερη προτίμηση στα οστά 

καπρίνων, καθώς η πλειοψηφία είναι κατασκευασμένη από οστά καπρίνων, συνολικά 

99 εργαλεία. Από αυτά τα 12 έχουν ταυτοποιηθεί ότι ανήκουν σε πρόβατα και τα 2 σε 

αίγα. Τα υπόλοιπα δεν έχουν αναγνωριστεί ως προς το ακριβές ζώο προέλευσης. 7 

εργαλεία προέρχονται από οστά βοοειδών, 6 από οστά χοίρου και 5 είναι αδιάγνωστα, 

αλλά το μέγεθος τους αντιστοιχεί σε χοίρο.249

Η πιο κοινή μορφή εργαλείων είναι τα αιχμηρά. Κάποια από αυτά έχουν 

κωνική απόληξη στο άκρο. Επίσης, εντοπίστηκαν αρκετά κοφτερά εργαλεία. Στην 

κατηγορία των αποστρογγυλεμένων έχει εντοπιστεί πολύ περιορισμένος αριθμός από 

σπάτουλες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι δεν έχουν βρεθεί καθόλου 

βελόνες 250 Η σύγκριση των ευρημάτων και των ειδών που αντιπροσωπεύουν, δείχνει 

συχνότητα των τύπων της οστέινης εργαλειοθήκης. Δεν έχουν βρεθεί σύνθετα 

εργαλεία, καθώς δεν εντοπίστηκε χρήση κεράτου. Αυτό το γεγονός αιτιολογείται και 

από τη γεωγραφική θέση του οικισμού.

Συμπερασματικά, στο Σάλιαγκο εμφανίζονται τρεις από τις βασικές κατηγορίες 

οστέινων εργαλείων, αιχμηρά, κοφτερά και αποστρογγυλεμένα. Παρ’ όλα αυτά 

λαμβάνουμε στοιχεία, όπως τη μη ύπαρξη βελονών και την απουσία σύνθετων 

εργαλείων. Πιθανότατα λόγω της γεωγραφικής θέσης δε γίνεται χρήση κεράτου και 

επομένως έχουμε την απουσία σύνθετων εργαλείων. Η απουσία βελονών δηλώνει ότι 

είχαν βρει κάποιο άλλο μέσο για τη διεξαγωγή εργασιών που σχετίζονταν με τέτοιου 

είδους αιχμηρά εργαλεία.

248 Τα τέχνεργα που εντοπίστηκαν ήταν περιορισμένα, και τα περισσότερα βρέθηκαν στη μελέτη του 
ζωοαρχαιολογικού υλικού, όταν ανοίχτηκαν τα ευρήματα για να μελετηθούν.
249 Evans, Renfrew 1968,67.
250 Evans, Renfrew 1968,66-67.
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Περίοδος Φ ράγχθι Α χίλλειον Α γ.Π έτρος Δ ήμητρα Σ ταυρούπολη Δισττηλιό Σ ιτα γρ ο ί Α γ.Γεω ργιος Α ιμνών Σκοτεινή Σ άλιαγκος

ΑΝ 3 60 & 

άνω

ΜΝ 90 60 & 

άνω

38 225 145 500

ΝΝ 56 500 613 28 13 216 112

251Πίνακας 12. Οστέινα εργαλεία ανά οικισμό και ανά χρονολογική περίοδοί

251 Στον οικισμό του Δισπηλιού επειδή η Στρατούλη αναφέρει ότι εντοπιστήκαν περίπου 1000 
εργαλεία στη ΜΝ και ΝΝ, τοποθέτησα αυτούς τους αριθμούς κατά προσέγγιση.
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4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στους οικισμούς, που αναφέρθηκαν, αναλύθηκαν τα οστέινα ευρήματα σε 

σχέση με τις κατηγορίες και τους τρόπους κατασκευής. Σε όλο τον ελλαδικό χώρο, 

από τη Μακεδονία μέχρι τα νησιά παρατηρούνται ομοιότητες στα τεχνουργήματα της 

Νεολιθικής περιόδου. Ξεκινώντας από την ΑΝ και καταλήγοντας στην ΤΝ 

παρουσιάστηκαν οικισμοί οι οποίοι μας δίνουν τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τα 

οστέινα εργαλεία και τους δημιουργούς τους.

Στην ΑΝ, με την παράθεση δύο οικισμών, του σπηλαίου Φράγχθι και του 

Αχίλλειου παρατηρείται διαφορά σε σχέση με τους τύπους των οστέινων που 

επικρατούν. Αφενός, στο Φράγχθι τα ευρήματα δηλώνουν αριθμητική υπεροχή των 

κοφτερών εργαλείων, αφετέρου στο Αχίλλειο υπερτερούν τα αιχμηρά. Στο Φράγχθι, 

βέβαια, το δείγμα των οστέινων είναι μικρό αριθμητικά και αυτό μπορεί να 

δημιουργεί κενά στην έρευνα. Επίσης, πρόκειται για δύο διαφορετικές μορφές 

κατοίκησης, το Φράγχθι είναι σπήλαιο και το Αχίλλειο οικισμός. Οι ανάγκες των 

κατοίκων σε κάποια ζητήματα δε θα ήταν ίδιες, ομοιότητες φυσικά, θα υπήρχαν αλλά 

ίσως οι διαφορές είναι που αποτυπώνονται και στα εργαλεία. Η διαφορά αυτή, ίσως, 

υποδηλώνει τις εργασίες με τις οποίες ασχολούνταν οι κάτοικοι των οικισμών και άρα 

την προτίμησή τους σε συγκεκριμένους τύπους εργαλείων. Κοινό σημείο και για τους 

δύο οικισμούς αποτελεί η περιορισμένη χρήση κεράτου.

Από τη ΜΝ εξετάστηκαν τέσσερις οικισμοί, ο Άγιος Πέτρος, η Δήμητρα, η 

Σταυρούπολη και το Δισπηλιό, με τους δύο τελευταίους να συνεχίζουν να 

κατοικούνται και στη ΝΝ. Ο Άγιος Πέτρος και η Δήμητρα έχουν πολλές ομοιότητες, 

παρ’ όλο που γεωγραφικά απέχουν πολύ και περιβαλλοντικά δε σχετίζονται, αφού 

πρόκειται για νησιωτικό οικισμό αφενός και για χερσαίο αφετέρου. Όμως, 

παρατηρείται και στους δύο απουσία χρήσης κεράτου για την κατασκευή εργαλείων. 

Στην περίπτωση του Αγίου Πέτρου αυτό δικαιολογείται , λόγω της γεωγραφικής του 

θέσης και της έλλειψης άγριων ζώων, αλλά για τον οικισμό της Δήμητρας φαίνεται 

ότι ήταν συνειδητή επιλογή των κατοίκων. Η ενασχόληση με την κτηνοτροφία και τη 

γη έβαλε, προφανώς, σε δεύτερη μοίρα το κυνήγι και την παρατήρηση της άγριας 

φύσης. Οι άνθρωποι βασίζονταν, σχεδόν απόλυτα σε ό,τι καλλιεργούσαν και 

εξέτρεφαν. Με την απουσία της χρήσης κεράτων παρατηρείται και ανυπαρξία
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σύνθετων εργαλείων σ’ αυτούς τους οικισμούς. Προφανώς, οι άνθρωποι θα είχαν 

άλλα εργαλεία ή μέσα για να καλύπτουν τις ανάγκες που δημιουργούνταν. Το 

γεγονός, ότι στη Δήμητρα οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν ακατέργαστες παρασχίδες 

από οστά για τις εργασίες τους δείχνει ότι όπου χρειάζονταν κάτι έβρισκαν τη λύση, 

επομένως, η απουσία κέρατος θα είχε αντικατασταθεί με άλλους τρόπους.

Στον Άγιο Πέτρο δεν εντοπίστηκαν σπάτουλες, γεγονός που δείχνει ότι αυτό το 

εργαλείο μπορεί να μη χρησίμευε στις ενασχολήσεις των κατοίκων. Στον οικισμό της 

Δήμητρας τα κοφτερά εργαλεία αποτελούν την πλειοψηφία των οστέινων 

τεχνουργημάτων, γεγονός μη συνηθισμένο, καθώς στους περισσότερους οικισμούς 

υπερτερούν τα αιχμηρά. Οι κάτοικοι του οικισμού πιθανόν, όμως, να είχαν ανάγκη 

τέτοιου είδους εργαλεία για τις ασχολίες τους.

Στους άλλους δύο οικισμούς της ΜΝ, στους οποίους η κατοίκηση εκτείνονται 

και στη ΝΝ, δεν παρατηρούνται τα ίδια χαρακτηριστικά. Ο Άγιος Πέτρος με το 

Δισπηλιό έχουν ως κοινό στοιχείο την απουσία των αποστρογγυλεμένων εργαλείων. 

Συγκρίνοντας Σταυρούπολη και Δισπηλιό παρατηρούμε ότι η πιο μεγάλη αριθμητικά 

κατηγορία εργαλείων είναι τα αιχμηρά και οι τεχνίτες χρησιμοποιούσαν το κέρατο ως 

πρώτη ύλη, αφού βρέθηκαν κεράτινα εργαλεία. Τα εργαλεία και των δύο οικισμών 

είχαν επιμελημένη μορφή. Τα αγκίστρια που εντοπίστηκαν στο Δισπηλιό 

φανερώνουν τεχνολογική βελτίωση στην κατασκευή τους, σταδιακά τα αγκίστρια 

αποκτούν ραδινότερη μορφή, οι κατασκευαστές μεταβάλλουν, κατά ένα υποτυπώδη 

τρόπο, τη μορφή των άγκριστρων.

Στους οικισμούς της ΝΝ που παρουσιάστηκαν, στους Σιταγρούς και στα τρία 

σπήλαια, υπάρχουν, κυρίως, ομοιότητες μεταξύ τους. Το σπήλαιο του Αγίου 

Γεωργίου στη Ρόδο είναι αυτό που διαφοροποιείται από τις άλλες θέσεις, ως προς τα 

ευρήματα, αλλά αυτό οφείλεται στην περιοδική του κατοίκηση και στο μικρό αριθμό 

ευρημάτων. Οι Σιταγροί, το σπήλαιο των Άιμνών και η Σκοτεινή έχουν κοινά 

στοιχεία όσον αφορά στα οστέινα. Οι τέσσερις βασικοί τύποι εργαλείων έχουν 

εντοπιστεί και στους τρεις οικισμούς και τα αιχμηρά αποτελούν την πιο πολυάριθμη 

ομάδα τους. Διαπιστώθηκε χρήση κέρατος και οστών άγριων ζώων έγινε και στους 

τρεις αυτούς οικισμούς, αλλά στη Σκοτεινή Θαρρουνίων η χρήση κεράτου ήταν πιο 

περιορισμένη από τις άλλες θέσεις. Παρατηρείται προτίμηση στα οικόσιτα ζώα για 

την κατασκευή εργαλείων και συγκεκριμένα στα μακρά οστά τους. Η τεχνική που
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χρησιμοποιήθηκε πιο πολύ είναι ο τεμαχισμός των οστών για την παραγωγή 

τεχνουργημάτων. Οι τεχνικές κατασκευής που εφαρμόστηκαν υποδηλώνουν 

τεχνογνωσία και εξειδίκευση. Επιλέγονταν συγκεκριμένοι ανατομικοί φορείς για την 

κατασκευή κάθε είδους εργαλείου.

Ο τελευταίος οικισμός που εξετάστηκε ήταν ο Σάλιαγκος, ο οποίος 

τοποθετείται στη ΝΝ και διαφοροποιείται αρκετά από τους προηγούμενους 

οικισμούς. Τα εργαλεία του οικισμού ανήκουν σε τρεις τύπους, αιχμηρά, κοφτερά και 

αποστρογγυλεμένα. Αυτό συμβαίνει διότι δε γινόταν κατεργασία κεράτου στον 

οικισμό αυτό. Παράλληλα, από την κατηγορία των αιχμηρών απουσιάζουν οι 

βελόνες. Προφανώς οι κάτοικοι είχαν βρει άλλα μέσα που να αποδίδουν το 

αποτέλεσμα που έδινε η χρήση αυτών των εργαλείων. Τα εργαλεία εξ’ άλλου 

αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες και τις ασχολίες των κατοίκων των οικισμών.252 (Γράφ.

Συγκεφαλαιώνοντας, συνολικά, σε σχέση με τις θέσεις και τις χρονολογικές 

περιόδους, γίνεται αντιληπτό ότι οι άνθρωποι κατά τη νεολιθική εποχή 

χρησιμοποιούσαν πρώτες ύλες, οι οποίες ήταν εύκολα προσβάσιμες από αυτούς. Στην 

ΑΝ παρατηρείται χρήση κεράτου και οστών από οικόσιτα και άγρια ζώα, στη ΜΝ η 

χρήση του κεράτου μειώνεται και για την κατεργασία των εργαλείων 

χρησιμοποιούνται περισσότερα οστά από καπρίνες. Στη ΝΝ το κέρατο επανέρχεται, 

με περιορισμένη χρήση , και οι τεχνίτες συνεχίζουν να επεξεργάζονται μακρά οστά 

από οικόσιτα ζώα. Τα εργαλεία στους τύπους παραμένουν ίδια μέσα στα χρόνια, αλλά 

παρατηρείται πρόοδος στην κατεργασία τους.

Οι τεχνίτες φαίνεται να είχαν εξειδικευτεί στην κατασκευή τεχνουργημάτων 

από οστό, γιατί οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν αφενός δείχνουν βελτιώσεις μέσα 

στα χρόνια , αφετέρου υποδηλώνουν τις γνώσεις των κατασκευαστών πάνω στα 

αντικείμενα διεργασίας. Όσοι επεξεργάζονταν τα οστά με σκοπό την κατασκευή 

εργαλείων γνώριζαν ποιο οστό έπρεπε να κατεργαστεί και με ποιο τρόπο. Στη 

συνέχεια το τελειοποιημένο εργαλείο χρησιμοποιούνταν σε συγκεκριμένες εργασίες. 

Οι γνώσεις των κατασκευαστών βελτιώνονταν σταδιακά και έδιναν πολύ 

καλοδουλεμένα και λεπτοδουλεμένα αποτελέσματα, για παράδειγμα, τα αγκίστρια. 

Αν και εξειδίκευση στην κατασκευή των οστέινων εργαλείων δεν υπάρχει, καθώς

252 Στην εργασία δεν υπάρχει παράθεση χρονολογικού πίνακα ευρημάτων που να αναφέρεται σε όλες 
τις θέσεις ανά περίοδο, διότι στις δημοσιευμένες έρευνες που μελετήθηκαν για την εκπόνηση της 
εργασίας, οι μελετητές δεν αναφέρουν ακριβή αριθμητικά και χρονολογικά στοιχεία.
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ήταν πολύ εύκολο να τα κατασκευάσει ο καθένας, εντούτοις, όσον αφορά στο 

κέρατο, που ήταν υλικό δύσκολο στην κατεργασία, υπήρξε, πιθανότατα εξειδίκευση. 

Ίσως, επειδή τα αγκίστρια κατασκευάζονται και από ελαφοκέρατο να υποβλήθηκαν 

σταδιακά σε βελτιώσεις και έτσι, να απέκτησαν πιο λεπτά σχήματα και καλύτερη 

κατεργασία. Οι βελόνες, επίσης, οι οποίες γίνονταν τόσο λεπτές και λείες ώστε δεν 

αναγνωρίζεται ο ανατομικός φορέας από τον οποίο κατασκευάστηκαν. Τα εργαλεία 

με τα διαφορετικά ενεργά άκρα και διαφορετικές μορφολογίες μαρτυρούν τεχνο- 

μορφολογική ποικιλία.253

Μέσω των στοιχείων που παρατέθηκαν, φαίνεται ότι η επιλογή της πρώτης 

ύλης κρινόταν από την ανθεκτικότητα και τη μορφή του οστού. Προτιμήθηκαν 

περισσότερο τα μακρά οστά για την κατασκευή των τεχνουργημάτων, αυτό οφείλεται 

και στο σχήμα που έχουν τα μακρά οστά που διευκολύνουν την κατεργασία τους. Τα 

επόμενα σε επιλογή είναι οι πλευρές, χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο για την 

κατασκευή κοφτερών εργαλείων, όμως η χρήση τους ήταν, γενικά, διαδεδομένη. 

Επίσης, το κέρατο χρησιμοποιήθηκε αρκετά για την κατασκευή εργαλείων όσο το 

επέτρεπαν οι συνθήκες διαβίωσης της περιόδου αυτής, καθώς πλέον οι κοινωνίες 

είχαν σταματήσει να είναι τροφοσυλλεκτικές και είχαν γίνει γεωργο-κτηνοτροφικές.

Το κέρατο με τα νέα κοινωνικά δεδομένα, παρεχόταν πολύ λιγότερο ως πρώτη 

ύλη κατασκευής εργαλείων και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κυνηγετική 

ενασχόληση είχε μειωθεί κατά πολύ, αλλά δεν είχε εξαλειφθεί. Επιπλέον η συλλογή 

του κεράτου γινόταν και με άλλους τρόπους, με συλλογή από το δάσος.

Στους περισσότερους οικισμούς τα εργαλεία που υπερείχαν αριθμητικά ήταν τα 

αιχμηρά. Αυτό, ίσως, οφείλεται στο ενεργό τους άκρο, το οποίο λόγω της 

αιχμηρότητάς του έσπαγε συχνά ή φθειρόταν πιο εύκολα από τα ενεργά άκρα άλλων 

τύπων εργαλείων και επομένως, υπήρχε συνέχεια ανάγκη για την κατασκευή νέων 

εργαλείων.

Από τα οστέινα εργαλεία γνωστοποιούνται και ζητήματα διατροφικών 

συνηθειών των νεολιθικών ανθρώπων. Τα οστά προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν 

καταναλωθεί. Επομένως, παρατηρείται μία προτίμηση στα ζώα μεσαίου μεγέθους, 

όπως οι αίγες, τα πρόβατα και οι χοίροι. Αντιθέτως, τα οστά βοοειδών είναι λίγα σε

253 Moundrea-Agrafioti 1981,324.
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αριθμό, αυτό δείχνει ότι τα ζώα μεγάλου μεγέθους, προφανώς, προτιμούνταν για 

άλλες ασχολίες και όχι για τη διατροφή των ανθρώπων. Λόγω του ότι ήταν ζώα 

μεγάλου μεγέθους και δυνατά , βοηθούσαν τον άνθρωπο στις αγροτικές εργασίες. Τα 

οστά από άγρια ζώα είναι λίγα σε αριθμό, γεγονός που υποδηλώνει αυτό που ήδη έχει 

αναφερθεί, ότι οι κυνηγετικές δραστηριότητες ήταν περιορισμένες.

Στους οικισμούς προφανώς, παρατηρείται ομοιομορφία στο επίπεδο επιλογής 

της πρώτης ύλης και των τεχνικών κατασκευής και χρήσης των οστέινων. Αυτό 

υποδηλώνει επαφές και δίκτυο επικοινωνίας ανάμεσα στους κατοίκους διαφορετικών 

οικισμών. Οι επαφές, ίσως, ήταν σε επίπεδο υλικό, δίκτυο ανταλλαγών, ή ακόμα, 

και σε επίπεδο γνώσεων και πληροφοριών. Επίσης, οι προσωπικές και κοινωνικές 

ανάγκες ήταν ίδιες ή παρόμοιες για τους οικισμούς και οι άνθρωποι σταδιακά 

εξέλιξαν τη σκέψη και τη δράση τους και, ίσως, λόγω του ότι βίωναν παρόμοιες 

συνθήκες ζωής και διαβίωσης οι τεχνικές που ανέπτυξαν ομοιάζουν μεταξύ τους.254

Η σημασία του πολιτισμού και της τεχνολογίας είναι κοινωνική, υλική, 

συμβολική.255 Μέσω των οστέινων τεχνουργημάτων παρέχονται πολλά στοιχεία για 

πολλούς και διαφορετικούς τομείς των νεολιθικών οικισμών. Λαμβάνονται 

πληροφορίες για τις διατροφικές συνήθειες, τις κυνηγετικές ικανότητες, τις 

κτηνοτροφικές δραστηριότητες, τις τεχνολογικές γνώσεις , ακόμα και τις αισθητικές 

προτιμήσεις των ανθρώπων. Παρά τα κενά που υπάρχουν, οι βασικοί τύποι οστέινων 

τεχνουργημάτων διατηρούνται και μεταβάλλονται ανάλογα με την τεχνολογική 

εξέλιξη κατά τη διάρκεια της 5ης χιλιετίας, γεγονός που μαρτυρά το υλικό των 

αρχαιολογικών θέσεων.256

Perles, Vitelli 1999,100.
255 Dobres 1995,43.
256 Eustratiou 1985,103.
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ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΟΣΤΕΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ %

■ ΑΙΧΜΗΡΑ

■  ΚΟΦΤΕΡΑ

■ ΑΠΟΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ

■ ΣΥΝΘΕΤΑ

■  ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

■ ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΑ

Γράφημα 1. Τα είδη των εργαλείων στον οικισμό της Σταυρούπολης
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■  ΔΟΝΤΙΑ

■ ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΑ

Γράφημα 2. Είδη οστών ως πρώτη ύλη για την κατασκευή εργαλείων στη

Σταυρούπολη
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Μ ΑΚΡΑ ΟΣΤΑ

■ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟ

■ ΩΛΕΝΗ

■ ΚΝΗΜΗ

■ ΜΕΤΑΠΟΔΙΟ

■ ΑΤΑΥΤΙΣΤΑ

Γράφημα 3. Είδη μακρών οστών που χρησιμοποιήθηκαν ως πρώτη ύλη για την 

κατασκευή εργαλείων στη Σταυρούπολη.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ■ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΒΟΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΛΑΦΙΑ)

■ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΑΙΓ/ΠΡΟΒ,ΖΑΡΚΑΔΙΑ,ΠΛΑΤ 
ΩΝΙΑ,ΣΚΥΛΟΙ)

■ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (ΛΑΓΟΙ)

■ ΑΔΙΑΓΝΩΣΤΑ

Γ ράφημα 4. Είδη ζώων από τα οποία προήλθαν τα οστά για την κατασκευή

εργαλείων στη Σταυρούπολη.
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟ Μ ΑΚΡΑ ΟΣΤΑ

■ ΑΙΧΜΗΡΑ

■ ΚΟΦΤΕΡΑ

■ ΑΠΟΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ

■ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΕΜΜΕΣΗ 
ΚΡΟΥΣΗ

■ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

Γράφημα 5. Σταυρούπολη. Τύπον εργαλείων από μακρά οστά.

ΟΣΤΕΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΘΑΡΡΟΥΝΙΩΝ

■ ΑΙΧΜΗΡΑ

■ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΟ’Η ΑΜΒΛΥ 
ΕΝΕΡΓΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΟΠΗ

■ ΜΕ ΑΜΒΛΥ ΕΝΕΡΓΟ ΑΚΡΟΉ 
ΛΟΞΟΤΜΗΤΑ

■ ΣΥΝΘΕΤΑ

Γράφημα 6. Σκοτεινή. Οστέινα εργαλεία.
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■ ΣΕ ΜΗ ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΑ 
ΜΑΚΡΑ ΟΣΤΑ ΑΙΓ/ΠΡΟΒ

■ ΣΕ ΜΗ ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΑ 
ΜΑΚΡΑ ΟΣΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ

■ ΣΕ ΩΛΕΝΕΣ

■ ΣΕ ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΑ 
ΜΕΤΑΠΟΔΙΑ ΑΙΓ/ΠΡΟΒ

■ ΣΕ ΣΧΙΖΕΣ

Γράφημα 7. Σκοτεινή.Υποκατηγορίες αιχμηρών εργαλείων με βάση την

κατασκευή

Γράφημα 8. Σύνολο οστέινων εργαλείων ανά οικισμό σύμφωνα με όσα εξετάστηκαν

στην εργασία.
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ΕΙΚΟΝΕΣ

Εικόνα 1. Χάρτης των θέσεων οι οποίες εξετάζονται στην εργασία. 

1 .Σπήλαιο Φράγχθι (ΑΝ, ΜΝ, ΝΝ)

2.Αχίλλειο Θεσσαλίας (ΑΝ)

3.Άγιος Πέτρος Αλονήσου (ΜΝ)

4.Δήμητρα Σερρών(ΜΝ)

5.Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης (ΜΝ/ΝΝ) 

ό.Δισπηλιό Καστοριάς (ΜΝ/ΝΝ)

7.Σιταγροί Δράμας (ΝΝ)

8. Σπήλαο Αγ.Γεωργίου στις Καλυθιές Ρόδου (ΝΝ)

9. Σπήλαιο Λιμνών Καστριά Καλαβρύτων (ΝΝ)

10. Σπήλαιο Σκοτεινής Θρρουνίων (ΝΝ)

11. Σάλιαγκος Αντιπάρου (ΝΝ)
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Εικόνα 2. Σχηματική απεικόνιση σκελετού θηλυκού ελαφιού (O'Connor 2000,
fig-2.2)
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Εικόνα 3. Τμήματα αυλοειδούς οστού ενηλίκων ζώων (Hesse and Wapnish 1985,
fig-24)

Εικόνα 4. Θέσεις και προσανατολισμός των οστών πάνω στο σκελετό (Hesse and
Wapnish 1985, fig.30)
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Εικόνα 5. Τεχνικές κατασκευής οπέων σε μεταπόδια ζώων της υποοικογένειας των 
καπρίνων. (Camps-Fabrer & Ramseyer D. 1990, cahier III άρθρο 8.)
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Εικόνα 6. Τρόποι κατάτμησης των οστών με κρούση άμεση ή έμμεση (1-2), με 
διχοτόμηση (3), με πριόνισμα (5), και τρόποι λείανσης του ενεργού άκρου (6-8) 

(Camps-Fabrer & Ramseyer D. 1990, cahier III άρθρο 8.)
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Εικόνα 7.Τεχνικές κατά μήκος διχοτόμησης μεταποδίων (Legrand 2007, fig. 1)

Εικόνα 8. Κεράτινο σύνθετο εργαλείο, το οποίο μέσω της διαμπερούς οπής 
στερεώνεται σε ξύλινο στειλεό. Στο άκρο του δέχεται λίθινο εργαλείο. (Τσούντας

1908, εικ.243.)
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Εικόνα 9. Κεράτινο στέλεχος. (Τσούντας 1908, εικ.241.)

Εικόνα 10. Οστέινα εργαλεία από οικισμούς του ελλαδικού χώρου. (Perles 2001, fig.
11.3 )
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Εικόνα 11. Χάραξη ξύλου με κεράτινο εργαλείο (Legrand 2007, fig.2.2)

Εικόνα 12. Σύνθετα εργαλεία από οστό και κέρατο (Legrand 2007, fig.ll)
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Εικόνα 13. Τεχνική κατασκευής αγκιστριών (Στρατούλη 2008, εικ. 6 α-δ)
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Εικόνα 14. Δισπηλιό. Οστέινα και κεράτινα αγκίστρια. (Στρατούλη 2008, εικ.4)

Εικόνα 15. Οπέας κατασκευασμένος σε διχοτομημένο μεταπόδιο με την τεχνική 
«τεμαχισμός σε τέταρτα» (Christidou 2005, fig.2)
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Εικόνα Ιό.Σιταγροί. Αιχμηρά εργαλεία από τον οικισμό. (Elster 2003, fig.2.2)
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Εικόνα 17. Σιταγροί. Αιχμηρά εργαλεία. (Elster 2003, fig.2.5)

Εικόνα 18. Αχίλλειο. Αιχμηρά εργαλεία ( βελόνες). (Winn, Shimabuku 1989,fig.9.1.)
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Εικόνα 19. Σκοτεινή. Αιχμηρά εργαλεία σε μη διχοτομημένα μακρά οστά (Στρατούλη
1993, σχεδ.1)
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Εικόνα 20. Σκοτεινή. Αιχμηρά εργαλεία σε διχοτομημένα μακρά οστά (Στρατούλη
1993, σχεδ.3)

Εικόνα 21.Σκοτεινή. Αιχμηρά εργαλεία σε τμήματα μακρών οστών (Στρατούλη 1993,
σχεδ.6)
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Εικόνα 22. Σκοτεινή. Οστέινες Βελόνες (Στρατούλη 1993, σχεδ.9)

Εικόνα 23. Σκοτεινή. Κοφτερό, λοξότμητο εργαλείο σε ολόκληρο οστό (Στρατούλη
1993, σχεδ.10)
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Εικόνα 24. Σκοτεινή. Κοφτερά /Λοξότμητα εργαλεία σε μη διχοτομημένα μακρά 
οστά (Στρατούλη 1993, σχεδ.13,14)

Εικόνα 25. Σιταγροί. Κεράτινο κοφτερό εργαλείο. (Christidou 2005, fig. 14)
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Εικόνα 26. Σιταγροί. Αποστρογγυλεμένο εργαλείο από κέρατο (Elster 2003, fig.2.9)

Εικόνα 27. Σιταγροί. Σύνθετο εργαλείο με διαμπερή οπή από κέρατο (Elster 2003,
fig-2.15)
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Εικόνα 28. Σιταγροί. Σύνθετο εργαλείο με διαμπερή οπή από κέρατο (Elster 2003,
fig-2.17)

Εικόνα 29. Αχίλλειο. Σπάτουλες από πλευρές. (Winn, Shimabuku 1989,fig.9.4.)
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Εικόνα 30. Αχίλλειο. Σπάτουλες από πλευρές , οικισμός Αχίλλειου. (Winn,
Shimabuku 1989,fig.9.4.)

Εικόνα 31. Αχίλλειο. Οπείς από μακρά οστά. (Winn, Shimabuku 1989,fig.9.2.)
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