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Πρόλογος
Δεν θα ήταν αλήθεια, εάν έλεγα ότι το εγχείρημα αυτό είναι καρπός ατομικής 

προσπάθειας. Αντίθετα, η συμβολή πολλών ανθρώπων υπήρξε πολύτιμη και 

καθοριστική και τους οφείλω βαθύτατες και ειλικρινείς ευχαριστίες.

Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Καθηγήτρια της Προϊστορικής 

Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ειδική στην τεχνολογία του αποκρουσμένου λίθου 

κ. Αντίκλεια Μουνδρέα Αγραφιώτη για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη που μου 

προσέφερε σε όλα τα στάδια της μελέτης, για την προθυμία της να μοιραστεί μαζί 

μου αφειδώς την εμπειρία και τη βαθύτατη επιστημονική γνώση της διαθέτοντας 

σημαντικό μέρος του χρόνου της και ενισχύοντας την αγάπη μου για τη λιθοτεχνία. 

Ομοίως οφείλω βαθύτατες ευχαριστίες στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Ιφιγένεια 

Τουρναβίτου και την Επίκουρο Καθηγήτρια κ. Ιφιγένεια Λεβέντη.

Θερμές ευχαριστίες οφείλω στον κ. Κωνσταντίνο Βουζαξάκη, αρχαιολόγο της 

ΙΓΈΠΚΑ, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε παραχωρώντας μου το υλικό της 

Μαγούλας Μπελίτσι, την πολύτιμη συμβολή του σε όλα τα στάδια της μελέτης και τις 

εποικοδομητικές συζητήσεις πάνω σε απορίες και προβληματισμούς. Ευχαριστώ 

θερμά την κ. Αργυρώ Δουλγέρη Ιντζεσίλογλου, Προϊσταμένη της ΙΓΈΠΚΑ, για τις 

διευκολύνσεις που μου παρείχε σε όλα τα στάδια της μελέτης του υλικού στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου και την έδρα της ΙΓΈΠΚΑ. καθώς και το προσωπικό 

φύλαξης του Αρχαιολογικού Μουσείου για την ευγενική και φιλόξενη διάθεσή του. 

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή των γεωλόγων κ.κ. Νικολάου 

Παπαδημητριού και Παναγιώτας Αμπλιανίτη και της σχεδιάστριας κ. Εύης 

Βαϊτσοπούλου, τους οποίους ευχαριστώ θερμά.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους αγαπημένους φίλους και συναδέλφους 

Λάμπρο Σταυρογιάννη, Βασιλική Αργίτη και Νεκταρία Αλεξίου, που μοιράστηκαν 

μαζί μου τη χαρά και την αγωνία ενός τέτοιου εγχειρήματος, αλλά και ατέλειωτες 

συζητήσεις σε θέματα που δεν ενέπιπταν στα στενά επιστημονικά ενδιαφέροντά τους.

Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά μου, που μου συμπαραστάθηκε με κάθε δυνατό 

τρόπο σε όλα τα στάδια της φοίτησής μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

του ΙΑΚΑ και κυρίως κατά τη συγγραφή της παρούσας εργασίας.

1

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:09:13 EEST - 44.213.66.193



Εισαγωγή
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη της λιθοτεχνίας από τη 

Μαγούλα Μπελίτσι στην περιοχή των Μικροθηβών και η ανάδειξη της θέσης που 

κατέχει στο ευρύτερο πλαίσιο των θεσσαλικών λιθοτεχνιών της Μέσης Νεολιθικής. 

Οι κυρίαρχες έννοιες των «συμφραζομένων» και της «εγχειρηματικής αλυσίδας», 

δηλαδή οι συνάφειες και ο κύκλος ζωής των τέχνεργων συμβάλλουν στην 

πληρέστερη κατανόηση του χαρακτήρα της λιθοτεχνίας που αποτελεί απόρροια της 

διαλεκτικής σχέσης ανθρώπου, φυσικού περιβάλλοντος και υλικού πολιτισμού. Η 

τριμερής διαίρεση της εργασίας υιοθετήθηκε υπό την επίδραση της συγκεκριμένης 

οπτικής.

Στο πρώτο μέρος επιχειρείται η προσέγγιση των διαφορετικών εκφάνσεων της 

ανθρώπινης δραστηριότητας μέσα στη νεολιθική πραγματικότητα και η παρουσίαση 

του γεωγραφικού, χρονολογικού και πολιτισμικού ορίζοντα της Νεολιθικής, με 

έμφαση σε στοιχεία πολιτιστικής ιδαιτερότητας της Θεσσαλίας κατά τη Μέση 

Νεολιθική, καθώς η περιοχή εντάσσεται ατο άμεσο γεωγραφικό και χρονολογικό 

πλαίσιο της μελέτης λόγω της προέλευσης του υλικού. Επιπλέον, η Θεσσαλία είναι η 

πρώτη περιοχή του ελλαδικού χώρου, στην οποία η έρευνα της Νεολιθικής υπήρξε 

συστηματική και η χρονική αλληλουχία φάσεων σε θεσσαλικούς οικισμούς αποτελεί 

σημείο αναφοράς για συγκρίσεις σε διαχρονικό άξονα. Η Νεολιθική άλλωστε 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδωμένη σαν σταθμός στην ανθρώπινη εμπειρία, 

καθώς αποτελεί τον επίλογο μιας μακράς σε διάρκεια εποχής και τον πρόλογο ενός 

πολυσήμαντου οικονομικού και πολιτιστικού σταδίου που σηματοδοτείται από 

ρηξικέλευθες αλλαγές στον τομέα της οικονομίας και των στρατηγικών επιβίωσης 

του ανθρώπου.

Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται η σύνθεση των δεδομένων που αφορούν τις 

λιθοτεχνίες αποκρουσμένου λίθου του θεσσαλικού χώρου και του ευρύτερου 

πλαισίου τους. Ο συσχετισμός της κατανομής των λίθινων πρώτων υλών και της 

γεωγραφικής θέσης των οικισμών παραπέμπει σε εναλλακτική σημασία των 

περιβαλλοντικών, γεωγραφικών και πολτισμικών παραγόντων, ενώ η πολυπλοκότητα 

των στρατηγικών αναζήτησης υποδηλώνει την ύπαρξη οικονομικών, κοινωνικών και 

πολιτιστικών επαφών και τη λειτουργία δια-περιφερειακών και ενδο-περιφερειακών 

συστημάτων προμήθειας και ανταλλαγής εργαλείων. Οι τεχνικές λάξευσης και η 

εργαλειοτεχνία επιβεβαιώνουν την άποψη ότι τα εργαλεία, ως φορείς πολιτιστικών
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χαρακτηριστικών, παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την «τεχνογνωσία» της 

προϊστορικής ομάδας και το τεχνοοικονομικό σύστημα του κάθε οικισμού, όπως 

διαμορφώνονται και διαφοροποιούνται μέσα στην πολιτιστική παράδοση της Μέσης 

Νεολιθικής σε συνάρτηση με τη γεωγραφική θέση και την επίδραση της ιδιαίτερης 

περιοχής τροφοδότησης πρώτων υλών ή εργαλείων.

Στο τρίτο μέρος της εργασίας επιχειρείται η ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών 

χαρακτηριστικών της λιθοτεχνίας που μελετήσαμε προσανατολισμένη στην 

ανασύνθεση της εγχειρηματικής αλυσίδας παραγωγής εργαλείων και την ανάγνωση 

των επιλογών που υιοθετήθηκαν από φορείς του συγκεκριμένου πολιτισμού. Η 

χρονική αλληλουχία των τεχνικών σταδίων θεωρητικά είναι η ακόλουθη: πρόσκτηση 

υλών, αποφλοίωση ακατέργαστης ύλης, διαμόρφωση πυρήνων, παραγωγή 

υποβάθρων, μορφοποίηση εργαλείων, χρήση, επισκευή, ανανέωση, 

επαναχρησιμοποίηση και τελική απόρριψη. Η μελέτη επικεντρώνεται σε δύο βασικά 

ζητήματα, τις τεχνικές λάξευσης με την έννοια της βασικής τεχνολογίας για την 

παραγωγή υποβάθρων και τις τεχνικές μορφοποίησης με σκοπό την κατασκευή 

εργαλείων με τη στενή έννοια του όρου και ακολουθεί η μορφολογική ταξινόμηση 

των εργαλείων.

Η διαφοροποίηση και η συνέχεια ή ασυνέχεια της εγχειρηματικής αλυσίδας ανά 

πρώτη ύλη παρουσιάζουν ενδιαφέρον αναφορικά με την κατάσταση εισαγωγής των 

πρώτων υλών στη θέση και την επιτόπια ή μη κατεργασία τους. Οι ενδεχόμενες 

μεταβολές στις τεχνικές λάξευσης και μορφοποίησης εργαλείων, αλλά και στην 

τυπολογία, είναι δυνατό να συσχετισθούν με κοινωνικο-οικονομικές και πολιτιστικές 

ιδιαιτερότητες, ενώ οι τεχνικές δραστηριότητες των κατοίκων τεκμηριώνονται και 

αποτυπώνονται μέσα από το εργαλειακό φάσμα του οικισμού. Τέτοιου είδους 

ζητήματα τίθενται στο επίκεντρο της μελέτης μας και σε δεύτερο επίπεδο επιδιώκεται 

η ερμηνεία της χρήσης του χώρου, από όπου προέρχεται το δείγμα της μελέτης, 

τουλάχιστον στο βαθμό που μπορεί να επιτευγχθεί μέσα από τα ανασκαφικά και 

αρχαιολογικά συμφραζόμενα.

Η ένταξη της λιθοτεχνίας στο πλαίσιο των θεσσαλικών λιθοτεχνιών της Μέσης 
Νεολιθικής και η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αποτελεί βασική 

επιδίωξη με απώτερο στόχο τον εμπλουτισμό των δεδομένων της έρευνας για τις 

λιθοτεχνίες της περιόδου. Αποτελεί παράλληλα μια πρόκληση και μια αναπόφευκτη 

ευθύνη η προσέγγιση ενός συνόλου που συμπληρώνει την εικόνα των λιθοτεχνιών 

της δυτικής θεσσαλικής πεδιάδας και διαφωτίζει άγνωστες πτυχές. Τα συγκριτικά
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δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας σχετικά με τα ζητήματα που μας απασχολούν 

προέρχονται από οικισμούς της Μέσης Νεολιθικής που διαφέρουν σημαντικά ως 

προς το μέγεθος, την κλίμακα και την έκταση της κατοίκησης. Η μελέτη στηρίζεται 

πρωτευόντως σε δεδομένα λιθοτεχνιών της Νοτιοανατολικής Θεσσαλίας και Δυτικής 

Θεσσαλίας. Οι αναλυτικές μελέτες της Moundrea - Agrafioti 1975, 1981, η πρώτη 

ουσιαστικά συστηματική τεχνολογική και τυπολογική προσέγγιση της τεχνολογίας 

του λίθου στο πλαίσιο της εγχειρηματικής αλυσίδας, και οι δημοσιεύσεις της Elster 

1989, 1994 παραμένουν οι βασικές βιβλιογραφικές αναφορές. Για την Πελοπόννησο 

οι λιθοτεχνίες του Φράγχθι και της Λέρνας στην Αργολίδα, γνωστές μέσα από τις 

δημοσιεύσεις των Perles 2004 και Kozlowski et al. 1996, συνεισφέρουν στην 

κατανόηση της φύσης των πρώτων υλών, των τεχνικών απόκρουσης, της τυπολογίας 

και της γενικότερης δομής των λιθοτεχνιών της περιόδου.

Κλείνοντας, νιώθουμε την ανάγκη να αναφέρουμε ότι τα λίθινα εργαλεία που δεν 

είναι πολύτιμα έργα τέχνης και συχνά εκτίθενται σε προθήκες μουσείων χωρίς 

λεζάντα ή σαφή διάταξη, αυτές οι «πέτρες», όπως συχνά αποκαλούνται, παρέχουν 

τόσες πολύτιμες πληροφορίες όσο και το πλήθος τους σε κάθε νεολιθικό οικισμό. Τα 

λίθινα εργαλεία αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες της ανθρώπινης δραστηριότητας 

και τεκμηριώνουν την ιδιοτυπία της κοινωνίας να παράγει τεχνητά προϊόντα που 

παρεμβάλλονται στη σχέση με τη φύση. Το σύστημα της τεχνολογίας του λίθου 

εγγράφει στο χώρο τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης συμπεριφοράς, ενώ η ανάγνωση της 

βιογραφίας ενός τέχνεργου συμβάλλει καταλυτικά στην κατανόηση των ανθρώπινων 

επιλογών. Αδιαμφιβήτητα, τα εργαλειακά σύνολα προσφέρονται ως βάση για τη 

δημιουργία πολιτισμικών και ιστορικών αφηγήσεων και συμβάλλουν στη διάκριση 

χρονολογικών και πολιτισμικών πλαισίων, διαχρονικών αλλαγών, προτιμήσεων, 

επιλογών και νοοτροπιών.
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1. Η Νεολιθική Έρευνα στη Θεσσαλία
Με τον όρο Νεολιθική χαρακτηρίζεται μια μακρά σε διάρκεια εποχή που 

σηματοδοτείται από ρηξικέλευθες αλλαγές στον τομέα της οικονομίας και των 

στρατηγικών επιβίωσης του ανθρώπου. Η μετάβαση της οικονομίας στον παραγωγικό 

τρόπο ζωής κατά την οποία ο άνθρωπος ελέγχει, παρεμβαίνει και εκμεταλλεύεται το 

άμεσο φυσικό περιβάλλον με την ανάπτυξη γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων 

και η συνακόλουθη εμφάνιση των πρώτων εγκαταστάσεων μόνιμου χαρακτήρα 

αποτελούν στοιχεία πολιτιστικής ιδιαιτερότητας της περιόδου (Εικ.1). Οι νεολιθικοί 

γεωργοί και κτηνοτρόφοι έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν οικιστικά σύνολα 

μόνιμου χαρακτήρα σε αντίθεση με κυνηγούς - τροφοσυλλέκτες της Παλαιολιθικής 

και ψαράδες της Μεσολιθικής, η απόλυτη εξάρτηση των οποίων από τους φυσικούς 

πόρους, η διασπορά και η διαρκής μετακίνηση των ομάδων δεν επέτρεπαν μόνιμες 

επαφές και σταθερούς κοινωνικούς σχηματισμούς.

Οι πρωϊμότερες νεολιθικές εγκαταστάσεις που εντοπίζονται στην περιοχή της 

Θεσσαλίας, καθώς τα εύφορα εδάφη σε πεδινές και λοφώδεις περιοχές με επαρκείς 

υδάτινους πόρους παρείχαν το ιδανικό περιβάλλον για την ίδρυση των πρώτων 

γεωργοκτηνοτροφικών κοινωνιών και την ανάπτυξη του «νεολιθικού τρίπτυχου», 

μόνιμη κατοίκηση, γεωργία, κτηνοτροφία. Η κοιλάδα του Πηνειού και του Ενιπέα, οι 

όχθες της λίμνης Βοιβηίδας (Κάρλα) και οι παράκτιες περιοχές του Αλμυρού και του 

Βόλου αποτέλεσαν ιδιαίτερο πόλο έλξης για τις νεολιθικές ομάδες (Εικ.2).

Η καίρια γεωγραφική θέση της περιοχής, στο κέντρο της ελληνικής χερσονήσου, 

στη συμβολή των βασικών αξόνων επικοινωνίας ανάμεσα στη βόρεια και τη νότια 

Ελλάδα, η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα νησιά του Αιγαίου και την Ανατολή 

μέσω του Παγασητικού Κόλπου, αλλά και η γεωμορφολογία με την εύφορη 

θεσσαλική πεδιάδα που περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους της Πίνδου στα 

ανατολικά, του Ολύμπου και της Όσσας στα βορειονατολικά, της Όθρυος και του 

Πηλίου στα νότια και νοτιοανατολικά δικαιολογούν την εξέχουσα θέση της 

Θεσσαλίας στην ελληνική προϊστορία. Η περιοχή, η οποία εντάσσεται στο άμεσο 

χρονολογικό και γεωγραφικό πλαίσιο της παρούσας μελέτης λόγω της προέλευσης 

του υλικού, που μελετήσαμε διεξοδικά, συνιστά μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη 

γεωγραφική ενότητα, όχι μόνο εξαιτίας των πόρων που εξασφαλίζονται δια 

θαλάσσης, αλλά κυρίως εξαιτίας των επαφών με το χώρο του Αιγαίου.
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Προπολεμική Περίοδος

Η μελέτη της Νεολιθικής στην Ελλάδα θεμελιώθηκε με το πρωτοποριακό έργο 

του Τσούντα στη Θεσσαλία (1899-1906). Ο Τσούντας πραγματοποίησε τις πρώτες 

εκτεταμένες ανασκαφές στους νεολιθικούς οικισμούς του Σέσκλου και του Διμηνίου 

και συνέταξε τον πρώτο κατάλογο προϊστορικών οικισμών της Θεσσαλίας. Τα 

αποτελέσματα των ανασκαφικών και τοπογραφικών ερευνών του δημοσιεύθηκαν στο 

μνημειώδες έργο Αι προϊστορικοί ακροπόλεις Διμηνίου και Σέσκλου (1908). Σήμερα, 

εκατό και πλέον χρόνια μετά, η χρονολογική ακολουθία και η τυπολογία της 

κεραμικής του πρωτοπόρου ερευνητή εξακολουθούν να αποτελούν χρήσιμο εργαλείο 

στη μελέτη της θεσσαλικής προϊστορίας.

Οι έρευνες του Τσούντα στη Θεσσαλία συνεχίσθηκαν από τον Αρβανιτόπουλο 

(1906-1926), ο οποίος επεσήμανε νέες θέσεις στην περιοχή του Βόλου και του 

Βελεστίνου, κυρίως όμως από τους Wace και Thompson (1907-1910) που 

επεξέτειναν τις έρευνες στη Νοτιοδυτική και Βορειοανατολική Θεσσαλία και την 

κοιλάδα του Σπερχειού1, τη Χαιρώνεια και την Ελάτεια και δημοσίευσαν μια 

εξαιρετική σύνθεση των αρχαιολογικών δεδομένων στο θεμελιακό για τη θεσσαλική 

προϊστορία έργο τους Prehistoric Thessaly (Ί912). Με τα ανωτέρω έργα τέθηκαν οι 

βάσεις της προϊστορικής έρευνας στην περιοχή, προσδιορίσθηκε για πρώτη φορά το 

χρονολογικό πλαίσιο της περιόδου2, καταρτίσθηκε ο πρώτος κατάλογος θέσεων της 

Νεολιθικής και της Εποχής του Χαλκού και κυρίως ενισχύθηκε το ενδιαφέρον για την 

έρευνα της ελληνικής προϊστορίας.

Μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν πραγματοποιήθηκαν συστηματικές 

αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή με εξαίρεση αυτές του Grundmann στη 

Βορειοανατολική Θεσσαλία (1934), οι οποίες παρείχαν σημαντικές πληροφορίες 

σχετικά με την κατανομή των οικισμών στην πεδιάδα της Λάρισας. Στον ίδιο 

ερευνητή, που διεξήγαγε την ανασκαφική έρευνα στη Μαγούλα Χατζήμισιώτικη, 

οφείλεται η διάκριση της Νεότερης Νεολιθικής σε υποπεριόδους με κριτήριο τη 
διαφοροποίηση της κεραμικής3. Τα έργα του Μυλωνά Η Νεολιθική Εποχή εν Ελλάδι 

(1928) και της Hansen Early Civilization in Thessaly (1933) αποτέλεσαν σημαντικό 

σταθμό στη μελέτη της Νεολιθικής των αρχών του εικοστού αιώνα με τη σύνθεση και

1 1907 Θεοτόκου, 1908 Ζερέλια, 1909 Λιανοκλάδι και Τζάνη Μαγούλα, 1910 Τσαγγλί και Ραχμάνι.
2 Ο Τσούντας διέκρινε δύο περιόδους της Νεολιθικής, την αρχαιότερη (Α) του οικισμού Σέσκλου και 
τη νεότερη (Β) των οικισμών Σέσκλου και Διμηνίου. Μία τρίτη περίοδος (Γ) αντιστοιχεί στην Εποχή 
του Χαλκού. Οι Wace και Thompson προσέθεσαν στις δύο περιόδους της Νεολιθικής του Τσούντα μία 
τρίτη περίοδο (III), τη Χαλκολιθική, την οποία διαδέχεται η Εποχή του Χαλκού (IV).
3 Grundmann 1937.
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παρουσίαση των δεδομένων της αρχαιολογικής έρευνας των τριών πρώτων 

δεκαετιών, αλλά και το συσχετισμό τους με άλλες περιοχές της Βαλκανικής 

χερσονήσου. Η συμβολή των πρωτοπόρων αυτών της αρχαιολογικής έρευνας 

επέτρεψε στη συνέχεια την τριμερή διαίρεση της Νεολιθικής σε Αρχαιότερη (ΑΝ), 

Μέση (ΑΝ) και Νεότερη (ΝΝ) με βασικό κριτήριο την κεραμική διαφοροποίηση4.

Η αρχαιολογική έρευνα της περιόδου εμφανώς προσανατολισμένη σε θέματα 

κατανομής και διασποράς των θέσεων, αλλά και στην καθιέρωση ενός σαφούς 

χρονολογικού πλαισίου πραγματοποιείται στη σκιά ενός έντονου ενδιαφέροντος για 

την ανάδειξη του λαμπρού παρελθόντος της κλασικής αρχαιότητας υπό την επίδραση 

της επικρατούσας τάσης να θεωρείται η Νεολιθική του ελλαδικού χώρου απόρροια 

των εξελίξεων της Εγγύς Ανατολής ή της Χερσονήσου του Αίμου και χαρακτηρίζεται 

από μια μακρά περίοδο αδράνειας.

Όσον αφορά τη μελέτη των θεσσαλικών λιθοτεχνιών, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας 

του 1960 ελάχιστα στοιχεία δημοσιεύονταν από τους ερευνητές σχετικά με το 

σύστημα της τεχνολογίας του λίθου ως τεκμήριο υλικού πολιτισμού και χρονολογικό- 

πολιτισμικό δείκτη. Το ενδιαφέρον επικεντρωνόταν στη στρωματογραφική 

αλληλουχία, την αρχιτεκτονική και κυρίως την κεραμική, που θεωρούνταν κατεξοχήν 

τεκμήριο κατοίκησης ή χρήσης χώρου και αναγνωρίσιμο στοιχείο ανθρώπινης 

παρουσίας, σε αντίθεση με τα λίθινα τέχνεργα που θεωρούνταν δευτερεύουσας 

σημασίας κατάλοιπα υλικού πολιτισμού.

Στις πρώτες δημοσιεύσεις των θεσσαλικών θέσεων (Τσούντας 1908, Wace & 

Thompson 1912) οι ερευνητές μελετούσαν τα λίθινα τέχνεργα ως μικροευρήματα 

μέσα από μια οπτική κυρίως τυπολογική και τεχνοτροπική. Το ενδιαφέρον 

επικεντρωνόταν σε τέχνεργα με ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά (πυρήνες, 

αιχμές βελών ή δοράτων και εργαλεία με αμφίπλευρη επεξεργασία) και στη χρήση 

του μηλιακού οψιανού ήδη από την αρχή της Νεολιθικής.

4 Weinberg 1947, 165-82.
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Νεότερη και Σύγχρονη Έρευνα
Μια νέα περίοδος στην ιστορία της αρχαιολογικής έρευνας με ιδιαίτερη συμβολή 

στην αναγνώριση και διάκριση των πολιτισμικών υποπεριόδων της Νεολιθικής 

εγκαινιάζεται στη Θεσσαλία από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 για μία και πλέον 

εικοσαετία με το ανασκαφικό έργο των Milojcic και Θεοχάρη5. Το ζήτημα της 

καταγωγής των φύλων που κατοικούσαν στην περιοχή «πριν από την έλευση των 

Θεσσαλών»6 αποτέλεσε βασικό στόχο των αρχαιολογικών ερευνών του Milojcic στην 

Αράπη Μαγούλα (1953-1958), Οτζάκι Μαγούλα (1956), Άργισσα (1956-1958), Αγία 

Σοφία (1966), Μαγούλα Καραγκιόζη (1966) και τα Πευκάκια (1970-1977). Οι 

μονογραφίες του Milojcic για τις ανωτέρω θέσεις7 παρείχαν εξαιρετικά πολύτιμες 

πληροφορίες για το χρονολογικό πλαίσιο και την κεραμική τυπολογία της θεσσαλικής 

Νεολιθικής. Την ίδια περίοδο ξεκινούν οι συστηματικές αρχαιολογικές έρευνες του 

Θεοχάρη στην Πύρασο και την περιοχή της Ιωλκού (1956), τη Νεσσωνίδα Ι-ΙΙ, τη 

Μαγουλίτσα, το Κουφόβουνο και τα Πευκάκια (1957), τη Σουφλί Μαγούλα (1958), 

το Αχίλλειο Φαρσάλων (1961), το Γεντίκι (1962) και το Σέσκλο (1956-1957, 1962- 

1968, 1971, 1972, 1976)8.

Τη δεκαετία του 1960 αναπτύχθηκε η άποψη περί ανατολικής προέλευσης της 

γεωργοκτηνοτροφίας στον ελλαδικό χώρο που στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στα 

μορφολογικά και τυπολογικά χαρακτηριστικά του υλικού πολιτισμού με αποτέλεσμα 

την υιοθέτηση διαφόρων μοντέλων διάδοσης ή διάχυσης προς το παραγωγικό στάδιο 

από την Εγγύς Ανατολή, τη λεγόμενη «πυρηνική ζώνη», στον ελλαδικό και 

κατ'επέκταση στο βαλκανικό και ευρωπαϊκό χώρο μέσω των νησιών του Αιγαίου και 

της δυτικής μικρασιατικής ακτής. Το ζήτημα της Νεολιθικής στην Ελλάδα τίθεται σε 

νέες βάσεις με την ανεύρεση των πρώτων μεσολιθικών θέσεων στα σπήλαια Ζαΐμης 

στην Αττική και UUbrich στην Αργολίδα9, στο Σιδάρι Κέρκυρας10 και το Φράγχθι 

Αργολίδας11 με αποτέλεσμα να εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ένταξης της

5 Αναγνωρίσθηκε από τους ανωτέρω ερευνητές η ύπαρξη μιας προκεραμικής φάσης στη Θεσσαλία που 
χρονικά προηγείται της αρχαιότερης περιόδου Α του Τσούντα. Η Αρχαιότερη Νεολιθική (Α κατά 
Τσούντα) διακρίθηκε σε τρεις υποπεριόδους, η Μέση Νεολιθική ταυτίσθηκε με τον πολιτισμό του 
Σέσκλου και η Νεότερη Νεολιθική (περίοδος Β κατά Τσούντα) διαιρέθηκε σε πέντε υποπεριόδους, από 
τις οποίες η νεότερη ταυτίσθηκε με τον πολιτισμό του Διμηνίου. Αναγνωρίσθηκαν επίσης δύο νέες 
φάσεις της Χαλκολιθικής που χρονικά προηγούνται της Εποχής του Χαλκού.
6 Milojcic 1960,2.
7 Milojcic 1962. 1971. 1976.
8 Θεοχάρης 1958. 1959. 1962. 1963. 1965. 1968. 1971. 1972. 1976.
9 Markovits 1928, 114-34. 1932/1933, 133-46. Perles 1990β, 120-22.
10 Sordinas 1966, 393-424. 1970.
11 Jacobsen 1969.
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Ελλάδας στη λεγάμενη «πυρηνική ζώνη» και εξέλιξης του παραγωγικού τρόπου ζωής 

από προϋπάρχοντες στην περιοχή πληθυσμούς.

Η προέλευση του νεολιθικού παραγωγικού σταδίου απασχόλησε έντονα τους 

Milojcic και Θεοχάρη, ιδιαίτερα όμως το Θεοχάρη, που διατύπωσε την άποψη της 

αυτόχθονης εξέλιξης στηριζόμενος κατά κύριο λόγο σε ένα επιχείρημα συνέχειας από 

τη Μεσολιθική στη Νεολιθική με ενδιάμεση την Προκεραμική, η ύπαρξη της οποίας 

διαπιστώθηκε στους οικισμούς της Άργισσας12 και του Σέσκλου13. Η περίοδος αυτή 

αποτελούσε κατά τον ερευνητή αρχέγονο στάδιο της Νεολιθικής αποδεικνύοντας ότι 

ο νεολιθικός τρόπος παραγωγής δεν εισήχθη «έτοιμος σε έρημο χώρα», αλλά υπήρξε 

αποτέλεσμα μακράς εξελικτικής πορείας του γηγενούς πληθυσμού14. Τα 

αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας των πρώτων δεκαετιών του εικοστού 

αιώνα δημοσιεύθηκαν από το Θεοχάρη στα μνημειώδη έργα του Η αυγή της 

θεσσαλικής προϊστορίας (1967) και Νεολιθική Ελλάς (1973).

Με την ανακάλυψη της προκεραμικής φάσης στην Άργισσα και το Σέσκλο το 

ενδιαφέρον των ερευνητών στράφηκε στις εργαλειοτεχνίες της περιόδου και 

αποτέλεσε αφετηρία για μια περισσότερο συστηματική, όχι όμως ακόμη σε βάθος, 

μελέτη της τεχνολογίας του λίθου κατά τη Νεολιθική. Στη δημοσίευση της Άργισσας 

ο Milojcic αναφέρει την ύπαρξη γεωμετρικών μικρόλιθων (τραπέζια) και λεπίδων με 

στίλβη (δρεπάνια), καθώς και την κυριαρχία μηλιακού οψιανού15. Έκτοτε, η 

λιθοτεχνία της Προκεραμικής περιόδου θεωρούνταν «τυπική μικρολιθική», χωρίς 

ωστόσο να συγκρίνεται με αντίστοιχες της Ανατολής. Ο Θεοχάρης επισημαίνει τον 

ατυπικό χαρακτήρα των λιθοτεχνιών από το Σέσκλο, τη Σουφλί Μαγούλα, το Γεντίκι 

και το Αχίλλειο Φαρσάλων16, αλλά και την τάση για μακρολιθισμό των λιθοτεχνιών 

της ΑΝ και ΜΝ με την κυριαρχία των λεπίδων17. Ο ίδιος μάλιστα αναφέρει ότι στη 

λιθοτεχνία της ΜΝ που είναι περισσότερο τυποποιημένη, κυριαρχούν οι λεπίδες, ο 

οψιανός πληθαίνει και τα μικρολιθικά εργαλεία εξαφανίζονται, ενώ στη ΝΝ 

εμφανίζονται οι αιχμές βελών ή δοράτων από οψιανό18.

Τη δεκαετία του 1970 έμοιαζε να γεφυρώνεται το κενό που θεωρητικά υπήρχε 

ανάμεσα στη Μεσολιθική και τη Νεολιθική και ενισχύθηκε η υπόθεση ότι ο

12 Milojcic et al. 1962.
13 Θεοχάρης 1958, 70-86.
14 Θεοχάρης 1973, 24.
15 Milojcic 1960, 5. Milojcic et al. 1962.
16 Θεοχάρης 1967, 79, 81, 89.
17 Θεοχάρης 1967, 119-20, 148.
18 Θεοχάρης 1973, 68.
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νεολιθικός τρόπος ζωής δεν μεταφυτεύθηκε απλά στον ελλαδικό χώρο, αλλά ήδη από 

τη Μεσολιθική ο γηγενής πληθυσμός βρισκόταν πολιτιστικά στην τελική θηρευτική 

και συλλεκτική φάση και ήταν έτοιμος να αποδεχθεί τη νέα πραγματικότητα είτε ως 

ιδέα και έμπνευση είτε ως υλοποιήσιμη ενέργεια.

Η ερευνητική δραστηριότητα του Χουρμουζιάδη στη Δυτική Θεσσαλία την ίδια 

περίπου περίοδο (1965-1982) οδήγησε στην ανεύρεση νέων προϊστορικών οικισμών 

στο Μεγάλο Κεφαλόβρυσο (1967), τη Μαγούλα Κοσκινά και την Αγία Άννα (1968), 

ιδιαίτερα όμως στον Πρόδρομο19 καταδεικνύοντας τη σημαντική διαφοροποίηση της 

ΑΝ στο ανατολικό και δυτικό τμήμα της θεσσαλικής πεδιάδας. Ιδιαίτερα σημαντική 

υπήρξε η συμβολή του ερευνητή στην εκ νέου θεώρηση του νεολιθικού οικισμού του 

Διμηνίου υπό το πρίσμα της επίδρασης των οικονομικο-κοινωνικών συνθηκών στην 

οργάνωση και εξέλιξη του οικισμού .

Μέχρι τη δεκαετία του 1980 ελάχιστη πρόοδος σημειώθηκε στον τομέα 

θεσσαλικών λιθοτεχνιών και οι βασικές βιβλιογραφικές αναφορές παρέμεναν τα έργα 

των Τσούντα, Wace και Thompson, Milojcic και Θεοχάρη. Κατά τη δεκαετία του 

1980 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες αναλυτικές μελέτες των λιθοτεχνιών της 

νεολιθικής Θεσσαλίας21 που αποτέλεσαν και την πρώτη ουσιαστικά συστηματική 

τεχνολογική και τυπολογική προσέγγιση της τεχνολογίας του λίθου στο πλαίσιο της 

εγχειρηματικής αλυσίδας, συνεισφέροντας στην κατανόηση της φύσης των πρώτων 

υλών, των τεχνικών απόκρουσης, της τυπολογίας και της γενικότερης δομής τους 

απομακρύνοντας από τις μέχρι τότε ισχύουσες παραδοχές για «πενία» και «ατυπικό 

χαρακτήρα» των λιθοτεχνιών της περιόδου.

Από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα δημιουργήθηκε έντονος προβληματισμός 

σχετικά με την τεκμηριωμένη ύπαρξη της Προκεραμικής στον ελλαδικό χώρο . Ο 

εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός μεσολιθικών θέσεων, η απουσία της μεσολιθικής 

κατοίκησης στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία και η μη ανεύρεση νέων θέσεων παρά τις 

συστηματικές επιφανειακές έρευνες23, η χαρακτηριστική απουσία σιτηρών και 

ζώων24 οδήγησαν τους ερευνητές στην αναζήτηση της προέλευσης του παραγωγικού 

σταδίου για μια ακόμη φορά στο χώρο της Ανατολής υιοθετώντας τα μοντέλα του 

εποικισμού ή της βαθμιαίας διάχυσης σε ήδη υπάρχοντες πληθυσμούς μέσω των

19 Χουρμουζιάδης 1971. 1972.
20 Χουρμουζιάδης 1979.
21 Moundrea-Agrafioti 1975. 1981.
22 Bloedow 1991,1-4.
23 Runnels 1988,277-90.
24 Payne 1975. Hansen 1991.
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r  '  25νησιών του Αιγαίου . Τις τελευταίες δεκαετίες με την ανεύρεση νέων μεσολιθικών 

θέσεων στη Θεόπετρα Θεσσαλίας , τα Γιούρα Αλλονήσου και το Μαρουλά 

Κύθνου28, αλλά και την εξέλιξη της έρευνας στο Φράγχθι Αργολίδας29, το θέμα της 

Μεσολιθικής στην Ελλάδα τίθεται σε νέες βάσεις και παραμένει μέχρι και σήμερα 

βασικό ερευνητικό ζητούμενο30.

Εκατό και πλέον χρόνια αρχαιολογικής έρευνας έχουν συμπληρωθεί από την 

εποχή των πρώτων υποδειγματικών για την εποχή τους ανασκαφών του Τσούντα 

στους οικισμούς του Σέσκλου και του Διμηνίου, οι οποίοι αποτελούν ακόμη το 

θεμέλιο της θεσσαλικής προϊστορίας και τις επώνυμες θέσεις μεγάλων περιόδων της. 

Το ιστορικό της έρευνας μέχρι και τη δεκαετία του 1970 έχει παρουσιασθεί 

αναλυτικά31. Τις δεκαετίες που ακολούθησαν μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει 

σημαντικές διαφοροποιήσεις στη γνώση μας για τη νεολιθική περίοδο στη Θεσσαλία 

αναφορικά με ποσοτικά στοιχεία και δεδομένα32, αλλά και νέες ερμηνευτικές 

προτάσεις και αλλαγές οπτικής με βάση το παλιότερο και το νεότερο ανασκαφικό 

υλικό33.

Όσον αφορά τη Μαγνησία, η οποία εντάσσεται στο άμεσο γεωγραφικό πλαίσιο 

της παρούσας μελέτης, ο εντοπισμός νεολιθικών θέσεων ακολούθησε αυξητική 

πορεία (Εικ. 3), καθώς οι δεκαέξι (16) θέσεις του Τσούντα (1908) πολύ σύντομα 

έγιναν είκοσι τρεις (23) από τους Wace και Thompson (1912), στη συνέχεια 

προστέθηκαν και άλλες από τον Αρβανιτόπουλο (1907-1926) με αποτέλεσμα να 

φθάσουν τις τριάντα εννέα (39) στην εργασία του Halstead (1984). Σήμερα, οι θέσεις 

ανέρχονται σε πενήντα εννέα (59) και είναι αποτέλεσμα εκτεταμένων επιφανειακών 

ερευνών και αρχαιολογικών σωστικών ανασκαφών στην περιοχή. Η αποκλειστική 

ταύτιση των νεολιθικών οικισμών με τη μορφή μαγούλας ευνόησε τον εντοπισμό 

θέσεων με βάση το ύψος τους, ενώ ελάχιστη προσπάθεια καταβλήθηκε για τον έλεγχο 

της πιθανότητας να υπάρχουν οικισμοί ή θέσεις με διαφορετική μορφή. Σήμερα είναι 

πλέον γνωστό ότι και στη Μαγνησία οι μαγούλες δεν αποτελούν τη μοναδική μορφή

25 Demoule & Perles 1993, 364-65.
2b Κυππαρίση-Αποστολίκα 2000. 2003, 189-98
27 Sampson 1998,1-22. 2001. 2006.
28 Honea 1975, 277-79. Sampson et al. 2002, 45-67.
29 Jacobsen & Farrand 1987. Perles 1990β.
311 Runnels 1995, 719-26. Galanidou & Perles 2003.
31 Gallis 1979.
32 Gallis 1992.
33 Halstead 1984. 1999. Κωτσάκης 1983. 1994. Bailey et al. 2005.
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οικισμού34, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιοχές του ελλαδικού και γενικότερα του 

βαλκανικού χώρου, ενώ σχετικά πρόσφατα επανήλθε στο προσκήνιο το ερώτημα της 

μόνιμης ή μη κατοίκησης στις νεολιθικές θέσεις35.

Στον τομέα των νεολιθικών λιθοτεχνιών παρατηρήθηκε ένα αυξανόμενο 

ενδιαφέρον για τις λιθοτεχνίες των θεσσαλικών θέσεων36, καθώς πολλοί αρχαιολόγοι 

εξειδικευμένοι και ειδικευόμενοι δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή υιοθετώντας 

διαφορετικές προσεγγίσεις. Η αξιοποίηση των δεδομένων και η συγκριτική μελέτη 

των λιθοτεχνιών αναδεικνύουν σημαντικές ομοιότητες και διαφορές ως προς τα 

ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, συνδράμουν στη διάκριση χρονολογικών και 

πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων και επιβεβαιώνουν τη θεώρησή τους ως χρονολογικού 

και πολιτισμικού δείκτη.

Αδιαμφισβήτητα η συνεχής και εντατική αρχαιολογική έρευνα συμβάλλει 

καταλυτικά στην ανάδειξη και κατανόηση των διαφορετικών εκφάνσεων της 

δραστηριότητας των πρώτων γεωργοκτηνοτρόφων σε συγχρονικό και διαχρονικό 

πλαίσιο με τη μελέτη της κατανομής και οργάνωσης οικισμών, των καταλοίπων του 

υλικού πολιτισμού και των ταφικών εθίμων, επαναπροσδιορίζει το χρονολογικό 

πλαίσιο της περιόδου και θέτει περισσότερο σύνθετα ερωτήματα, απομακρύνοντας 

συχνά από τις ισχύουσες παραδοχές της έρευνας σχετικά με τις οικιστικές επιλογές 

και τις συνήθειες των νεολιθικών κοινωνιών της περιοχής.

34 Βουζαξάκης 2009, 61-2.
35 Bailey et al. 2005.
36 Μουνδρέα-Αγραφιώτη 1983. 1992. Elster 1989. 1994. Perles 1990. 1992. Karimali 1994. 2000. 
2001.2009. Σκουρτοπούλου 2000.
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2. Ζητήματα Χρονολόγησης
Προκεραμική

Η διάκριση της Προκεραμικής ως μεταβατικής περιόδου στο νεολιθικό τρόπο 

ζωής με ακεραμικά στρώματα κατοίκησης και πρώιμα εξημερωμένες μορφές ζώων 

και φυτών αποτέλεσε από την περίοδο της αναγνώρισής της στη Θεσσαλία (Άργισσα, 

Γεντίκι, Σουφλί Μαγούλα, Αχίλλειο, Σέσκλο)37, την Κρήτη38 και το Φράγχθι της 

Αργολίδας39 βασικό ερευνητικό ζητούμενο40, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

την προέλευση του παραγωγικού σταδίου στον ελλαδικό χώρο.

Η πλήρως διαμορφωμένη νεολιθική οικονομία της περιόδου που δεν 

διαφοροποιείται από την Αρχαιότερη Νεολιθική και η ιδιαίτερα προβληματική 

χρονολόγηση της Άργισσας και του Σέσκλου41 σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η 

χρονολόγηση των δειγμάτων που προέρχονται από δοκιμαστικές τομές περιορισμένης 

έκτασης πραγματοποιήθηκε σε μία περίοδο42 κατά την οποία η μέθοδος της 

ραδιοχρονολόγησης ήταν ιδιαίτερα επισφαλής, θέτουν σε νέες βάσεις το θέμα της 

ύπαρξης της Προκεραμικής στη Θεσσαλία43, μιας περιόδου κατά την οποία οι 

άνθρωποι αγνοούν την κεραμική, χρησιμοποιούν ωστόσο την άργιλο και με την 

έννοια αυτή μπορεί να χαρακτηρισθεί «ακεραμική». Η Προκεραμική της Άργισσας 

(7422 π.Χ - 6708 π.Χ) χρονικά συμπίπτει με την Πρώιμη Νεολιθική στο Φράγχθι 

(7044 π.Χ - 6479 π.Χ) και την Προκεραμική της Κνωσού (7483 π.Χ - 6465 π.Χ). Με 

εξαίρεση τις ιδιαίτερα υψηλές χρονολογήσεις της Άργισσας και της Κνωσού ο 

βασικός χρονολογικός ορίζοντάς της κυμαίνεται στην περίοδο 7200 π.Χ. - 6500 π.Χ. 

με μεγαλύτερη συχνότητα στην περίοδο 7050 π.Χ. - 6450 π.Χ.44 

Αρχαιότερη Νεολιθική

Η ανάπτυξη της κεραμικής τεχνολογίας και η συστηματική κατασκευή και χρήση 

της κεραμικής στη Θεσσαλία45και την Πελοπόννησο46 σηματοδοτεί την έναρξη της 

Νεολιθικής και εγκαινιάζει τη νέα οικονομικο-κοινωνική πραγματικότητα των 

μόνιμων και μακράς διάρκειας εγκαταστάσεων. Ο ακριβής προσδιορισμός του

37 Milojcic et al. 1962. Θεοχάρης 1967.
38 Evans 1964.
39 Jacobsen 1969, 376. Jacobsen & Farrand 1987.
40 Nandris 1970, 19. Gimbutas 1974, 282. Gimbutas et al. 1989. Bloedow 1991, 43. 1992/1993, 49-57. 
Κωτσάκης 1992. 2001. Andreou et al. 1996. Perles 2001.
41 Bloedow 1991,41. 1992/1993, 49-57. Coleman 1992, 212.
42 Protsch & Berger 1973, 235-39.
43 Demoule & Perles 1993, 365. Perles 2001, 96-7.
44 Perles 2001, 90-2.
45 Κωτσάκης 1983.
46 Vitelli 1974. 1993.
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χρονολογικού πλαισίου και η διάκριση των πολιτισμικών υποπεριόδων της 

Νεολιθικής αποτελούν βασικά ζητούμενα στην ιστορία της αρχαιολογικής σκέψης 

και εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να απασχολούν τη σύγχρονη έρευνα. Η αρχική 

διμερής47 και η μετέπειτα τριμερής διάκριση της περιόδου σε Αρχαιότερη, Μέση και 

Νεότερη48, ένα ευρύτερα αποδεκτό σχήμα για το χαρακτηρισμό των πολιτισμικών 

περιόδων στην κεντρική και νότια Ελλάδα, στηρίχθηκε κατεξοχήν στη 

διαφοροποίηση των κεραμικών ρυθμών. Η πλειονότητα των δειγμάτων της 

ραδιοχρονολόγησης από θέσεις της Αρχαιότερης Νεολιθικής τοποθετείται στην 

περίοδο 6700/6500 π.Χ. - 5800/5600 π.Χ.49 με μεγαλύτερη συχνότητα στην περίοδο 

6400 π.Χ. - 6000 π.Χ.50

Η περαιτέρω διάκριση της Αρχαιότερης Νεολιθικής σε επιμέρους χρονικές 

περιόδους με κριτήριο τη διαφοροποίηση των κεραμικών ρυθμών παρουσιάζει 

ιδιαίτερες δυσκολίες και μεθοδολογικά προβλήματα51, όπως διαπιστώνεται με την 

υιοθέτηση του τριμερούς σχήματος για τη Θεσσαλία , του διμερούς σχήματος για τη 

Βοιωτία53 και την Πελοπόννησο54, και την απουσία χρονολογικής διαφοροποίησης 

στο Φράγχθι Αργολίδας55 και την Αττική56. Η διαφοροποίηση που παρατηρείται κατά 

γεωγραφικές ενότητες αντανακλά για τη σύγχρονη έρευνα διαφορετικό βαθμό και 

κλίμακα κατοίκησης , χωρίς να αποκλείεται ωστόσο και μια κοινωνιολογική 

προσέγγιση του φαινομένου με την έννοια ότι η διαφορετική οικονομικο-κοινωνική 

οργάνωση των οικισμών αντανακλάται στην πολυμορφία ή μη της κεραμικής 

παράδοσης. Στην περίπτωση της Θεσσαλίας η διάκριση επιμέρους περιόδων της ΑΝ 

αποκτά νόημα και ιδιαίτερη αξία σε στενά γεωγραφικά πλαίσια, το βορειοανατολικό 

και νοτιοανατολικό τμήμα της αντίστοιχα.

Μέση Νεολιθική

Η ραγδαία εξέλιξη της κεραμικής τεχνολογίας με την επιλεκτική χρήση πρώτων 

υλών για συγκεκριμένες κατηγορίες αγγείων, την εμφάνιση νέων διακοσμητικών 

μοτίβων και την ύπαρξη διαφορετικών κατά τόπους κεραμικών ρυθμών (Θεσσαλία,

47 Τσούντας 1908. Wace & Thomson 1912.
48 Weinberg 1947.
49 Andreou et al. 1996, 538, tab.l
50 Perles 2001,99-110.
51 Γαλλής 1992. Coleman 1992.
52 Milojcic 1956. 1959.
53 Weinberg 1962, 158-209.
54 Coleman 1992, 229.
55 Vitelli 1993.
56 Θεοχάρης 1954, 114-22.
57 Perles 2001, 112.
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Πελοπόννησος, Βοιωτία, Δυτική Μακεδονία) αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της 

περιόδου που τοποθετείται σύμφωνα με τις ραδιοχρονολογήσεις στην περίοδο
CO

5800/5600 π.Χ. - 5400/5300 π.Χ. Οι σημαντικές αυτές αλλαγές που έρχονται σε 

πλήρη αντίθεση με τη σχετικά ομοιογενή και περιορισμένης τεχνογνωσίας κεραμική 

της προηγούμενης περιόδου είτε συνδέονται με τη διαφορετική χρήση των αγγείων 

είτε αντανακλούν διαφορετικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στην κεραμική 

παραγωγή με συμμετοχή τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης και μερικής απασχόλησης, 

χωρίς βέβαια να αποκλείονται οι διαφορετικές κατά τόπους λειτουργικές και 

αισθητικές αντιλήψεις59.

Νεότερη Νεολιθική
Οι επόμενες δύο χιλιετίες αποτελούν μια ιδιαίτερη αμφιλεγόμενη περίοδο της 

Νεολιθικής. Σύμφωνα με την αρχική τριμερή διαίρεση της Νεολιθικής από τον 

Weinberg (1947) αποτελούσαν σε αδιάσπαστη ενότητα την ύστερη περίοδό της που 

παρουσίαζε σημαντικές διαφορές ως προς την οικιστική οργάνωση και τα κατάλοιπα 

του υλικού πολιτισμού σε σχέση με τις δύο προηγούμενες. Η μετέπειτα διμερής 

διαίρεση της ΝΝ (5400/5300 π.Χ. - 4700/4500 π.Χ.) σε προδιμηνιακές (5400/5300 

π.Χ. - 4900/4800 π.Χ.) και διμηνιακές φάσεις (4900/4800 π.Χ. - 4700/4500 π.Χ.) είχε 

ως αποτέλεσμα να μη διαπιστώνεται στο τέλος της περιόδου η ομαλή μετάβαση στην 

Πρώιμη Εποχή Χαλκού, αντίθετα μεσολαβούσε χρονολογικό κενό που δεν ήταν 

δυνατόν να ερμηνευθεί με τα αρχαιολογικά δεδομένα της εποχής. Με την ανεύρεση 

όμως νέων νεολιθικών θέσεων στα χρόνια που ακολούθησαν, η Τελική Νεολιθική ή 

Χαλκολιθική (φάση Ραχμάνι στη Θεσσαλία) αναγνωρίσθηκε ως διακριτή περίοδος 

(4700/4500 π.Χ. - 3300/3100 π.Χ.) και αποτελεί το μεταβατικό στάδιο ανάμεσα στη 

Νεολιθική και την Πρώιμη Εποχή Χαλκού60.

Η ονοματοθεσία, τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά και η αναγκαιότητα διάκρισης 

της περιόδου σε υποπεριόδους παραμένουν μέχρι και σήμερα δυσεπίλυτα 

προβλήματα61 και αρκετά συχνά προκαλείται σύγχυση εξαιτίας της απουσίας μιας 

ενιαίας προσέγγισης, καθώς ορισμένοι ερευνητές δεν τη διαχωρίζουν από τη ΝΝ και 

ορισμένοι άλλοι τη θεωρούν αναπόσπαστο τμήμα της ΝΝ II62. Η χρήση των όρων 

Χαλκολιθική για τη Θεσσαλία κατά το πρότυπο των Βαλκανίων και Τελική

58 Andreou etal. 1996, 538, tab.l.
59 Demoule & Perles 1993, 381.
60 Andreou etal. 1996, 538, tab.l.
61Ντούζουγλη 1998, 127-31.
62 Treuil et al. 1989. Coleman 1993. Sampson 1989. Zachos 2008.
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Νεολιθική για τη νότια Ελλάδα63 είναι χαρακτηριστική. Για την αντιμετώπιση όμως 

των μεθοδολογικής φύσεως προβλημάτων και την αποφυγή σύγχυσης με τη χρήση 

διαφορετικών όρων και υποδιαιρέσεων της περιόδου έχουν προταθεί κατά καιρούς 

διάφορα χρονολογικά σχήματα.

Η πολυπλοκότητα του χρονολογικού πλαισίου της Νεολιθικής είναι 

αδιαμφισβήτητη και δεν φιλοδοξούμε να επιλυθεί στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης. 

Η διάκριση ή ονοματοθεσία των χρονικών περιόδων της παρά το γεγονός ότι 

αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση του πολιτισμικού πλαισίου της περιόδου 

προκαλεί συχνά μεγαλύτερη σύγχυση στις περιπτώσεις που δεν συνάδει με τις 

αντίστοιχες δημοσιεύσεις. Η αναθεώρηση ωστόσο παγιωμένων θέσεων με τη διαρκή 

εξέλιξη της αρχαιολογικής σκέψης και έρευνας θεωρείται σχεδόν πάντοτε 

επιβεβλημένη.

63 Renfrew 1972, 68. Diamant 1974. Phelps 1975.
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3. Πολιτισμικό Πλαίσιο
Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η συνοπτική παρουσίαση των πολιτισμικών 

χαρακτηριστικών κάθε υποπεριόδου της Νεολιθικής στη Θεσσαλία με ιδιαίτερη 

έμφαση στη Μέση Νεολιθική για δύο βασικούς λόγους: α) η περιοχή εντάσσεται στο 

άμεσο χρονολογικό και γεωγραφικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας λόγω της 

προέλευσης του υλικού της μελέτης και β) είναι η πρώτη περιοχή της Ελλάδας, όπου 

ερευνήθηκε συστηματικά η Νεολιθική και η χρονική αλληλουχία των φάσεων σε 

οικισμούς της αποτελεί σημείο αναφοράς για συγκρίσεις σε διαχρονικό άξονα. Η 

παρουσίαση των θεσσαλικών θέσεων και των στοιχείων πολιτιστικής ιδιατερότητας 

της ΜΝ που έχουν άμεση συνάφεια με το αντικείμενο της μελέτης μας είναι 

περισσότερο εκτενής και διεξοδική, ενώ η οποιαδήποτε αναφορά σε πολιτισμικές 

ενότητες εκτός του γεωγραφικού πλαισίου της μελέτης είναι υποτυπώδης και 

συγκυριακή. Επίσης, θεωρήσαμε σκόπιμο να εξαιρέσουμε από την παρούσα ενότητα 

τις λιθοτεχνίες της περιόδου, καθώς αποτελούν αντικείμενο μελέτης και ενδελεχούς 

εξέτασης ιδιαίτερης θεματικής ενότητας που ακολουθεί.

Το θεμελιακό έργο του Θεοχάρη παραμένει η βασική βιβλιογραφική αναφορά, 

διότι παρόλο που σήμερα έχει εμπλουτισθεί ο κατάλογος των νεολιθικών θέσεων 

στην Ελλάδα, θεωρούμε ότι η βαθιά γνώση και η επιστημονική οξυδέρκειά του 

αποτυπωμένες στο Νεολιθική Ελλάς (1973) παραμένουν σε ένα βαθμό αξεπέραστες. 

Ανεξάρτητα από ζητήματα ερμηνείας επιμέρους θεμάτων, που συχνά επηρεάζονται 

από τις πολιτικές και κοινωνικές συγκυρίες που βιώνει ο κάθε ερευνητής, τα καθαυτό 

διαγνωστικά στοιχεία των υποπεριόδων της Νεολιθικής και οι εκφάνσεις του υλικού 

πολιτισμού παρουσιάσθηκαν για πρώτη φορά στο σύγγραμα του Θεοχάρη.

3.1. Κατανομή Οικισμών
Οι οικισμοί των πρώτων γεωργοκτηνοτρόφων απαντούν από την Αρχαιότερη 

Νεολιθική στην ενδοχώρα και σε παράλιες θέσεις, σε πεδινά εδάφη ή σε λοφώδεις 

και ορεινές περιοχές με επαρκείς υδάτινους πόρους. Η σταθερότητα των 

εγκαταστάσεων και η συνεχής κατοίκηση του χώρου οδήγησε στην αλλεπάλληλη 
συσσώρευση ανθρωπογενών επιχώσεων και τη διαμόρφωση τεχνητών λόφων 

(μαγούλες) στη θεσσαλική πεδιάδα64.

Σήμερα, είναι πλέον γνωστό ότι στη Θεσσαλία, όπως και σε άλλες περιοχές του 

ελλαδικού και γενικότερα του βαλκανικού χώρου, οι μαγούλες δεν αποτελούν τη

64 Halstead 1984. Kotsakis 1999.
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μοναδική μορφή οικισμού, αντίθετα διαπιστώνεται η ύπαρξη θέσεων ανοικτού και 

κλειστού τύπου (σπήλαια). Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία έχει διαπιστωθεί 

νεολιθική παρουσία-κατοίκηση στη Θεόπετρα της Θεσσαλίας και τα Γιούρα της 

Αλοννήσου65. Οι θέσεις ανοικτού τύπου κατατάσσονται σε66: α) θέσεις με μία μόνο 

φάση κατοίκησης και επιχώσεις μικρού σχετικά πάχους, β) θέσεις με περισσότερες 

της μίας φάσης, αλλά σε μορφή εκτεταμένης κατοίκησης, γ) θέσεις με πολλές φάσεις 

και εντατική κατοίκηση στον ίδιο χώρο με αποτέλεσμα τη δημιουργία μαγούλας, που 

απαντούν σε μεγαλύτερη συχνότητα, δ) θέσεις με χαρακτηριστικά εντατικής και 

εκτεταμένης κατοίκησης σε κοντινή απόσταση και ε) θέσεις σε φυσικά υψώματα με 

το χαρακτηριστικό ύψος μιας μαγούλας ασχέτως των φάσεων κατοίκησης.

Από τα μέσα και προς τα τέλη της Νεολιθικής διαπιστώνεται ότι το ύψος ενός 

οικισμού αποκτά συμβολική σημασία, καθώς υποδηλώνει ισχυρή ιστορική συνέχεια 

και παράδοση του οικισμού στο χώρο. Ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα 

αποτελούν οι οικισμοί του Σέσκλου και του Διμηνίου στη Μαγνησία. Έτσι η μαγούλα 

δεν αποτελεί απλά δημιούργημα μακρόχρονης διαδικασίας λόγω συγκεκριμένων 

οικιστικών πρακτικών, αλλά καθίσταται ζητούμενο και στόχος ως συγκεκριμένη 

τελική μορφή67.

Η μεγαλύτερη πυκνότητα οικισμών και σταθερότητα εγκαταστάσεων 

διαπιστώνεται στη Θεσσαλία κατά τις δύο πρώτες περιόδους της Νεολιθικής68 και 

ερμηνεύεται ως απόρροια συστηματικών αρχαιολογικών και επιφανειακών ερευνών 

στην περιοχή. Οι περισσότεροι οικισμοί είναι υπαίθριοι, μικρής κλίμακας με μερικές 

εκατοντάδες κατοίκων69 και ατείχιστοι, καθώς οι ενδείξεις για την ύπαρξη περιβόλων 

και τάφρων είναι εξαιρετικά περιορισμένες (Αχίλλειο, Σουφλί Μαγούλα).

Η μη συστηματική χρήση των σπηλαίων κατά την ΑΝ και ΜΝ με εξαίρεση το 

Φράγχθι Αργολίδας70 και τα Γιούρα Αλοννήσου71 μαρτυρεί περιορισμένη ανάπτυξη 

της κτηνοτροφίας72 και η χαρακτηριστική απουσία αποθηκευτικών αγγείων σε 

οικισμούς υποδηλώνει μη εντατικοποιημένη παραγωγή και συνακόλουθη έλλειψη 

πλεονάσματος αγαθών. Παρά την αποδεδειγμένη χρήση του μηλιακού οψιανού και

65 Sampson 1998, 1-22. 2001,41-69.
66 Βουζαξάκης 2009, 61-2.
67 Kotsakis 1999.
68 Γαλλής 1992.
69 Halstead 1984. Jacobsen 1981.
70 Jacobsen 1969. Jacobsen & Farrand 1987.
71 Sampson 1998, 1-22.
72 Cauvin 1992.
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την ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας ήδη από το Ανώτερο Πλειστόκαινο73 δεν 

διαπιστώνεται η νεολιθική παρουσία στις Κυκλάδες κατά τις δύο πρώτες περιόδους 

της Νεολιθικής'4. Η εγκατάλειψη των περισσότερων θέσεων και η καταστροφή 

ορισμένων από πυρκαγιά στα τέλη της ΜΝ οδήγησαν στην υπόθεση ότι ο πολιτισμός 

του Σέσκλου είχε βίαιο τέλος παρά το γεγονός ότι σε ορισμένους οικισμούς της 

περιόδου (Τσαγγλί, Πλατιά Μαγούλα Ζάκρου) διαπιστώνεται η ομαλή μετάβαση 

στην επόμενη περίοδο75.

Κατά τη ΝΝ η σημαντική αύξηση των οικισμών και η έντονη διασπορά των 

θέσεων που αναπτύσσονται πλέον σε πεδινές περιοχές76 μαρτυρεί εντατικοποίηση της 

παραγωγής και εφαρμογή μιας νέας οικονομικής στρατηγικής με στοιχεία 

παραγωγικής διαφοροποίησης και εκμετάλλευσης νέων περιοχών77. Τέλος, η φάση 

Ραχμάνι στη Θεσσαλία (Χαλκολιθική) χαρακτηρίζεται από σημαντική μείωση του 

αριθμού των θέσεων και συνακόλουθη αύξηση του μεγέθους τους78.

3.2, Αρχιτεκτονική
Τα τετράπλευρα μικρών διαστάσεων κτίρια, μονόχωρα ή δίχωρα, κτισμένα με 

διαφορετικές τεχνικές δόμησης79 αποτελούν τους συνήθεις αρχιτεκτονικούς τύπους 

της ΑΝ και ΜΝ. Η πασσαλόπηξη και η λίθινη θεμελίωση με ανωδομή από 

πηλόδομους τοίχους και ξύλα {pise), τουλάχιστον από τη ΜΝ και έπειτα, 

συνυπάρχουν ακόμη και εντός του ίδιου οικισμού (Αχίλλειο, Σέσκλο). Ο τύπος του 

μεγαρόσχημου οικήματος εμφανίζεται σε οικισμούς της ΜΝ (Σέσκλο, Οτζάκι 

Μαγούλα) και η ύπαρξη διώροφων οικημάτων μαρτυρείται με την «οικία τύπου 

Τσαγγλί» στην ομώνυμη θέση, την Οτζάκι Μαγούλα και τη Λέρνα80. Η κάτοψη των 

οικιών της περιόδου μας είναι γενικότερα γνωστή από τα πήλινα ομοιώματα 

νεολιθικών οικιών της Θεσσαλίας81, αλλά και της Κεντρικής Ελλάδας82.

Η συνολική εικόνα των οικημάτων του ΜΝ Σέσκλου (Εικ.4) που αποτελεί τον 

πληρέστερα τεκμηριωμένο αρχιτεκτονικά νεολιθικό οικισμό της Θεσσαλίας 

παραπέμπει σε ολοκληρωμένες οικονομικές και κοινωνικές μονάδες, σχετικά

73 Perles 1979,82-3.
74 Cherry 1990. Davis 1992.
75 Demoule et al. 1988.
76 Γάλλης 1992.
77 Demoule & Perles 1993, 388.
78 Demoule & Perles 1993, 399-400.
79 Elia 1982.
80 Treuil 1983.
81 Χουρμουζιάδης 1973β, 213-34.
82 Grundmann 1953, 7-14.
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αυτόνομους «οίκους», με ανοιχτούς χώρους για οικοτεχνικές και άλλου είδους 

δραστηριότητες των μελών της κοινότητας. Η ύπαρξη του κεντρικού «μεγάρου», των 

λίθινων κυκλικών περιβόλων και η περίκεντρη διάταξη των οικημάτων στους 

οικισμούς του Σέσκλου83 και του Διμηνίου84 (Εικ.5) αντικατοπτρίζει το διαφορετικό 

χαρακτήρα της αρχιτεκτονικής κατά τη ΝΝ.

Η κεντρική θέση του μεγαρόσχημου οικοδομήματος σε οικισμούς της περιόδου 

(Μαγούλα Βισβίκη, Σέσκλο, Διμήνι και Αγία Σοφία) και η περιορισμένη, σχεδόν 

ελεγχόμενη πρόσβαση στο χώρο της κεντρικής αυλής μέσω των περιβόλων μαρτυρεί 

την ύπαρξη κοινωνικής δομής με σαφή στοιχεία ιεραρχικής οργάνωσης. Οι αλλαγές 

που σημειώνονται στον τομέα της οικονομίας με την ανάπτυξη του εμπορίου και των 

δικτύων ανταλλαγών φαίνεται ότι οδηγεί σε σαφή κοινωνική διαφοροποίηση που 

εξαρτάται από τη δυνατότητα ελέγχου των πλουτοπαραγωγικών πηγών85.

Η παρουσία περιβόλων και τάφρων σε οικισμούς της Θεσσαλίας (Αγία Σοφία, 

Αράπη Μαγούλα, Σουφλί Μαγούλα, Οτζάκι Μαγούλα, Άργισσα) παραμένει μέχρι και 

σήμερα αμφιλεγόμενη, καθώς δεν έχει αποσαφηνισθεί, αν πράγματι πρόκειται για ένα 

σύστημα αμυντικών τειχών ή για μια σαφή χωροτακτική οργάνωση των οικισμών που 

επιτρέπει τη διάκριση των επιμέρους περιοχών οικοτεχνικής δραστηριότητας86.

3.3. Κεραμική
Η κεραμική της ΑΝ άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μόνιμη κατοίκηση των πρώτων 

γεωργοκτηνοτρόφων, σύμφωνα με τα αρχαιολογικά δεδομένα της Θεσσαλίας87 και 

της Πελοποννήσου χαρακτηρίζεται από την απλότητα των σχημάτων και το μικρό 

μέγεθος των αγγείων και μαρτυρεί περιορισμένη ανάπτυξη της πυροτεχνολογίας και 

της κεραμικής τεχνολογίας . Η κεραμική, αρχικά μονόχρωμη και στη συνέχεια με 

γραπτή και εγχάρακτη διακόσμηση, εμφανίζεται εξαιρετικά ομοιογενής σε όλο τον 

ελλαδικό χώρο. Η παρουσία γραπτών αγγείων με σκοτεινά γεωμετρικά θέματα σε 

ανοιχτό βάθος στη Θεσσαλία (Σέσκλο, Πρόδρομος, Οτζάκι Μαγούλα), στη Βοιωτία 

(Ελάτεια) και την Πελοπόννησο (Φράγχθι Αργολίδας) καταδεικνύει την ειρηνική

83 Θεοχάρης 1968. Θεοχάρης κ.ά 1973.
84 Χουρμουζιάδης 1979.
85 Demoule & Perles 1993, 391.
86 Χουρμουζιάδης 1979. Κωτσάκης 1996α, 52.
87 Κωτσάκης 1983.
88 Vitelli 1974. 1984. 1989. 1993.
89 Roux 1990.
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συνύπαρξη και την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου επαφών και ανταλλαγών 

ανάμεσα στις νεολιθικές κοινότητες της περιόδου90.

Σημαντικοί νεωτερισμοί σημειώνονται στην κεραμική παραγωγή της ΜΝ με μια 

εξαιρετική ποικιλία σχημάτων, τεχνικών διακόσμησης και διακοσμητικών μοτίβων. 

Παρά τη γενική ομοιομορφία του σχηματολογίου και των διακοσμητικών θεμάτων 

της περιόδου διαπιστώνεται η ανάπτυξη πλήθους τοπικών κεραμικών ρυθμών με 

πλούσια και ποικίλη διακόσμηση κατά γεωγραφικές περιοχές. Η γραπτή κεραμική 

της περιόδου91 και η κεραμική με εγχάρακτη και ξεστή διακόσμηση της Κεντρικής 

Ελλάδας (Χαιρώνεια, Λιανοκλάδι), γνωρίζουν ευρύτατη διάδοση. Η γραπτή κεραμική 

του πολιτισμού του Σέσκλου (Εικ. 6-8) διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: α) Σέσκλο I 

ή πυκνού ρυθμού (solid style) με ερυθρωπά βαθμιδωτά και αβακωτά κοσμήματα σε 

υπόλευκο βάθος, β) Σέσκλο II με τη χαρακτηριστική φλογόσχημη διακόσμηση (flame 

pattern) και γ) Σέσκλο III με γραμμική διακόσμηση (linear style) παράλληλων και 

τεθλασμένων γραμμών ή επάλληλων γωνιών με λευκό χρώμα σε ερυθρό βάθος.

Στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο η έντονη διαφοροποίηση της κεραμικής της ΜΝ 

θεωρείται περισσότερο ένδειξη κοινωνικής υπεροχής των τοπικών κοινοτήτων - 

κέντρων παραγωγής και λιγότερο απόρροια διαφορετικών κατά τόπους πολιτιστικών 

παραδόσεων92. Η υψηλής τεχνογνωσίας και εξαιρετικής ποιότητας κεραμική δεν 

αποτελεί πλέον απλά οικιακή παραγωγή, αλλά προϊόν εξειδικευμένης εργασίας με 

κοινωνικές και συμβολικές προεκτάσεις. Ως ένδειξη υψηλού κοινωνικού κύρους και 

γοήτρου διακινούνταν σε μακρινές αποστάσεις, όχι αποκλειστικά ως σκεύος 

μεταφοράς κάποιου προϊόντος, αλλά για την ιδαίτερη αξία και το ρόλο που κατείχε 

στο δίκτυο ανταλλαγών και σχέσεων ανάμεσα στις νεολιθικές κοινότητες93.

Η κεραμική παραγωγή της ΝΝ χαρακτηρίζεται από μια εξαιρετική ποικιλία 

σχημάτων και τεχνικών διακόσμησης: αμαυρόχρωμη και τεφρή κεραμική (φάση 

Τσαγγλί) στη Δυτική Θεσσαλία, μαύρη στιλπνή κεραμική (φάση Λάρισας) στην 

Ανατολική Θεσσαλία και πολύχρωμη κεραμική (φάση Αράπη). Η περίτεχνη 

διακόσμηση των αγγείων μαρτυρεί υψηλή τεχνογνωσία, σημαντική επένδυση χρόνου 

και συστηματική εξειδικευμένη απασχόληση. Η «κοινή» παράδοση της μαύρης 

στιλπνής και αμαυρόχρωμης κεραμικής των προδιμηνιακών φάσεων συνυπάρχει με 

πλήθος τοπικών παραλλαγών. Η τοπική επίδραση και ο ανταγωνισμός των κέντρων

90 Demoule & Perles 1993, 380-81.
91 Κωτσάκης 1983. Mottier 1981.
92 Perles 1992β, 122.
93 Schneider et al. 1991. Cullen 1985 α-β.

22

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:09:13 EEST - 44.213.66.193



παραγωγής, η εξειδικευμένη εργασία, ον αισθητικές αντιλήψεις της περιόδου και η 

διαφορετική, πιθανότατα συμβολική, χρήση της κεραμικής θεωρούνται πιθανές 

ερμηνευτικές προτάσεις94. Τέλος, η κεραμική της φάσης Ραχμάνι (Χαλκολιθική) 

χαρακτηρίζεται από τη χρήση επίθετου ερυθρωπού ή λευκού χρώματος και την 

απλούστευση, σχεδόν εκφυλισμό, των διακοσμητικών θεμάτων.

3.4. Εξειδικευμένη Παραγωγή
Η εξειδικευμένη παραγωγή αγαθών στενά συνδεδεμένη παλαιότερα με ιεραρχικά 

οργανωμένες κοινωνίες δεν θεωρούνταν νεολιθικό φαινόμενο, αλλά κατεξοχήν 

στοιχείο πολιτιστικής ιδιαιτερότητας της Εποχής του Χαλκού. Εκλαμβάνοντας 

ωστόσο την εξειδίκευση ως ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων ορισμένων μελών της 

κοινότητας και συνακόλουθη διασπορά των παραγόμενων αγαθών σε μη άμεσα 

εξαρτημένους95 ή με την περισσότερο απλουστευμένη έννοια του μειωμένου αριθμού 

των παραγωγών σε σχέση με τους καταναλωτές στο πλαίσιο της κοινότητας96 

καθίσταται σαφές ότι η παραγωγή λίθινων εργαλείων, κεραμικής και αντικειμένων 

κοινωνικού γοήτρου αποτελούν μορφές εξειδικευμένης παραγωγής αγαθών που 

εντάσσονται σε ένα πολύπλοκο και ιδιαίτερα εκτεταμένο σύστημα διακίνησης και 

κυκλοφορίας αντικειμένων97.

Η λιθοτεχνία δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης της παρούσας θεματικής 

ενότητας αφενός μεν γιατί εντάσσεται στην ειδική θεματολογία της μελέτης (βλ. 

Μέρος Β' Μελέτη Λιθοτεχνιών) και αφετέρου γιατί η παραγωγή λίθινων εργαλείων 

διαφοροποιείται σε σχέση με τις άλλες μορφές εξειδικευμένης παραγωγής, την 

κεραμική που αντιπροσωπεύει ένα αρχαιολογικό υλικό με αναγνωρίσιμα τοπικά 

στοιχεία και τα αντικείμενα με ειδική επεξεργασία και πιθανότατα ειδική λειτουργία, 

που αποκτούν συχνά συμβολικές διαστάσεις και αποτελούν φορείς κοινωνικού 

γοήτρου.

Η προσπάθεια των νεολιθικών ανθρώπων να δημιουργήσουν ενιαία πολιτιστικά 

περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας τη μορφή και τη διακόσμηση των αγγείων είναι 

καταφανής και από την άποψη αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία η αυξανόμενη 

παραγωγή της γραπτής «πολυτελούς» κεραμικής της ΜΝ και ακόμη περισσότερο της 

ΝΝ. Η παραγωγή αγγείων εξαιρετικής ποιότητας φαίνεται ότι εξυπηρετούσε

94 Demoule & Perles 1993, 393.
95 Clark & Parry 1990.
96 Costin 1991,43.
97 Perles & Vitteli 1999. Perles 2007. 2001.
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περισσότερο κοινωνικά οφέλη, όπως ανάδειξη και υπεροχή των κοινοτήτων, και δεν 

σχετίζεται με παράγοντες οικονομικής αναγκαιότητας. Ο εξαιρετικά περιορισμένος 

αριθμός κέντρων παραγωγής και αντικειμένων με ειδική επεξεργασία, όπως λίθινα 

αγγεία, λίθινες σφραγίδες, οστέινα και οστρέινα κοσμήματα, μαρμάρινα ειδώλια και 

μετάλλινα αντικείμενα, η ευρύτατη διασπορά και η άνιση κατανομή τους εντός των 

κοινοτήτων98 μαρτυρούν ότι τα αντικείμενα αυτά προορίζονταν για ελάχιστους 

καταναλωτές. Η ενεργός συμμετοχή των Κυκλάδων99 στην παραγωγή τέτοιου είδους 

αντικειμένων θεωρείται αδιαμφισβήτητη, αν κρίνουμε από την εξαιρετική ομοιότητα 

των κυκλαδικών αντικειμένων με αντίστοιχα από το πλούσιο νεκροταφείο της 

Βάρνας στην Βουλγαρία100.

Ο συσχετισμός των τρόπων οργάνωσης της παραγωγής στις δύο προαναφερόμενες 

μορφές εξειδικευμένης εργασίας καταδεικνύει ότι η κεραμική ως φορέας τοπικής 

ιδιαιτερότητας αντικατοπτρίζει κοινωνικούς συσχετισμούς ανάμεσα σε άτομα και 

κοινότητες και διακινείται περισσότερο σε ενδοκοινοτικό επίπεδο, εφόσον δεν 

καλύπτει συγκεκριμένες οικονομικές ανάγκες101. Ιδιαίτερα αντιπροσωπευτική είναι η 

περίπτωση του ΜΝ Σέσκλου, όπου η διαφορετική οικιστική οργάνωση και η άνιση 

κατανομή της κεραμικής ανάμεσα στην «ακρόπολη» (Σέσκλο Α) και την «πόλη» 

(Σέσκλο Β) αποτελεί σαφή ένδειξη κοινωνικής ανισότητας και ρητή έκφραση 

κοινωνικής πολυπλοκότητας102. Από την άλλη η εξαιρετική ομοιομορφία και 

περιορισμένη διασπορά αντικειμένων «κοινωνικού γοήτρου» ανταποκρίνεται σε ένα 

σύστημα διακίνησης αγαθών που προσιδιάζει στη φύση των σπάνιων και 

ανεκτίμητων αντικειμένων103 σε αντίθεση με την παραγωγή λίθινων εργαλείων που 

εντάσσονται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο διακίνησης και διασποράς αγαθών 

απαλλαγμένο από συμβολικές προεκτάσεις.

Οι διαφορετικοί μηχανισμοί διακίνησης και διασποράς αντικειμένων χρηστικού 

και συμβολικού χαρακτήρα υποδηλώνει κατά την Perles την ύπαρξη μια κοινωνίας 

«πολυκεντρικής»104. Η αρχική άποψη ότι οι νεολιθικές κοινότητες αντιπροσώπευαν 

σχηματισμούς οικονομικής αυτάρκειας105 αποτελεί σε σημαντικό βαθμό μεταφορά

98 Perles & Vitelli 1999.
99 Perles 1992β.
100 Demoule & Perles 1993, 403.
101 Demoule & Perles 1993, 384.
102 Kotsakis 1994.
103 Perles 1992β.
104 Perles 2007, 60.
105 Childe 1961,58.
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μιας ιδεατής αντίληψης για την αγροτική οικονομία που δεν ανταποκρίνεται καθόλου 

στη νεολιθική πραγματικότητα. Αντίθετα, ο νεολιθικός βίος στηρίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στις σχέσεις που αναπτύσσονται σε διαφορετικά επίπεδα και στις ανταλλαγές 

που παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στον τομέα της οικονομίας, της παραγωγής και της 

κοινωνικής ζωής.

3.5. Ειδωλοπλαστική

Στη σφαίρα των συμβόλων και σε έναν κόσμο πέραν του αισθητού παραπέμπουν 

τα νεολιθικά ειδώλια, η πολυμορφία των οποίων είναι εξαιρετική και το καλλιτεχνικό 

αισθητήριο ιδιαίτερα αναπτυγμένο: γυναικείες και ανδρικές μορφές, υβριδικές 

μορφές, ζωόμορφα ειδώλια, μικρογραφικά αντικείμενα. Τα ανθρωπόμορφα ειδώλια 

γυναικείων μορφών, φυσιοκρατικά ή σχηματοποιημένα, με ποικίλες τυπολογικές 

ιδιαιτερότητες αποτελούν τους πλέον χαρακτηριστικούς τύπους (Εικ.9-10). Ειδώλια 

με έντονα ατομικά χαρακτηριστικά, τα πρώτα «πορτραίτα», απαντούν ήδη από την 

ΑΝ. Η πολύσημη χρήση και η σύνδεση των ειδωλίων με μαγεία, μύηση, μετάδοση 

προφορικής παράδοσης και παιχνίδι αποτελούν σύγχρονες ερμηνευτικές προτάσεις. Η 

ανεύρεση ολιγάριθμων ακέραιων ειδωλίων έχει οδηγήσει στην υπόθεση της σκόπιμης 

θραύσης τους σε μια προσπάθεια δήλωσης του συνεκτικού δεσμού ανάμεσα σε άτομα 

ή κοινότητες

Ανάλογη είναι η δυκολία ανάγνωσης ζωόμορφων ειδωλίων και μικρογραφικών 

αντικειμένων που εμπνέονται από το περιβάλλον και την οικονομία της περιόδου, 

αλλά και πήλινων ομοιωμάτων οικιών της ΜΝ (Εικ.11). Η οικία εξελισσόμενη σε 

σύνθετο πολιτιστικό θεσμό αποκτά κοσμικό και θρησκευτικό συμβολισμό με 

αποτέλεσμα να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη η ταύτιση των οικιών είτε με 

αυτοτελή ιερά107 είτε με οικίες του «κοινού» ή απλές κατοικίες108. Οι σκηνές 

λατρείας με ανθρωπόμορφα ειδώλια και μικρογραφικά αντικείμενα της ΜΝ σε 

περίοπτη θέση τοποθετημένες και «προστατευμένες» με ομοίωμα οικίας είναι εύλογο 

να συσχετισθούν με την άσκηση οικιακής λατρείας109.

Ισχυρές ενδείξεις για το συμβολικό και ιδεολογικό περιεχόμενο των ειδωλίων της 

ΝΝ παρέχει η σαφώς βεβαιωμένη πράξη ιεροτελεστίας από την Πλατιά Μαγούλα

ιυ<’ Μαραγκού 1996, 147. Ορφανίδη 1996, 153. Talalay 1987. 1993. Phelps 1987.
107 Gimbutas 1989.
108 Τουφεξής 1996, 162.
109 Μαραγκού 1996, 148.
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Ζάκρου110, μια μοναδική προσφορά θεμελίωσης προκειμένου να διασφαλισθεί η 

ευημερία της οικίας και των ενοίκων (Εικ.12). Η προϊούσα σχηματοποίηση της 

ανθρωπόμορφης ειδωλοπλαστικής της περιόδου καταλήγει στα άτεχνα ακρόλιθα της 

Χαλκολιθικής, η ανεύρεση των οποίων σε οικιστικά σύνολα της Θεσσαλίας (Διμήνι, 

Ζερέλια, Ραχμάνι) συσχετίζεται περισσότερο με άσκηση οικιακής λατρείας* 111, 

αντίθετα στη νότια Ελλάδα και τις Κυκλάδες (Κεφάλα Κέας) συνδέονται με την 

ύπαρξη εθιμικού τελετουργικού σχετικά με την ταφή των νεκρών112.

3.6. Ταφικά Έθιμα

Στο χώρο των υποθέσεων κινούμαστε στην προσπάθεια ανίχνευσης των δοξασιών 

του νεολιθικού ανθρώπου μέσα από τα κατάλοιπα των ταφικών εθίμων. Οργανωμένα 

νεκροταφεία της ΑΝ και ΜΝ δεν έχουν εντοπισθεί και η ταφή των νεκρών λαμβάνει 

χώρα εντός του οικισμού συνήθως κάτω από τα δάπεδα των οικιών. Η πρωτογενής 

ταφή που αποτελεί συνήθη τύπο παιδικής ταφής113 απαντά στη Θεσσαλία (Άργισσα, 

Κεφαλόβρυσο Τρικάλων, Σουφλί Μαγούλα) και τις Σποράδες (Άγιος Πέτρος Κυρά 

Παναγιάς), μεμονωμένη δευτερογενής ταφή ενηλίκων απαντά στον Πρόδρομο 

Καρδίτσας114 και ανακομιδές οστών στον Άγιο Πέτρο Κυρά Παναγιάς115.

Οι ταφές καύσεων της ΑΝ από τη Σουφλί Μαγούλα αποτελούν το πρωϊμότερο 

παραδείγμα του εθίμου της καύσης στον ελλαδικό χώρο. Από τις ταφικές πρακτικές 

της περιόδου δεν διαπιστώνεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον «ορατό» νεκρό, αν και 

τα ελάχιστα παραδείγματα εναπόθεσης προσφορών μαρτυρούν ενδεχομένως πίστη 

στη μεταθανάτια ύπαρξη του προσφιλούς ατόμου, ιδιαίτερα έκδηλη με τη θραύση 

των αγγείων στην ταφική πυρά της Σουφλί Μαγούλας. Οι πρωιμότερες ενδείξεις για 

την ύπαρξη οργανωμένων χώρων ταφής ανάγονται στην προδιμηνιακή φάση Τσαγγλί 

- Άάρισας με νεκροταφεία καύσεων από την Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου και τη Σουφλί 

Μαγούλα116. Τέλος, ο ιεροτελεστικός τύμβος της Αγίας Σοφίας ανάγεται στις κυρίως 

διμηνιακές φάσεις της περιόδου117.

110 Γαλλής 1985.
111 Wace & Thompson 1912.
112 Talalay 1991.
113 Χουρμουζιάδης 1973α, 210-12.
114 Χουρμουζιάδης 1971.
115 Efstratiou 1985.
116 Γαλλής 1982. 
ll7Milojcic etal. 1976.
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Από τη σύντομη επισκόπηση των εκφάνσεων της νεολιθικής πραγματικότητας 

καταδεικνύεται ότι η γεωργοκτηνοτροφική βάση της οικονομίας, η ανάπτυξη 

μακρόβιων και μόνιμων εγκαταστάσεων, ο «κοινωνικός» ρόλο της κεραμικής που 

μαρτυρεί επαφές και ανταλλαγές ανάμεσα στις νεολιθικές κοινότητες, ο εφήμερος 

χαρακτήρα της κοινωνικής διαφοροποίησης και της ιεραρχικής οργάνωσης, αλλά και 

η σκαιώδης ιδεολογική βάση αποτελούν κατεξοχήν στοιχεία πολιτιστικής 

ιδιαιτερότητας της περιόδου.
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ΜΕΡΟΣ Β

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΛΙΘΟΤΕΧΝΙΩΝ
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4. Προβληματική και Μεθοδολογία
4.1. Προβληματική

Η συστηματική μελέτη και δημοσίευση λιθοτεχνιών, από τη δεκαετία του 1970 

και έπειτα, συνέβαλαν στην πληρέστερη κατανόηση του συστήματος της τεχνολογίας 

του λίθου της ηπειρωτικής Ελλάδας και των Κυκλάδων. Η ενδελεχής εξέταση των 

τεχνικών λάξευσης, της τυπολογίας των εργαλείων και των ιχνών χρήσης σε 

λιθοτεχνίες από προϊστορικούς οικισμούς του ελλαδικού χώρου και τα λατομεία της 

Μήλου παρείχαν τα πρώτα αξιόπιστα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα καθιστώντας 

καλύτερα κατανοητή τη δομή λιθοτεχνιών αποκρουσμένου λίθου της Νεολιθικής118. 

Νεότερες έρευνες έχουν δείξει ότι λιθοτεχνίες που στηρίζονταν στον οψιανό και 

πυριτόλιθο και θεωρούνταν από ερευνητές της μεταπολεμικής περιόδου «ατυπικού» 

χαρακτήρα συμβάλλουν στη διάκριση χρονολογικών και πολιτισμικών πλαισίων και 

καθορίζουν ευρύτερους τεχνολογικούς ορίζοντες που προσδιορίζονται από τα 

εσωτερικά χαρακτηριστικά τους.

Η σχέση πρώτων υλών και τεχνικών επιλογών για την παραγωγή εργαλείων, 

καθώς και οι τρόποι πρόσκτησης των βασικών υλών της ελλαδικής νεολιθικής, 

οψιανού και πυριτόλιθου, εντάχθηκαν από πολύ νωρίς στην ευρύτερη προβληματική 

που αφορούσε την οργάνωση των συστημάτων ανταλλαγής και διακίνησης πρώτων 

υλών στην προϊστορία κατέχοντας σημαντική θέση σε μελέτες σχετικά με τις 

Κυκλάδες119. Από τις αρχές του 20ου αιώνα ο μηλιακός οψιανός θεωρούνταν 

«πολύτιμη» πρώτη ύλη, η διακίνηση της οποίας συνέβαλε στη διαμόρφωση σύνθετων 

κοινωνιών και την εμφάνιση ειδικευμένων τεχνιτών120. Η συστηματική όμως μελέτη 

λιθοτεχνιών από τις Κυκλάδες και κυρίως από τα λατομεία της Μήλου οδήγησε σε 

μια νέα, διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων σχετικά με την οργανωμένη 

εκμετάλλευση των λατομείων της Μήλου και τις οικονομικές συνέπειες των 

μηχανισμών διακίνησης του μηλιακού οψιανού121.

Η αρχική θεώρηση του πυριτόλιθου ως υλικού εγχώριας προέλευσης, εύκολα και 

άμεσα διαθέσιμου, στις λιθοτεχνίες της ηπειρωτικής Ελλάδας έχει καταρριφθεί από 

τις νεότερες έρευνες που έχουν δείξει ότι στις λιθοτεχνίες των προϊστορικών

118 Christopouloul979. Evans & Renfrew 1968. Moundrea - Agrafioti 1981.1983. Perles 1981. Perles 
& Vaughan 1983. Torrence 1979. 1982. 1984.
119 Renfrew 1972. 1984. Torrence 1979. 1982. 1984. 1986.
120 Bosanquet 1904.
121 Torrence 1982. 1984.
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οικισμών του ελλαδικού χώρου χρησιμοποιήθηκαν διάφορες ποικιλίες πυριτόλιθου, 

τοπικές και εισαγόμενες122. Ορισμένες ποικιλίες πυριτόλιθου εξαιρετικής ποιότητας, 

όπως ο ξανθός πυριτόλιθος, εμφανίζεται σε περιορισμένο αριθμό υποβάθρων και 

εργαλείων, χωρίς ενδείξεις επιτόπιας κατεργασίας στους οικισμούς. Η ακριβής 

προέλευση των ποικιλιών αυτών παραμένει άγνωστη. Από τις αρχές της Νεολιθικής, 

αλλά κυρίως στα τέλη της περιόδου, διαπιστώνεται ότι οι πυριτόλιθοι υψηλής 

ποιότητας, ξανθός ή σοκολατής, δεν ήταν υλικά εγχώριας προέλευσης, αλλά 

κυκλοφορούσαν σε μακρινές αποστάσεις με μορφή προδιαμορφωμένων φορέων ή 

έτοιμων εργαλείων και μηχανισμούς διακίνησης σχεδόν ανάλογους με του μηλιακού 

οψιανού. Οι συνθήκες πρόσκτησης και διακίνησης μηλιακού οψιανού και 

πυριτόλιθου υψηλής ποιότητας παραμένουν μέχρι και σήμερα στο επίκεντρο 

σύγχρονων ερευνών και επιτρέπουν μια ολιστική προσέγγιση της πραγματικής 

οικονομίας πρώτων υλών σε λιθοτεχνίες της περιόδου.

Η περίπτωση της Θεσσαλίας είναι ιδαίτερα αντιπροσωπευτική για την πληρέστερη 

κατανόηση των συστημάτων διαχείρισης και κατανομής των πρώτων υλών, καθώς 

πρόκειται για μια κλειστή γεωμορφολογικά ζώνη, οι λιθοτεχνίες της οποίας 

στηρίζονται στη χρήση μηλιακού οψιανού και καστανέρυθρου ραδιολαρίτη, οι 

φυσικές πηγές των οποίων είναι γνωστές. Η αρχική θεώρηση ότι η παραγωγή και 

διακίνηση εργαλείων από μηλιακό οψιανό είναι αντιπροσωπευτική γενικότερων 

τάσεων για την προμήθεια εργαλειακού εξοπλισμού σε δια-περκρερειακό επίπεδο και 

η υιοθέτηση του συγκεκριμένου μοντέλου για το σύνολο της θεσσαλικής πεδιάδας 

αναθεωρούνται με τη χρήση θεσσαλικού ραδιολαρίτη από ορισμένους οικισμούς.

Σύμφωνα με νεότερες έρευνες123 διαπιστώνεται η κυριαρχία ενός υπερτοπικού 

δίκτυου μηλιακού οψιανού που επικρατεί στις ακτές της Θεσσαλίας, την ανατολική 

θεσσαλική πεδιάδα και την πεδιάδα του Αλμυρού και ενός τοπικού δίκτυου σοκολατή 

ραδιολαρίτη που περιορίζεται κυρίως δυτικά και διαχειρίζεται μια εγχώρια ύλη 

εφάμιλλη σε ποιότητα του οψιανού. Τα δύο δίκτυα λειτουργούν συμπληρωματικά 

στην ακτή και την ανατολική θεσσαλική πεδιάδα, ενώ στα δυτικά ο μηλιακός οψιανός 

φαίνεται ότι αντικαθίσταται πλήρως από το σοκολατή ραδιολαρίτη. Οι πτωτικές 

τάσεις των δύο δικτύων είναι αντιστρόφως ανάλογες, ενώ σε ορισμένες ενδιάμεσες 

περιοχές, κυρίως της ανατολικής πεδιάδας, επικαλύπτονται. Κατά τον άξονα Βορρά - 

Νότου η Θεσσαλία, συγκρινόμενη με το υπόλοιπο Αιγαίο, παραμένει μια περιοχή

122 Moundrea - Agrafioti 1981. Perles 2004.
123 Karimali 1994. 2001.2009.

30

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:09:13 EEST - 44.213.66.193



επαφής οψιανού, που δεν είχε άμεση πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες και 

προμηθευόταν έμμεσα τον οψιανό σε υστερότερο στάδιο παραγωγής (με μορφή 

προετοιμασμένων πυρήνων).

4.2. Μεθοδολογία Ανάλυσης των Λιθοτεχνιών Αποκρουσμένου Λίθου 

Η μελέτη του συστήματος της τεχνολογίας του αποκρουσμένου λίθου 

περιλαμβάνει την τεχνολογική και τυπολογική ανάλυση, την ιχνολογία και την 

πειραματική λάξευση. Η τεγνολογική ανάλυση στοχεύει στην ανασύνθεση των 

εγχειρηματικών αλυσίδων124, καθώς η παρουσία ή απουσία ορισμένων τεχνικών 

κατηγοριών επιτρέπει την κατανόηση της κατάστασης εισαγωγής των πρώτων υλών
1 Λ ί

σε μία θέση και τον προσδιορισμό των τρόπων παραγωγής και κατανάλωσης . Η 

ανασύνδεση που επιχειρείται σε λιθοτεχνίες με ολοκληρωμένη εγχειρηματική 

αλυσίδα συμβάλλει στην ερμηνεία μιας αρχαιολογικής θέσης και διασαφηνίζει 

ζητήματα τεχνολογίας και οικονομικής στρατηγικής126.

Η τυπολογία, η μελέτη των «τύπων», δηλαδή των τεχνικών επεξεργασίας και της 

τελικής μορφής των λίθινων εργαλείων, αποτέλεσε το πρωταρχικό ενδιαφέρον 

ερευνητών που δίνοντας έμφαση στα μορφοτεχνοτροπικά χαρακτηριστικά και τη 

χρήση, αντιμετώπιζαν τα λίθινα εργαλεία κυρίως ως πολιτισμικούς δείκτες. Τη 

δεκαετία του 1960 στο πλαίσιο της διαδικαστικής αρχαιολογίας η τυπολογία 

αποσκοπούσε όχι πλέον στη διάκριση πολιτισμών, αλλά στον προσδιορισμό του 

λειτουργικού ρόλου των λίθινων εργαλείων με βάση τα μορφοτεχνολογικά 

χαρακτηριστικά και τις τροποποιήσεις που αυτά υπέστησαν κατά τη διάρκεια της 

χρήσης τους127. Η προσφορά των Bordes, Leroi-Gourhan, Brezillon και Tixier et al. 

υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική, σχεδόν καθοριστική, στην προσέγγιση της τυπολογίας 

από τεχνολογική οπτική128.

Η ιγνολογία (microwear analysis), ο προσδιορισμός της χρήσης των εργαλείων με 

μικροσκοπική εξέταση εφαρμόσθηκε τη δεκαετία του 1930 στη Σοβιετική Ένωση 

και διαδόθηκε στη Δύση τη δεκαετία του 1960 μέσα από το έργο του πρωτοπόρου 

Semenov (1964). Από τη μορφή και την κατεύθυνση των ιχνών χρήσης σε 

συνδυασμό με τις πειραματικές δοκιμές είναι δυνατόν να προσδιορισθούν οι εργασίες

124 Tixier et al. 1980.
125 Inizan et al. 1999, 15-6.
126 Inizan et al. 1999,21-2.
127 Binford & Binford 1966.
128 Bordes 1961. Leroi-Gourhan 2000. Brezillon 1971. Tixier et al 1980.
129 Andrefsky 1998, 5-6.
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στις οποίες χρησιμοποιούνταν τα εργαλεία, τα υλικά με τα οποία έρχονταν σε επαφή 

και ο βαθμός χρήσης τους130.

Η πειραιιατική λάξευση αναπαράγει ουσιαστικά τις τεχνικές λάξευσης του 

παρελθόντος με οργανωμένο και επιστημονικό τρόπο131. Τη δεκαετία του 1960 

πρωτοποριακό υπήρξε στον τομέα αυτό το έργο των Crabtree και Bordes132. Με την 

πειραματική λάξευση είναι δυνατό να κατανοήσουμε τις μηχανικές ιδιότητες των 

πετρωμάτων και την καταλληλότητα για λάξευση, να διακρίνουμε την κατάτμηση με 

προκαθορισμό ή μη, την απλή και τη σύνθετη τεχνική διαδικασία, την επεξεργασία 

και τη χρήση και να ερμηνεύσουμε τα αρχαιολογικά κατάλοιπα με τη μελέτη των 
σταδίων της λιθοτεχνικής παραγωγής133.

130 Keeley 1980.
131 Andrefsky 1998, 6-8.
132 Crabtree 1968. Bordes 1970.
133 Inizan eta!. 1992,22-4.
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5. Αιθοτεχνίες Αποκρουσμένου Αίθου της Θεσσαλίας
Η εργασία αυτή στοχεύει στη σύνθεση των δεδομένων που αφορούν στις 

λιθοτεχνίες του θεσσαλικού χώρου και του ευρύτερου πλαισίου τους. Σημείο 

εκκίνησης ως προς τις τεχνικές κατάτμησης και τα θεωρητικά ζητήματα τεχνολογίας 

θα αποτελέσει το βιβλίο των Tixier et al. 1980, καθώς αποτελεί βασικό έργο για τη 

μελέτη και ανάλυση της τεχνολογίας του λίθου στο πλαίσιο της εγχειρηματικής 

αλυσίδας και σε συμπληρωματικό βαθμό το έργο του Andrefsky 1998, που 

παρουσιάζει ζητήματα τεχνολογίας στο πλαίσιο της αφαιρετικής ακολουθίας, μέσα 

από μια διαφορετική οπτική που δεν λαμβάνει υπόψη τις στρατηγικές, τις αποφάσεις, 

το κοινωνικό ή πολιτισμικό πλαίσιο των τεχνικών επιλογών, αλλά είναι περισσότερο 

εξατομικευμένη διαδικασία σε σχέση με την εγχειρηματική αλυσίδα.

5.1. Πρώτες Ύλες
Η καταλληλότητα για λάξευση, η απολεπιστική ποιότητα, η προέλευση των 

πετρωμάτων, η αφθονία ή η σπανιότητα στο άμεσο γεωλογικό περιβάλλον των 

οικισμών και η ευχέρεια ή δυσχέρεια πρόσκτησης φαίνεται ότι αποτελούσαν τα 

βασικότερα κριτήρια επιλογής των λίθινων πρώτων υλών από τις προϊστορικές 

ομάδες για την κατασκευή εργαλείων134. Τα ομοιογενή και ισοτροπικά υλικά με 

κογχώδη θραύση θεωρούνται κατάλληλα για λάξευση και παραγωγή εργαλείων. Η 

ταξινόμηση των υλικών γίνεται με κριτήρια μακροσκοπικά, ορυκτολογικά και 

πετρογραφικά. Οι πρώτες ύλες διακρίνονται σε οψιανό, πυριτόλιθο και χαλαζία. Η 

χρήση εξειδικευμένων όρων στην περίπτωση του πυριτόλιθου συνδέεται με τη 

διαφορετική ορυκτολογική σύσταση και μικροσκοπική δομή των πετρωμάτων.

5.1.1. Οψιανός

Ο οψιανός (obsidian), γυαλί ηφαιστειακής προέλευσης με υψηλή περιεκτικότητα 

σε διοξείδιο του πυριτίου σχηματίζεται σε συνθήκες ταχείας ψύξεως του μάγματος135. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζει μικροκρυσταλλικές δομές που τείνουν να 

πολλαπλασιάζονται σε βάρος της υαλώδους μάζας του. Ο οψιανός, διαφανής ή 

αδιαφανής, απαντά σε διάφορες χρωματικές αποχρώσεις: μαύρο, γκρίζο, καστανό ή 

πρασινωπό136. Οι φυσικές πηγές οψιανού είναι περιορισμένες, όμως επιτρέπουν τον 

ακριβή προσδιορισμό της προέλευσής του. Από τη δεκαετία του 1960 η ανάπτυξη

134 Inizan et al. 1992, 15.
135 Glascock 2010, 294-97.
136 Renfrew et al 1965.
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χημικών μεθόδων, όπως η ενεργοποίηση νετρονίων, οδήγησε στην αναγνώριση των 

πηγών προέλευσης του αιγαιακού οψιανού137: Μήλος και Αντίπαρος στις Κυκλάδες, 

Γυαλί Νισύρου στα Δωδεκάνησα. Η πηγή προέλευσης του οψιανού των θεσσαλικών 

λιθοτεχνιών, αλλά και της συντριπτικής πλειοψηφίας των λιθοτεχνιών οψιανού στον 

ελλαδικό χώρο είναι η Μήλος138, όπου φυσικές πηγές και λατομεία οψιανού 

εντοπίζονται στις θέσεις Αδάμας (Στα Νύχια) και Δεμενεγάκι139.

Ο μηλιακός οψιανός είναι αδιαφανής, διάφωτος στις άκρες, με χρώμα γκρίζο- 

γκριζομέλανο έως στιλπνόμέλανο, με μαργαρώδη λάμψη. Συχνά εμφανίζει ζώνες ή 

νέφη ανοιχτόχρωμης πράσινης ή καστανής απόχρωσης, ενώ σπάνια είναι εξαιρετικά 

διαφανής, διάφωτος και υαλώδης. Ο οψιανός από το Σωρό Αντιπάρου140, διαφανής 

και διαυγής, με χρώμα στιλπνομέλανο, καστανό ή γκρίζο δεν έχει εντοπισθεί σε 

θέσεις έξω από αυτή ούτε καν στο πλησιέστερο νησί της Πάρου. Ο οψιανός από το 

Γυαλί Νισύρου141 είναι διαφανής και διάφωτος με χρώμα μαύρο και ανοιχτόχρωμα 

εγκλείσματα σφαιρικού σχήματος (σφαιρουλίτες), ενώ συχνά εμφανίζει ζώνες 

ρόδινης απόχρωσης. Εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητας σε σφαιρουλίτες δεν 

θεωρείται υλικό κατάλληλο για λάξευση και χρησιμοποιήθηκε σχεδόν αποκλειστικά 

για κατασκευή αγγείων (Κρήτη) ή ανευρέθηκε σε μικρές ποσότητες ανεπεξέργαστος 

(Σάλιαγκος Αντιπάρου)142.

Η απουσία φυσικών κονδύλων οψιανού αποτελεί αντιπροσωπευτική τάση των 

προϊστορικών λιθοτεχνιών. Πράγματι, η παρουσία φυσικών κονδύλων και δύο 

μεγάλων διαστάσεων προπυρήνων μηλιακού οψιανού έχει αναγνωρισθεί μόνο στο 

Σάλιαγκο των Κυκλάδων143 κατά τη ΝΝ. Περιορίζεται επίσης σε θέσεις της Αττικής 

κατά την ΠΕΧ, που αποτελούν τελικό προορισμό των θαλάσσιων δρόμων από τις 

Κυκλάδες και θεωρούνται εμπορικοί σταθμοί αναδιανομής μηλιακού οψιανού στην 

ηπειρωτική Ελλάδα144.

137 Cann & Renfrew 1964. Renfrew et al. 1965. Renfrew 1973.
138 Dixon et al. 1968. Dixon 1976.
139 Shelford 1976, 249-64. Shelford et al. 1982, 182-92. Torrence 1982. 1986, 167-81.
140 Renfrew et al. 1968, 326. Dixon 1976, 297.
141 Torrence & Cherry 1976.
142 Evans 1964. Dixon 1976, 297. Evans & Renfrew 1968, 48.
143 Evans & Renfrew 1968, 48.
144 Moundrea-Agrafioti 2008, 235.
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5.1.2. Πυριτόλιθος

Ο πυριτόλιθος, χημικό ή βιοχημικό ιζηματογενές πέτρωμα, αποτελείται από 

μικροκρυστάλλους χαλαζία, χαλκηδόνιο, οπάλιο και συναφή ορυκτά. Ο πυριτόλιθος 

είναι συνήθως αδιαφανής λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε προσμείξεις, θαμπός 

ή στιλπνός, ομοιογενής ή ανομοιογενής, λεπτόκοκκος (flint) ή χονδρόκοκκος (chert) 

σε σχέση με την ομαλή υφή της θραυσμένης επιφάνειας, εφόσον το μέγεθος των 

κόκκων προσδιορίζεται μόνο με μικροσκοπική εξέταση145. Απαντά σε αποχρώσεις 

του γκρίζου, καστανόγκριζου, μαύρου, λευκού, μπεζ ή κιτρινωπού και έχει κογχώδη 

θραύση και κηρώδη λάμψη146. Ο ίασπις (jasper) διαφοροποιείται από τον πυριτόλιθο 

λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο. Είναι συνήθως αδιαφανής, ερυθρός, 

καστανέρυθρος ή σκουροκίτρινος, αρκετά συχνά με σκούρες φλεβώσεις. Ο 

ραδιολαρίτης (radiolariant) είναι αδιαφανής, καστανός ή καστανέρυθρος και 

αποτελείται από κελύφη απολιθωμένων θαλάσσιων οργανισμών147.

Γεωλογικές μελέτες και αρχαιολογικές επισκοπήσεις έχουν υποδείξει το 

σχηματισμό ραδιολαριτικών πετρωμάτων στην οροσειρά της Πίνδου και τις 

θεσσαλικές υπώρειές της, καθώς και την απόθεσή τους ως φερτά υλικά στις κοίτες 

των ποταμών και των χειμάρρων - ιδιαίτερα συχνή είναι η παρουσία τους κατά μήκος 

των ποταμών Πηνειού148 και Αλιάκμονα149. Στη Θεσσαλία πρωτογενείς αποθέσεις 

ραδιολαριτικών πετρωμάτων, όπως ο χαρακτηριστικός σοκολατής ή ερυθρός - 

καστανέρυθρος ραδιολαριτικός πυριτόλιθος, έχουν εντοπισθεί στην περιοχή ανάμεσα 

στις θέσεις Περτούλι, Ελάτη και Στουρναρέγα150, αλλά και στο άμεσο γεωλογικό 

περιβάλλον των οικισμών του Αχίλλειου και της Πλατιάς Μαγούλας Ζάρκου. Οι 

ραδιολαριτικοί πυριτόλιθοι αναπτύσσονται σε μαργαϊκό ασβεστόλιθο, ενώ πυριτικά 

πετρώματα ηφαιστειακής προέλευσης σχηματίζονται μέσα σε οφιόλιθους151. Ο 

σχηματισμός ραδιολαριτικών πυριτόλιθων φαίνεται ότι ευνοείται και στις ορεινές 

παρυφές της Όθρυος, η πετρογραφική δομή της οποίας είναι κατά κύριο λόγο οφιτική 

με σχιστόλιθους και κατά θέσεις φλύσχη .

145 Luedtke 1992, 5-6, 11-15, 65-6. Andrefsky 1998, 51-4.
149 Δημητριάδης 2008, 107-8.
147 Luedtke 1992, 42, 48. Δημητριάδης 2008, 107-8.
148 Moundrea-Agrafioti 1981, 43. Perles 1994, 71-3.
149 Μπέσιος & Αδακτύλου 2004, 363. Σκουρτοπούλου 1999, 122-23.
150 Elster 1994, 176. Karimali 1994, 269.
151 Elster 1994, 170-71.
152 Παπαδημητρίου & Αμπλιανίτη, προσωπική επικοινωνία.
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Ο υψηλής ποιότητας θεσσαλικός ραδιολαρίτικ έχει χρησιμοποιηθεί στις
1 C

νεολιθικές λιθοτεχνίες της Θεσσαλίας , ιδιαίτερα της δυτικής. Απαντά σε μικρότερη 

συχνότητα σε λιθοτεχνίες Κεντρικής Ελλάδας154, Πελοποννήσου155, Κυκλάδων156 και 

Κεντρικής Μακεδονίας157, όπου θεωρείται εισηγμένη πρώτη ύλη.

Ο ξανθός πυριτόλιθος με χρώμα λευκό, μπεζ και ρόδινο, διαφορετικής υφής και 

διαύγειας, διαφανής ή διάφωτος, απαντά σε εξαιρετικά μικρή συχνότητα στις 

θεσσαλικές λιθοτεχνίες158. Το πρόβλημα της προέλευσης του ξανθού πυριτόλιθου 

απασχολεί μέχρι και σήμερα την έρευνα, ιδιαίτερα για τις λιθοτεχνίες της Βορείου 

Ελλάδας. Μία ποικιλία ξανθού πυριτόλιθου αδιαφανούς, συχνά διάφωτου στις άκρες, 

με χρώμα κίτρινο, μπεζ ή καστανό και υπόλευκα εγκλείσματα απαντά στην 

ηφαιστειογενή μάζα της Ροδόπης, ενώ λατομείο ξανθού πυριτόλιθου έχει εντοπισθεί 

στη Νότια Βουλγαρία (θέση Izbegli). ΕΙρωτογενείς αποθέσεις μιας εξαιρετικής 

ποιότητας ξανθού πυριτόλιθου με χρώμα καστανό, μπεζ ή γκρίζο και υπόλευκα 

εγκλείσματα αναπτύσσονται σε ασβεστολιθικούς σχηματισμούς στη Βορειοδυτική 

Βουλγαρία. Οι σημαντικότερες όμως πηγές ξανθού πυριτόλιθου, αδιαφανούς με 

χρώμα κίτρινο ή καστανό, με αχνές γκρίζες φλεβώσεις, υπόλευκα εγκλείσματα ή 

ωχρορόδινες ζώνες, απαντούν στο οροπέδιο της Dobrudza στη Βορειοανατολική 

Βουλγαρία.

Αρχικά υποστηρίχθηκε η προέλευση του ξανθού πυριτόλιθου των Σιταγρών 

Δράμας από πηγές της Δοβρουτσά159, αργότερα όμως αναγνωρίσθηκε η διαφορετική 

ορυκτολογική σύσταση και μικροσκοπική δομή του σε σχέση με την τοπική πρώτη 

ύλη με γεωχημικές αναλύσεις160, ενώ η παρουσία ηφαιστειογενών υλικών στην 

ορεινή μάζα της Ροδόπης161 και πρωτογενών πηγών ξανθού πυριτόλιθου στην 

περιοχή της Νιγρίτας Σερρών162 θέτουν σε νέες βάσεις το ζήτημα θεωρώντας πιθανές 

πηγές προέλευσης τη Θράκη, ενδεχομένως και τη Δυτική Ροδόπη163. Εια τον ξανθό

153 Παπαδοπούλου 1958. Χουρμουζιάδης 1971. Moundrea-Agrafioti 1975. 1981. 1983. Elster 
1989.1994. Σκουρτοπούλου 2000, 270.

154 Perles 1993,451. 1981, 136.
155 Perles 2004, 11. Moundrea-Agrafioti 2008, 234.
156 Colemann 1977. Evans & Renfrew 1968.
157 Σκουρτοπούλου 2004, 365.
158 Moundrea-Agrafioti 1981, 44. Σκουρτοπούλου 2000, 270.
159 Seferiades 1992, 5. Tringham 2003, 84. Κουρτέση-Φιλιππάκη 2006, 119.
160 Dimitriadis & Skourtopoulou 2003, 129.
161 Gurova & Nachev 2008, 32.
162 Καμπούρογλου & Περιστέρη 2004, 22. 2006, 214.
163 Dimitriadis & Skourtopoulou 2001, 785. 2003, 132. Manolakakis 2005, 34.
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πυριτόλιθο του Δισπηλιού Καστοριάς164 έχουν προταθεί πιθανές πηγές των 

Νοτιοδυτικών Βαλκανίων ή της Αδριατικής165 - μία ποικιλία ξανθού πυριτόλιθου 

ανευρίσκεται στην Αλβανία166 - και για τον ξανθό πυριτόλιθο του Φράγχθι Αργολίδας 

η Βορειοδυτική Ελλάδα ή η Αλβανία167.

5.1.3. Χαλαζίας
Ο χαλαζίας (quartz), ανήκει στην κατηγορία των πετρογενετικών ορυκτών168 και 

είναι συνήθως λευκός γαλακτώδης και διάφωτος, με υαλώδη λάμψη και επίπεδη έως 

υποκογχώδη θραύση. Η ανισοτροπικότητα του υλικού επηρεάζει την αντίδρασή του 

στη λάξευση169. Η ορεία κρύσταλλος (rock crystal) είναι άχρωμος πρισματικός 

χαλαζίας, διαφανής με υαλώδη λάμψη και κογχώδη θραύση. Δεν θεωρείται υλικό 

κατάλληλο για λάξευση και κατασκευή εργαλείων εξαιτίας της ευθραυστότητας170. Ο 

γαλκηδόνιος (chalcedony), μικροκρυσταλλική μορφή χαλαζία, είναι διάφωτος έως 

διαφανής, λεπτόκοκκος, ανοιχτόχρωμος με κηρώδη λάμψη και κογχώδη θραύση. 

Απαντά σε αποχρώσεις του ερυθρού (καρνεόλιο) και του καστανού (σάρδιο) με 

ποικιλία αποχρώσεων κατά ζώνες ή νέφη (αχάτης) και με παράλληλες ραβδώσεις 

(όνυχας)171.

Στην κατηγορία των μεταμορφωμένων πετρωμάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε 

διοξείδιο του πυριτίου και χαρακτηριστική ασβεστολιθική κρούστα (φλοιός)172, τα 

οποία χαρακτηρίζονται πυριτόλιθοι, ανήκει ο γαλαζίτης (quartzite). Αποτελείται από
1 <71

μικροκρυστάλλους χαλαζία , απαντά σε χρώμα λευκό, γκρίζο ή κοκκινωπό και η 

θραύση του είναι κογχώδης ή υποκογχώδης.

Στη Θεσσαλία πρωτογενείς αποθέσεις χαλαζία σε μεταμορφωμένα πετρώματα 

(γνεύσιο και σχιστολιθικό γνεύσιο) 174 έχουν εντοπισθεί στην περιοχή της Ραψάνης 

και στο άμεσο γεωλογικό περιβάλλον του οικισμού του Μακρυχωρίου. Η συχνότητα 

χρήσης του χαλαζία στις θεσσαλικές λιθοτεχνίες θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί

164 Τσαγκούλη 2002. Δουλκερίδου 2009, 31.
165 Perles 1992β, 124. 2001, 202.
166 Kourtessi-Philippakis & Astruc 2002, 76.
167 Perles 2004, 10-11.
168 Καρκάνας 2010, 89-90.
169 Luedtke 1992, 80.
170 Luedtke 1992, 8. Andrefsky 1998, 51-2.
171 Luedtke 1992, 23-4. Δημητριάδης 2008, 110.
172 Inizan eta/. 1992,27-8.
173 Δημητριάδης 2008, 107.
174 Elster 1994, 170-71.
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εξαιρετικά περιορισμένη έως ασήμαντη175. Ανάλογη είναι η εικόνα της λιθοτεχνίας 

της Μαγούλας Μπελίτσι, όπου ο χαλαζίας, λευκός γαλακτώδης, αδιαφανής και 

χονδρόκοκκος, δεν παίζει κάποιο ρόλο στη λιθοτεχνία του οικισμού. Αντίθετα, στη 

Βόρεια Ελλάδα, όπου το υλικό αφθονεί176, πρωτογενείς πηγές χαλαζία έχουν 

εντοπισθεί στην περιοχή Σερρών και Δράμας και δευτερογενείς αποθέσεις του 

υλικού ανευρίσκονται στις όχθες του ποταμού Αγγίτη178.

Συνοψίζοντας, οι λίθινες πρώτες ύλες των θεσσαλικών λιθοτεχνιών διακρίνονται 

σε α) εγχώριας προέλευσης και μέτριας ποιότητας πυριτικά πετρώματα που απαντούν 

στο άμεσο περιβάλλον των νεολιθικών οικισμών, σε ποτάμιες αποθέσεις και σε 

υπώρειες βουνών, β) τοπικής προέλευσης και καλής ποιότητας πυριτικά πετρώματα 

(θεσσαλικός ραδιολαρίτης, ίασπις, χαλκηδόνιος), πρωτογενείς πηγές των οποίων 

ανευρίσκονται σε ορεινούς όγκους και σε απόσταση 50 έως 100 χλμ. από τους 

οικισμούς και γ) αλλογενείς ύλες, μηλιακός οψιανός και πυριτόλιθος με χρώμα ξανθό, 

μελίχροο ή λευκό, που εντοπίζονται σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από τους 

οικισμούς της θεσσαλικής πεδιάδας179.

Το παράδειγμα της προκεραμεικής Άργισσας180 είναι ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό, 

καθώς η λιθοτεχνία του οικισμού στηρίζεται στην αξιοποίηση εγχώριων, τοπικών και 

αλλογενών υλών. Διαφορετικές ποικιλίες πυριτόλιθου εγχώριας προέλευσης και 

μέτριας ποιότητας από δευτερογενείς αποθέσεις στις όχθες του Πηνειού, μια ποικιλία 

καστανοπράσινου ή γκριζοπράσινου πυριτόλιθου υψηλής ποιότητας από πρωτογενείς 

αποθέσεις στις θεσσαλικές υπώρειες της Πίνδου, μηλιακός οψιανός και εξαιρετικής 

ποιότητας ξανθός, μελίχροος και λευκός πυριτόλιθος έχουν χρησμοποιηθεί για την 

κατασκευή των εργαλείων του οικισμού181.

175 Moundrea-Agrafioti 1981, 46.
176 Κακαβάκης 2011, 166-73.
177 Περιστέρη & Καμπούρογλου 2002. Καμπούρογλου & Περιστέρη 2004. 2006. Kourtessi-Philippakis 
1997,213-14.
178 Κουρτέση-Φιλιππάκη 1990 κ.ά. 1996 κ.ά.
179 Perles 1994,73-4.
180 Milojdic et al. 1962.
181 Perles 1990α, 9-10.
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5.2. Πρόσκτηση Πρώτων Υλών
Η παρουσία του μηλιακού οψιανού στις θεσσαλικές λιθοτεχνίες δίνει αφορμή για 

μια συνοπτική παρουσίαση του τρόπου πρόσκτησης και του μηχανισμού διακίνησης 

του υλικού, μια προβληματική, ιδιαίτερα προσφιλής στο χώρο της λιθοτεχνίας, που 

εντάχθηκε από πολύ νωρίς στην ευρύτερη προβληματική της οργάνωσης των 

συστημάτων ανταλλαγής στην προϊστορία και οδήγησε σταδιακά στη σύνταξη 

συγκεκριμένων θεωρητικών μοντέλων ανταλλαγής, διακίνησης και κυκλοφορίας του 

αλλογενούς υλικού.

Η χρήση των όρων «ανταλλαγή» ή «μηχανισμοί ανταλλαγής» αντανακλά τη 

μεγάλη προσδοκία που καλλιεργήθηκε τη δεκαετία του 1960 και έπειτα ότι η μελέτη 

της διασποράς του υλικού στο χώρο - η καταγραφή της ποσότητας του υλικού σε 

συνάρτηση με τη χιλιομετρική απόσταση ενός οικισμού από την πηγή προέλευσης - 

θα οδηγούσε και στην αναγνώριση του μηχανισμού διακίνησής του. Η σχέση της 

απόστασης από την πηγή προέλευσης και του οικισμού - προορισμού, καθώς και τα 

ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των λιθοτεχνιών οψιανού αποτέλεσαν 

σημαντικές παραμέτρους στην κατάρτιση θεωρητικών μοντέλων διασποράς και 

διακίνησης. Οι προτεινόμενοι πιθανοί μηχανισμοί ανταλλαγής οψιανού στηρίχθηκαν 

είτε στη χρήση συναρτήσεων είτε σε παραγωγικούς - θεωρητικούς συλλογισμούς με 

βάση εθνογραφικά παράλληλα.

Το θεωρητικό μοντέλο των Renfrew, Cann & Dixon182 βασιζόταν αποκλειστικά 

στην παραγωγή γραφημάτων που απεικόνιζαν τις καμπύλες μείωσης του οψιανού 

(άξονας Ψ) σε σχέση με τη γεωγραφική απόσταση του οικισμού από την πηγή 

(άξονας X, fall-off). Τα γραφήματα αφορούσαν την κατανομή οψιανού που 

προερχόταν από πηγές της Τουρκίας σε θέσεις της Ανατολίας, οι οποίες διακρίθηκαν 

σε «ζώνες προμήθειας» (<300χλμ.) και «ζώνες επαφής» (>300χλμ.). Η διάκριση αυτή 

παραπέμπει σαφώς σε διαφορές μεταξύ των γεωγραφικών ζωνών ως προς την 

ποσοτική αντιπροσώπευση του υλικού και κατ'επέκταση ως προς τους μηχανισμούς 

ανταλλαγής του. Η «ζώνη προμήθειας» υπονοεί εγγύτητα στην πηγή και παραπέμπει 

σε μηχανισμούς άμεσης πρόσβασης, ενώ η «ζώνη επαφής» υπονοεί απόσταση και 

ερμηνεύεται στη βάση έμμεσων και πιο σύνθετων μηχανισμών πρόσβασης με την 

έννοια της σύνθετης ανταλλακτικής αλυσίδας διαμέσου πολλών οικισμών (down-the- 

line exchange).

182 Renfrew et al. 1968. Dixon et al. 1968.
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Το μοντέλο διακίνησης του οψιανού στην Ανατολία προτάθηκε και για το χώρο 

του Αιγαίου183 (Εικ.13), αν και ο εισηγητής του είχε ήδη επισημάνει τις αδυναμίες 

εφαρμογής του στην περίπτωση του μηλιακού οψιανού, εφόσον: α) η περίπτωση της 

ηπειρωτικής Ανατολίας δεν είναι καθολικά ανάλογη και συγκρίσιμη με το χώρο του 

νησιωτικού Αιγαίου λόγω τοπογραφίας και β) η κυκλοφορία του οψιανού στο Αιγαίο 

προηγήθηκε χρονικά της συστηματικής κατοίκησης των νησιών του και επομένως δεν 

είναι εφαρμόσιμο στις περιπτώσεις των αρχαιότερων της ΝΝ οικισμών184. Επιπλέον, 

στηρίχθηκε αποκλειστικά σε ποσοτικά χαρακτηριστικά των λιθοτεχνιών οψιανού και 

σε έναν περιορισμένο σύνολο οψιανών, που υπεβλήθη σε αναλύσεις προέλευσης .

Το θεωρητικό μοντέλο της Torrence186 στηρίχθηκε σε δεδομένα από θέσεις του 

νότιου Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική θέση και την οργάνωση 

παραγωγής των λιθοτεχνιών. Η θεμελιακή παράμετρος υπήρξε η αποδοτικότητα 

(ιefficiency), δηλαδή ο βαθμός τυποποίησης και απλοποίησης των τεχνικών 

παραγωγής για την εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας. Η μελέτη των νεολιθικών 

λιθοτεχνιών του Αιγαίου επιβεβαίωνε ότι το μέγεθος των αποκρουσμάτων δεν 

μειωνόταν ανάλογα με την απόσταση από τη πηγή προέλευσης και ότι η έλλειψη 

τυποποίησης στην παραγωγή λεπίδων υποδείκνυε μη ειδικευμένο τρόπο προμήθειας 

και παραγωγής και κατά συνέπεια άμεση πρόσκτηση.

Η αντιφατική με τα παραπάνω παρατήρηση του χαμηλού ποσοστού ατυχημάτων 

λάξευσης αποτελούσε ένδειξη ότι η οργάνωση της παραγωγής βρισκόταν στον έλεγχο 

ειδικευμένων λαξευτών. Λαμβάνοντας υπόψη τις αντιφάσεις αυτές, η Torrence 

υποστήριξε ότι η πρόσβαση στην πηγή γινόταν μέσω άμεσων επισκέψεων των 

χρηστών (άμεση πρόσβαση - direct acess), ειδικευμένων που προδιαμόρφωναν την 

πρώτη ύλη με επιτόπια κατεργασία και ανειδίκευτων που συνέλεγαν κονδύλους 

οψιανού από τα λατομεία της Μήλου, χωρίς όμως να αποσαφηνίζει ομοιότητες ή 

διαφορές στον τρόπο πρόσκτησης της ύλης διαχρονικά και συγχρονικά.

Το θεωρητικό μοντέλο της Perles187 στηρίχθηκε στη συγκριτική συνεξέταση 

δεδομένων από θέσεις της Νεολιθικής και κυρίως στην ανάλυση των ποσοτικών και 

ποιοτικών χαρακτηριστικών της λάξευσης (συχνότητα εμφάνισης μηλιακού οψιανού, 

κατάσταση εισαγωγής της πρώτης ύλης στη θέση και τεχνικές κατάτμησης του

183 Renfrew 1972,460-71.
184 Renfrew 1972,370.
185 Carter 2003, 80.
186 Torrence 1986.
187 Perles 1989. 1990α. 1992 α-β.
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πυρήνα) σε οικισμούς της Θεσσαλίας και της νότιας ηπειρωτικής Ελλάδας. Η Perles 

υποστήριξε ότι η άμεση πρόσβαση στις πηγές της Μήλου θα ήταν πρακτικά αδύνατη 

για τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών της ενδοχώρας (κεντρική Θεσσαλία) 

κατά την ΑΝ και ΜΝ, εφόσον απαιτούσε άριστη γνώση της ναυσιπλοΐας και 

επικίνδυνες, ιδιαίτερα χρονοβόρες, μετακινήσεις σε μακρινές αποστάσεις με 

δεδομένη την απουσία κατοίκησης των Κυκλάδων.

Αναφορικά με τη μείωση της ποσότητας του οψιανού (fall-off) κατά τον άξονα 

Βορρά - Νότου, που είχε ερμηνευθεί ως απόρροια μιας σύνθετης ανταλλακτικής 

αλυσίδας διαμέσου πολλών οικισμών (down-the-line trade), όσο δηλαδή αυξάνεται η 

απόσταση από τη «ζώνη προμήθειας»188, καταρρίθηκε η σχετική άποψη με βασικό 

επιχείρημα την ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα του υλικού (άνω του 80%) σε οικισμούς 

της Θεσσαλίας (Διμήνι, Αγία Σοφία) και της Πελοποννήσου (Άγιος Δημήτριος) που 
απέχουν 300 χλμ. - 400 χλμ από τη Μήλο189.

Η ανάλυση των συνθηκών κατάτμησης του οψιανού διαχρονικά190 οδήγησε στο 

συμπέρασμα ότι κατά την ΑΝ και ΜΝ η εισαγωγή του μηλιακού οψιανού με τη 

μορφή προδιαμορφωμένων πυρήνων, η γενικευμένη εφαρμογή της πίεσης, μιας 

τεχνικής σύνθετης και εξεζητημένης για την παραγωγή λεπίδων και η συγκριτικά 

χαμηλή ποσοτική αντιπροσώπευση του υλικού στις πιο απομακρυσμένες από τις 

ακτές θέσεις καταδεικνύουν την ύπαρξη μιας περισσότερο εξειδικευμένης παραγωγής 

λιθοτεχνιών οψιανού. Στο πλαίσιο αυτό θεωρήθηκε περισσότερο εύλογη υπόθεση η 

διακίνηση του οψιανού από ομάδες πλανόδιων ειδικευμένων τεχνιτών (itinerants 

middlemen), που αναλάμβαναν την εξόρυξη του υλικού στα λατομεία της Μήλου, τη 

μεταφορά από την πηγή στην παράκτια ζώνη της ηπειρωτικής χώρας και στη 

συνέχεια τη διακίνηση από θέση σε θέση μέσω διαδοχικών ανταλλαγών, καλύπτοντας 

με τον τρόπο αυτό τις ανάγκες μιας ευρύτερης γεωγραφικής ενότητας. Ταυτόχρονα 

όμως, διαπιστώνεται η επιτόπια κατεργασία του οψιανού σε μικρή κλίμακα από 

ανειδίκευτους τεχνίτες, στο πλαίσιο της οικοτεχνικής δραστηριότητας που λαμβάνει 
χώρα στους οικισμούς.

Η κατάσταση διαφοροποιείται ριζικά κατά τη ΝΝ/ΤΝ με τη θεαματική αύξηση 

λιθοτεχνιών οψιανού σε όμορες και απομακρυσμένες από την πηγή προέλευσης

188 Dixon, Cann & Renfrew 1968. Renfrew 1984, 1 19.
189 Perles 1990α, 22.
190 Perles 1990α, 18-22,27-8.
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περιοχές191, την εξαιρετικά περιορισμένη χρήση άλλων υλών (εισηγμένων και 

εγχώριων) - φαινόμενο που απαντά κυρίως σε λιθοτεχνίες της Νότιας Ελλάδας -, την 

παρουσία του υλικού στη Δυτική Μακεδονία (Σέρβια Κοζάνης, λεκάνη Πτολεμαΐδας, 

Μακρύγιαλος Πιερίας)192 και την ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει την κατάσταση 

εισαγωγής του και τις τεχνικές λάξευσης κατά γεωγραφικές ενότητες.

Στην Αττική (σπήλαιο Κίτσου)193, την Πελοπόννησο (Φράγχθι Αργολίδας)194 και 

τις Κυκλάδες (Σάλιαγκος Αντιπάρου, Κεφάλα Κέας, Φτελιά Μυκόνου)195, ο οψιανός 

εισέρχεται στις θέσεις με μορφή ακατέργαστων κονδύλων ή μερικώς διαμορφωμένων 

πυρήνων και η άμεση κρούση, μια τεχνική λιγότερο εξειδικευμένη σε σχέση με την 

πίεση, αποτελεί κυρίαρχη τεχνική κατάτμησης του πυρήνα λεπίδων. Η από-ειδίκευση 

της παραγωγής οφείλεται κατά την Perles στον εποικισμό των Κυκλάδων και τη 

βελτίωση των τεχνικών ναυσιπλοΐας που παρείχαν δυνατότητα άμεσης πρόσβασης 

στις φυσικές πηγές της Μήλου μέσω όμορων νησιών. Από την άλλη, η εξαιρετικά 

περιορισμένη χρήση ξανθού πυριτόλιθου και υψηλής ποιότητας ίασπι σε λιθοτεχνίες 

εντός της «ζώνης προμήθειας» θεωρείται απόρροια της ευχέρειας πρόσκτησης και της 

αφθονίας του μηλιακού οψιανού στις θέσεις αυτές.

Στη Θεσσαλία αντίθετα, παρά τη σημαντική αύξηση της συχνότητας μηλιακού 

οψιανού σε λιθοτεχνίες της περιόδου, η χρήση του υλικού συμβαδίζει με τη χρήση 

πρώτων υλών υψηλής ποιότητας, θεσσαλικού ραδιολαρίτη και ξανθού πυριτόλιθου 

(Αγία Σοφία, Διμήνι), ενώ η παρουσία εγχώριων πρώτων υλών είναι περιορισμένη. Η 

οργάνωση της παραγωγής (προδιαμορφωμένοι πυρήνες οψιανού, τεχνική πίεσης και 

μεγιστοποίηση παραγωγής λεπίδων) δεν διαφοροποιείται σε σχέση με την ΑΝ και 

ΜΝ και η έμμεση πρόσβαση στις πηγές της Μήλου, η διακίνηση και η κυκλοφορία 

οψιανού από πλανόδιους ειδικευμένους τεχνίτες παραμένει η συνήθης πρακτική196.

Αδιαμφισβήτητα, η κατάρτιση θεωρητικών μοντέλων διακίνησης οψιανού αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία για τη μελέτη των λιθοτεχνιών, καθώς προσδιορίζεται το 

θεωρητικό πλαίσιο και παρέχεται η δυνατότητα επεξεργασίας, εμπλουτισμού, 

επαλήθευσης ή και ανατροπής των δεδομένων. Η διαφοροποίηση των ανωτέρω 

θεωρητικών μοντέλων είναι απόρροια των διαφορετικών παραμέτρων στις οποίες

191 Perles 1990α, 30-1, tab.4.
192 Ridley & Wardle 1979. Watson 1983. Κακαβάκης 2011, 176. Φωτιάδης 1987, 59-61. Φωτιάδης & 

Χονδρογιάννη 1993, 23. Skourtopoulou 1999, 122-23.
193 Perles 1981.
194 Perles 2004.
195 Coleman 1977. Evans & Renfrew 1968. Sampson 2002. Galanidou 2002.
196 Moundrea - Agrafioti 1981, 43. Perles 1990a, 28-9, 33-4.
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στηρίχθηκαν οι ερευνητές: η προσθήκη επιπλέον στοιχείων στο αρχικό μοντέλο του 

Renfrew απέδωσε ένα δεύτερο και πληρέστερο μοντέλο της Torrence. Το μοντέλο 

της Perles, που στηρίχθηκε στις παραμέτρους των δύο προηγούμενων και προχώρησε 

στην ανάλυση των τεχνολογικών χαρακτηριστικών των λιθοτεχνιών - στοιχείο που 

απούσιαζε από τα δύο προηγούμενα μοντέλα - κρίνεται κατά την εκτίμησή μας 

περισσότερο ολοκληρωμένο στην παρούσα φάση.

Οι συνθήκες διακίνησης και η επικράτηση του μηλιακού οψιανού στις λιθοτεχνίες 

της ΝΝ, απόρροια άμεσης ή έμμεσης πρόσβασης στη Μήλο, σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα μοντέλα αποτελεί πολυδιάστατο φαινόμενο και με την έννοια αυτή 

δεν είναι δυνατό να ερμηνευθεί με στατιστικούς τύπους. Η σχέση απόστασης από την 

πηγή προέλευσης και συνθηκών προμήθειας της προότης ύλης θεωρείται σχετική 

λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ακόμα και σε οικισμούς που απέχουν την ίδια 

χιλιομετρική απόσταση από τη Μήλο (Φράγχθι Αργολίδας και Κίτσος Αττικής) η 

διαδικασία προμήθειας οψιανού δεν φαίνεται να ακολουθεί απαραίτητα τους ίδιους 

δρόμους.

Θεωρούμε επομένως περισσότερο ισχυρό επιχείρημα την επιλογή του οψιανού 

λόγω των μηχανικών ιδιοτήτων του, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζεται η σημασία 

παραμέτρων, όπως η ανάπτυξη του εμπορίου, η βελτίωση της ναυσιπλοΐας, η εξέλιξη 

ή εμφάνιση νέων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών. Κατά την εκτίμησή μας η 

συστηματικοποίηση ειδικών μελετών σε λιθοτεχνίες οψιανού κρίνεται επιβεβλημένη 

για την ανασύνθεση των συνθηκών πρόσκτησης και διακίνησης, αλλά και για την 

ανάπτυξη της μέγιστης δυναμικής των θεωρητικών μοντέλων.
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5.3. Κατανομή Λίθινων Πρώτων Υλών

Η κυριαρχία των αλλογενών υλών στις λιθοτεχνίες της Θεσσαλίας παρά τις 

σημαντικές διαφορές που διαπιστώνονται με την κυριαρχία μηλιακού οψιανού στο 

ανατολικό τμήμα197 και «σοκολατή ή ερυθρού ραδιολαριτικού πυριτόλιθου», 

ευρύτερα γνωστού ως «θεσσαλικού ραδιολαρίτη» υψηλής ποιότητας, στο δυτικό 

τμήμα198 φαίνεται να ενισχύει τη διαπίστωση ότι σε πλούσια πεδινά εδάφη με 

αναπτυγμένη γεωργοκτηνοτροφική οικονομία οι πρωτογενείς πηγές πρώτων υλών 

είναι εξαιρετικά περιορισμένες και δευτερογενείς αποθέσεις πυριτικών πετρωμάτων 

εντοπίζονται συνήθως σε ποταμούς και χειμάρρους199.

Προκεραμική

Η σημαντική αύξηση στη συχνότητα χρήσης του μηλιακού οψιανού, που 

εμφανίζεται για πρώτη φορά στα άνω παλαιολιθικά στρώματα κατοίκησης του 

Φράγχθι Αργολίδας200 συμβαδίζει με τις πρώτες νεολιθικές εγκαταστάσεις του τέλους 

της 7ης π.Χ. χιλιετίας στη Θεσσαλία201, την Κρήτη (Κνωσός)202 και τη Μακεδονία 

(Νέα Νικομήδεια, Γιαννιτσά)203. Στη Θεσσαλία ο μηλιακός οψιανός εμφανίζεται για 

πρώτη φορά σε οικισμούς της προκεραμικής περιόδου (Άργισσα, Σέσκλο, Αχίλλειο 

και Σουφλί Μαγούλα). Στις λιθοτεχνίες της Άργισσας204 και του Σέσκλου205 αποτελεί 

κυρίαρχη πρώτη ύλη με ποσοστά 58% και 68% αντίστοιχα.

Αρχαιότερη και Μέση Νεολιθική

Η συχνότητα χρήσης μηλιακού οψιανού παραμένει αρκετά υψηλή κατά την ΑΝ 

και ΜΝ σε θέσεις της ανατολικής θεσσαλικής πεδιάδας206. Κατά την AN I και AN II 

στον οικισμό του Σέσκλου ο οψιανός κυριαρχεί (57,4% και 69,2%) σε σχέση με το 

σοκολατή ραδιολαρίτη (33,7% και 22,7%) και τον ξανθό πυριτόλιθο (8,9% και 

1,5%). Κατά τη ΜΝ η συχνότητα χρήσης του παραμένει στα ίδια σχεδόν επίπεδα με 

ποσοστά 66,7% στον Άγιο Πέτρο Κυρά Παναγιάς, 67,3% στο Σέσκλο, 69,1% και 

63,3% σε Οτζάκι και Τσαγγλί Μαγούλα αντίστοιχα. Ο σοκολατής ραδιολαρίτης

197 Moundrea-Agrafioti 1981, 52. 1992α, 194-95. Perles 1994, 72-4. Karimali 1994, 281-92.
|9S Papadopoulou 1958. Hourmouziadis 1971. Moundrea-Agrafioti 1975. Elster 1989, 273-306.

1994, 169-71. Perles 1989,4. 1990a, 9-10, 16. 1994,72-3.2001,202,207.2004, 11. Karimali 
1994, 269, 348. Σκουρτοπούλου 2000, 270. Καρίμαλη 2009, 17-29. Καρίμαλη & Καραμπατσώλη 
2010,322.

199 Perles 1994,71.
200 Perles 1987.
201 Moundrea-Agrafioti 1981.
202 Evans 1964. 1968.
203 Rodden 1962. 1964. Χρυσοστόμου 2001.
204 Milojcic et al. 1962.
205 Θεοχάρης 1963,43.
206 Moundrea-Agrafioti 1981, 50-3, tab.l. Καρίμαλη 2009, 28, εικ.1.
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παραμένει δεύτερη κυρίαρχη ύλη με ποσοστά 19,1% στο Σέσκλο, 19,7% στην Οτζάκι 

και 21,9% στην Τσαγγλί Μαγούλα. Ο ξανθός πυριτόλιθος αντιπροσωπεύεται 

ελάχιστα στο Σέσκλο (2,5%), ενώ στη νησίδα του Αγίου Πέτρου Κυρά Παναγιάς 

αποτελεί δεύτερη κυρίαρχη ύλη (18%) μετά τον οψιανό.

Με εξαίρεση την άνιση κατανομή ξανθού πυριτόλιθου (18%) και σοκολατή 

ραδιολαρίτη (2,8%) στον Άγιο Πέτρο Κυρά Παναγιάς, φαινόμενο περισσότερο 

τοπικό, η ποσοστιαία αναλογία μηλιακού οψιανού και σοκολατή ραδιολαρίτη κατά τη 

ΜΝ είναι σχεδόν συγκρίσιμη με εκείνη της ΑΝ. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι 

λιθοτεχνίες της Άργισσας και της Μαγούλας Καραμουρλάρ, όπου η ποσοστιαία 

αναλογία διαφοροποιείται εξαιτίας της υψηλής συχνότητας σοκολατή ραδιολαρίτη με 

ποσοστά αντίστοιχα του οψιανού - 52% έναντι 47% στην Άργισσα και 42,1% έναντι 

46,9% στη Μαγούλα Καραμουρλάρ -. Οι εγχώριες ποικιλίες πυριτόλιθου 

αντιπροσωπεύονται κατά την ΑΝ και ΜΝ χωρίς σημαντικές διαφορές, με ποσοστά 

από 6,6% έως 12,5%, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στις λιθοτεχνίες των 

οικισμών.

Σε οικισμούς της Δυτικής Θεσσαλίας αντίθετα, παρατηρείται σημαντική μείωση 

της συχνότητας οψιανού (Εικ.14). Ο οψιανός αντιπροσωπεύεται με ποσοστά 26,7% 

στο Αχίλλειο207, 20% στο Παλιούρι208, 12,7% στην Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου209, 10% 

στη Μαγουλίτσα και 8% στον Πρόδρομο210, ενώ στις ίδιες θέσεις ο σοκολατής ή 

ερυθρός ραδιολαρίτης υπερισχύει με ποσοστά που κυμαίνονται από 40,6% έως 

80%,211 και ακολουθούν διάφορες εγχώριες ποικιλίες πυριτόλιθου μέτριας και 

χαμηλής ποιότητας. Τέλος, τα προϊόντα χαλκηδόνιου και χαλαζία είναι ελάχιστα στις 

λιθοτεχνίες τόσο της ανατολικής212 όσο και της δυτικής θεσσαλικής πεδιάδας213.

207 Elster 1994, 171-72.
208 Καρίμαλη 2000.
209 Elster 1994, 171-72.
210 Moundrea-Agrafioti 1975.
211 Καρίμαλη 2009, 28, εικ.1.
212 Moundrea-Agrafioti 1981, 45-6.
213 Elster 1994, 169-71. Καρίμαλη 2000, 409.
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Νεότερη Νεολιθική
Στην αρχή της ΝΝ δεν σημειώνεται ιδαίτερα σημαντική αύξηση οψιανού στις 

λιθοτεχνίες της Ανατολικής Θεσσαλίας214. Η λιθοτεχνία του Αγίου Πέτρου Κυρά 

Παναγιάς είναι ιδιαίτερα αντιπροσωπευτική, καθώς η συχνότητα χρήσης οψιανού 

(69,5%) είναι ανάλογη του Σέσκλου και η ποσοστιαία αναλογία οψιανού και 

πυριτόλιθου παραμένει στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. 

Ταυτόχρονα, παρατηρείται σημαντική αύξηση στη χρήση εγχώριων υλών (18,2%). Η 

θεαματική αύξηση οψιανού παρατηρείται σε οικισμούς της Ανατολικής Θεσσαλίας 

στο τέλος της περιόδου (Εικ. 15). Στον οικισμό του Διμηνίου ο οψιανός καταλαμβάνει 

ποσοστό 95%, σοκολατής ραδιολαρίτης και ξανθός πυριτόλιθος απαντούν στην ίδια 

συχνότητα και οι εγχώριες ύλες αντιπροσωπεύονται ελάχιστα (0,8%). Ανάλογη είναι 

η συχνότητα οψιανού στα Πευκάκια (90%) και την Αγία Σοφία (77%), όπου ο 

σοκολατής ραδιολαρίτης απαντά με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά (8,8% και 8,2% 

αντίστοιχα)215.

Στη Δυτική Θεσσαλία αντίθετα, η χρήση μηλιακού οψιανού μειώνεται αισθητά με 

ποσοστά 8,4% στην Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου216, 4,5% στη Θεόπετρα217 και 3% στη 

Μαγούλα Οργόζινου218. Στην περιοχή αυτή εξακολουθεί να επικρατεί ο θεσσαλικός 

ραδιολαρίτης με ποσοστά από 71,8% έως 80%, ενώ σε μικρό ποσοστό απαντούν 

διάφορες ποικιλίες πυριτόλιθου (γκρίζος, γκριζοπράσινος, ξανθός) και διάφορα 

διαφανή υλικά που προσιδιάζουν σε χαλκηδόνιο, χαλαζία και ασβεστόλιθο219. Στο 

σπήλαιο της Θεόπετρας χρησιμοποιήθηκε και ο πυριτικός λειμωνίτης (1,4%), υλικό 

που προσιδιάζει στον ίασπι της Κεντρικής Μακεδονίας220, αν και πλέον θεωρείται 

πολύ πιθανή η υπόθεση ότι εξαλλοιωμένα υπερβασικά πετρώματα απαντούν σε όλη 

τη Βορειοδυτική Ελλάδα221.

Εκτός Θεσσαλίας, η κυριαρχία αλλογενών υλών, μηλιακού οψιανού και ξανθού 

πυριτόλιθου, διαπιστώνεται στο Φράγχθι Αργολίδας222. Η συχνότητα των δύο υλικών 

αυξάνεται σημαντικά κατά τη ΜΝ με ποσοστά 73% και 12,5% αντίστοιχα σε

214 Moundrea-Agrafioti 1981, 53-6, tab. 1.
215 Karimali 1994,281-92.
216 Καρίμαλη 2009.
217 Σκουρτοπούλου 2000, 270.
218 Nikolaou et al. 2008, 389-90.
219 Karimali 1994, 353-54.
220 Γραμμένος 1990. Σκουρτοπούλου & Δημητριάδης 1996.
221 Dimitriadis & Skourtopoulou 2001, 784-85.
222 Perles 1990, 16. 2004, 9-12.
223 Perles 2004, 49-65, tab.5.1.
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αντίθεση με τη σύγχρονη Θεσσαλία, όπου παραμένει στα ίδια επίπεδα με την ΑΝ. 

Κατά τη ΝΝ/ΤΝ παρατηρείται απόλυτη σχεδόν κυριαρχία οψιανού (94%) και 

ταυτόχρονη «πλήρης» εξαφάνιση ξανθού πυριτόλιθου (2%) και εγχώριων υλών (4%), 

φαινόμενο που απαντά την ίδια περίοδο στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα224 με 

ποσοστά οψιανού από 97,5% έως 99% , αλλά και περισσότερο απομακρυσμένων

από την πηγή προέλευσης περιοχών (Άγιος Δημήτριος) .

Η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική σε λιθοτεχνίες της Μακεδονίας που 

στηρίζονται κυρίως στη χρήση εγχώριων και τοπικών πρώτων υλών. Κατά την ΑΝ 

χαλαζίας και πυριτόλιθος κυριαρχούν στη Νέα Νικομήδεια με ποσοστά 20% και 

80% αντίστοιχα, ενώ στη Μικρή Βόλβη228 υπερισχύουν χαλκηδόνιος και χαλαζίας 

και ακολουθούν πυριτικός λειμωνίτης και πυριτόλιθος. Σε λιθοτεχνίες της ΜΝ η 

κυριαρχία του χαλαζία είναι αδιαμφισβήτητη με ποσοστό 84% στη Λητή και 40% 

στους Σιταγρούς230 έναντι του χαλκηδόνιου ή οπάλιου (24%), ξανθού πυριτόλιθου 

(23%), διάφορων ποικιλιών πυριτόλιθου (11%) και μηλιακού οψιανού (0,5%). Στο 

Δισπηλιό Καστοριάς αντίθετα, κυριαρχεί ξανθός πυριτόλιθος (33%) και ακολουθούν 

ίασπις (23%) και μαύρος πυριτόλιθος (16%). Η συχνότητα γκριζοπράσινου και 

γαλάζιου πυριτόλιθου είναι χαμηλή και ο χαλαζίας σπάνιος . Η λιθοτεχνία των 

Σερβίων Κοζάνης χαρακτηρίζεται από την παρουσία ξανθού πυριτόλιθου και 

σοκολατή ραδιολαρίτη232.

Κατά τη ΝΝ σε λιθοτεχνίες της Κεντροδυτικής Μακεδονίας (Μακρύγιαλος, 

Θέρμη, Σταυρούπολη)233 κυριαρχούν χαλαζίας και πυριτικός λειμωνίτης, ακολουθούν 

χαλκηδόνιος και ραδιολαρίτης, ενώ σε μικρή συχνότητα απαντούν μηλιακός οψιανός, 

χαλκηδόνιος και χαλαζίτης. Ελάχιστα είναι τα τέχνεργα μηλιακού οψιανού και στα 

Σέρβια Κοζάνης234. Σε λιθοτεχνίες θέσεων της Ανατολικής Μακεδονίας (Σιταγροί, 

Ντικιλί Τας)235 κυριαρχεί ξανθός πυριτόλιθος και ακολουθούν χαλκηδόνιος, χαλαζίας

224 Coleman 1977. Evans & Renfrew 1968. Perles 1981. 2004. Kourtessi-Philippakis 2008. Kourtessi- 
Philippakis et al. 2008. Kozlowski et al. 1996. Sampson 2002. Galanidou 2002.
225 Perles 1990a, 30, tab.4.
226 Moundrea-Agrafioti 2008, 87. tab.3.
227 Rodden 1962, 276-78.
228 Δογιάμα 2009, 27-8.
229 Λύχνα 2010, 63.
230 Tringham 2003, 82-3.
231 Τσαγκούλη 2002, 148. Δουλκερίδου 2009, 29-30.
232 Watson 1983, 122-23.
233 Σκουρτοπούλου 1996, 263-65. 1999, 122-23. 1993, 69. 2004, 421.
234 Watson 1983, 122-23.
235 Tringham 2003, 82-3. Kourtessi-Philippakis 2009, 306-07.
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και διάφοροι πυριτόλιθοι. Ο μηλιακός οψιανός απουσιάζει στους Σιταγρούς και 

αντιπροσωπεύεται ελάχιστα στο Ντικιλί Τας.

Σύνοψη
Αλλογενής μηλιακός οψιανός και τοπικός θεσσαλικός ραδιολαρίτης αποτελούν τις 

βασικές πρώτες ύλες των λιθοτεχνιών της Θεσσαλίας, ενώ η παρουσία του ξανθού ή 

μελίχροου πυριτόλιθου (Εικ.16), ελάχιστα αντιπροσωπευτική, επιχωριάζει σε στενό 

γεωγραφικό πλαίσιο, χωρίς ενδείξεις επιτόπιας παραγωγής236. Η αντιστρόφως 

ανάλογη ποσοστιαία σχέση ξανθού πυριτόλιθου και θεσσαλικού ραδιολαρίτη 

καταδεικνύει ότι αποτελούν εναλλάξιμες πρώτες ύλες στις θεσσαλικές λιθοτεχνίες237. 

Ο μηλιακός οψιανός παραμένει σε όλη τη διάρκεια της Νεολιθικής κυρίαρχη προότη 

ύλη χωρίς να παρουσιάζει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατά τη ΜΝ, σε αντίθεση με 

οικισμούς της ίδιας περιόδου εκτός Θεσσαλίας (Φράγχθι Αργολίδας).

Η «οριοθέτηση» των βασικών πρώτων υλών στα δύο άκρα της Θεσσαλίας, 

μηλιακού οψιανού στο ανατολικό και θεσσαλικού ραδιολαρίτη στο δυτικό, δεν είναι 

τόσο ευδιάκριτη κατά την ΑΝ και ΜΝ. Με εξαίρεση την επικράτηση του θεσσαλικού 

ραδιολαρίτη σε ορισμένες δυτικές θέσεις (Πρόδρομος, Μαγουλίτσα, Παλιούρι) από 

πολύ νωρίς, στις υπόλοιπες θέσεις οι δύο προότες ύλες είτε επικαλύπτονται (Άργισσα, 

Μαγούλα Καραμουρλάρ) είτε δεν επιδεικνύουν μεγάλες διαφορές (Σέσκλο). Η 

Μαγούλα Μπελίτσι με χαρακτηριστικά «ενδιάμεσης θέσης» παρουσιάζει μια εικόνα 

σε γενικές γραμμές ανάλογη, όπου τα δύο δίκτυα προμήθειας μηλιακού οψιανού και 

θεσσαλικού ραδιολαρίτη συνυπάρχουν χωρίς σημαντικές διαφορές, με ποσοστά 17% 

και 7% αντίστοιχα, και λειτουργούν συμπληρωματικά στη λιθοτεχνία του οικισμού 

που στηρίζεται κυρίως στη χρήση εγχοόριων υλών (76%).

Κατά τη ΝΝ η «οριοθέτηση» είναι περισσότερο σαφής, καθώς η ιδιαίτερα υψηλή 

συχνότητα οψιανού σε παράκτιες θέσεις του Παγασητικού (Διμήνι, Πευκάκια, Άγιος 

Πέτρος Κυρά Παναγιάς) και η φθίνουσα πορεία του υλικού προς την ενδοχώρα, 

κυρίως στα δυτικά, είναι αντιστρόφως ανάλογη με την υψηλή ποσοτική 

αντιπροσώπευση θεσσαλικού ραδιολαρίτη στην περιοχή αυτή (Οργόζινος, Πλατιά 

Μαγούλα Ζάρκου). Σε ορισμένες βέβαια θέσεις, που βρίσκονται στα όρια ανατολικής 

και δυτικής θεσσαλικής πεδιάδας (Συκιές), οι δύο πρώτες ύλες φαίνεται ότι 

επικαλύπτονται238.

236 Moundrea-Agrafioti 1981, 58.
237 Perles 1994,75.
238 Καρίμαλη 2009, 21, 28, εικ.1-2.
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Η άνιση κατανομή των λίθινων πρώτων υλών στη Θεσσαλία διαφαίνεται μέσα και 

από ποιοτικές παραμέτρους, όπως η κατάσταση εισαγωγής στη θέση και το είδος των 

παραγόμενων υποβάθρων. Ο οψιανός εισάγεται με μορφή προετοιμασμένων πυρήνων 

στις περισσότερες θέσεις από την παράκτια ζώνη μέχρι την ανατολική πεδιάδα, ενώ 

πιο δυτικά (Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου, Οργόζινος)239 εισάγεται με μορφή έτοιμων 

προϊόντων. Στη Δυτική Θεσσαλία η κατεργασία του θεσσαλικού ραδιολαρίτη είναι 

επιτόπια, όπως διαπιστώνεται από την παρουσία κονδύλων, ενώ στην Ανατολική 

Θεσσαλία ανευρίσκεται κυρίως με μορφή λεπίδων έμμεσης κρούσης που φέρουν 

επεξεργασία και έχουν χρησιμοποιηθεί ως εργαλεία240.

Διαφορετική είναι η διαχείριση των βασικών πρώτων υλών στα δύο τμήματα της 

θεσσαλικής πεδιάδας. Στην παράκτια ζώνη ο οψιανός χρησιμοποιείται αποκλειστικά 

για παραγωγή μικρολεπίδων πίεσης και φολίδων άμεσης κρούσης και ο θεσσαλικός 

ραδιολαρίτης για παραγωγή μεγαλύτερων διαστάσεων λεπίδων έμμεσης κρούσης241. 

Αντίθετα, στα δυτικά ο θεσσαλικός ραδιολαρίτης έχοντας αντικαταστήσει τον οψιανό 

χρησιμοποιείται για παραγωγή μικρολεπίδων πίεσης και μεγαλύτερων λεπίδων 

έμμεσης κρούσης242.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η γεωγραφική θέση, η παράμετρος του χρόνου, η 

παρουσία τοπικών πηγών πυριτόλιθου και κυρίως ο διαφορετικός λειτουργικός ρόλος 

των υλών φαίνεται ότι επηρέασαν καταλυτικά την επιλογή τους στις λιθοτεχνίες των 

οικισμών. Λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν ότι η συχνότητα εμφάνισης του μηλιακού 

οψιανού, ιδιαίτερα υψηλή κατά τη ΝΝ στις ανατολικές θεσσαλικές θέσεις, είναι 

εμφανώς κατώτερη συγκρινόμενη με λιθοτεχνίες της Νότιας Ελλάδας και αφετέρου 

ότι σε όλη τη διάρκεια της Νεολιθικής ο μηλιακός οψιανός δεν αντικατέστησε ποτέ 

ολοκληρωτικά τον πυριτόλιθο επιβεβαιώνεται ότι η Θεσσαλία εντάσσεται στη «ζώνη 

επαφής» σε σχέση με περισσότερο όμορες στη Μήλο περιοχές243.

23<) Karimali 1994. Nikolaou et al. 2008, 389-90.
240 Moundrea-Agrafioti 1981, 160-61. Karimali 1994.
241 Moundrea-Agrafioti 1981, 101-02, 328.
242 Karimali 1994. 2009, 24.
243 Moundrea-Agrafioti 1981, 59.
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5.4. Τεχνικές Λάξευσης και Μέθοδοι Κατάτμησης
Η πολυπλοκότητα του συστήματος πρόσκτησης πρώτων υλών, ιδιαίτερα κατά την 

ΑΝ και ΜΝ, αντανακλάται στη διαφορετική κατάσταση εισαγωγής της πρώτης ύλης 

στις θέσεις, τις διαφορετικές τεχνικές λάξευσης και το διαφορετικό λειτουργικό ρόλο 

των προϊόντων και αποτελεί γενικευμένο φαινόμενο των νεολιθικών λιθοτεχνιών.

Στις θεσσαλικές λιθοτεχνίες η κατεργασία εγχώριων πρώτων υλών που απαντούν 

σε μικρή συχνότητα και εισέρχονται στις θέσεις με μορφή ακατέργαστων κονδύλων 

λαμβάνει χώρα στους οικισμούς, με αποτέλεσμα να αντιπροσωπεύονται όλα τα 

στάδια της εγχειρηματικής αλυσίδας. Οι τοπικές πρώτες ύλες (πυριτόλιθοι υψηλής 

ποιότητας) απαντούν με μορφή προδιαμορφωμένων πυρήνων, όπως προκύπτει από 

την απουσία φολίδων προετοιμασίας ή διαμόρφωσης του πυρήνα και την ανεύρεση 

φολίδων ανανέωσης244. Από τις αλλογενείς πρώτες ύλες, ο μηλιακός οψιανός φθάνει 

στις θέσεις με μορφή προδιαμορφωμένων ή μερικώς κατεργασμένων πυρήνων, όπως 

διαπιστώνεται από την ισχνή παρουσία φλοιωδών αποκρουσμάτων και προϊόντων 

διαμόρφωσης του πυρήνα και ο ξανθός πυριτόλιθος με μορφή κυρίως λεπίδων, 

σπανιότερα μικρολεπίδων ή φολίδων, για τις οποίες δεν παρατηρείται καμία ένδειξη 

επιτόπιας επεξεργασίας245.

Αρχαιότερη και Μέση Νεολιθική
Κατά την ΑΝ και ΜΝ η κατεργασία εγγώριων υλών, εμφανώς προσανατολισμένη 

στην παραγωγή φολίδων ή ακανόνιστων λεπίδων έμμεσης κρούσης μέσα από μια 

απλή, σύντομη και όχι ιδιαίτερα προσεγμένη διαμόρφωση του πυρήνα έχει διττή 

σημασία: κάλυψη τεχνικών αναγκών ελλείψει πρώτων υλών υψηλής ποιότητας ή 

σκόπιμη εκμετάλλευση πρώτων υλών μέτριας ποιότητας, αλλά περισσότερο 

ανθεκτικών, κυρίως για την κατασκευή διατρητικών εργαλείων, όπως παρατηρείται 

κατά την ΑΝ στο Φράγχθι Αργολίδας246. Στη Θεσσαλία η σκόπιμη παραγωγή 

φολίδων ως επιθυμητά τελικά προϊόντα λάξευσης απαντά σε εγχώριες ύλες μέτριας 

ποιότητας. Η παρουσία φολίδων στις τοπικές και αλλογενείς ύλες συνδέεται πάντοτε 

με σκόπιμη παραγωγή λεπίδων και μικρολεπίδων, εφόσον σχετίζονται με τη 

διαμόρφωση - ανανέωση του πυρήνα ή αποτελούν απορρίμματα της παραγωγικής 
διαδικασίας.

244 Perles 1994, 74.
245 Moundrea -Agrafioti 1981, 74.
246 Perles 1990α, 23. 2004, 146, 152-54.
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Η κατεργασία τοπικών υλών (πυριτόλιθοι υψηλής ποιότητας) προσανατολίζεται 

στη σκόπιμη παραγωγή λεπίδων και μικρολεπίδων. Η περίπτωση της Άργισσας είναι 

χαρακτηριστική, καθώς η επιτόπια παραγωγή λεπίδων από προδιαμορφωμένους 

πυρήνες ή η εισαγωγή στη θέση έτοιμων λεπίδων τεκμηριώνεται από τη σπανιότητα 

των φολίδων σε σχέση με τις λεπίδες και την παρουσία φολίδων από το στάδιο της 

πλήρους κατάτμησης . Στις λιθοτεχνίες της Ανατολικής Θεσσαλίας αναγνωρίζεται 

ήδη από την AN I η ύπαρξη πυραμιδόσχημων πυρήνων θεσσαλικού ραδιολαρίτη και 

η λάξευση τουλάχιστον δύο κορυφών για την απόσπαση των πρώτων λεπίδων. Κατά 

τη Μουνδρέα - Αγραφιώτη η χαμηλή συχνότητα φλοιωδών τέχνεργων και 

χαρακτηριστικών αποκρουσμάτων διαμόρφωσης ή ανανέωσης πυρήνα καταδεικνύει 

ότι η κατεργασία του υλικού δεν λάμβανε χώρα στους οικισμούς248.

Η κατεργασία αλλογενών υλών (μηλιακός οψιανός και ξανθός πυριτόλιθος) 

αποσκοπεί στη συστηματική παραγωγή λεπίδων και μικρολεπίδων με σημαντικές 

διαφορές στη μορφολογία των προϊόντων - λεπίδες και μικρολεπίδες οψιανού και 

μεγάλες λεπίδες ξανθού πυριτόλιθου - και τις τεχνικές κατάτμησης του πυρήνα.

Η διαφορετική μορφολογία των προϊόντων αντιστοιχεί συνήθως σε διαφορετικές 

τεχνικές λάξευσης249. Η άμεση κρούση με ιιαλακό κρουστήρα εφαρμόζεται στη 

λάξευση εγχώριων υλών μέτριας ποιότητας για παραγωγή όχι ιδιαίτερα συμμετρικών 

λεπίδων μέτριων διαστάσεων250. Η έμμεση κρούση εφαρμόζεται στην κατεργασία 

τοπικών υλών υψηλής ποιότητας για παραγωγή μεγάλων λεπίδων - δρεπανιών, αλλά 

και στη λάξευση του οψιανού για διαμόρφωση του πυρήνα λεπίδων. Η πίεση είναι η 

κατεξοχήν τεχνική λάξευσης που εφαρμόζεται με συστηματικό τρόπο σε μηλιακό 

οψιανό και ξανθό πυριτόλιθο' . Η μεγιστοποίηση της παραγωγής λεπίδων και 

μικρολεπίδων που επιτυγχάνεται με την πίεση αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει 

καταλυτικά την ποσοτική αντιπροσώπευση οψιανού στις λιθοτεχνίες της ΑΝ και ΜΝ 

όχι μόνο των θεσσαλικών θέσεων, αλλά του ελλαδικού χώρου γενικότερα. Κατά

247 Perles 1990α, 10.
248 Moundrea-Agrafioti 1981, 72-3.
249 Moundrea-Agrafioti 1981, 62.
250Η άμεση κρούση με μαλακό κρουστήρα εφαρμόζεται με ανάλογο τρόπο στη λιθοτεχνία της Λητής 
(ΜΝ) στη Μακεδονία για τη λάξευση των εγχώριων πρώτων υλών (Λύχνα 2010, 94).
251 Στη λιθοτεχνία των Σιταγρών (ΝΝ) εφαρμόζεται κυρίως η άμεση κρούση με μαλακό κρουστήρα 
στη λάξευση του τοπικού ξανθού πυριτόλιθου, χωρίς όμως να αποκλείεται και η πίεση (Tringham 
2003, 91-2. Manolakakis 2005, 194-97. Κακαβάκης 2011, 148. Seferiades 1992, 63-4), ενώ στη 
λιθοτεχνία του Ντικιλί Τας (ΝΝ) η πίεση με μοχλό εφαρμόζεται στη λάξευση του εισαγόμενου 
«βαλκανικού τύπου» ξανθού πυριτόλιθου (Manolakakis 2005, 269), μια ιδιαίτερη τεχνική που απαντά 
και στο Φράγχθι Αργολίδας κατά την ΑΝ και ΜΝ (Perles 2004, 145-46).
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συνέπεια η υψηλή συχνότητα οψιανού στις δύο πρώτες περιόδους της Νεολιθικής δεν 

σημαίνει απαραίτητα και εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων από τη Μήλο252.

Η κατεργασία του οψιανού παρουσιάζει εξαιρετική ομοιομορφία σε λιθοτεχνίες 

θέσεων της ΑΝ και ΜΝ με εξαίρεση το Αχίλλειο της Δυτικής Θεσσαλίας, όπου δεν 

αναγνωρίζεται η τεχνική της πίεσης, αλλά η άμεση και έμμεση κρούση253. Η λάξευση 

του οψιανού με έμμεση κρούση απαντά και στη λιθοτεχνία της Μαγούλας Μπελίτσι. 

Η κατάτμηση του πυρήνα λεπίδων επιτυγχάνεται με λάξευση δύο ή τριών κορυφών, 

επίκρουση σε λείο επίπεδο χωρίς κατάλληλη προετοιμασία του σημείου κρούσης και 

κατάργηση του γείσου στην περιφέρεια του πυρήνα με αποτέλεσμα την παραγωγή 

συμμετρικών λεπίδων, οι διαστάσεις των οποίων σταδιακά μειώνονται, όσο προχωρεί 

η κατάτμηση, έως την τελική εξάντληση του πυρήνα και την παραγωγή 

μικρολεπίδων. Η ανανέωση του επιπέδου επίκρουσης του πυρήνα δεν είναι ιδιαίτερα 

συχνή και στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη επιτυγχάνεται με μεμονωμένους 
δίσκους ή φολίδες ανανέωσης254.

Νεότερη Νεολιθική

Κατά τη ΝΝ η κατάσταση εισαγωγής του μηλιακού οψιανού στις θεσσαλικές 

θέσεις παρουσιάζει σημαντικές διαφορές: εισαγωγή με μορφή προδιαμορφωμένων 

πυρήνων στο Διμήνι και την Αγία Σοφία και επιτόπια κατεργασία στον Άγιο Πέτρο 

Κυρά Παναγιάς . Η ανομοιογένεια ως προς την κατάσταση εισαγωγής του υλικού 

χαρακτηρίζει γενικότερα θέσεις του ελλαδικού χώρου. Στο Φράγχθι Αργολίδας 

αναγνωρίζονται ακατέργαστοι ή αποφλοιωμένοι κόνδυλοι και προδιαμορφωμένοι ή 

μερικώς διαμορφωμένοι πυρήνες256. Ο οψιανός εισάγεται με μορφή μερικώς 

αποφλοιωμένων πυρήνων στο σπήλαιο Κίτσου Αττικής257 και κυρίως με μορφή αδρά 

προετοιμασμένων πυρήνων στις Κυκλάδες, με εξαίρεση τη Μαύρη Σπηλιά Μυκόνου, 

όπου τεκμηριώνεται η αρχική κατεργασία του υλικού από την παρουσία φλοιωδών
'  258τεχνεργων .

Η ανομοιομορφία χαρακτηρίζει τις τεχνικές λάξευσης οψιανού στις λιθοτεχνίες 

της περιόδου. Η πίεση παραμένει σταθερή και αμετάβλητη τεχνική κατάτμησης 

πυρήνων πυραμιδόσχημης μορφής με ένα επίπεδο επίκρουσης και αυλακωτή

252 Perles 1994,75.
253 Elster 1989,293,300.
254 Μoundrea-Agrafioti 1981, 71, 97, 101. Perles 1990α, 26. 2004, 18, 21-2.
255 Moundrea-Agrafioti 1981, 72-3.
256 Perles 1990α, 15, tab. 1.2004, 136-37.
257 Perles 1981.
25S Belmont & Renfrew 1964, 395-400.
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επιφάνεια απόκρουσης σε θεσσαλικές θέσεις (Διμήνι, Άγιος Πέτρος Κυρά Παναγιάς). 

Η λάξευση επικεντρώνεται στην πρόσθια ή οπίσθια όψη των πυρήνων και η 

απόσπαση λεπίδων επιτυγχάνεται με τη λάξευση κορυφών259. Η διαφορετική τεχνική 

προετοιμασίας του σημείου πίεσης αποτυπώνεται στις φτέρνες των λεπίδων που είναι 

συχνότερα πολυεδρικές και σπανιότερα λείες. Το γείσο δεν καταργείται πλέον στην 

περιφέρεια του πυρήνα και η προετοιμασία του σημείου πίεσης εντοπίζεται στο 

επίπεδο επίκρουσης του πυρήνα. Με την εφαρμογή της πίεσης το επίπεδο επίκρουσης 

του πυρήνα αλλοιώνεται και καταστρέφεται γρήγορα με αποτέλεσμα να απαιτείται η 

διαρκής ανανέωση συχνότερα με φολίδες και σπανιότερα με δίσκους ανανέωσης260.

Σε ορισμένες θέσεις της Νότιας Ελλάδας (Φράγχθι Αργολίδας, Κίτσος Αττικής) η 

πίεση υποχωρεί και αντικαθίσταται από την έμμεση κρούση με μαλακό κρουστή ρα 

που έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή λιγότερο συμμετρικών λεπίδων από κωνικούς 

πυρήνες261. Στις λιθοτεχνίες της Μακεδονίας (Μακρύγιαλος, Σταυρούπολη, Ντικιλί 

Τας)262 η πίεση εφαρμόζεται για παραγωγή μικρολεπίδων οψιανού που απαντούν σε 

ιδαίτερα χαμηλή συχνότητα.

Σύνοψη
Ανακεφαλαιώνοντας ως προς τις τεχνικές λάξευσης των θεσσαλικών λιθοτεχνιών 

διαπιστώνεται ότι σε όλη τη διάρκεια της Νεολιθικής η κατάτμηση τοπικών και 

αλλογενών υλών προσανατολίζεται στη σκόπιμη παραγωγή λεπίδων. Η παραγωγή 

φολίδων δεν αποτελεί αντικείμενο συστηματικής παραγωγής, με εξαίρεση την 

κατεργασία του εγχώριου πυριτόλιθου στον Άγιο Πέτρο Κυρά Παναγιάς. Το ίδιο 

διαπιστώνεται και στη Μαγούλα Μπελίτσι. Αναγνωρίζεται η ύπαρξη τριών διακριτών 

συνόλων λεπίδων διαφορετικής μορφολογίας και διαστάσεων: μικρολεπίδες οψιανού 

με παράλληλες νευρώσεις και πλευρές, λεπίδες θεσσαλικού ραδιολαρίτη, ασύμμετρες 

και μεγαλύτερων διαστάσεων, μακρολεπίδες ξανθού πυριτόλιθου που εισάγονται στις 

θέσεις ως έτοιμα εργαλεία. Ο οψιανός αντίθετα, παρουσιάζει πολλές ενδείξεις 

επιτόπιας κατεργασίας στο Διμήνι και τον Άγιο Πέτρο Κυρά Παναγιάς .

Κατά την ΑΝ και ΜΝ η λάξευση οψιανού και ξανθού πυριτόλιθου επιτυγχάνεται 

με πίεση σε λείο επίπεδο επίκρουσης με αποτέλεσμα την παραγωγή συμμετρικών 

λεπίδων. Κατά τη ΝΝ αντίθετα, πραγματοποιείται με εφαρμογή πίεσης σε κατάλληλα

259 Moundrea-Agrafioti 1981, 74.
260 Moundrea-Agrafioti 1981, 97-9. Perles 1990α, 32. 1994, 75.
261 Perles 1990α, 29.
262 Σκουρτοπούλου 1999, 123. 2004, 422-24. Kourtessi-Philippakis 2009, 306-07.
263 Moundrea-Agrafioti 1981, 102.
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προετοιμασμένο σημείο κρούσης. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται στις φτέρνες των 

λεπίδων: επικράτηση λείων φτερνών κατά την ΑΝ και ΜΝ, εμφάνιση και επικράτηση 

διεδρικών και πολυεδρικών φτερνών κατά τη ΝΝ. Η τεχνική της πίεσης επιτρέπει τη 

μέγιστη εκμετάλλευση των πυρήνων και την παραγωγή λεπίδων προκαθορισμένης 

μορφής. Η λάξευση του θεσσαλικού ραδιολαρίτη αντίθετα, δεν παρουσιάζει καμία 

διαφοροποίηση και η έμμεση κρούση παραμένει σταθερή τεχνική επιλογή σε όλη τη 

διάρκεια της περιόδου264.

Οι τεχνικές λάξευσης οψιανού και ξανθού πυριτόλιθου αντανακλούν σύνθετες 

εγχειρηματικές αλυσίδες, άρτια τεχνική δεξιότητα και υψηλή τεχνογνωσία σχετικά με 

τις ιδιότητες των πρώτων υλών, το σύστημα σταθεροποίησης και τον έλεγχο των 

μορφοτεχνολογικών χαρακτηριστικών του πυρήνα265. Η εξαιρετική συμμετρία των 

λεπίδων ξανθού πυριτόλιθου είναι απόρροια της εφαρμογής μιας τεχνικής πίεσης 

ενδεχομένως διαφορετικής των λεπίδων οψιανού. Τέλος, η κατεργασία των εγχώριων 

υλών, μια ιδιαίτερα απλή και σύντομη διαδικασία, δεν απαιτεί ειδικές τεχνικές 

γνώσεις και τα προϊόντα δεν παρουσιάζουν τη συμμετρία και την κανονικότητα των 
προϊόντων της πίεσης.

264Κατά τη ΝΝ η έμμεση κρούση εφαρμόζεται με ανάλογο τρόπο στις λιθοτεχνίες Μακρύγιαλου και 
Σταυρούπολης (Μακεδονία) για τη λάξευση των υψηλής ποιότητας πυριτόλιθων (Σκουρτοπούλου 
1999,123.2004,422-23).
265 Pelegrin 1988,37-53.
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5.5. Τυπολογία Εργαλείων
Η οργάνωση του τρόπου κατάτμησης της ύλης και η εφαρμογή των τεχνικών 

λάξευσης προσανατολίζονται στην κατασκευή αποκρουσμάτων που είτε θα 

χρησιμοποιηθούν με τις φυσικές κόψεις τους ως εργαλεία, με την ευρεία έννοια του 

όρου (senso latu) είτε θα μετατραπούν μετά από επεξεργασία σε εργαλεία, με τη 

στενή έννοια του όρου (stricto sensu)2bb. Η διάκριση των εργαλείων σε υπόβαθρα με 

ίχνη χρήσης (a posteriori) ή σκόπιμη επεξεργασία (stricto sensu) είναι ιδιαίτερα 

αντιπροσωπευτική στη Θεσσαλία, όπου η πρώτη κατηγορία κυριαρχεί και η δεύτερη 

αναγνωρίζεται σε μικρότερο ποσοστό. Οι εργαλειακοί τύποι παρουσιάζονται στη 

συνέχεια βάσει της συχνότητας εμφάνισης στις λιθοτεχνίες της περιόδου.

Στις θεσσαλικές λιθοτεχνίες διαπιστώνεται σε γενικές γραμμές η ύπαρξη τριών 

κυρίαρχων εργαλειακών συνόλων: δρεπάνια θερισμού, σφηνίσκοι, εγκοπές και 

οδοντωτά. Τα δρεπάνια και οι σφηνίσκοι που χαρακτηρίζονται από την παρουσία 

στίλβης ή αποσχίσεων λόγω χρήσης ανήκουν στην κατηγορία των a posteriori 

εργαλείων. Η στίλβη είναι μία μακροσκοπικά ορατή στιλπνή και λεία πατίνα, η οποία 

δημιουργείται από την τριβή του πυριτόλιθου με το στέλεχος των φυτών κατά τη 

συγκομιδή των δημητριακών και γενικότερα κατά την κοπή φυτικής ύλης . Η 

στίλβη, αν και δεν είναι συνήθως μακροσκοπικά ορατή στον οψιανό λόγω της 

φυσικής στιλπνότητας του υλικού με εξαίρεση τις περιπτώσεις που εκτείνεται σε 

επιφάνεια με θαμπή πατίνα269, δεν διαφέρει ως προς την έκταση και τη στόμωση 

πλευρών και ακμών από τη στίλβη που αναπτύσσεται σε εργαλεία πυριτόλιθου270.

Οι λεπίδες ιιε στίλβη271, κατεξοχήν δρεπάνια (Εικ.17), συνήθως από σοκολατή ή 

ερυθρό ραδιολαρίτη και ξανθό πυριτόλιθο, λιγότερο συχνά από γκριζοπράσινο ίασπι 

και χαλκηδόνιο, σπανιότερα δε από οψιανό κατασκευάζονται συνήθως σε υπόβαθρα 

λεπίδων και λιγότερο συχνά λεπιδόμορφων φολίδων. Η στίλβη, περιφερειακή ή 

βαθιά, πλευρική ή αμφίπλευρη, αναπτύσσεται και στις δυο πλευρές του ενεργού 

τμήματος του εργαλείου. Η έκταση, το βάθος και η στιλπνότητα της στίλβης 

εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τη συχνότητα χρήσης του εργαλείου.

Τα δρεπάνια διακρίνονται μορφοτεχνολογικά σε ανεξάρτητα ευθύγραμμα 

μαχαίρια που απαντούν σε επιμήκεις λεπίδες κυρίως με αμφίπλευρη παράλληλη

266 Tixier et at. 1980,93.
267 Moundrea-Agrafioti 1975. 1981. 1992α. Elster 1989. 1994.
268 Moundrea - Agrafioti 1983, 199-200.
269 Perles & Vaughan 1983, 212. Perles 2004, 186-88.
270 Moundrea - Agrafioti 1981, 110.
271 Moundrea-Agrafioti 1981, 113-16, 119-21. Elster 1989, 294-96.
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στίλβη καν σε ένθετα στοιχεία δρεπαννών που απαντούν σε λεπίδες, λεπιδόμορφες 

φολίδες ή φολίδες συνήθως με παράλληλη στίλβη και λιγότερο συχνά διαγώνια. Η 

δεύτερη κατηγορία δρεπανιών υπερέχει αριθμητικά και απαντά σε αφθονία. Ο 

περιορισμός του μήκους των ένθετων στοιχείων δρεπανιών επιτυγχάνεται με σκόπιμη 

θραύση ή κολόβωση. Τα δρεπάνια δεν φέρουν σημαντικό βαθμό επεξεργασίας, που 

αναγνωρίζεται περισσότερο ως ανανέωση του ενεργού τμήματος, σκόπιμη θραύση ή 

κολόβωση και λιγότερο ως σκόπιμη επεξεργασία για διαμόρφωση ξέστρου. Η 

ανανέωση της στομωμένης πλευράς των δρεπανιών και η μετατροπή σε ξέστρα ή 

σφηνίσκους αποτελεί συνήθη πρακτική και μαρτυρεί εντατική χρήση των εργαλείων 

πριν από την τελική απόρριψη” .

Η κατεύθυνση της στίλβης, παράλληλη ή διαγώνια, στο ενεργό τμήμα του 

εργαλείου και τον άξονα του υποβάθρου εξαρτάται από τον τρόπο στειλέωσης. Κατά 

τη Μουνδρέα - Αγραφιώτη τα ανεξάρτητα ευθύγραμμα δρεπάνια, τα λεγόμενα 

«μαχαίρια θερισμού», με παράλληλη στίλβη τοποθετούνταν στην επιμήκη σχισμή 

ενός ευθύγραμμου ή ελαφρά κυρτού στειλεού. Τα ένθετα στοιχεία δρεπανιών με 

παράλληλη στίλβη τοποθετούνταν στην επιμήκη σχισμή ενός ευθύγραμμου ή ελαφρά 

κυρτού στειλεού που συνενώνει τις λεπίδες σε ένα σύνθετο δρεπάνι, με συνεχή ή 

βαθμιδωτή κόψη, ενώ τα ένθετα στοιχεία με διαγώνια στίλβη στειλεώνονταν κατά 

τον ίδιο τρόπο, αλλά με ελαφρά κλίση σε σχέση με τον άξονα του ξύλινου στελέχους 

ή τοποθετούνταν σε στειλεό με έντονη κύρτωση άνω άκρου, μια τεχνική στειλέωσης 

που δεν αποτελούσε στη Θεσσαλία συνήθη πρακτική, όπως διαπιστώνεται από την 

υψηλή συχνότητα εμφάνισης δρεπανιών με παράλληλη στίλβη273.

Οι σφηνίσκοι είναι συνήθως φολίδες και σπανιότερα λεπίδες μικρών διαστάσεων 

με αμφιπρόσωπες αποσχίσεις στα άκρα (σπανιότερα στο ένα άκρο ή και στις τέσσερις 

πλευρές), οι οποίες προκαλούνται από βίαιη κρούση274. Αν και η λειτουργική χρήση 

τους δεν μπορεί να προσδιορισθεί με ακρίβεια, θεωρείται κοινά αποδεκτή η άποψη 

ότι αποτελούν ενδιάμεσα εργαλεία κρούσης275 και έχει αναγνωρισθεί η χρήση τους 

ως πίεστρα, εργαλεία μορφοποίησης και επεξεργασίας αντικειμένων, μαχαίρια, 

σμίλες και σφήνες για κατεργασία ξύλου και οστού276. Κατά τη Μουνδρέα- 

Αγραφιώτη οι σφηνίσκοι θεωρούνται κυρίως εργαλεία a posteriori, αν και έχουν

272 Moundrea-Agrafioti 1981, 117-18, 161.
273 Moundrea-Agrafioti 1981, 120-21, 128, 161. 1983,204.
274 Tixier 1963, 146.
275 Bordes 1967, 30. Semenov 1964, 149. Brezillon 1971, 288. Tixier 1963, 146.
276 Keeley 1980,40-1.
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ταυτισθεί σφηνίσκοι με χρήση συμπιεστή (1) και με εξαντλημένους πυρήνες 

αμφιπολικής κρούσης (3) στον Άγιο Πέτρο Κυρά Παναγιάς (ΝΝ)277. Κατά την Perles 

οι σφηνίσκοι του σπηλαίου Κίτσου στην Αττική θεωρούνται εξαντλημένοι πυρήνες 

αμφιπολικής κρούσης για παραγωγή μικρολεπίδων και λεπιδόμορφων φολίδων278 και 

του σπηλαίου Φράγχθι Αργολίδας εργαλεία a posteriori279. Οι σφηνίσκοι (Εικ.18), 

ποικιλόμορφη κατηγορία εργαλείων a posteriori, συναντώνται σε κάθε πρώτη ύλη: 

οψιανό, σοκολατή ραδιολαρίτη, ξανθό πυριτόλιθο (Σέσκλο, Μαγούλα Καραμουρλάρ) 

και εγχώριο πυριτόλιθο (Άγιος Πέτρος Κυρά Παναγιάς). Απαντούν συχνά ως δεύτερη 

χρήση σε δρεπάνια και λεπίδες με συνεχή επεξεργασία ή ακόμη και βλητικές 

αιχμές280.

Στην κατηγορία των εργαλείων stricto sensu ανήκουν εγκοπές και οδοντωτά που 

κυριαρχούν και εργαλειακοί τύποι όπως, διατρητικά, κολοβώσεις, αιχμές βελών, 

ξέστρα, γεωμετρικοί μικρόλιθοι και γλυφίδες που αντιπροσωπεύονται σε μικρότερο 

ποσοστό. Οι εγκoπέc και τα οδοντωτά διακρίνονται μορφοτεχνολογικά σε α) 

οδοντωτά με συνεχή επεξεργασία, πλευρική ή αμφίπλευρη, ορθή ή ανάστροφη, σε 

λεπίδες ή μικρολεπίδες οψιανού, β) οδοντωτά με συνεχείς εγκοπές σε μία πλευρά, σε 

υπόβαθρα λεπίδων και φολίδων οψιανού ή πυριτόλιθου, που υπερέχουν αριθμητικά 

και γ) εργαλεία με σκόπιμη διαμόρφωση εγκοπής, συχνά ανάστροφης, που 

αντιπροσωπεύονται ελάχιστα. Εξαιρετικά σπάνια είναι τα εργαλεία με επιδρομική 

επεξεργασία (Διμήνι)281.

Η ποικιλόμορφη κατηγορία των διατρητικών περιλαμβάνει εργαλεία με λεπτό άκρο 

διαμορφωμένο με διπλή εσοχή και απότομη ορθή επεξεργασία (Εικ.19), εργαλεία με 

παχύ αιχμηρό άκρο και συμμετρικά συγκλίνουσες πλευρές, εργαλεία με παχύ 

αιχμηρό άκρο διαμορφωμένο με εναλλάξ ή αμφιπρόσωπη επεξεργασία και αιχμές 

τριγωνικού σχήματος. Τα διατρητικά διαμορφώνονται κυρίως σε λεπίδες σοκολατή 

ραδιολαρίτη (Σέσκλο, Μαγούλα Καραμουρλάρ), οψιανού (Διμήνι), αλλά και 

εγχώριου πυριτόλιθου (Άγιος Πέτρος Κυρά Παναγιάς). Το αιχμηρό άκρο συχνά 

καταργείται εξαιτίας της πίεσης που ασκείται. Η ποικιλομορφία των διατρητικών 

καταδεικνύει την εφαρμογή διαφορετικών τεχνικών διάτρησης με περισσότερο

Moundrea-Agrafioti 1981, 132.
278 Perles 1981.
279 Perles 2004, 181.
280 Moundrea-Agrafioti 1981, 134.
281 Moundrea-Agrafioti 1981, 137-39.
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συνήθη την ασυνεχή εναλλασσόμενη και ελάχιστα αντιπροσωπευτική τη συνεχή 

περιστροφική κινηση“ .

Οι κολοβώσεις, τομές στο άνω ή κάτω άκρο των υποβάθρων με ορθή επεξεργασία, 

σε επιμήκεις λεπίδες πυριτόλιθου ή οψιανού αποτελούν ή ενεργό τμήμα εργαλείου ή 

ειδική διαμόρφωση στειλέωσης (ένθετα στοιχεία δρεπανιών) ή ειδική προετοιμασία 

για κατασκευή γλυφίδας. Ως μορφή σκόπιμης επεξεργασίας απαντά σε στοιχεία 

δρεπανιών, γεωμετρικούς μικρόλιθους και γλυφίδες, στην ουσία όμως πρόκειται για 

μια τεχνική περιορισμού του μήκους ενός υποβάθρου, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε 

μικρό ποσοστό σε θεσσαλικές λιθοτεχνίες.

Οι βλητικές αιχμές από οψιανό (Εικ.20), διαγνωστικός τύπος της ΝΝ της 

Θεσσαλίας, διακρίνονται μορφοτεχνολογικά σε αιχμές με μίσχο και πτερύγια με 

αμφιπρόσωπη επικαλύπτουσα επεξεργασία (Σέσκλο, Πευκάκια, Διμήνι, Αγία Σοφία) 

και σε φυλλόσχημες αιχμές της ΝΝ με επικαλύπτουσα επεξεργασία (Σέσκλο, Διμήνι, 

Πύργος). Η πρώτη κατηγορία αιχμών κυριαρχεί και η δεύτερη αντιπροσωπεύεται
Λ Ο Ι

ελάχιστα .

Τα ξέστρα (Εικ.21) με τη χαρακτηριστική διαμόρφωση κυκλοτερούς μετώπου στο 

ένα άκρο του υποβάθρου απαντούν συνήθως σε δρεπάνια πυριτόλιθου, ενώ ελάχιστα 

είναι τα ξέστρα ξανθού πυριτόλιθου σε υπόβαθρα λεπίδων με κυκλοτερή ή αιχμηρή 

βάση και αμφίπλευρη επεξεργασία που θεωρούνται σύνθετα εργαλεία.

Οι γεωμετρικοί ιαικρόλιθοι, συνήθως τραπέζια, απαντούν σε υπόβαθρα λεπίδων, 

μικρολεπίδων και φολίδων πυριτόλιθου ή οψιανού. Η συχνότητα των γεωμετρικών 

μικρόλιθων είναι ιδιαίτερα χαμηλή σε θεσσαλικές θέσεις της ΑΝ και δεν παρέχουν 

ενδείξεις για εφαρμογή της τεχνικής της μικρογλυφίδας.

Οι γλυφίδες σε κολόβωση ή σκόπιμη θραύση αντιπροσωπεύονται ελάχιστα στις 

νεολιθικές λιθοτεχνίες, ενώ καμία τυπική γλυφίδα δεν έχει αναγνωρισθεί. Η τεχνική 

της γλυφίδας απαντά μόνο σε σκόπιμες θραύσεις. Η ισχνή παρουσία γλυφίδων 

υποδηλώνει ότι η κατεργασία του οστού πραγματοποιούνταν με χρήση άλλων 
εργαλείων, πιθανότατα ακατέργαστων λεπίδων284.

Moundrea-Agrafioti 1981, 144-47.
283 Moundrea-Agrafioti 1981, 150. 2008, 245, 247, map. 6-7.
284 Moundrea-Agrafioti 1981, 152-56.
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Αρχαιότερη Νεολιθική

Τα δρεπάνια θερισμού και οι σφηνίσκοι αποτελούν κυρίαρχες ομάδες εργαλείων 

της ΑΝ" . Τα ανεξάρτητα ευθύγραμμα δρεπάνια και τα ένθετα στοιχεία δρεπανιών 

με παράλληλη στίλβη που απαντούν στην ίδια συχνότητα υπερέχουν των σφηνίσκων 

στον οικισμό του Σέσκλου κατά την AN II. Η συχνότητα εγκοπών και οδοντωτών 

είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ η απουσία διατρητικών και κολοβώσεων 

συνδέεται πιθανότατα με την παρουσία γεωμετρικών μικρόλιθων.

Η εργαλειοτεχνία του σπηλαίου Φράγχθι στην Αργολίδα286 χαρακτηρίζεται από 

μορφοτεχνολογική διαφοροποίηση των εργαλειακών συνόλων. Τα μικρολιθικά 

διατρητικά - για την κατασκευή κοσμημάτων από κοχύλια τύπου cardium - και οι 

σφηνίσκοι κυριαρχούν και ακολουθούν λεπίδες με πλευρική επεξεργασία και 

δρεπάνια οψιανού ή ξανθού πυριτόλιθου. Οι λεπίδες με πλευρική στίλβη χρήσης ή 

περιθωριακή οδοντωτή επεξεργασία τεχνομορφολογικά συγκρίνονται με αντίστοιχες 

της Θεσσαλίας. Η συχνότητα εμφάνισης των συγκεκριμένων εργαλείων δεν μαρτυρεί 

την εντατική αγροτική δραστηριότητα του οικισμού του Σέσκλου.

Οι λιθοτεχνίες της Νέας Νικομήδειας και της Μικρής Βόλβης στη Μακεδονία 

εμφανίζουν χαμηλή συχνότητα προϊόντων με επεξεργασία και σχετικά μικρό εύρος 

εργαλειακών τύπων287. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία λεπίδων με στίλβη στη 

Μικρή Βόλβη και ελάχιστα αντιπροσωπευτική η παρουσία σφηνίσκων και ξέστρων. 

Οι λεπίδες με ίχνη χρήσης κυριαρχούν στη Νέα Νικομήδεια και ακολουθούν λεπίδες 

με στίλβη, οδοντωτά, γεωμετρικοί μικρόλιθοι και ξέστρα.

Μέση Νεολιθική

Η ΜΝ δεν αποτελεί περίοδο σημαντικών αλλαγών στη σύνθεση και τη 

μορφολογία των εργαλειακών συνόλων. Η συχνότητα δρεπανιών στον οικισμό του 

Σέσκλου αυξάνεται σημαντικά καταδεικνύοντας περισσότερο εντατική αγροτική 

δραστηριότητα. Τα ανεξάρτητα δρεπάνια με παράλληλη στίλβη κυριαρχούν και 

συχνά επαναχρησιμοποιούνται ως ξέστρα, διατρητικά ή σφηνίσκοι. Η υψηλότερη 

συχνότητα δρεπανιών απαντά στη Μαγούλα Καραμουρλάρ, όπου αφθονούν τα 

ένθετα στοιχεία δρεπανιών με διαγώνια στίλβη, ενώ στον Άγιο Πέτρο Κυρά Παναγιάς 

δρεπάνια και σφηνίσκοι απαντούν στην ίδια συχνότητα, φαινόμενο που απαντά και 

στη λιθοτεχνία της Μαγούλας Μπελίτσι. Η ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα σφηνίσκων

285 Moundrea-Agrafioti 1981, 123-25, 129, 134-35, 146-48, 152-55, 162-63.
286 Perles 2004, 79-80, doc.6.4.
287 Rodden 1962, 276-78. Δογιάμα 2009,42, 49-50, 54-5.
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στη νησίδα του Αγίου Πέτρου αποτελεί χαρακτηριστικό της θέσης, ενώ ο μικρός 

αριθμός δρεπανιών, κυρίως ένθετων στοιχείων με πλευρική στίλβη σε λεπιδόμορφες 

φολίδες ξανθού πυριτόλιθου, μαρτυρεί μη εντατική καλλιέργεια σιτηρών σε σχέση με 

σύγχρονους θεσσαλικούς οικισμούς. Η συστηματική παραγωγή δρεπανιών, κυρίως 

ένθετων στοιχείων, διαπιστώνεται επίσης σε λιθοτεχνίες της Δυτικής Θεσσαλίας 

(Αχίλλειο, Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου)288. Οι εγκοπές και τα οδοντωτά απαντούν σε 

μικρότερο ποσοστό, με εξαίρεση τη Μαγούλα Καραμουρλάρ, ενώ η συχνότητα 

διατρητικών και κολοβώσεων είναι εξαιρετικά περιορισμένη (Σέσκλο). Αντίθετα, στη 

λιθοτεχνία της Μπελίτσι τα διατρητικά αποτελούν τη δεύτερη κυρίαρχη ομάδα του 

συνόλου.

Η αφθονία δρεπανιών και σφηνίσκων χαρακτηρίζει και την εργαλειοτεχνία του 

Φράγχθι Αργολίδας289, με μοναδική διαφορά την παρουσία εγκάρσιων βλητικών 

αιχμών με αμφιπρόσωπη ημι-απότομη επεξεργασία και βλητικών αιχμών με μίσχο 

και αμφιπρόσωπη επικαλύπτουσα επεξεργασία. Ο συγκεκριμένος εργαλειακός τύπος 

που αποτελεί διαγνωστικό στοιχείο της ΜΝ στη θέση και από τεχνολογική άποψη 

προδρομική μορφή των αιχμών με μίσχο και πτερύγια της ΝΝ απουσιάζει από τις 

σύγχρονες θεσσαλικές θέσεις. Τα δρεπάνια με αμφίπλευρη κυρίως στίλβη από ξανθό 

πυριτόλιθο γνωρίζουν μακρά διάρκεια ζωής, εντατική χρήση και διαδοχικούς 

κύκλους ανανέωσης. Η επαναχρησιμοποίηση των δρεπανιών ως διατρητικά, ξέστρα 

και λεπίδες με πλευρική επεξεργασία είναι μια συνήθης πρακτική που απαντά και στη 

Θεσσαλία. Η συχνότητα εγκοπών, λεπίδων με ράχη, τραπέζιων, ξέστρων και 

κολοβώσεων είναι ιδιαίτερα χαμηλή.

Στις λιθοτεχνίες της Μακεδονίας το εύρος των εργαλειακών τύπων είναι σχετικά 

μικρό. Στη λιθοτεχνία της Λητής κυριαρχούν λεπίδες με ίχνη χρήσης και ακολουθούν 

οδοντωτά, λεπίδες με πλευρική επεξεργασία, λεπίδες με στίλβη και ξέστρα290. Στη 

λιθοτεχνία των Σιταγρών επικρατούν τερματικά ξέστρα και ακολουθούν λεπίδες με 

στίλβη και λεπίδες με πλευρική επεξεργασία291.

288 Elster 1989, 294-96, 300. 1994, 176.
289 Perles 2004, 38, tab. 4.1., 99, 112, 114.
290 Λύχνα 2010, 81.
291 Tringham 2003, 104, tab.3.9.
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Νεότερη Νεολιθική
Στις θεσσαλικές λιθοτεχνίες της περιόδου παρατηρείται σημαντική μείωση των 

δρεπανιών που τεχνομορφολογικά ακολουθούν την παράδοση της Μέσης Νεολιθικής. 

Οι επιμήκεις λεπίδες ξανθού πυριτόλιθου του Διμηνίου και της Αγίας Σοφίας με 

παράλληλη στίλβη και αμφίπλευρη ράχη, με απότομη ή ημι-απότομη επεξεργασία, 

απλή ή διπλή κολόβωση για διαμόρφωση ξέστρου (Εικ.22) και πιθανή χρήση ως 

εργαλείων κοπής σιτηρών αποτελούν από τεχνολογική άποψη ιδιαίτερη κατηγορία. Η 

συχνότητα αντίστοιχων λεπίδων με αμφίπλευρη ράχη στο Φράγχθι Αργολίδας είναι 

ιδαίτερα χαμηλή292. Εγκοπές και οδοντωτά από οψιανό ανήκουν στους κατεξοχήν 

εργαλειακούς τύπους της ΝΝ, ενώ διατρητικά, αιχμές με μίσχο και αμφιπρόσωπη 

επικαλύπτουσα επεξεργασία, φυλλόσχημες αιχμές με επικαλύπτουσα επεξεργασία, 

ξέστρα και κολοβώσεις αντιπροσωπεύονται σε μικρότερο ποσοστό. Η έντονη 

διαφοροποίηση των εργαλείων της ΝΝ και η ισχνή παρουσία δρεπανιών αντανακλά 

σημαντική μείωση των αγροτικών δραστηριοτήτων, ενδεχομένως και αλλαγές στις 

μεθόδους καλλιέργειας με τη χρήση του οψιανού στην κατασκευή των εργαλείων.

Η χαρακτηριστική απουσία ή σπανιότητα δρεπανιών στη νότια και νησιωτική 

Ελλάδα φανερώνει μικρής κλίμακας γεωργική παραγωγή και χρήση διαφορετικών 

εργαλείων θερισμού σε σχέση με τη θεσσαλική πεδιάδα, μια περιοχή με υψηλές 

παραγωγικές δυνατότητες. Η εμφάνιση μισχωτών βλητικών αιχμών με αμφιπρόσωπη 

επικαλύπτουσα επεξεργασία αποτελούν διαγνωστικό στοιχείο της ΝΝΙ στην 

Κεντρική - Νότια Ελλάδα και τις Κυκλάδες293. Η αφθονία βλητικών αιχμών με μίσχο 

και πτερύγια και ωοειδών φυλλόσχημων αιχμών δοράτων αποκλειστικά από οψιανό 

αποτελούν διαγνωστικό στοιχείο του πολιτισμού του Σάλιαγκου στις Κυκλάδες294 με 

ευρύτατη γεωγραφική διασπορά295.

Η εμφάνιση επιμήκων μισχωτών βλητικών αιχμών από οψιανό και τριγωνικών 

φυλλόσχημων αιχμών δοράτων από πυριτόλιθο αποτελούν διαγνωστικό στοιχείο της 

ΝΝ ΙΙ/ΤΝ (Κίτσος Αττικής, Φράγχθι Αργολίδας, Άγιος Δημήτριος, Κεφάλα Κέας)296. 

Η εργαλειοτεχνία της ΝΝΙ-ΙΙ/ΤΝ περιλαμβάνει, εκτός από μισχωτές και φυλλόσχημες 

αιχμές, λεπίδες και φολίδες με πλευρική επεξεργασία, σφηνίσκους, ξέστρα, εγκοπές 
και οδοντωτά που απαντούν σε ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα στο σπήλαιο Κίτσου

292 Perles 2004, 120.
293 Moundrea-Agrafioti 2008, 243-46, map.6
294 Evans & Renfrew 1968, 56.
295 Στα σπήλαια Κίτσου Αττικής και Φράγχθι Αργολίδας οι μισχωτές βλητικές αιχμές αφθονούν, αλλά 
σπανίζουν οι φυλλόσχημες αιχμές δοράτων (Perles 1981. 175-86. 2004, 120.)
296 Perles 1981, 175-86. 2004, 129. Moundrea-Agrafioti 2008, 246-47, map.7. Coleman 1977, pi.78.
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'  297 r 298 299Αττικής , το Σάλιαγκο Αντιπάρου και την Κεφάλα Κέας και σε μικρό ποσοστό 

διατρητικά. Οι λεπίδες και φολίδες με πλευρική επεξεργασία αποτελούν κατεξοχήν 

εργαλειακό τύπο της περιόδου.

Στις λιθοτεχνίες της Μακεδονίας επικρατούν λεπίδες με στίλβη, λεπίδες με 

πλευρική επεξεργασία και τερματικά ξέστρα και ακολουθούν οδοντωτά, διατρητικά, 

κολοβώσεις, λεπίδες με ράχη και σφηνίσκοι. Η συχνότητα αιχμών, γλυφίδων και 

γεωμετρικών μικρόλιθων είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Οι λεπίδες και φολίδες με 

στίλβη και τα τερματικά ξέστρα απαντούν συχνότερα σε λιθοτεχνίες της Ανατολικής 

Μακεδονίας (Σιταγροί, Ντικιλί Τας)300 και σπανιότερα στην Κεντρική Μακεδονία 

(Σταυρούπολη, Θέρμη)301.

Σύνοψη
Σε όλη τη διάρκεια της Νεολιθικής στη Θεσσαλία διαπιστώνεται η αντιστρόφως 

ανάλογη σχέση των δύο βασικών πρώτων υλών στην κατασκευή εργαλείων με την 

αποκλειστική σχεδόν χρήση του πυριτόλιθου στην παραγωγή δρεπανιών, κυρίαρχων 

εργαλείων της ΑΝ και ΜΝ, και του μηλιακού οψιανού στην παραγωγή εγκοπών, 

οδοντωτών, διατρητικών και βλητικών αιχμών της ΝΝ. Κατά τις δύο πρώτες 

περιόδους της Νεολιθικής, παρά τη σημαντική αύξηση εργαλείων με επεξεργασία της 

ΜΝ , κυριαρχούν εργαλεία χωρίς σημαντικό βαθμό επεξεργασίας (δρεπάνια), σε 

χαμηλό ποσοστό αντιπροσωπεύονται εργαλεία που φέρουν σκόπιμη επεξεργασία, ενώ 

απουσιάζουν εργαλεία με επιδρομική και επικαλύπτουσα επεξεργασία. Κατά τη ΝΝ 

αντίθετα, κυριαρχούν εργαλειακοί τύποι με σημαντικό βαθμό επεξεργασίας και 

ταυτόχρονα εμφανίζονται νέοι τύποι, όπως αιχμές με μίσχο και αμφιπρόσωπη 

επεξεργασία, φυλλόσχημες αιχμές με αμφιπρόσωπη επεξεργασία και λεπίδες με 

στίλβη και αμφίπλευρη ράχη.

Τα εργαλεία συχνά επαναχρησιμοποιούνται με ανανέωση του ενεργού τμήματος, 

πρακτική ιδιαίτερα συχνή στα δρεπάνια, ή με επεξεργασία νέου τμήματος για τη 

διαμόρφιοση διατρητικού ή ξέστρου σε δρεπάνι. Στο πλαίσιο αυτό η λιθοτεχνία της 

Μαγούλας Μπελίτσι δεν αποτελεί εξαίρεση. Η πρακτική αυτή απαντά κυρίως σε 

υπόβαθρα πυριτόλιθου και σπανιότερα οψιανού εξαιτίας της ανθεκτικότητας του 

πρώτου και της ευθραυστότητας του δεύτερου. Η σκόπιμη επεξεργασία στα δρεπάνια

297 Perles 1981.
298 Evans & Renfrew 1968, 52, 69.
299 Coleman 1977, 7.
300 Tringham 2003, 104, tab.3.9. Seferiades 1992, 65-81.
301 Σκουρτοπούλου 2004, 366-77.Σκουρτοπούλου 1993, 76, 89-101.
302 Moundrea - Agrafioti 1981, 57, 108, tab.10, 158. Elster 1979, 298.
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αποσκοπεί ή σε ανανέωση της στομωμένης πλευράς ή σε επαναχρησιμοποίηση με 

διαφορετικό τρόπο ή για διευκόλυνση της στειλέωσης. Η διαμόρφωση σφηνίσκων 

κυρίως σε εργαλεία με επεξεργασία ή δρεπάνια μετά από εντατική χρήση εντάσσεται 

στο πλαίσιο μιας στρατηγικής επαναχρησιμοποίησης των υλικών303.

Τα εργαλειακά σύνολα παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές 

δραστηριότητες των νεολιθικών κοινοτήτων της θεσσαλικής πεδιάδας και συνδέονται 

με άσκηση ή μη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που επηρέαζαν την οργάνωση του 

τρόπου ζωής των νεολιθικών ομάδων. Η ισχυρή παρουσία εργαλείων με στίλβη 

(δρεπάνια) μαρτυρεί έντονη αγροτική δραστηριότητα, άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 

νέες οικονομικές συνθήκες της περιόδου. Η παρουσία εργαλείων κοπής (εγκοπές και 

οδοντωτά), διάτρησης (οπείς), ξέσης (ξέστρα) και χάραξης (γλυφίδες), αλλά και η 

διακριτή κατηγορία των σφηνίσκων, ενδιάμεσων εργαλείων κρούσης με χρήση 

σφήνας σχετικών με την κατεργασία φυτικής ή οργανικής ύλης καταδεικνύουν 

άσκηση απλών οικοτεχνικών δραστηριοτήτων περισσότερο ή λιγότερο εντατικά 

ανάλογα με τη συχνότητα εμφάνισης των σχετικών εργαλειακών τύπων. Τέλος, η 

ισχνή παρουσία βλητικών αιχμών και γεωμετρικών μικρόλιθων υποδηλώνει 

συνακόλουθη μείωση των σχετικών δραστηριοτήτων πεδίου, όπως κυνήγι, αλιεία ή 
διεξαγωγή πολέμου.

303 Moundrea - Agrafioti 1981, 113, 158. 1980, fig.1,5. Elster, 1979,296.
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6. Μαγούλα Μπελίτσι: Μια Νεολιθική Θέση στην Περιοχή των Μικροθηβών

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε το νεολιθικό οικισμό της Μαγούλας 

Μπελίτσι στην περιοχή του κόμβου των Μικροθηβών του Νομού Μαγνησίας, από 

τον οποίο προέρχεται η λιθοτεχνία της παρούσας μελέτης, και θα σκιαγραφήσουμε το 

ιστορικό, γεωγραφικό και κοινωνικό πλαίσιο δράσης της κοινωνίας του παρελθόντος, 

όπως αυτό διαφαίνεται μέσα από τα αρχαιολογικά συμφραζόμενα.

Με αφορμή τα έργα διαπλάτυνσης της Εθνικής Οδού Π.Α.Θ.Ε. κατά τα έτη 1999- 

2000 ήρθε στο φως μια άγνωστη έως τότε νεολιθική θέση, στον επαρχιακό δρόμο 

Βόλου - Φαρσάλων, διακόσια περίπου μέτρα δυτικά της Εθνικής Οδού Αθηνών 

Θεσσαλονίκης και του κόμβου των Μικροθηβών (Εικ.23)304. Τα αρχαιολογικά 

δεδομένα της έρευνας, στα οποία θα βασισθεί η παρουσίαση της θέσης που 

ακολουθεί, έχουν δημοσιευθεί από τον ανασκαφέα Κ. Βουζαξάκη. Η θέση έχει τη 

γνωστή για τους νεολιθικούς οικισμούς της Θεσσαλίας μορφή της χαμηλής μαγούλας 

με συνολική έκταση είκοσι πέντε περίπου στρέμματα με βάση τα επιφανειακά 

ευρήματα και ύψος που δεν υπερβαίνει τα 3μ. στο κέντρο της. Η σωστική 

ανασκαφική έρευνα, που ακολούθησε τον εντοπισμό της θέσης, περιορίσθηκε στη 

διερεύνηση συνολικής επιφάνειας 136 τ.μ., με δοκιμαστικές τομές διαστάσεων 4μ. χ 

4μ. (Εικ.24) με ερευνημένο πάχος επιχώσεων 1μ. και εκτιμώμενο συνολικό πάχος 

περίπου 2μ. - 2.5μ. σε διάφορα σημεία, χωρίς ωστόσο να διαπιστωθεί πουθενά το 

φυσικό έδαφος.

Οι πρώτες ενδείξεις κατοίκησης της θέσης ανάγονται στα τέλη της Αρχαιότερης 

και στις αρχές της Μέσης Νεολιθικής. Η περίοδος της πλήρους ανάπτυξης του 

οικισμού τοποθετείται στη Μέση Νεολιθική, καθώς αποτελεί την περίοδο με τη 

μεγαλύτερη και καλύτερη αντιπροσώπευση στο αρχαιολογικό υλικό. Εια την 

κατοίκηση του χώρου σε μικρότερη κλίμακα και ένταση κατά τη Νεότερη Νεολιθική 

παρέχονται μόνο έμμεσες ενδείξεις, ενώ σε μεταγενέστερη χρονικά περίοδο είναι 

δυνατό να ανιχνευθεί μια μικρή μορφή μετακίνησης του πληθυσμού της Μαγούλας 

Μπελίτσι προς ΝΑ305, σε απόσταση λιγότερη από χίλια μέτρα, με την ανεύρεση 

οικισμού της Τελικής Νεολιθικής στον κόμβο των Μικροθηβών306, καθώς η θάλασσα 

και η πεδιάδα του Αλμυρού φαίνεται ότι έδωσαν πνοή σε νέες οικονομικές

3υ4 Βουζαξάκης 2001, 15-6. 2007, 77-101.
305 Βουζαξάκης 2009, 63.
306 Αδρύμη-Σισμάνη 2005, 36-8.
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δραστηριότητες, όπως ναυτιλία, αλιεία, ανταλλαγές και εμπόριο παράλληλα με τη 

συστηματική γεωργία και κτηνοτροφία.

Η θέση που επέλεξαν οι πρώτοι κάτοικοι του οικισμού, στους πρόποδες των 

χαμηλών λόφων στα βόρεια της πεδιάδας του Αλμυρού, δεν ήταν τυχαία, καθώς 

βρίσκεται μεταξύ δύο διαφορετικών οικοσυστημάτων παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα 

παράλληλης εκμετάλλευσης. Ένας ορμητικός χείμαρρος δυτικά, ευρύτερα γνωστός 

ως Αετόρεμα, και τα παρακείμενα ρέματα εξασφάλιζαν την πρόσβαση των κατοίκων 

στο νερό, αλλά και τη γονιμότητα των χωραφιών με τις εποχικές πλημμύρες. Οι 

λοφώδεις εκτάσεις βόρεια και βορειοδυτικά αποτελούσαν χώρους κατάλληλους για 

καλλιέργεια και για ανάπτυξη κτηνοτροφίας. Η μεγάλη πεδιάδα του Αλμυρού νότια 

προσέφερε επιπλέον δυνατότητες καλλιέργειας και διόδους πρόσβασης σε όμορους 

οικισμούς της ευρύτερης περιοχής και στη θάλασσα νοτιοανατολικά. Τέλος, τα 

εκτεταμένα δάση βελανιδιάς, τα οποία κάλυπταν τις λοφώδεις περιοχές, αλλά και 

τμήμα της πεδινής έκτασης, πρόσφεραν άφθονη ξυλεία ως οικοδομικό υλικό και 

καύσιμη ύλη, ενώ παράλληλα αποτελούσαν καταφύγιο για πλήθος θηραμάτων .

Η διαδικασία σχηματισμού της μαγούλας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

επαναλαμβανόμενη κατοίκηση στο χώρο και τη συνεχή ανοικοδόμηση και επισκευή 

των κτισμάτων του οικισμού308, τα οποία ήταν πηλόχριστα με ξύλινο σκελετό και 

εδράζονταν στο έδαφος σε πασσάλους, όπως προκύπτει από την ανεύρεση μεγάλων 

μαζών άψητου πηλού, σε αρκετές περιπτώσεις με σαφώς δρομικό χαρακτήρα (Εικ.25- 

27), πασσαλότρυπων και αποτυπωμάτων κλαδιών και καλαμιών σε μισοψημένα 

τμήματα πηλού. Οι οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων και ο 

αγροτοκτηνοτροφικός χαρακτήρας του οικισμού τεκμηριώνεται από το πλήθος και το 

είδος των ευρημάτων. Εργαλεία αποκρουσμένου λίθου κυρίως από πυριτόλιθο με 

χαρακτηριστική στίλβη και μυλόλιθοι παρέχουν έμμεσες, αλλά σαφείς ενδείξεις για 

την ενασχόληση με γεωργικές εργασίες, όπως είναι ο θερισμός και το άλεσμα των 

δημητριακών. Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και η συστηματική εκμετάλλευση του 

ζωικού κεφαλαίου τεκμηριώνεται από τη συντήρηση οικόσιτων ζώων, κυρίως 

αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων.

Η προετοιμασία τροφής, η κατασκευή εργαλείων λειασμένου και αποκρουσμένου 

λίθου και η κεραμική παραγωγή συμπεριλαμβάνονται στις δραστηριότητες των 

κατοίκων. Η υφαντική και η επεξεργασία δερμάτων δεν αποτελούν επίσης άγνωστες

307 Bottema 1978, 15-28. 1994, 55.
308 Βουζαξάκης 1999,25-51.
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δραστηριότητες, όπως προκύπτει από την ανεύρεση πήλινων σφονδυλιών, υφαντικών 

βαρών και οστέινων εργαλείων. Ο κύριος όγκος της κεραμικής της ΜΝ ανήκει σε 

μονόχρωμα, ανοιχτά και κλειστά αγγεία καθημερινής χρήσης, ένα μικρό σχετικά 

ποσοστό φέρει τη χαρακτηριστική γραπτή διακόσμηση με φλογόσχημα και γραμμικά 

μοτίβα, ενώ ελάχιστη είναι η εγχάρακτη κεραμική. Η αρχαιολογική έρευνα απέδωσε 

έναν ικανό αριθμό πήλινων ειδωλίων που εικονίζουν ανθρώπινες μορφές 

φυσιοκρατικές και σχηματοποιημένες, ενώ ελάχιστα είναι τα ζωόμορφα ειδώλια. Η 

χαλαρή και περιορισμένη σχέση του οικισμού με τη θάλασσα επιβεβαιώνεται από την 

απουσία οστών ψαριών, αν και η συλλογή θαλάσσιων οστρέων για κάλυψη 

διατροφικών αναγκών ή για κατασκευή κοσμημάτων εντάσσεται στις καθημερινές 

δραστηριότητες των κατοίκων.

Η εντατική επιφανειακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο άμεσο περιβάλλον 

του οικισμού της Μπελίτσι309 οδήγησε σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με 

την ύπαρξη διακριτών νησίδων οικιστικής ή άλλης δραστηριότητας γύρω από τον 

κυρίως οικισμό με έναν ενδιάμεσο χώρο, σχετικά κενό από ευρήματα, σε ένα ρόλο 

χαλαρής ανθρώπινης παρουσίας, ενδεχομένως αφιερωμένο σε γεωργικές και 

κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Κατά τον ανασκαφέα διαπιστώθηκε χαρακτηριστική 

αύξηση στην πυκνότητα κεραμικής και ευρημάτων σε τρία σημεία βόρεια, δυτικά και 

ανατολικά της κυρίως θέσης, δύο από τα οποία βρίσκονται σε μικρή πλαγιά σχετικά 

ψηλότερα από αυτή, σε αποστάσεις που κυμαίνονται από 300μ. έως 450μ. Ιδιαίτερα 

σημαντικές είναι οι πληροφορίες σχετικά με τις εκτός οικισμού δραστηριότητες των 

κατοίκων και των σχέσεων τους με το ευρύτερο περιβάλλον, όπως η λίπανση των 

χωραφιών με απορρίματα και ακαθαρσίες από το εσωτερικό του οικισμού στην 

τριγύρω περιοχή, αλλά και πιθανές διαδρομές επαφών με όμορους οικισμούς.

Ο ηπειρωτικός χαρακτήρας της θέσης και η εύλογη υπόθεση της ύπαρξης ενός 

δικτύου επαφών και ανταλλαγών που στηριζόταν κυρίως σε χερσαίους δρόμους 

καταδεικνύεται από την ίδια τη θέση που παρέχει πρόσβαση σε οικισμούς της 

ενδοχώρας προς την περιοχή των Φαρσάλων (Παλαιοχώρι, Φυλάκη, Κοκκινόβραχος,

Βουζαξάκης 2008,266-68.
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Αχίλλειο). Στην παρούσα εργασία θα μελετήσουμε τη λιθοτεχνία του οικισμού της 

Μπελίτσι επιχειρώντας να αναδείξουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και τη θέση 

που κατέχει στο πλαίσιο σύγχρονων θεσσαλικών λιθοτεχνιών.

6.1. Ανασκαφικά Δεδομένα της Λιθοτεχνίας
Η λιθοτεχνία της Μαγούλας Μπελίτσι (Πίνακας 1, Ιστόγραμμα 1) αριθμεί 1659 

τέχνεργα που προέρχονται από δέκα (10) ανασκαφικές τομές, διαστάσεων 4μ. χ 4μ., 

σε μία έκταση συνολικής επιφάνειας 136 τ.μ., εντός των ορίων του οικισμού, με 

ερευνημένο πάχος επιχώσεων 1μ. σε δύο στρώσεις (στρώση 1 και 2). Στις 

περισσότερες ανασκαφικές τομές το βάθος της επίχωσης κυμαίνεται από 0,90μ. έως 

1μ. Σε τρεις (3) ανασκαφικές τομές αφαιρέθηκε επίχωση πάχους 0,65μ. - 0,80μ., ενώ 

μοναδική εξαίρεση αποτελεί η ανασκαφική τομή 773, όπου η διερεύνηση 

περιορίσθηκε στην αφαίρεση επίχωσης πάχους 0,20μ. (στρώση 1), με αποτέλεσμα 

τον εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό τέχνεργων (35, 2%) επί του συνόλου της 

λιθοτεχνίας του οικισμού.

Η υψηλότερη συχνότητα τέχνεργων επί του συνόλου της λιθοτεχνίας του οικισμού 

διαπιστώνεται στο δυτικό τμήμα, από όπου προέρχονται 1040 τέχνεργα (63%) έναντι 

του ανατολικού τμήματος του ανασκαφικού χώρου που αντιπροσωπεύεται με 619 

τέχνεργα (37%). Στο δυτικό τμήμα η υψηλή συχνότητα τέχνεργων που παρατηρείται 

στις ανασκαφικές τομές Τ60 και Τ57 (28% και 16% αντίστοιχα) σε σχέση με τις 

τομές Τ59 και Τ58, οι οποίες εμφανίζονται σχεδόν ισοδύναμες (9% και 10% 

αντίστοιχα), δεν φαίνεται να σχετίζεται τόσο με το ερευνημένο πάχος των επιχώσεων, 

καθώς η διαφοροποίηση του βάθους της επίχωσης είναι ελάχιστη, όσο με την 

ενδεχόμενη ύπαρξη ζωνών περισσότερο εντατικής δραστηριότητας, μια υπόθεση που 

διατυπώνεται με επιφύλαξη, εφόσον η σωστική ανασκαφική έρευνα δεν έφθασε μέχρι 

το φυσικό έδαφος και η συνολική μελέτη των αρχαιολογικών ευρημάτων του 

οικισμού και κυρίως της λιθοτεχνίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο ανατολικό τμήμα διαπιστώνεται σχετικά υψηλή συχνότητα τέχνεργων στην 

τομή ΤΙ32 (11%), παρά το μικρό πάχος της επίχωσης σε σχέση με τις υπόλοιπες 

τομές, που, αν και έχουν ερευνηθεί σε μεγαλύτερο βάθος, παρουσιάζουν χαμηλότερη 

συχνότητα λαξεμένων τέχνεργων (5% και 7%). Επειδή, όμως οι παραπάνω 

περιορισμοί δεν μας επιτρέπουν στην παρούσα φάση μια περισσότερο ενδελεχή 

εξέταση της συχνότητας των τέχνεργων στο χώρο, αλλά και των επιμέρους 

συσχετισμών τους περιοριζόμαστε σε μια πρώτη, απλή παρουσίαση των δεδομένων
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σε συγχρονικό άξονα φιλοδοξώντας στο μέλλον να επιλύσουμε ζητήματα σχετικά με 

ύπαρξη χώρων απλής οικοτεχνικής δραστηριότητας ή/και συστηματικής, εντατικής 

τεχνικής δραστηριότητας εντός του οικισμού.

Σε κατακόρυφο (διαχρονικό) άξονα παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση ως 

προς τη συχνότητα των τέχνεργων ανάμεσα στις δύο στρώσεις, οι οποίες σύμφωνα με 

τα προκαταρκτικά δεδομένα από τη μελέτη της κεραμικής ανάγονται χρονολογικά 

στη Μέση Νεολιθική περίοδο, περίοδο κατά την οποία τοποθετείται και η πλήρης 

ανάπτυξη του οικισμού, καλύπτοντας πιθανότατα δύο διαφορετικές χρονικές φάσεις 

κατοίκησης. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι η κατανομή των τέχνεργων 

σε δύο διαφορετικές χρονολογικές φάσεις βασίστηκε κυρίως στη στρωματογραφία 

του ανασκαφέα και τις γενικότερες πληροφορίες που είχαμε στη διάθεσή μας για τον 

οικισμό και τα ευρήματά του από τις δημοσιεύσεις, τα ημερολόγια και τα ευρετήρια 

της ανασκαφής. Ωστόσο, ο χρονολογικός ορίζοντας των επιμέρους αυτών φάσεων, 

της αρχαιότερης χρονικά στρώσης 2 και της νεότερης χρονικά στρώσης 1, δεν είναι 

δυνατόν να προσδιορισθεί με ακρίβεια, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί στην παρούσα 

φάση η συνολική μελέτη της κεραμικής του οικισμού.

Η χρονικά νεότερη στρώση 1 απέδωσε 496 τέχνεργα (30%) και η αρχαιότερη 

στρώση 2 απέδωσε 1163 τέχνεργα (70%) επί του συνόλου της λιθοτεχνίας του 

οικισμού, φαινόμενο που πιθανότατα σχετίζεται παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις 

είτε με την ισχυρή διατάραξη της νεότερης στρώσης από τη μηχανική καλλλιέργεια, 

τις φυσικές συνθήκες διάβρωσης, το διαφορετικό πάχος των δύο στρώσεων και 

ενδεχομένως τη μικρότερη διάρκεια της κατοίκησης με την έννοια της διαφορετικής 

κλίμακας και έντασης της κατοίκησης του χώρου στη διάρκεια της περιόδου, ένα 

επιπλέον ερευνητικό ζητούμενο, που είναι δυνατό να επιλυθεί μόνο με λεπτομερή και 

συστηματική μελέτη της στρωματογραφίας και της κεραμικής.

Η μελέτη μας επικεντρώθηκε στα τέχνεργα της τομής Τ58 και αφορά συνολικά 

169 τέχνεργα (Πίνακας 2), 10% του συνόλου της ανασκαφής Η επιλογή του υλικού 

της τομής στηρίχθηκε στην παρουσία ενός καλά στρωματογραφημένου συνόλου 

χωρίς ενδείξεις διατάραξης, καθώς και το πλήθος συνευρημάτων και κυρίως 

αρχιτεκτονικών λειψάνων. Στην τομή Τ58 ανευρέθηκαν σε μεγάλη έκταση μάζες 

άψητου πηλού με σαφώς δρομικό χαρακτήρα, πιθανά κατάλοιπα κατεστραμμένου 

τοίχου κατά τον άξονα ΝΔ - ΒΑ, και τμήματα πηλού που υπέστησαν επίδραση της 

φωτιάς με αποτυπώματα κλαδιών και καλαμιών παρέχοντας έμμεσες ενδείξεις για την 

ύπαρξη πηλόχριστου οικήματος στο χώρο. Τα ίχνη από την επίδραση της φωτιάς
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είναι περισσότερο έντονα στις άμορφες μάζες πηλού και στη σύσταση του χώματος 

(καμένες οργανικές ύλες και ίχνη άνθρακα) της στρώσης 2. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω η ενδεχόμενη καταστροφή του οικισμού από πυρκαγιά ή η παρουσία στο 

χώρο εστίας/εστιών θεωρούνται εξίσου πιθανές υποθέσεις.

Η κεραμική των δύο στρώσεων της τομής Τ58 είναι κυρίως χειροποίητη ακόσμητη 

αδρή μονόχρωμη και ελαφρά στιλβωμένη ερυθρού, καστανού και μελανού χρώματος, 

ενώ σε μικρό ποσοστό αναγνωρίζεται γραπτή κεραμική με ερυθρή διακόσμηση σε 

ανοιχτόχρωμο φόντο και εγχάρακτη. Στα συνευρήματα του χώρου, η συντριπτική 

πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από τη στρώση 2, περιλαμβάνονται εργαλεία 

λειασμένου λίθου και μυλόλιθοι, οστέινα εργαλεία, πήλινοι πεσσοί και υφαντικά 

βάρη, ανθρωπόμορφα ειδώλια, οστά ζώων, όστρεα και οστρέινα κοσμήματα. Η 

κατανομή των τέχνεργων στο χώρο δεν παρουσιάζει διαφοροποίηση ανά στρώση. Η 

παρουσία τους και στις δύο στρώσεις είναι ιδιαίτερα έντονη στο δυτικό και 

νοτιοδυτικό τμήμα της τομής. Η συγκέντρωση αυτή των τέχνεργων δεν είναι όμως 

δυνατό να συσχετισθεί με τον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο κάποιας οικίας.

Η τομή Τ58 καταλαμβάνει έκταση 16 τ.μ. και αντιστοιχεί περίπου στο 1/10 του 

ανεσκαμμένου χώρου που ανέρχεται συνολικά σε 136 τ.μ. Για το λόγο αυτό και 

προκειμένου να διασφαλισθεί η εγκυρότητα του δείγματος της εργασίας μελετήθηκε 

για συγκριτικούς λόγους το σύνολο των τέχνεργων της τομής 775, που αριθμεί 115 

τέχνεργα (Πίνακας 2), 7% του συνόλου της ανασκαφής, καθώς αποτελεί ισοδύναμο 

με την τομή του ενδιαφέροντος μας σύνολο, προέρχεται από επίχωση ανάλογου 

πάχους με αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και πλήθος συνευρημάτων. Ιδιαίτερα θα πρέπει 

να αναφέρουμε ότι οι τομές Τ58 και Τ75 απέδωσαν όχι μόνο με διαφορά τη 

μεγαλύτερη ποσότητα οψιανού συγκριτικά με τις υπόλοιπες ανασκαφικές τομές, αλλά 

και την ίδια ποσότητα οψιανού με την τομή Τ60, η οποία παρουσιάζει την υψηλότερη 

συχνότητα τέχνεργων στο χώρο. Η επιλογή των δύο αυτών τομών έγινε μετά από 

συζήτηση με τον ανασκαφέα και στηρίχθηκε στην υψηλή συχνότητα του οψιανού και 

την παρουσία αρχιτεκτονικών καταλοίπων.

Το δείγμα αυτό δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσο αντιπροσωπευτικό είναι για το 

σύνολο της λιθοτεχνίας του οικισμού, αλλά ενδιέφερε περισσότερο στο πλαίσιο 

αυτής της μελέτης, η μελέτη ενός συνόλου από μια ενδιαφέρουσα ανασκαφική 

συνάφεια, όπως αυτή της τομής Τ58 που περιγράψαμε παραπάνω. Στο σημείο αυτό 

θέλουμε να τονίσουμε ότι η μέθοδος της ανασκαφής της Μαγούλας Μπελίτσι και η 

συστηματική χρήση ξερού κόσκινου αποτελεί εγγύηση ότι κανένα τέχνεργο μεγέθους
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άνω των 0,005μ. δεν απορρίφθηκε ενισχύοντας σε σημαντικό βαθμό την αξιόπιστη 

μαρτυρία του υλικού της μελέτης.

Η αξιοπιστία του δείγματος της παρούσας μελέτης έγκειται στην αντιπροσώπευση 

των διαφορετικών στρατηγικών πρόσκτησης, χρήσης και διαχείρισης εγχώριων, 

τοπικών και αλλογενών υλών, όπως διαπιστώνεται μέσα από την ανασύνθεση των 

σταδίων της εγχειρηματικής αλυσίδας, και όλων των εργαλειακών τύπων που 

απαντούν σε γνωστές λιθοτεχνίες της Μέσης Νεολιθικής στη Θεσσαλία και σε άλλες 

περιοχές του ελλαδικού χώρου. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τη λιθοτεχνία του 

οικισμού ως προς το θέμα των πρώτων υλών, των τεχνικών κατάτμησης και το βαθμό 

μορφοποίησης και χρήσης των εργαλείων.
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7. Πρώτες Ύλες
7. 1. Κατανομή Πρώτων Υλών

Μεθοδολογική Προσέγγιση
Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου αποτελεί η κατανομή πρώτων υλών της 

λιθοτεχνίας της Μαγούλας Μπελίτσι και η συγκριτική εξέταση με γνωστές ΜΝ 

λιθοτεχνίες της Θεσσαλίας και του ελλαδικού χώρου γενικότερα. Με τον όρο πρώτες 

ύλες εννοούμε πρωτογενή υλικά κατάλληλα για λάξευση, τα οποία εντοπίζονται στη 

φύση σε πρωτογενείς αποθέσεις με τη μορφή κονδύλων (nodules), στρώσεων ή 

πλακών (plaquettes) ή δευτερογενείς αποθέσεις με τη μορφή κροκαλών (galets, 

pebbles), οι οποίες αναγνωρίζονται από το λεπτό και λείο φλοιό τους, που είναι 

προϊόν ανακύλησης310.

Η μελέτη της λιθοτεχνίας από τη Μαγούλα Μπελίτσι βασίζεται, εκτός από την 

κυρίως πρωτογενή έρευνα, κατά ένα μέρος και στη βιβλιογραφία, γεγονός που θέτει 

εξαρχής ορισμένους περιορισμούς. Η απουσία αυστηρών κριτηρίων χαρακτηρισμού 

και προσδιορισμού πρώτων υλών, μακροσκοπικά και πετρολογικά311, έχει ως 

αποτέλεσμα τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στη μεθοδολογία προσέγγισης 

των λιθοτεχνιών από ειδικούς ερευνητές, αλλά κυρίως στην ορολογία που υιοθετείται 

για την περιγραφή των πρώτων υλών, κυρίως του πυριτόλιθου, με χρήση περισσότερο 

εξειδικευμένων όρων (ίασπις, ραδιολαρίτης, χαλκηδόνιος).

Αναζητώντας ένα μέτρο σύγκρισης προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τις 

αποκλίσεις στην ορολογία ορισμένων κατηγοριών πετρωμάτων αναπτύσσοντας ένα 

ενιαίο πλαίσιο προσέγγισης, που θα επιτρέπει τυχόν συγκρίσεις και στο πλαίσιο αυτό 

κρίναμε αναγκαία τη χρήση γενικών όρων, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Για τις 

πρώτες ύλες υιοθετήσαμε μια τριμερή ταξινόμηση με τις ακόλουθες κατηγορίες 

πετρωμάτων: α) κρυσταλλικά (ορεία κρύσταλλος, χαλαζίας), β) κρυπτοκρυσταλλικά 

(πυριτόλιθος, ραδιολαρίτης, χαλκηδόνιος), γ) οψιανός. Η βασική ταξινόμηση και οι 

επιμέρους κατηγοριοποιήσεις έγιναν με βάση τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των 

πετρωμάτων με τη βοήθεια φακού ήπιας μεγέθυνσης.

Για τον προσδιορισμό του χρώματος χρησιμοποιήσαμε πίνακες γαιοχρωμάτων 

(Munsel Soil Color Charts 2000), ενώ η διαφάνεια, η λάμψη, η υφή και η δομή των 

πετρωμάτων εκτιμήθηκαν εμπειρικά ανάλογα με το βαθμό διαπερατότητας, τη 

στιλπνότητα, την ομαλότητα των θραυσμένων επιφανειών, την ύπαρξη ή μη

310 Βλ. Κεφ.5, για το θέμα των Πρώτων Υλών, σελ. 29-44.
311 Luedtke 1992, 5-6.
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εγκλεισμάτων και την ομοιογενή ή ανομοιογενή κατανομή του χρώματος. Ιδιαίτερα 

σημαντική υπήρξε στο στάδιο αυτό της μελέτης η συνδρομή των γεωλόγων κ.κ. 

Παπαδημητρίου Νικόλαου και Αμπλιανίτη Παναγιώτας για τη γεωλογική προέλευση 

των πετρωμάτων με τη μελέτη γεωλογικών χαρτών του Ινστιτούτου Γεωλογίας και 

Ερευνών Υπεδάφους που αφορούσαν την υπό έρευνα περιοχή.

Πρώτες ύλες

Η λιθοτεχνία της Μαγούλας Μπελίτσι αποτελείται από τα δύο παραπληρωματικά 

υλικά της ελλαδικής νεολιθικής: τον πυριτόλιθο και τον οψιανό με ποσοστά 83% και 

17% αντίστοιχα στο σύνολο των τέχνεργων της τομής Τ58 (169 τέχνεργα) και 

ισοδύναμη ποσοτική αντιπροσώπευση (80% και 20% αντίστοιχα) στο σύνολο των 

τέχνεργων της τομής 775 (115 τέχνεργα) (Πίνακας 3). Η Μαγούλα Μπελίτσι 

παρουσιάζει τη γνωστή πολυπλοκότητα των λιθοτεχνιών της ΜΝ Θεσσαλίας, αλλά 

και γενικότερα του ελλαδικού χώρου, ως προς την επιλογή των πρώτων υλών, καθώς 

στηρίζεται στη χρήση και αξιοποίηση εγχώριων και εισηγμένων τοπικών και 

αλλογενών πρώτων υλών καταδεικνύοντας διαφορετικές στρατηγικές πρόσκτησης 

είτε από το άμεσο γεωλογικό περιβάλλον του οικισμού είτε από κοντινές (ενδοχώρα 

θεσσαλικής πεδιάδας) ή μακρινές αποστάσεις (Μήλος). Η γεωλογική προέλευση των 

πρώτων υλών και οι στρατηγικές αναζήτησης από τους χρήστες της κοινότητας 

αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης θεματικής ενότητας που ακολουθεί.

Η παρουσίαση των πρώτων υλών (Πίνακας 4-5, Γράφημα 2-4) που ακολουθεί δεν 

αφορά στη συχνότητα χρήσης τους, αλλά στη διάκρισή τους σε εγχώριες και 

εισηγμένες προκειμένου να καταδειχθεί σαφέστερα ο χαρακτήρας της λιθοτεχνίας 

του οικισμού. Ως προς τις πρώτες ύλες:

Ο ιιέσης και ναιιηλής ποιότητας πυριτόλιθος, εγχώριας προέλευσης κυριαρχεί στη 

λιθοτεχνία του οικισμού (76%, 129 τέχνεργα). Είναι αδιαφανής, θαμπός ή ελαφρά 

στιλπνός, συχνότερα ανομοιογενής, όχι ιδιαίτερα ομαλής και λείας υφής, συχνά με 

ακανόνιστες επιφάνειες απολέπισης και ρωγμές στην επιφάνεια του πετρώματος. 

Διακρίνονται δύο χρωματικές αποχρώσεις, του καστανού (94 τέχνεργα) και του 

πράσινου (35 τέχνεργα) με ποίκιλλες ενδιάμεσες διαβαθμίσεις. Η συνύπαρξη ωστόσο 
χρωματικών διαφορών στο ίδιο προϊόν αποτελεί μια επιπλέον εμπειρική ένδειξη της 

κοινής πετρογραφικής προέλευσης των πετρωμάτων αυτών. Ειδικότερα, διακρίνονται 

δύο παραλλαγές:

α) πυριτόλιθος καστανός έως καστανέρυθρος (2.5YR 2.5/3 dark reddish brown -

10R 3/4 dusky red), σκουρόχρωμος ή ανοιχτόχρωμος, με μελανές ή
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γκριζοπράσινες φλεβώσεις. Ο φλοιός είναι συχνότερα ομοιόχρωμος ή ελαφρά 

ανοιχτόχρωμος και σπανιότερα υπόλευκος ή γκρίζος.

β) πυριτόλιθος καστανοπράσινος έως γκρίί/οπράσινος (10YR 3/2 dark greenish 

brown - Gley 1 5/IN greenish gray) σκουρόχρωμος ή ανοιχτόχρωμος, σε 

ορισμένες περιπτώσεις με ανοιχτόχρωμες ζώνες κατά τόπους. Ο φλοιός είναι 

συχνότερα στη φυσική απόχρωση του πετρώματος και σε ελάχιστες περιπτώσεις 

υπόλευκος ή ωχροκίτρινος.

Ο υψηλής ποιότητας πυριτόλιθος - με τον όρο προσδιορίζουμε διάφορα καλής 

ποιότητας πυριτικά πετρώματα, αρκετά ομοιογενή ως προς το χρώμα και τη 

διαφάνεια - είναι γνωστός και από άλλες νεολιθικές θέσεις εντός και εκτός
-3 1 Λ

Θεσσαλίας . Η συχνότητά του είναι χαμηλή στη λιθοτεχνία του οικισμού (7%, 11 

τέχνεργα) μετά το μηλιακό οψιανό. Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες:

α) θεσσαλικός ραδιολαριτικός πυριτόλιθος, σοκολατής (5YR 3/3 dark reddish 

brown) (6 τέχνεργα) ή ερυθρός (2.5YR 3/6 dark red) (2 τέχνεργα). Είναι 

αδιαφανής, στιλπνός, εξαιρετικά ομοιογενής, λεπτόκοκκος, με ομαλή και λεία 

υφή.

β) γκριςοπράσινος πυριτόλιθος (7/1 OR 4/2 weak red) (1 τέχνεργο), με ιώδεις 

φλεβώσεις και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν στο θεσσαλικό 

ραδιολαρίτη. Είναι αδιαφανής, στιλπνός, ομοιογενής, λεπτόκοκκος, με ομαλή και 

λεία υφή.

Ο γαλκηδόνιος - με τον όρο προσδιορίζονται συνήθως διάφορα λεπτόκκοκα 

διάφωτα έως διαφανή υλικά ανοιχτού χρώματος - είναι ανοιχτόχρωμος καστανός 

(10YR 7/3 very pale brown) με παράλληλες ραβδώσεις καστανού χρώματος ή νέφη 

γκρίζου χρώματος, στιλπνός, ομοιογενής, λεπτόκοκκος, με ομαλή και λεία υφή. Η 

συχνότητα του εξαιρετικού αυτού πετρώματος είναι ιδαίτερα χαμηλή (2 τέχνεργα) 

στη λιθοτεχνία του οικισμού.

Η διαφορετική γεωλογική προέλευση των ποικιλιών πυριτόλιθου της λιθοτεχνίας 

από περισσότερο επιλεγμένες πηγές στην περίπτωση των καλής ποιότητας 

πυριτόλιθων, είναι καταφανής με κριτήριο τη διαφορετική υφή, δομή και ομοιογένεια 

των υλικών. Το χρώμα δεν αποτελεί κριτήριο ταξινόμησης, καθώς μπορεί να 

ποικίλλει ακόμα και σε φυσικούς κονδύλους ίδιας γεωλογικής προέλευσης313.

Moundrea - Agrafioti 1981. Perles 1990α, 2004. Elster 1989, 1994. 
313 Luedtke 1979,746.
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O cntnavoc έχει τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε μηλιακή 

προέλευση και καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στη λιθοτεχνία του οικισμού (17%, 29 

τέχνεργα, 27,6 γραμμάρια). Διακρίνονται δύο ποικιλίες: α) γκρίζοι ounavoc (Gley 1 

2.5/1 ΙΟΥ greenish black) (20 τέχνεργα), αδιαφανής, θαμπός ή ημίστιλπνος, συχνά 

διάφωτος στις άκρες, ελάχιστα κοκκώδης, λείος και β) ιιελανός - στιλπνόιιέλανος 

oil/iavoc (Gley 1 2.5Ν black) (9 τέχνεργα), αδιαφανής, συχνά με λεπτές διαφανείς 

ζώνες ή νέφη, με υαλώδη υφή και έντονη μαργαρώδη λάμψη. Στη δεύτερη κατηγορία 

συμπεριλαμβάνεται μεμονωμένο τέχνεργο από μαύρο αδιαφανή, κοκκώδη οψιανό 

που δεν παρουσιάζει τη χαρακτηριστική έντονη λάμψη και υαλώδη υφή του 

αδιαφανούς μελανού - στιλπνόμέλανου οψιανού.

Ο χαλαζίας λευκός γαλακτώδης (2.5Υ 8/1 white) (1 τέχνεργο), αδιαφανής, 

χονδρόκοκκος μέσης και χαμηλής ποιότητας, προφανώς εγχώριας προέλευσης, δεν 

φαίνεται να παίζει κάποιο ρόλο στη λιθοτεχνία της Μαγούλας Μπελίτσι. Εντούτοις, 

καταδεικνύει λάξευση της συγκεκριμένης πρώτης ύλης στο χώρο παρά το γεγονός ότι 

δεν θεωρείται υλικό κατάλληλο για λάξευση και κατασκευή εργαλείων εξαιτίας της 

ανισοτροπικότητας και της ευθραυστότητάς του314. Η χρήση άλλωστε του χαλαζία θα 

μπορούσε να χαρακτηρισθεί εξαιρετικά περιορισμένη έως ασήμαντη στις λιθοτεχνίες 

τόσο της ανατολικής315 όσο και της δυτικής θεσσαλικής πεδιάδας316.

Όσον αφορά τη φυσική κατάσταση των πετρωμάτων διαπιστώνεται ότι ο 

πυριτόλιθος, σε αντίθεση με τον οψιανό, εμφανίζει συχνά αλλοιώσεις, όπως η πατίνα 

και ίχνη θερμικής επίδρασης. Ο κατώτερης ποιότητας πυριτόλιθος συχνά φέρει ίχνη 

πολλαπλής πατίνας που επηρεάζει μόνο την εξωτερική επιφάνεια του πετρώματος και 

η παρουσία της οποίας θα πρέπει να συσχετισθεί με μεταποθετικές διαδικασίες, μια 

μηχανική αλλοίωση που οφείλεται μάλλον σε ανακύλιση του πετρώματος.

Ορισμένα τέχνεργα από θεσσαλικό ραδιολαρίτη και χαλκηδόνιο φέρουν ίχνη 

θερμικής επίδρασης, η οποία έχει επιφέρει αλλοίωση του χρώματος και της δομής του 

πετρώματος και ορισμένες φορές έχει προκαλέσει τις χαρακτηριστικές κυκλικές 

σχάσεις και αποσχίσεις στην επιφάνεια των τέχνεργων. Η σκόπιμη θέρμανση 

δύσκολα διακρίνεται από την τυχαία καύση317. Διαγνωστική θεωρείται η παρουσία 

έντονης κηρώδους λάμψης στο τμήμα που έχει δεχθεί την επεξεργασία318. Η γενική

314 Luedtke 1992, 8. Andrefsky 1998, 51-2.
315 Moundrea-Agrafioti 1981, 46.
316 Elster 1994, 169-71. Καρίμαλη 2000,409. Σκουρτοπούλου 2000, 270.
317 Luedtke 1992, 97.
318 Inizan et al. 1999,92.
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μακροσκοπική εξέταση των προϊόντων δεν παραπέμπει σε συστηματική θερμική 

κατεργασία (απουσία στιλπνών δευτερογενών αφαιρέσεων και αδρής εξωτερικής 

επιφάνειας ή συχνή μερική καταστροφή του προϊόντος). Η ανεύρεση των τέχνεργων 

σε στρώματα με πλιθιές που έφεραν έντονα ίχνη φωτιάς και υάλωσης, είναι δυνατό 

να συσχετισθεί είτε με ενδεχόμενη καταστροφή του οικισμού από πυρκαγιά είτε με 

τυχαία μεταχείριση σε σχέση με εστίες.

Σύνοψη
Η λιθοτεχνία της Μαγούλας Μπελίτσι στηρίζεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό 

(76%) σε εγχώριες ποικιλίες πυριτόλιθου μέσης και χαμηλής ποιότητας που 

ανευρίσκονται στο άμεσο γεωλογικό περιβάλλον του οικισμού και δευτερευόντως σε 

εισηγμένες πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας, οι οποίες μεταφέρονται από χερσαίους 

και θαλάσσιους δρόμους και έχουν κοντινή (τοπική) ή μακρινή (αλλογενή) 

προέλευση. Ο αλλογενής μηλιακός οψιανός και ο τοπικής προέλευσης πυριτόλιθος 

υψηλής ποιότητας καταλαμβάνουν τη δεύτερη (17%) και τρίτη θέση αντίστοιχα (7%) 

στη λιθοτεχνία του οικισμού.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, εφόσον η συνολική μελέτη της 

κεραμικής του οικισμού βρίσκεται σε εξέλιξη και κατά συνέπεια η διάκριση των 

επιμέρους χρονικών φάσεων της ΜΝ δεν είναι δυνατόν στην παρούσα φάση να 

προσδιορισθεί με ακρίβεια, οι συσχετισμοί που επιχειρούνται με λιθοτεχνίες άλλων 

θέσεων, θεσσαλικών και μη, αφορούν την ευρύτερη περίοδο της Μέσης Νεολιθικής 

και όχι συγκεκριμένες χρονικές υποπεριόδους της.

Τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά των δύο υλικών δεν επιτρέπουν συσχετισμούς με 

λιθοτεχνίες της ΜΝ από θέσεις της Νοτιοανατολικής Θεσσαλίας319, οι οποίες 

στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στη χρήση εισηγμένων πρώτων υλών, του 

μηλιακού οψιανού (46,9% Μαγούλα Καραμουρλάρ, 66,7% Άγιος Πέτρος Κυρά 

Παναγιάς και 67,3% Σέσκλο) και του θεσσαλικού (σοκολατή) ραδιολαρίτη που 

αποτελεί τη δεύτερη κυρίαρχη ύλη (42,1% Μαγούλα Καραμουρλάρ και 19,1% 

Σέσκλο). Στις παραπάνω θέσεις οι εγχώριες πρώτες ύλες δεν αποτελούν αντικείμενο 

συστηματικής εκμετάλλευσης και η χρήση τους στις λιθοτεχνίες των οικισμών είναι 

εξαιρετικά περιορισμένη με ποσοστά που κυμαίνονται από 8,5% έως 12,5%. Επίσης, 

η παρουσία του ξανθού πυριτόλιθου, που εμφανίζει χαμηλή συχνότητα χρήσης στη 

Μαγούλα Καραμουρλάρ και το Σέσκλο (2,5%), ενώ αποτελεί τη δεύτερη κυρίαρχη

319 Moundrea - Agrafioti 1981, 51, tab. 1.
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ύλη στον Άγιο Πέτρο Κυρά Παναγιάς (18%), δεν έχει αναγνωρισθεί στη λιθοτεχνία 

της Μαγούλας Μπελίτσι.

Ανάλογη εικόνα ως προς τις πρώτες ύλες παρουσιάζει η λιθοτεχνία του Φράγχθι 

Αργολίδας με τη συστηματική εκμετάλλευση αλλογενών υλών, μηλιακού οψιανού 

(55% έως 73%) ξανθού πυριτόλιθου (5% έως 16,5%), και τη σημαντική μείωση της 

χρήσης εγχώριων πυριτικών πρώτων υλών (20% έως 40%), καθώς δεν αποτελούν 

βασική επιλογή των λαξευτών της κοινότητας για την κατασκευή εργαλείων320. Στη 

λιθοτεχνία της Λέρνας της ΜΝ (Λέρνα II) η κατεργασία εγχώριων πρώτων υλών 

είναι ανύπαρκτη και η κυριαρχία αλλογενών πρώτων υλών αδιαμφισβήτητη: 

μηλιακός οψιανός 91,6% και πυριτικά πετρώματα υψηλής ποιότητας (χαλκηδόνιος, 

πυριτόλιθος, ραδιολαρίτης) 8,6%321. Ανεξαρτήτως πάντως της διαφορετικής 

συχνότητας εμφάνισης η παρουσία κοινών κατηγοριών πρώτων υλών μπορεί να 

θεωρηθεί κοινό χαρακτηριστικό των ανωτέρω λιθοτεχνιών και της Μαγούλας 

Μπελίτσι.

Η λιθοτεχνία της Μαγούλας Μπελίτσι παρουσιάζει, όπως είναι αναμενόμενο, μια 

εικόνα σε γενικές γραμμές ανάλογη με τη λιθοτεχνία του ΜΝ Αχίλλειου Φαρσάλων 

(Φάση III και IV) ως προς την επιλογή πρώτων ύλων, την αυξημένη παρουσία 

εγχώριων υλών, (56,5%) και τη χαμηλή συχνότητα χρήσης εισηγμένων τοπικών ή 

αλλογενών σε σχέση με θέσεις της ανατολικής θεσσαλικής πεδιάδας. Ο μηλιακός 

οψιανός αποτελεί τη δεύτερη κυρίαρχη ύλη, αλλά σε μεγαλύτερη συχνότητα (27,1% 

έως 28,6%) και οι διάφορες ποικιλίες υψηλής ποιότητας πυριτόλιθου τοπικής 

προέλευσης - με την έννοια ότι προέρχονται από περισσότερο επιλεγμένες και 

απομακρυσμένες πηγές σε τοπικό επίπεδο- καταλαμβάνουν την τρίτη θέση (10% - 

11%). Η υψηλή συχνότητα χρήσης εγχώριων πρώτων υλών (77%) και η ιδιαίτερα 

χαμηλή ποσοτική αντιπροσώπευση εισηγμένου μηλιακού οψιανού (12,7%) απαντούν 

και στη λιθοτεχνία της Πλατιάς Μαγούλας Ζάρκου323.

Παρά τις ομοιότητες ως προς την επιλογή και τη συχνότητα χρήσης των πρώτων 

υλών οι λιθοτεχνίες των οικισμών της Δυτικής Θεσσαλίας (Αχίλλειο και Πλατιά 

Μαγούλα Ζάρκου) και της Μαγούλας Μπελίτσι στην περιοχή του Αλμυρού 

παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς την ποιότητα των εγχώριων υλών,

320 Perles 2004, 51, tab.5.1., 53-7, 98, 101.
321 Kozlowski et a!. 1996, 315, 318, 336, tab. 12
322 Elster 1989, 274-75, tab.10.1, 276, tab.10.4. 1994, 172, ch.2.
323 Elster 1994, 172, ch.2.
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αποκλίσεις που συσχετίζονται με το διαφορετικό γεωλογικό περιβάλλον των 

οικισμών. Ο θεσσαλικός ραδιολαριτικός πυριτόλιθος του Αχίλλειου και της Πλατιάς 

Μαγούλας Ζάρκου (σοκολατής, ερυθρός, γκρίζος και γκριζοπράσινος) θεωρείται 

εγχώριας προέλευσης, καθώς πρωτογενείς αποθέσεις του εντοπίζονται στο άμεσο 

γεωλογικό περιβάλλον todv οικισμών, σε αντίθεση με το θεσσαλικό ραδιολαρίτη του 

οικισμού της Μπελίτσι που θεωρείται τοπικής προέλευσης, καθώς προέρχεται από 

επιλεγμένες πηγές σε πιο μακρινές αποστάσεις και εισάγεται στη θέση με τη μορφή 

έτοιμων προϊόντων, καθώς στο άμεσο περιβάλλον του οικισμού αφθονούν διάφορες 

ποικιλίες πυριτόλιθου μέσης και χαμηλής ποιότητας.

Η χρήση επομένως των όρων εγχώριος και τοπικός για τον προσδιορισμό της 

προέλευσης των πρώτων υλών, είναι περισσότερο συμβατική, εφόσον ό,τι θεωρείται 

εγχώριας προέλευσης σε μία θέση, αναγνωρίζεται σε μία άλλη ως τοπικής 

προέλευσης. Ανεξαρτήτως πάντως της προέλευσης των ραδιολαριτικών πυριτόλιθων 

του Αχίλλειου, της Πλατιάς Μαγούλας Ζάρκου και της Μαγούλας Μπελίτσι, η 

παρουσία κοινών κατηγοριών - σοκολατή. ερυθρού και γκριζοπράσινου - αποτελεί 

ένα επιπλέον κοινό χαρακτηριστικό των λιθοτεχνιών. Η χαμηλή συχνότητα χρήσης 

του εισηγμένου υψηλής ποιότητας πυριτόλιθου - στην περίπτωση του Αχίλλειου 

αναγνωρίζεται τοπική πρόσβαση σε πρωτογενείς πηγές στην περιοχή της Θεόπετρας-, 

η σχεδόν ισοδύναμη ποσοτική αντιπροσώπευση του υλικού στις λιθοτεχνίες του 

Αχίλλειου (9%) και της Μαγούλας Μπελίτσι (7%) και η παρουσία του χαλκηδόνιου 

αποτελούν επιπλέον κοινά χαρακτηριστικά των δύο θέσεων. Τέλος, η χαμηλή 

συχνότητα χρήσης μηλιακού οψιανού αποτελεί βασική κοινή συνισταμένη των 

λιθοτεχνιών του Αχίλλειου, της Πλατιάς Μαγούλας Ζάρκου και της Μαγούλας 

Μπελίτσι.

78

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:09:13 EEST - 44.213.66.193



7.2. Προέλευση και Πρόσκτηση Πρώτων Υλών
Η χρήση διαφορετικής ποιότητας πρώτων υλών στη λιθοτεχνία της Μαγούλας 

Μπελίτσι θέτει εξαρχής ζητήματα άμεσης ή έμμεσης πρόσκτησης και αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο για την κατανόηση των στρατηγικών αναζήτησης και προέλευσης 

των πρώτων υλών, των μετακινήσεων και των πιθανών πολιτισμικών επαφών που 

αυτές υπονοούν324. Οι τρόποι αναζήτησης και η σχετική ποσοστιαία αναλογία 

πρώτων υλών στη λιθοτεχνία ενός οικισμού εξαρτώνται από την αφθονία, τη 

σπανιότητα ή την έλλειψη στο γεωλογικό περιβάλλον του, ενώ η παρουσία 

εισηγμένων πρώτων υλών δίνει αφορμή για ερμηνείες σε επίπεδο οικονομικών 

επαφών ανάμεσα σε κοινότητες στο πλαίσιο της εξερεύνησης ενός περιβάλλοντος 

κοντινού ή μακρινού.

Η μόνιμη κατοίκηση του οικισμού κατά τη Μέση Νεολιθική καταδεικνύει ότι τα 

εισηγμένα υλικά κυκλοφορούν, γενικευμένο άλλωστε φαινόμενο της ελλαδικής 

νεολιθικής. Οι κάτοικοι ωστόσο είχαν παράλληλα στη διάθεσή τους και σε αφθονία 

πρώτες ύλες, οι οποίες εντοπίζονται στο άμεσο γεωλογικό περιβάλλον του οικισμού. 

Η πρόσκτηση υλών από δευτερογενείς αποθέσεις ήταν άμεση και πραγματοποιούνταν 

από λαξευτές ή κατοίκους της κοινότητας, χωρίς καμία ιδιαίτερη φροντίδα και 

συγκεκριμένες επιλογές, όπως προκύπτει από τις διαφορετικές χρωματικές ποικιλίες 

του εγχώριου πυριτόλιθου.

Πρωτογενείς και δευτερογενείς αποθέσεις πυριτόλιθου, τα βασικά συστατικά του 

οποίου, χαλαζίας και οπάλιος, αναπτύσσονται μέσα σε οφιόλιθους και φλύσχη, 

ανιχνεύονται στο γεωλογικό περιβάλλον του οικισμού. Το γεωλογικό υπόβαθρο της 

περιοχής (Εικ.28) είναι η γνωστή σχιστοκερατολιθική διάπλαση με οφιόλιθους και 

σχιστόλιθους της Ανατολικής Ελλάδας με επώθηση κρητιδικών ασβεστόλιθων που 

διαμορφώνουν υψώματα και λόφους και ενστρώσεις πυριτόλιθων.

Πρωτογενείς αποθέσεις πυριτικών πετρωμάτων διαπιστώνονται στην περιφέρεια 

του οικισμού, σε μια απόσταση από 5 χλμ. έως 10 χλμ. (Β-ΒΑ μεταξύ Μικροθηβών 

και Ν.Αγχιάλου, Ν-ΝΑ προς Αϊδίνιο και Δυτικά προς Φάρσαλα), μέσα σε 

σχιστοκερατολιθικούς σχηματισμούς με αργιλλικούς σχιστόλιθους, κερατόλιθους, 

ενδιάμεσες στρώσεις πλακωδών ασβεστόλιθων και διαστρώσεις αργιλλοψαμμιτικού 

φλύσχη και σε ανώτερους ορίζοντες οφιόλιθους και σερπεντινίτες. Δευτερογενείς 

αποθέσεις τους εντοπίζονται σε χειμάρρειες αποθέσεις και κοίτες ποταμών ως φερτά

324 Perles 1990α. 1992.

79

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:09:13 EEST - 44.213.66.193



υλικά. Πράγματι, στο άμεσο περιβάλλον του οικισμού εντοπίζεται ένα πυκνό δίκτυο 

ορμητικών χειμάρρων και ρεμάτων (Καζαλόρεμα νοτιοδυτικά, Αετόρεμα και 

Βαθύρεμα δυτικά, Χολόρεμα νότια). Μάλιστα, στο φαράγγι του Καζαλορέματος 

εμφανίζονται στρώσεις οφιόλιθων και σχιστόλιθων. Στους αβαθείς χειμάρρους της 

περιοχής εντοπίζονται συγκεντρώσεις φερτών υλών, κυρίως προϊόντα διάβρωσης του 

φλύσχη και ασβεστόλιθων της περιοχής, ενώ εκτεταμένες αλλουβιακές αποθέσεις 

τεταρτογενούς από την αποσάρθρωση αργιλλικών σχιστόλιθων των ορεινών όγκων 

της Όθρυος καλύπτουν την πεδιάδα του Αλμυρού στα νότια.

Πρωτογενείς αποθέσεις ραδιολαριτικών πετρωμάτων εντοπίζονται στην οροσειρά 

της Πίνδου και τις θεσσαλικές υπώρειες αυτής, νοτιότερα στους ορεινούς όγκους των 

Φαρσάλων και τα γεωλογικά στρώματα του Διμηνίου και των Λεχωνίων. Ο 

σχηματισμός ραδιολαριτικών πυριτόλιθων φαίνεται ότι ευνοείται και στις ορεινές 

παρυφές της Όθρυος, η πετρογραφική δομή της οποίας είναι κατά κύριο λόγο οφιτική 

με σχιστόλιθους και κατά θέσεις φλύσχη325. Οι ραδιολαρίτες απαντούν με τη μορφή 

νεφροειδών κονδύλων που φέρουν λευκό φλοιό, ελάχιστα θραύσματα των οποίων 

έχουν ταυτισθεί σε θέσεις της ανατολικής θεσσαλικής πεδιάδας σε σχέση με τη 

δυτική. Δευτερογενείς αποθέσεις εντοπίζονται στις κοίτες ποταμών και χειμάρρων, 

ιδιαίτερα συχνή είναι η παρουσία τους κατά μήκος του Πηνειού ποταμού326. Τέλος, ο 

σχηματισμός του χαλκηδόνιου, πυριτικού πετρώματος ηφαιστειακής προέλευσης, 

ευνοείται μέσα σε οφιόλιθους327.

Αν και η μηλιακή προέλευση του οψιανού θεωρείται βέβαιη, θα ήταν ωστόσο 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η δυνατότητα ταύτισης της προέλευσης του υλικού από 

συγκεκριμένο λατομείο (Αδάμας ή Δεμενεγάκι), μια δυνατότητα που παρέχεται μόνο 

με ανάλυση της χημικής σύστασης του πετρώματος. Η χαμηλή συχνότητα χρήσης 

μηλιακού οψιανού σε συνδυασμό με τα θεωρητικά μοντέλα διακίνησης και 

ανταλλαγής του υλικού οδηγεί στο εξής συμπέρασμα: η περιοχή της Μπελίτσι 

εντάσσεται στη «ζώνη επαφής» σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο των Renfrew, 

Cann & Dixon σε σχέση με περισσότερο όμορες στην πηγή προέλευσης περιοχές 

και η έμμεση πρόσβαση, στο πλαίσιο διακίνησης και κυκλοφορίας του υλικού από 

πλανόδιους ειδικευμένους τεχνίτες (itinerants middlemen), σύμφωνα με το θεωρητικό

325 Παπαδημητρίου & Αμπλιανίτη, προσωπική επικοινωνία.
326 Moundrea-Agrafioti 1981, 43. Perles 1994, 71-3.
327 Elster 1989, 275. 1994, 170-71.
328 Renfrew et al. 1968. Dixon et al. 1968.
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μοντέλο της Perles329, συνήθης πρακτική για θεσσαλικές θέσεις της ΑΝ και ΜΝ, 

φαίνεται περισσότερο πιθανή. Ταυτόχρονα, διαπιστώνεται επιτόπια κατεργασία του 

οψιανού μικρής κλίμακας, στο πλαίσιο οικοτεχνικής δραστηριότητας.

Η χαμηλή συχνότητα χρήσης του οψιανού στη λιθοτεχνία της Μπελίτσι, η οποία 

δεν απέχει μεγάλη απόσταση από την παράκτια ζώνη σε σχέση με θέσεις της 

Νοτιοανατολικής Θεσσαλίας, θα μπορούσε επίσης να ερμηνευθεί στο πλαίσιο της 

ανάπτυξης επαφών και ανταλλαγών περισσότερο με συγκεκριμένους οικισμούς της 

θεσσαλικής ενδοχώρας μέσω χερσαίων δρόμων, υπόθεση που φαίνεται να ενισχύεται 

από τον ηπειρωτικό χαρακτήρα της θέσης .

Σύνοψη
Η πολυπλοκότητα των στρατηγικών αναζήτησης πρώτων υλών που χαρακτηρίζει 

τη λιθοτεχνία της Μαγούλας Μπελίτσι καταδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών και 

οικονομικών επαφών και προσιδιάζει με το μόνιμο χαρακτήρα της θέσης. Η 

χρησιμοποίηση πρώτων υλών, η προμήθεια των οποίων απαιτεί μετακίνηση σε 

τοπική/περιφερειακή κλίμακα εντάσσει τον οικισμό σε ένα δίκτυο παραγωγής και 

ανταλλαγής εργαλείων αντίστοιχης κλίμακας. Άλλωστε, η μελέτη κατανομής των 

πρώτων υλών σε μια σειρά οικισμών της θεσσαλικής Νεολιθικής331 αποδεικνύει τη 

χρήση οψιανού και πυριτόλιθου (κυρίως θεσσαλικού ραδιολαριτικού πυριτόλιθου) 

υποδηλώνοντας τη λειτουργία τόσο δια-περιφερειακών όσο και ενδο-περιφερειακών 

ή τοπικών συστημάτων προμήθειας εργαλείων μέσω πλανόδιων τεχνιτών μερικής 

απασχόλησης332.

Ο συσχετισμός της κατανομής αυτής με τη γεωγραφική θέση των οικισμών 

παραπέμπει σε εναλλακτική σημασία των περιβαλλοντικών, γεωγραφικών και 

πολιτισμικών παραγόντων. Η χρήση μηλιακού οψιανού επικρατεί σε οικισμούς της 

παραλιακής περιοχής και γενικότερα της ανατολικής Θεσσαλίας με σταδιακή μείωση 

προς τα δυτικά - βορειοδυτικά. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή και διακίνηση 

εργαλείων από οψιανό έχει προταθεί ως αντιπροσωπευτική γενικότερων τάσεων για 

την προμήθεια του εργαλειακού εξοπλισμού σε δια-περιφερειακό επίπεδο, η χρήση 

του γνωστού θεσσαλικού ραδιολαρίτη από ορισμένους οικισμούς αναθεωρεί τη 

γενικότερη ισχύ του συγκεκριμένου μοντέλου για όλη τη θεσσαλική πεδιάδα και 

αντιπαρέρχεται την πιθανότητα η επεξεργασία τοπικών υλών να γινόταν παράλληλα

329 Perles 1989. 1990α. 1992 α-β.
330 Βουζαξάκης 2001,15-6. 2007, 77-101.
331 Moundrea - Agrafioti 1981. Perles 1990α, 16. Elster 1994, 172. Karimali 1994, 281-91.
332 Perles 1992β. Karimali 1994.
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με τον οψιανό από τους ίδνους τεχνίτες. Άλλωστε, οι ενδείξεις επιτόπιας κατεργασίας 

πυρήνων οψιανού σε ενδοκοινοτικό επίπεδο (Διμήνι) και η παρουσία πυρήνων σε 

βαθμιαία πιο προχωρημένα στάδια εκμετάλλευσης ανάλογα με την απόσταση του 

οικισμού από την ακτή (Αγία Σοφία) κατά τη διάρκεια της ΝΝ αφήνουν περιθώρια 

για πιθανή εκμετάλλευση του οψιανού από ντόπιους τεχνίτες.

Η Μαγούλα Μπελίτσι φαίνεται να συμμετέχει σε ένα υπερτοπικό δίκτυο οψιανού 

που ξεπερνά τα όρια των Κυκλάδων και περιλαμβάνει τις ακτές της Θεσσαλίας, την 

ανατολική πεδιάδα, καθώς και την πεδιάδα του Αλμυρού και σε ένα τοπικό δίκτυο 

θεσσαλικού ραδιολαρίτη που περιορίζεται κυρίως σε θέσεις της δυτικής θεσσαλικής 

πεδιάδας και διαχειρίζεται μια εγχώρια ύλη εφάμιλλη σε ποιότητα του οψιανού. Η 

συμμετοχή της, ωστόσο, στα δύο δίκτυα διανομής και προμήθειας πρώτων υλών 

φαίνεται περιορισμένη λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλή συχνότητα χρήσης μηλιακού 

οψιανού σε σχέση με θέσεις της Ανατολικής Θεσσαλίας και θεσσαλικού ραδιολαρίτη 

σε σχέση με οικισμούς της Δυτικής Θεσσαλίας. Πρόκειται πιθανότατα για έναν 

οικισμό με χαρακτηριστικά ενδιάμεσης θέσης, όπου τα δύο δίκτυα επικαλύπτονται, 

δεν επιδεικνύουν σημαντικές διαφορές και λειτουργούν συμπληρωματικά.

Κατά τον άξονα Βορρά - Νότου η Θεσσαλία αποτελεί μια περιοχή επαφής και όχι 

προμήθειας του μηλιακού οψιανού με την έννοια ότι δεν είχε άμεση πρόσβαση σε 

μεγάλες ποσότητες και προμηθευόταν πιθανότατα έμμεσα την πρώτη ύλη σε 

υστερότερο στάδιο παραγωγής (με μορφή προετοιμασμένων πυρήνων). Η φθίνουσα 

πορεία του υλικού δεν αποτελεί μόνο συνάρτηση της γεωγραφικής απόστασης από 

την πηγή προέλευσης (Μήλος), αλλά και της απόστασης των θέσεων από τις ακτές 

του Παγασητικού, κατά τον άξονα Ανατολή - Δύση, από όπου περνούσαν οι κύριοι 

θαλάσσιοι δρόμοι ανταλλαγής και όπου βρίσκονταν τα θαλάσσια περάσματα 

επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να ερμηνευθεί η χαμηλή ποσοτική 

αντιπροσώπευση του μηλιακού οψιανού στη λιθοτεχνία του οικισμού, χωρίς ωστόσο 

να αποκλείεται η ανάπτυξη επαφών και ανταλλαγών περισσότερο με οικισμούς της 

ενδοχώρας μέσω χερσαίων δρόμων.
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8. Τεχνομορφολογική Σύνθεση της Λιθοτεχνίας
Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η παρουσίαση των χαρακτηριστικών της 

λάξευσης και των προϊόντων απόκρουσης της λιθοτεχνίας από τη Μαγούλα Μπελίτσι 

και η συγκριτική εξέταση με γνωστές ΜΝ λιθοτεχνίες της Θεσσαλίας και του 

ελλαδικού χώρου γενικότερα. Με τον όρο λάξευση εννοείται μία νοητική σύλληψη 

και μια σειρά τεχνικών ενεργειών που δίνουν μορφή στον όγκο της ακατέργαστης 

πρώτης ύλης. Η παραγωγή προϊόντων προκαθορισμένης μορφής βασίζεται στην 

κατάτμηση ειδικών πυρήνων και στη χρήση ιδιαίτερων τεχνικών . Η ποιότητα της 

πρώτης ύλης, η επιδεξιότητα του τεχνίτη και τα επιθυμητά προϊόντα αποτελούν 

καθοριστικούς παράγοντες στην επιλογή της κατάλληλης τεχνικής κατάτμησης.

Η παρούσα ενότητα προσανατολίζεται στη γενική παρουσίαση των διαφόρων 

κατηγοριών τέχνεργων (Πίνακας 6, Γράφημα 5) που επιτρέπουν την ανασύνθεση των 

σταδίων της εγχειρηματικής αλυσίδας κατασκευής εργαλείων. Η παρουσία προϊόντων 

από την αρχική κατεργασία της πρώτης ύλης (πρωτότομα και προϊόντα 

αποφλοίωσης), πυρήνων, τεχνικών αποκρουσμάτων και προϊόντων απόκρουσης με 

μορφολογικά χαρακτηριστικά αντίστοιχα των τεχνικών που εφαρμόσθηκαν, επιτρέπει 

την αναγνώριση των αντίστοιχων τεχνικών λάξευσης και μεθόδων κατάτμησης των 

πρώτων υλών της λιθοτεχνίας. Η συγκεκριμένη ενότητα εντάσσεται στο πλαίσιο της 

ευρύτερης θεματικής των τεχνικών λάξευσης που αναγνωρίζονται στις νεολιθικές 

λιθοτεχνίες της Θεσσαλίας και του ελλαδικού χώρου γενικότερα σε συγχρονικό και 

διαχρονικό άξονα334.

Μεθοδολογική Προσέγγιση

Στον τομέα της τεχνολογίας υιοθετήθηκε η διάκριση των ακόλουθων τεχνικών 

κατηγοριών335: α) προϊόντα αφαίρεσης φλοιού, β) προϊόντα διαμόρφωσης πυρήνα 

(φολίδες προετοιμασίας, λεπίδες με κορυφή) γ) προϊόντα κατάτμησης (λεπίδες, 

μικρολεπίδες, φολίδες), δ) ατυχήματα λάξευσης (φολίδες και λεπίδες siret, φολίδες 

και λεπίδες με υπέρβαση ή αναστροφή), ε) προϊόντα διόρθωσης και επανασχεδιασμού 

του πυρήνα (δίσκοι ή φολίδες ανανέωσης) και στ) απορρίμματα. Σύμφωνα με την 

κατηγοριοποίηση αυτή τα τέχνεργα της Μαγούλας Μπελίτσι διακρίθηκαν σε 

πυρήνες, προϊόντα διαμόρφωσης, ατυχήματος ή ανανέωσης του πυρήνα (τεχνικά 

αποκρούσματα), προϊόντα κατάτμησης (φολίδες και λεπίδες) και απορρίμματα (μικρά

Pelegrin 1990, 116-19.
334 Βλ. Κεφ.5, για το θέμα των Τεχνικών Λάξευσης, σελ. 44-49.
335 Tixier et al. 1980.
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απολεπίσματα) προσδιορίζοντας τη θέση που κατέχουν στην εγχειρηματική αλυσίδα 

(αφαίρεση φλοιού, σχεδιασμός πυρήνα, κατάτμηση, διόρθωση)336. Με την κατηγορία 

διάφορα προσδιορίζονται μικροαπολεπίσματα και πολυεδρικά θραύσματα χωρίς 

ευδιάκριτα αρνητικά απολέπισης, απορρίμματα δηλαδή της παραγωγικής 

διαδικασίας, η ακριβής προέλευση των οποίων δεν μπορεί να προσδιορισθεί με 

ακρίβεια. Για τη μέτρηση του φλοιού χρησιμοποιήσαμε την τριμερή διαίρεση που 

αντιστοιχεί σε λιγότερο ή ίσο του 25% (κάλυψη έως 1/3) στο 25% - 75% (κάλυψη 1/3 

έως 2/3) και στο 75% - 100% (κάλυψη 2/3 έως ολική) της άνω επιφάνειας των 

προϊόντων.
Στα μετρικά δεδομένα καταχωρήθηκαν οι βασικές διαστάσεις των τέχνεργων - 

μήκος, μέσο πλάτος και πάχος - σε χιλιοστά. Το μήκος των προϊόντων κατάτμησης 

μετρήθηκε κατά τον τεχνολογικό άξονα, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, όπου ο 

μορφολογικός άξονας υπερτερεί του τεχνολογικού . Στις μετρήσεις του πυρήνα 

λεπίδων συμπεριλήφθηκαν το σχήμα, το μήκος - η απόσταση από το επίπεδο 

επίκρουσης έως τη βάση κατά τη φορά των νευρώσεων -, το πάχος της επιφάνειας 

απόκρουσης, η διάμετρος του επιπέδου επίκρουσης και ο αριθμός των σωζόμενων 

αρνητικών.

8.1. Εισαγωγή της Πρώτης Ύλης στη Θέση

8.1.1. Ακατέργαστη Πρώτη Ύλη
Η κατάσταση εισαγωγής της πρώτης ύλης στη θέση και η επιτόπια ή μη 

κατεργασία της είναι δυνατό να αναγνωρισθούν χάρη στην παρουσία ακατέργαστης 

πρώτης ύλης, προϊόντων αποφλοίωσης, πυρήνων και τεχνικών αποκρουσμάτων. Στη 

λιθοτεχνία της Μπελίτσι δεν συναντάται ακατέργαστη πρώτη ύλη σε φυσική μορφή. 

Ένας κόνδυλος πυριτόλιθου χαμηλής ποιότητας στοιχειωδώς λαξευμένος, μικρών 

διαστάσεων 24 χ 22 χ 20 χιλιοστά, με αποκρούσεις πολλαπλών κατευθύνσεων 

μαρτυρεί εύκολη πρόσβαση των χρηστών σε δευτερογενείς αποθέσεις του υλικού στο 

άμεσο γεωλογικό περιβάλλον του οικισμού. Η ταχύτατη απόρριψή του μετά από 

ελάχιστες προσπάθειες λάξευσης (αφαίρεση τριών ακανόνιστων φολίδων) θα 

μπορούσε βέβαια να αποδοθεί στο γεγονός ότι η πρώτη ύλη ήταν εγχώρια και άμεσα 

προσιτή, κυρίως όμως σχετίζεται με τη χαμηλή ποιότητα και την ακαταλληλότητα 

του υλικού για λάξευση. Η παρουσία του στοιχειωδώς λαξευμένου κονδύλου και ενός

33b Perles 1993,455-64. 
337 Inizan et al. 1992, 34.
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ακόμη πολυεδρικού θραύσματος που εγκαταλείφθηκε πρόωρα για τους ίδιους λόγους 

αποτελεί ένδειξη ενδοκοινοτικής λιθοτεχνικής δραστηριότητας με στόχο τον έλεγχο 

της απολεπιστικής ποιότητας του υλικού και παρέχει πληροφορίες για την εισαγωγή 

της πρώτης ύλης στη θέση με τη μορφή κονδύλων ή κροκαλών που έχουν κυλήσει, 

όπως προκύπτει από τη μορφολογία και τις διαστάσεις των προϊόντων αποφλοίωσης.

Η απουσία φυσικών κονδύλων πυριτόλιθου υψηλής ποιότητας (θεσσαλικού 

ραδιολαρίτη και χαλκηδόνιου) και μηλιακού οψιανού φανερώνει ότι δεν υπήρχαν στο 

χώρο αποθέματα εισηγμένων (τοπικών και αλλογενών) πρώτων υλών, φαινόμενο 

γνωστό και από σύγχρονες λιθοτεχνίες της Νοτιοανατολικής Θεσσαλίας338 και του 

Φράγχθι Αργολίδας339. Αντίθετα, στο Αχίλλειο της Δυτικής Θεσσαλίας, όπου ο 

θεσσαλικός ραδιολαρίτης αφθονεί, συναντάται με τη μορφή φυσικών κονδύλων και 
κροκαλών340.

Η απουσία φυσικών κονδύλων μηλιακού οψιανού στη λιθοτεχνία της Μπελίτσι 

δεν προκαλεί επίσης εντύπωση, καθώς αποτελεί αντιπροσωπευτική τάση των 

λιθοτεχνιών της περιόδου και σαφή ένδειξη προεργασίας του υλικού πριν από την 

εισαγωγή στις θέσεις, πιθανότατα στους χώρους εξόρυξης. Η παρουσία δύο 

κροκαλών μηλιακού οψιανού στη ΜΝ Λέρνα Αργολίδας341, οι μικρές διαστάσεις των 

οποίων δεν επιτρέπουν τη λάξευση, με αποτέλεσμα να θεωρείται απίθανη η υπόθεση 

της αποθήκευσης ακατέργαστης πρώτης ύλης στον οικισμό, ερμηνεύεται από τους 

μελετητές της λιθοτεχνίας περισσότερο ως τυχαία μεταφορά από τη Μήλο με ένα 

φορτίο κονδύλων με μεγαλύτερες διαστάσεις και ως ένδειξη άμεσης πρόσβασης στη 

Μήλο, παρά ως διάθεση και διασπορά του υλικού μέσω ενδιάμεσων.

Η γεωγραφική θέση της Μαγούλας Μπελίτσι και η απόσταση του οικισμού από τη 

Μήλο, η ένταξη της θέσης στη ζώνη επαφής της διακίνησης μηλιακού οψιανού και τα 

δεδομένα από σύγχρονες λιθοτεχνίες εντός και εκτός Θεσσαλίας342 συνάδουν με την 

άποψη ότι η απουσία φυσικών κονδύλων από πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας 

αποτελεί αντιπροσωπευτική τάση των προϊστορικών λιθοτεχνιών. Στο πλαίσιο αυτό η 

λιθοτεχνία της Μπελίτσι δεν αποτελεί εξαίρεση.

338 Moundrea - Agrafioti 1981, 65, tab.3.
339 Perles 2004,31.
340 Elster 1989,275.
341 Kozlowski et al. 1996, 315, 336, tab. 11.
342 Moundrea - Agrafioti 1981. 1992a. Elster 1989. Perles 1990a. 2004. Σκουρτοπούλου 2000. 
Καρίμαλη 2009.
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8.1.2. Αποφλοίωση

Η αρχική κατεργασία της φυσικής μάζας του πετρώματος (κόνδυλοι ή κροκάλες) 

περιλαμβάνει το ζεγόνδρισιια/αποφλοίωση της ακατέργαστης πρώτης ύλης και 

παράγει αποκρούσματα, ολικά ή μερικά φλοιώδη, στοχεύοντας στην αφαίρεση του 

εξωτερικού φλοιού ή επιφανειών με πατίνα, την εξομάλυνση της φυσικής επιφάνειας 

του πετρώματος και τη διαμόρφωση επιπέδου/επιπέδων επίκρουσης για εξαγωγή 

κατάλληλων υποβάθρων. Οι πρωτογενείς φολίδες έναρξης της απομάκρυνσης του 

φλοιού ονομάζονται πρωτότομες (entames) και οι φολίδες με έκταση φλοιού 2/3 της 

επιφάνειας θεωρούνται φολίδες αποφλοίωσης (eclats corticaux). Όταν η αποφλοίωση 

συχνά λαμβάνει χώρα στους χώρους εξόρυξης ή περισυλλογής της πρώτης ύλης πριν 

από τη μεταφορά στη θέση το αποτέλεσμα είναι η χαμηλή συχνότητα εμφάνισης 

φλοιωδών αποκρουσμάτων σε λιθοτεχνίες οικισμών.

Η κατηγορία των προϊόντων αποφλοίωσης δεν αντιμετωπίζεται στην παρούσα 

μελέτη ως διακριτή τεχνολογική κατηγορία, εφόσον η αποφλοίωση δεν αποτελεί 

ανεξάρτητη διαδικασία που προηγείται της κατάτμησης, αντίθετα η κατανομή του 

φλοιού παρουσιάζεται βάσει της ποσοστιαίας αναλογίας των φλοιωδών τέχνεργων επί 

του συνόλου της λιθοτεχνίας (Γράφημα 6α). Στα προϊόντα αποφλοίωσης 

συμπεριλαμβάνονται τέχνεργα με ολική κάλυψη (75% - 100% ήτοι 2/3 έως ολικά) 

και μερική κάλυψη φλοιού (λιγότερο ή ίσο του 25% ήτοι πλευρικά έως 1/3). Τα 

αρχικά στάδια της εγχειρηματικής αλυσίδας παραγωγής αντιπροσωπεύονται μόνο 

στην περίπτωση του εγγώριου πυριτόλιθου, καθώς είναι η μοναδική πρώτη ύλη που 

απέδωσε φλοιώδη αποκρούσματα. Τα φλοιώδη τέχνεργα καταλαμβάνουν ποσοστό 

36% (60 τέχνεργα) επί του συνόλου της λιθοτεχνίας.

Η παρουσία φλοιού σχετίζεται με μη προκαθορισμένης μορφής υπόβαθρα, δηλαδή 

με φολίδες που αποσπώνται κατά την αποφλοίωση της ακατέργαστης πρώτης ύλης, η 

οποία λαμβάνει χώρα εντός οικισμού, όπως διαπιστώνεται από την υψηλή συχνότητα 

εμφάνισης ολικά φλοιωδών φολίδων ή φλοιωδών φολίδων με εκτεταμένη κάλυψη 

φλοιού (44%, 26 τέχνεργα) και μερικά φλοιωδών φολίδων ή φολίδων με πλευρικό 

φλοιό (56%, 34 τέχνεργα) (Γράφημα 6β). Ανάλογη είναι η συχνότητα ολικά 

φλοιωδών τέχνεργων (45%) και τέχνεργων με μερική κάλυψη φλοιού (55%) στην 

τομή 775.

Τα φλοιώδη αποκρούσματα είναι κυρίως απορρίμματα της αποφλοίωσης, καθώς 

παραμένουν ανεπεξέργαστα με εξαίρεση μεμονωμένο τέχνεργο με μερική κάλυψη 

φλοιού που φέρει επεξεργασία και έχει διαμορφωθεί σε διατρητικό (Εικ.35.1.,
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Σχ.6:1). Στη συγκεκριμένη περίπτωση η έκταση του φλοιού είναι περιορισμένη και 

δεν εμπόδιζε την επεξεργασία του αντικειμένου. Η απουσία χρήσης και επεξεργασίας 

στα φλοιώδη τέχνεργα θα μπορούσε να συσχετισθεί με τη δυνατότητα πρόσβασης 

των χρηστών σε πρώτες ύλες στο άμεσο περιβάλλον του οικισμού.

Το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό φλοιωδών τέχνεργων (46,5% επί του συνόλου των 

τέχνεργων από εγχώριο πυριτόλιθο) σε σχέση με τα χωρίς κάλυψη φλοιού τέχνεργα 

(53,5%) αποτελεί ένδειξη επιτόπιας κατεργασίας, αλλά και μέτριας ποιότητας του 

υλικού. Θεωρείται εύλογη υπόθεση ότι οι εγχώριες ύλες που ανευρίσκονται με 

ιδιαίτερη ευχέρεια στο άμεσο γεωλογικό περιβάλλον των οικισμών μεταφέρονται με 

ευχέρεια στη θέση και ελέγχεται επιτόπου η καταλληλότητα για λάξευση, μια 

πρακτική συνήθης στις λιθοτεχνίες της ΜΝ της Θεσσαλίας και του ελλαδικού χώρου 

γενικότερα, που δεν ισχύει στην περίπτωση πρώτων υλών υψηλής ποιότητας και 

μακρινής προέλευσης343.

Στο πλαίσιο αυτό η υψηλή συχνότητα αποκρουσμάτων με φλοιό (40,5%) του 

εγχώριου και άμεσα διαθέσιμου χαλαζία σε σχέση με τα χωρίς κάλυψη φλοιού 

αποκρούσματα (59,5%) από το Αχίλλειο Φαρσάλων344 είναι δυνατό να συγκριθεί με 

την περίπτωση του εγχώριου πυριτόλιθου της λιθοτεχνίας Μπελίτσι ενισχύοντας την 

παραπάνω άποψη σχετικά με την ευχέρεια προμήθειας μιας πρώτης ύλης, η μέτρια 

ποιότητα της οποίας επιβάλλει συνακόλουθη δοκιμή και έλεγχο εντός οικισμού για 

παραγωγή υποβάθρων. Ανάλογα συγκρίσιμη είναι η ισχυρή παρουσία φλοιωδών 

τέχνεργων (41%) από εγχώριες πρώτες ύλες στο Φράγχθι Αργολίδας345.

Σε αντίθεση με τον εγχώριο πυριτόλιθο, τα αρχικά στάδια της εγχειρηματικής 

αλυσίδας των δύο άλλων υλών της λιθοτεχνίας, πυριτόλιθου υψηλής ποιότητας και 

ΐιηλιακού οψιανού, δεν αντιπροσωπεύονται με την απουσία προϊόντων αποφλοίωσης 

και αρχικής προετοιμασίας του πυρήνα. Η απουσία του σταδίου της αποφλοίωσης σε 

συνδυασμό με την παρουσία ή απουσία πυρήνων και τεχνικών αποκρουσμάτων 

διαμόρφωσης και ανανέωσης του πυρήνα, όπως θα καταδειχθεί σε επόμενη ενότητα 

(βλ. ενότητα 8.1.3), μαρτυρούν μη επιτόπια κατεργασία θεσσαλικού ραδιολαρίτη και 

χαλκηδόνιου, αλλά εισαγωγή στη θέση με τη μορφή έτοιμων εργαλείων και μικρής 

κλίμακας ενδοκοινοτική παραγωγή μηλιακού οψιανού και εισαγωγή στη θέση με τη 

μορφή προδιαμορφωμένων πυρήνων έτοιμων για λάξευση.

343 Moundrea - Agrafioti 1981, 74. Perles 1994, 74.
344 Elster 1989, 292, tab.10.15.
345 Perles 2004,31.
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Η συχνότητα φλοιωδών τέχνεργων από θεσσαλικό ραδιολαρίτη είναι χαμηλή στις 

λιθοτεχνίες της Νοτιοανατολικής Θεσσαλίας346 και ιδιαίτερα υψηλή στη λιθοτεχνία 

του Αχίλλειου (ερυθρός 21,7% και γκριζοπράσινος 35,4%). Στην πρώτη περίπτωση 

θεωρείται εισηγμένη πρώτη ύλη και στη δεύτερη αναγνωρίζεται η εγχώρια 

προέλευση από το άμεσο περιβάλλον του οικισμού. Επίσης, στη λιθοτεχνία του 

Αχίλλειου η επιτόπια κατεργασία γκριζομέλανου πυριτόλιθου και χαλκηδόνιου, 

πρώτων υλών υψηλής ποιότητας, θεωρείται βέβαιη παρά τη χαμηλή συχνότητα 

αποκρουσμάτων αποφλοίωσης (16,5% και 12,5% αντίστοιχα)347 σε αντίθεση με την 

περίπτωση των αντίστοιχης ποιότητας και προέλευσης πρώτων υλών της λιθοτεχνίας 

της Μπελίτσι.

Η περιορισμένη συχνότητα ή σπανιότητα αποκρουσμάτων αποφλοίωσης μηλιακού 

οψιανού αποτελεί αντιπροσωπευτική τάση των λιθοτεχνιών της ΜΝ εντός και εκτός 

Θεσσαλίας: τα προϊόντα αποφλοίωσης απαντούν με ποσοστά 3,6% στο Σέσκλο348, 

5% στο Αχίλλειο Φαρσάλων349, 2% στον Άγιο Πέτρο Κυρά Παναγιάς350, 12% στη 

Χαιρώνεια351 και 6% έως 11% στο Φράγχθι Αργολίδας352. Στη Λέρνα Αργολίδας353 η 

υψηλή συχνότητα εμφάνισης τέχνεργων με μερική κάλυψη φλοιού (22%) 

ερμηνεύεται από τους μελετητές στο πλαίσιο της διαχείρισης διαφορετικών τύπων 

πυρήνων354. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η αποφλοίωση του μηλιακού οψιανού 

λαμβάνει χοόρα εκτός οικισμών, πιθανότατα στους χώρους εξόρυξης, με στόχο τη 

σχεδόν ολοκληρωτική αφαίρεση του φλοιού και κυρίως τον έλεγχο της ποιότητας και 

τη μείωση του βάρους μεταφοράς ακατάλληλης πρώτης ύλης στις θέσεις. Στο πλαίσιο 

αυτό η λιθοτεχνία της Μαγούλας Μπελίτσι δεν αποτελεί εξαίρεση.

346 Moundrea-Agrafioti 1981, 72-3.
347 Elster 1989, 292, tab.10.15, 300.
348 Moundrea - Agrafioti 1981, 65-6, tab.3.
349 Elster 1989, 292, tab.10.15.
350 Μουνδρέα - Αγραφιώτη 1992α, 198.
351 Perles 2004,31.
352 Perles 2004, 52, tab. 5.2, doc 5.6, 5.7, 5.8, 5.9.
353 Kozlowski et al. 1996,316, 330-31, fig.9, tab. 11.
354 Οι πυρήνες προκύπτουν από ολικά ή μερικά αποφλοιωμένους φυσικούς κονδύλους που διατηρούν 
τμήματα φλοιού στην επιφάνεια και αφαιρούνται στο στάδιο της πλήρους κατάτμησης.
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8.1.3. Πυρήνες και Τεχνικά Αποκρούσματα
Η ανασύνθεση των τεχνικών λάξευσης του πυρήνα λεπίδων είναι δυνατή χάρη 

στην παρουσία πυρήνων, τεχνικών αποκρουσμάτων και ορισμένων ατυχημάτων 

λάξευσης. Ως τεχνικά αποκρούσματα {pieces characteristiques) προσδιορίζονται τα 

προϊόντα διαμόρφωσης και ανανέωσης ή επανασχεδιασμού του πυρήνα, τα οποία 

ανάγονται χωρίς επιφύλαξη σε συγκεκριμένο στάδιο της εγχειρηματικής αλυσίδας355. 

Οι πυρήνες και τα τεχνικά αποκρούσματα αντιπροσωπεύονται με ιδιαίτερα χαμηλή 

συχνότητα (3,5%, 6 τέχνεργα) στη λιθοτεχνία της Μπελίτσι (Πίνακας 7). Ο 

συσχετισμός των δεδομένων της τεχνολογίας παρέχει πληροφορίες διαγνωστικές των 

διαφορετικών τεχνικών επιλογών και της κατάστασης εισαγωγής των αξιοποιήσιμων 

πρώτων υλών στη θέση.

Πυρήνες και Τεχνικά Αποκρούσματα Πυριτόλιθου
Πυρήνες εγχώριου πυριτόλιθου μέσης και χαμηλής ποιότητας δεν ανευρέθηκαν 

στο σύνολο των τέχνεργων των τομών Τ58 και 775, η μορφολογία ωστόσο των 

παραγόμενων προϊόντων, κατεξοχήν φολίδων, που δεν είναι απλά απορρίμματα της 

προετοιμασίας των πυρήνων, όπως στην περίπτωση του μηλιακού οψιανού, αλλά 

προϊόντα σκόπιμης απόκρουσης με τη συμμετοχή του συγκεκριμένου υποβάθρου στα 

εργαλεία προϋποθέτει την ύπαρξη πυρήνων φολίδων μικρών διαστάσεων, πιθανότατα 

απροσδιόριστου σχήματος με τυχαίες αποκρούσεις πολλαπλών κατευθύνσεων 

(πολυεδρική λάξευση) στην επιφάνεια.

Το μη γεωμετρικό σχήμα των πυρήνων από τους οποίους φαίνεται ότι προέρχεται 

το σύνολο των φολίδων της λιθοτεχνίας υποδηλώνει έλλειψη ιδιαίτερης προσπάθειας 

για σχηματοποίηση του πυρήνα, καθώς φαίνεται ότι ακολουθούνται οι φυσικά 

διαμορφωμένες επιφάνειες της ακατέργαστης πρώτης ύλης. Η παρουσία πολυεδρικών 

θραυσμάτων επιβεβαιώνει την ύπαρξη πυρήνων με δύο ή περισσότερες επιφάνειες 

κρούσης, χαρακτηριστικό που ενδεχομένως σχετίζεται με μια εντατική εκμετάλλευση 

του πυρήνα - πολλαπλή απολέπιση του ίδιου πυρήνα εναλλάσσοντας τις 

κατευθύνσεις απολέπισης -.

Η απουσία πυρήνων δυσχεραίνει την ανασύνθεση των σταδίων της διαμόρφωσης, 

μια ιδιαίτερα απλή και σύντομη διαδικασία προσαρμοσμένη στη φυσική επιφάνεια 

του πετρώματος: απευθείας κατάτμηση σε φλοιώδη επιφάνεια ή δημιουργία λείου 

επιπέδου επίκρουσης, απόσπαση φολίδων και αποκρούσεις πολυεδρικής κατεύθυνσης

355 Inizan et al. 1992,39. 1999,34.
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στις περισσότερο ακανόνιστες επιφάνειες. Στο πλαίσιο αυτό ερμηνεύεται η απουσία 

τεχνικών αποκρουσμάτων σχετικών με τη διαμόρφωση ή την ανανέιοση του πυρήνα.

Η υψηλή συχνότητα φλοιωδών φτερνών ενισχύει την υπόθεση της απευθείας 

κατάτμησης σε φλοιώδη επιφάνεια, ενώ η παρουσία λείων φτερνών σε φλοιώδεις 

φολίδες τεκμηριώνει την κατάτμηση των πυρήνων με αποκρούσεις πολλαπλών 

κατευθύνσεων, όπου το αρνητικό της προηγούμενης απόσπασης χρησιμοποιείται ως 

επόμενο επίπεδο επίκρουσης. Επίσης, η παρουσία γραμμικών και στιγμοειδών 

φτερνών μαρτυρά βίαιη κρούση. Η διαχείριση και κατεργασία των πυρήνων φολίδων 

της Μαγούλας Μπελίτσι, όπως αυτή περιγράφηκε παραπάνω, συνάδει τέλος με τα 

δεδομένα λιθοτεχνιών της ΜΝ εντός και εκτός Θεσσαλίας356.

Εξαιρετικά περιορισμένες είναι οι γνώσεις μας για την τεχνολογική αλυσίδα του 

υψηλής ποιότητας πυριτόλιθου, καθώς δεν πρόκειται για ολοκληρωμένες σειρές 

τέχνεργων. Πυρήνες και τεχνικά αποκρούσματα θεσσαλικού ραδιολαρίτη και 

χαλκηδόνιου δεν ανευρέθηκαν με εξαίρεση μία λεπίδα με κορυφή 2ης σειράς από 

χαλκηδόνιο (Εικ.29.6., Σχ.1:4) που φέρει εγκάρσια αρνητικά φολίδων στη μία 

πλευρά. Αναγνωρίζεται έτσι η ύπαρξη κωνικού πυρήνα λεπίδων και η λάξευση 

κορυφών για την απόσπαση των πρώτων λεπίδων. Η λεπίδα με κορυφή δεν αποτελεί 

απλά τεχνικό απόκρουσμα, αλλά ένα φορέα που έχει διαμορφωθεί σε εργαλείο 

(ξέστρο) (Εικ.29.6., Σχ.1:4), στο πλαίσιο της εξαντλητικής εκμετάλλευσης ενός 

εισηγμένου υλικού πολύ καλής ποιότητας και «πολύτιμου» για τους χρήστες της 

κοινότητας.

Η συγκριτική εξέταση των μετρικών δεδομένων της λεπίδας με κορυφή και της 

μεμονωμένης λεπίδας χαλκηδόνιου, εκτιμώμενου αρχικού μήκους 45 χιλ., πλάτους 21 

χιλ. και πάχους 5 χιλ., και η μορφολογία των προϊόντων καθιστά βέβαιη την ένταξη 

της τελευταίας σε διαφορετική εγχειρηματική αλυσίδα. Συγκρίσιμη είναι η περίπτωση 

της ΜΝ Λέρνας, όπου οι λεπίδες χαλκηδόνιου που ανευρέθηκαν στη θέση δεν 

αποτελούν προϊόντα επιτόπιας κατάτμησης κωνικού πυρήνα μικρολεπίδων, αλλά 

εισαγόμενα προϊόντα357.

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι ενδείξεις επιτόπιας κατεργασίας θεσσαλικού 

ραδιολαρίτη και χαλκηδόνιου είναι ανύπαρκτες: πρόκειται για επιλεγμένα προϊόντα 

κατάτμησης πυρήνων λεπίδων διαφορετικών διαστάσεων που εισάγονται στη θέση 

ως έτοιμα εργαλεία. Αναπόφευκτα, η ανασύνθεση των τεχνικών λάξευσης θα

356 Moundrea - Agrafioti 1981, 67. Perles 1990α, 23. 2004, 17, 31, 33, 53.
357 Kozlowski et al. 1996, 300, tab. 11,13.
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στηριχθεί αποκλειστικά στα τεχνομορφολογικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της 

απόκρουσης.

Σε συγχρονικό άξονα η απουσία πυρήνων και η εξαιρετική σπανιότητα τεχνικών 

αποκρουσμάτων θεσσαλικού ραδιολαρίτη (0,6%) χαρακτηρίζει τις λιθοτεχνίες της
•3 ^ 0

Νοτιοανατολικής Θεσσαλίας και της περιοχής της Λάρισας (Οτζάκι, Άργισσα). Η 

κατάσταση διαφοροποιείται σημαντικά σε θέσεις της δυτικής θεσσαλικής πεδιάδας: 

στον Πρόδρομο Καρδίτσας δεκαεννέα (19) από τους είκοσι δύο (22) πυρήνες 

λεπίδων ή φολίδων ήταν από θεσσαλικό ραδιολαρίτη, στο Αχίλλειο Φαρσάλων360 και 

στην Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου361 πυρήνες και τεχνικά αποκρούσματα θεσσαλικού 

ραδιολαρίτη, αρκετά από τα οποία φέρουν ίχνη χρήσης ή επεξεργασία, απαντούν σε 

ποσοστό 7,8% και 16,3% αντίστοιχα στο σύνολο της λιθοτεχνίας των οικισμών.

Σε γενικές γραμμές η απουσία ή χαμηλή συχνότητα πυρήνων πυριτόλιθου δεν 

θεωρείται τυχαίο γεγονός, εφόσον αποτελεί αντιπροσωπευτική τάση των σύγχρονων 

με τη Μαγούλα Μπελίτσι λιθοτεχνιών. Σε θέσεις της Νοτιοανατολικής Θεσσαλίας 

(Σέσκλο και Μαγούλα Καραμουρλάρ) ανευρέθηκαν δύο (2) μόνο πυρήνες φολίδων, 

ενώ η απουσία πυρήνων λεπίδων είναι χαρακτηριστική362. Μεμονωμένοι πυρήνες 

λεπίδων έχουν εντοπισθεί στον Άγιο Πέτρο Κυρά Παναγιάς363 και τη Λέρνα 

Αργολίδας364. Σχετικά με την ερμηνεία του φαινομένου έχουν προταθεί οι ακόλουθες 

απόψεις: α) εξαντλητική εκμετάλλευση και επαναχρησιμοποίηση πυρήνων, β) ενδο- 

οικισμική λειτουργική διαφοροποίηση: διάκριση χώρων παραγωγής πυρήνων και 

χρήσης εργαλείων και γ) κατεργασία πυρήνων εκτός οικισμού και μεταφορά 

επιλεγμένων προϊόντων στη θέση365.

Ο παράγοντας της ενδο-οικισμικής λειτουργικής διαφοροποίησης366με την έννοια 

της διαφοροποιημένης λειτουργίας των χώρων πρωτογενούς κατεργασίας της ύλης 

και των χώρων χρήσης των εργαλείων φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση της 

Μπελίτσι, καθώς σημαντική συγκέντρωση πυρήνων φολίδων (6) διαπιστώθηκε σε 

άλλη ζώνη του οικισμού, στην τομή Τ60. βόρεια των τομών που μελετήσαμε. Η 

αποθήκευση πυρήνων στη συγκεκριμένη ζώνη του οικισμού δεν θα πρέπει να

358 Moundrea - Agrafioti 1981, 65, tab.3, 68.
359 Moundrea - Agrafioti 1975.
360 Elster 1989,290, tab.10.11. 1994, 174, fig. 2a-b.
361 Elster 1994, 174, ch. 9.
362 Moundrea - Agrafioti 1981, 65, tab.3.
363 Μουνδρέα - Αγραφιώτη 1992α, 196, πιν. 3.
364 Kozlowski et al. 1996, 325, 344, ILL. 6.1-2.
365 Moundrea - Agrafioti 1981, 66.
366 Μουνδρέα - Αγραφιώτη 2007, 162.
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αποκλεισθεί, ωστόσο η παραπάνω άποψη διατυπώνεται με επιφύλαξη, εφόσον δεν 

έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του συνόλου της λιθοτεχνίας του οικισμού.

Πυρήνες και Τεχνικά Αποκρούσματα Οψιανού
Η συχνότητα πυρήνων και τεχνικών αποκρουσμάτων, προϊόντων της απόκρουσης 

που συνδέονται με αρχικές φάσεις διαμόρφωσης ή ανανέωσης του πυρήνα λεπίδων 

είναι ιδιαίτερα χαμηλή (3%, 5 τέχνεργα). Η μη αντιπροσώπευση όλων των τεχνικών 

κατηγοριών και η χαμηλή συχνότητα της κάθε επιμέρους κατηγορίας καθιστούν την 

τεχνολογική αλυσίδα του οψιανού ελλιπή και δεν επιτρέπουν να υποθέσουμε επιτόπια 

κατεργασία, αλλά μικρής κλίμακας ενδο-κοινοτική παραγωγή. Ωστόσο, η παρουσία 

ενός πυρήνα, χαρακτηριστικών τεχνικών αποκρουσμάτων και ατυχημάτων λάξευσης 

παρέχει περισσότερες πληροφορίες, διαγνωστικές της κατεργασίας του οψιανού σε 

σχέση με τον πυριτόλιθο.

Από μορφολογική άποψη πρόκειται για κωνικό πυρήνα λεπίδων με αυλακωτή 

επιφάνεια απόκρουσης, αλλά σε τελική φάση εκμετάλλευσης κρίνοντας από τις 

διαστάσεις του (Πίνακας 8, Εικ.29.1., Εικ.30.1., Σχ. 1:1). Οι μικρές διαστάσεις και η 

παρουσία λεπίδων μήκους 32 χιλ. και 35 χιλ. καταδεικνύουν εντατική εκμετάλλευση 

του πυρήνα, αν και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το αρχικό μήκος του. Το επίπεδο 

επίκρουσης του πυρήνα, ελλειψοειδούς διατομής, έχει ανανεωθεί με απόσπαση 

τεσσάρων φολίδων και εμφανίζει κλίση 70° σε σχέση με την επιφάνεια απόκρουσης, 

στην οποία διακρίνονται οκτώ (8) αρνητικά μικρολεπίδων μιας κατεύθυνσης, 

τέσσερα (4) στην πρόσθια όψη, δύο (2) στην οπίσθια όψη και δύο (2) στις πλευρές.

Η επιφάνεια απόκρουσης εμφανίζει ελαφρά κύρτωση και μικρολεπίδες έχουν 

αποσπασθεί σε ελαφρά κλίση σε σχέση με τον κατά μήκος άξονα του πυρήνα. Η 

αφαίρεση μικρολεπίδων πραγματοποιείται σε όλη την περιφέρεια του πυρήνα, 

περισσότερο συστηματικά όμως στις δύο όψεις, οι οποίες χωρίζονται με ευθύγραμμες 

ακμές, ιδιαίτερα δε στην πρόσθια όψη του πυρήνα, γεγονός που την κάνει 

περισσότερο πεπλατυσμένη σε σχέση με την οπίσθια όψη και τις πλευρές. Οι 

τελευταίες λεπίδες που αποσπάσθηκαν από την επιφάνεια απόκρουσης έχουν πλάτος 

που κυμαίνεται από 5 έως 9 χιλ., οπότε πρόκειται για απόσπαση μικρολεπίδων.

Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του πυρήνα, αλλά και όσα προκύπτουν από τις 

λεπίδες του οικισμού μαρτυρούν ότι οι λεπίδες αποσπώνται με τοποθέτηση του 

πίεστρου κοντά στην περιφέρεια ενός λείου επιπέδου επίκρουσης με κατάργηση του 

γείσου που δημιουργείται από τα αρνητικά των κώνων των προηγούμενων σειρών 

λεπίδων στην περιφέρεια του πυρήνα. Η κατάργηση του γείσου στην περιφέρεια του
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πυρήνα με μορφή μικροαπολεπίσεων είναι ευδιάκριτη σε τρεις περιπτώσεις μετά την 

ανανέωση του επιπέδου της επίκρουσης.

Στις δύο όψεις του πυρήνα διακρίνονται αρνητικά λεπίδων με αναστροφή που 

οδήγησαν στην αχρήστευση και την τελική εγκατάλειψή του. Η λεπίδα με 

χαρακτηριστικά αναστροφής του συνόλου της μελέτης, δεν αντιστοιχεί με τα δύο 

ατυχήματα της αναστροφής που διακρίνονται στην επιφάνεια απόκρουσης του 

πυρήνα. Το άκρο είναι φυσικό και οξύληκτο, καθώς δεν έχει αφαιρεθεί η βάση του 

πυρήνα, μια πρακτική που εφαρμόζεται συνήθως για τυχόν διόρθωση ατυχημάτων, 

αλλά ταυτόχρονα θα προκαλούσε σημαντική μείωση του μήκους του πυρήνα. 

Επομένως, η διατήρηση του άκρου θεωρείται αναμενόμενη, καθώς συνάδει με τη 

διαχείριση εισηγμένης πρώτης ύλης δυσεύρετης και πολύτιμης για τη συγκεκριμένη 

κοινότητα. Τέλος, οι τυχαίες αποσπάσεις που διακρίνονται στο άκρο του πυρήνα 

σχετίζονται με τη χρήση του κατά την εφαρμογή της πίεσης.

Η κατάλληλη διαμόρφωση του πυρήνα και η προετοιμασία της κορυφής που 

κατευθύνει την απόσπαση των πρώτων λεπίδων τεκμηριώνεται με την παρουσία 

λεπίδας με κορυφή 2ης σειράς (Εικ.29.3., Εικ.35.2, Σχ.1:3., Σχ.6:2), άμεσο προϊόν της 

αφαιρετικής ακολουθίας και ένδειξη επιτόπιας κατάτμησης του πυρήνα, που θα 

απούσιαζε στην περίπτωση εισαγωγής του οψιανού στη θέση με τη μορφή πυρήνων 

σε προχωρημένο στάδιο διαμόρφωσης. Η ανανέωση του επιπέδου επίκρουσης και του 

γείσου στην περιφέρεια του πυρήνα μετά από κάθε σειρά απολεπίσεων, με στόχο τον 

έλεγχο της γωνίας κλίσης με την επιφάνεια απόκρουσης, επιτυγχάνεται όχι με την 

αφαίρεση δίσκων, αλλά ελλειψοειδών φολίδων με κεντροφερείς απολεπίσεις. Από το 

σύνολο των τέχνεργων της Τ58 προέρχεται μία φολίδα ανανέωσης του επιπέδου 

επίκρουσης (Εικ.29.4., Σχ.1:2). Αντίστοιχα τεχνικά αποκρούσματα (λεπίδα με 

κορυφή 2% σειράς και φολίδα ανανέωσης επιπέδου επίκρουσης) απαντούν και στο 

σύνολο της λιθοτεχνίας της τομής 775.

Η ανανέωση του επιπέδου επίκρουσης με την απόσπαση φολίδων και όχι δίσκων 

ανανέωσης, πρακτική που απαντά σε σύγχρονες λιθοτεχνίες της Νοτιοανατολικής 

Θεσσαλίας367, θεωρείται μάλλον αναμενόμενη στη λιθοτεχνία της Μπελίτσι, διότι η 

αφαίρεση δίσκων ανανέωσης προκαλεί σημαντική μείωση του μήκους του πυρήνα. 

Επομένως, η χαμηλή ή ανάλογη με την αφθονία πρώτης ύλης συχνότητα εμφάνισης 

αποκρουσμάτων που προκαλούν μείωση του αρχικού μήκους του πυρήνα είναι

367 Moundrea - Agrafioti 1981, 72.
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εύλογη στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι οικονομίας της πρώτης ύλης και δεν 

προκαλεί εντύπωση. Η παραπάνω υπόθεση ενισχύεται και από την παρουσία ιχνών 

χρήσης ή επεξεργασίας στα τεχνικά αποκρούσματα, στοιχείο που ερμηνεύεται στο 

πλαίσιο της εντατικής εκμετάλλευσης μιας εισηγμένης, δυσεύρετης και «πολύτιμης» 

πρώτης ύλης.

Τέλος, συμπληρωματικές πληροφορίες για τα τεχνομορφολογικά χαρακτηριστικά 

των πυρήνων παρέχουν τα ατυχήματα λάξευσης, στα οποία εντάσσεται μία λεπίδα με 

χαρακτηριστικά αναστροφής (Εικ.29.2., Εικ.30.2., Σχ1:6), προϊόν απόκρουσης 

βραχύτερο από το αναμενόμενο, η δημιουργία του οποίου οφείλεται σε ανωμαλία της 

επιφάνειας του πυρήνα, όταν η δύναμη κρούσης γυρίζει απότομα προς τα πίσω. Όπως 

διαπιστώθηκε όμως κατά την προσπάθεια ανασύνδεσης της ακολουθίας απόσπασης 

λεπίδας από την επιφάνεια του πυρήνα, η συγκεκριμένη λεπίδα δεν αντιστοιχεί στα 

φαινόμενα της αναστροφής που προκλήθηκαν από λανθασμένη εφαρμογή της πίεσης 

στην επιφάνεια του πυρήνα και οδήγησαν στην αχρήστευσή του. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα αποτελούσε αυτή καθαυτή ένδειξη επιτόπιας κατεργασίας του πυρήνα. 

Πυρήνες με παραμορφωμένες όψεις από απολεπίσεις αναστροφής απαντούν και στις 

λιθοτεχνίες της Νοτιοανατολικής Θεσσαλίας368. Τέλος, στα ατυχήματα λάξευσης 

εντάσσεται και μία λεπίδα με θραύση siret369 (Εικ.29.5., Σχ.1:5).

Συνήθως, η χαμηλή συχνότητα πυρήνων οψιανού, συχνά σε εξαντλημένη μορφή, 

εκλαμβάνεται ως ένδειξη έλλειψης της πρώτης ύλης370. Στις λιθοτεχνίες της 

Νοτιοανατολικής Θεσσαλίας οι πυρήνες οψιανού απουσιάζουν και τα τεχνικά 

αποκρούσματα σπανίζουν . Στο Αχίλλειο Φαρσάλων πυρήνες και τεχνικά 

αποκρούσματα οψιανού αντιπροσωπεύονται με ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό (0.09%). 

Στο Φράγχθι Αργολίδας η χαρακτηριστική απουσία πυρήνων, λεπίδων με κορυφή και 

ατυχημάτων λάξευσης δεν επιτρέπουν την ανασύνθεση της διαχείρισης των πυρήνων, 

ενώ η παρουσία κωνικών πυρήνων λεπίδων αναγνωρίζεται από μεμονωμένο 

πυραμίδιο πυρήνα και ελάχιστες λεπίδες με υπέρβαση373. Η συχνότητα δίσκων και 

φολίδων ανανέωσης του πυρήνα είναι επίσης ιδιαίτερα χαμηλή. Τέλος, στη Λέρνα

Moundrea - Agrafioti 1981, pi. 1.2.
369 Λεπίδα τύπου siret: λεπίδα που θραύεται στον επιμήκη άξονα κατά την απόσπασή της από τον 
πυρήνα και ταυτόχρονα δημιουργούνται δύο κάθετα επίπεδα απόσπασης, από τα οποία το δεύτερο 
διαχωρίζει τη λεπίδα σε δύο τμήματα λιγότερο ή περισσότερο ίσα.
370 Kozlowski et al. 1996,316.
371 Moundrea-Agrafioti 1981, 65, 74, tab. 3.
372 Elster 1989,290, tab.10.12.
373 Perles 2004, 17- 8, 33, 136, doc. 5.6-5.9.
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της ΜΝ η ανεύρεση δύο μόνο πυρήνων και ενός θραύσματος, η εξαντλημένη μορφή 

και οι συνεχείς ανανεώσεις συσχετίζονται με τη δυσχέρεια προμήθειας του υλικού374.

Σύνοψη

Επιχειρώντας την ανασύνθεση των τεχνικών λάξευσης σε σχέση με τα αρχικά 

στάδια διαμόρφωσης και κατάτμησης, όπως αυτά παρουσιάζονται μέσα από τους 

πυρήνες και τα τεχνικά αποκρούσματα, διαπιστώνονται σημαντικές διαφορές όσον 

αφορά την κατεργασία των πρώτων υλών της Μαγούλας Μπελίτσι. Από τα δεδομένα 

της λιθοτεχνίας είναι δυνατή η ανασύνθεση της διαδικασίας παραγωγής λεπίδων από 
πυριτόλιθο και οψιανό.

Η τεχνολογική αλυσίδα του εγχώριου πυριτόλιθου χαρακτηρίζεται ελλιπής ως 

προς την αρχική και την τελική φάση της κατάτμησης με τη χαρακτηριστική απουσία 

ακατέργαστης ύλης και πυρήνων φολίδων. Η επιτόπια κατεργασία τεκμηριώνεται από 

την παρουσία του σταδίου της αποφλοίωσης, που λαμβάνει χώρα εντός του οικισμού, 

και η υψηλή συχνότητα εμφάνισης αποκρουσμάτων αποφλοίωσης σχετίζεται με την 

ευχέρεια πρόσβασης σε άμεσες πηγές και τη μέτρια ποιότητα του υλικού. Η απουσία 

πυρήνων είναι δυνατό να ερμηνευθεί στο πλαίσιο της ενδο-οικισμικής λειτουργικής 

διαφοροποίησης και της αποθήκευσης σε άλλους χώρους τεχνικής δραστηριότητας. Η 

απουσία τεχνικών αποκρουσμάτων συνδέεται με την ιδιαίτερα απλή, σύντομη και 

προσαρμοσμένη στη φυσική επιφάνεια του πετρώματος κατεργασία της ύλης. Η 

συγκεκριμένη πρακτική απαντά σε θεσσαλικές λιθοτεχνίες της ΜΝ, όπου 

αντιπροσωπεύονται σε γενικές γραμμές όλα τα στάδια της εγχειρηματικής αλυσίδας.

Εξαιρετικά περιορισμένες έως ανύπαρκτες είναι οι γνώσεις μας για τα αρχικά 

στάδια κατεργασίας και τις στρατηγικές κατάτμησης του πυριτόλιθου υψηλής 

ποιότητας και τοπικής προέλευσης εξαιτίας της απουσίας ακατέργαστης ύλης, 

φλοιωδών τέχνεργων, πυρήνων και τεχνικών αποκρουσμάτων. Σύμφωνα με όλες τις 

ενδείξεις η κατεργασία της ύλης και η παραγωγή υποβάθρων, κυρίως λεπίδων, 

λάμβανε χώρα εκτός οικισμού, ενώ η χρωματική ποικιλία, η διαφοροποίηση των 

διαστάσεων και η μορφολογία των παραγόμενων προϊόντων ενισχύει την υπόθεση 

της προέλευσης από διαφορετικούς πυρήνες και εγχειρηματικές αλυσίδες παραγωγής 

και της εισαγωγής στη θέση ως επιλεγμένα προϊόντα από διάφορα στάδια 

κατεργασίας των πυρήνων με τη μορφή έτοιμων εργαλείων, πρακτική γνωστή από

374 Kozlowski et al. 1996,315-16,329,331,336, tab. 11, 13, fig. 8b.
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σύγχρονες θεσσαλικές θέσεις375. Η ανασύνθεση της εγχειρηματικής αλυσίδας είναι 

αδύνατη και ενδο-κοινοτική λιθοτεχνική δραστηριότητα αναγνωρίζεται μόνο στην 

περίπτωση της ανανέωσης ή τροποποίησης των ήδη μορφοποιημένων προϊόντων.

Η εγχειρηματική αλυσίδα του μηλιακού οψιανού είναι ατελής και παρέχει 

ελάχιστες πληροφορίες για την αρχή της κατεργασίας και τη φύση των πυρήνων, 

λόγω της απουσίας ακατέργαστης ύλης και αποκρουσμάτων αποφλοίωσης και της 

χαμηλής συχνότητας τεχνικών αποκρουσμάτων. Η αποφλοίωση και τα αρχικά στάδια 

κατεργασίας λάμβαναν χώρα εκτός οικισμού, πιθανότατα στους χώρους εξόρυξης, 

όπως συμβαίνει άλλωστε στο σύνολο των λιθοτεχνιών της περιόδου376. Τα ελάχιστα 

τεχνικά αποκρούσματα και ατυχήματα λάξευσης μαρτυρούν μικρής κλίμακας 

επιτόπια κατεργασία που επικεντρώνεται στην πλήρη κατάτμηση του υλικού, όπως 

προκύπτει από τη χαρακτηριστική απουσία φολίδων διαμόρφωσης του πυρήνα.

Η εγχώρια όμως εκμετάλλευση του οψιανού τεκμηριώνεται από την παρουσία 

κωνικού πυρήνα λεπίδων με αυλακωτή επιφάνεια απόκρουσης, διαμόρφωση 

κορυφών για απόσπαση των πρώτων λεπίδων377, κατάτμηση σε όλη την περιφέρεια 

του πυρήνα, ανανέωση επιπέδου επίκρουσης με φολίδες που φέρουν κεντροφερείς 

απολεπίσεις, δεύτερη ανανέωση επιπέδου επίκρουσης, κατάτμηση και αχρήστευση 

από αναστροφή και τελική εγκατάλειψη σε εξαντλημένη μορφή που σχετίζεται με τη 

δυσχέρεια προμήθειας του υλικού.

Η εισαγωγή του μηλιακού οψιανού στη θέση με μορφή πλήρως διαμορφωμένων 

πυρήνων, έτοιμων για λάξευση και παραγωγή λεπίδων, τεκμηριώνεται από τη 

χαρακτηριστική απουσία φολίδων αφαίρεσης φλοιού και αρχικής διαμόρφωσης του 

πυρήνα. Επίσης, τα δεδομένα λιθοτεχνιών από επιφανειακές έρευνες στην ευρύτερη 

περιοχή του Αλμυρού μαρτυρούν ότι η περιοχή δεχόταν προδιαμορφωμένους
17Qπυρήνες οψιανού κατ'αντιστοιχία με γνωστές λιθοτεχνίες της ΜΝ της Θεσσαλίας

ΙΟΛ

και της Πελοποννήσου (Φράγχθι και Λέρνα Αργολίδας) .

375 Moundrea-Agrafioti 1981, 72-3.
376 Moundrea-Agrafioti 1981. Perles 2004.
377 Kozlowski et al. 1996, 325. Στη Λέρνα Αργολίδας δεν εφαρμόζεται η συγκεκριμένη μέθοδος 
κατάτμησης, αλλά λεπίδες ή μικρολεπίδες αφαιρούνται από προετοιμασμένη επιφάνεια απόκρουσης 
πυρήνα μετά την κατάργηση των ακμών της περιφέρειας. Η ανανέωση επιτυγχάνεται με αφαίρεση 
δίσκων ή λεπίδων και φολίδων από το μέτωπο του πυρήνα με αποτέλεσμα τη δημιουργία στενής και 
συμμετρικής επιφάνειας κατάτμησης. Η συγκεκριμένη μέθοδος καταδεικνύει περιορισμένη τεχνική 
δεξιότητα των λαξευτών.
378 Reinders 2004.
379 Moundrea-Agrafioti 1981. Karimali 1994.
380 Perles 1990α, 4, 9. 2004, 33, 53-7, 136. Kozlowski et al. 1996, 325.

96

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:09:13 EEST - 44.213.66.193



8.2. Κατάτμηση

Με τον όρο κατάτμηση (debitage) προσδιορίζεται η σκόπιμη λάξευση της πρώτης 

ύλης. Κάθε προϊόν κατάτμησης του πυρήνα (φολίδα, λεπίδα, μικρολεπίδα ή θραύσμα) 

ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχει στην εγχειρηματική αλυσίδα χαρακτηρίζεται 

γενικά ως απόκρουσιια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή περιγραφή των 

προϊόντων της απόκρουσης αποτελεί η διάκριση φολίδων, λεπίδων και μικρολεπίδων 

βάσει μετρικών δεδομένων. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των όψεων και του 

κάτω άκρου των τέχνεργων παρέχουν τις διαγνωστικές πληροφορίες των τεχνικών 
λάξευσης που έχουν χρησιμοποιηθεί.

Η σχέση μήκους - πλάτους καθορίζει και προσδιορίζει τη διάκριση λεπίδων και 

φολίδων. Με τον όρο ^^i0sc προσδιορίζονται τα αποκρούσματα διαμόρφωσης ή 

κατάτμησης της ακατέργαστης πρώτης ύλης ή του πυρήνα, αλλά και σκόπιμων 

φορέων. Οι φολίδες είναι πλατιές ή επιμήκεις και διακρίνονται σε ακανόνιστες, 

ωοειδείς και αιχμηρές. Με τον όρο λεπίδες προσδιορίζονται τα επιμήκη 

αποκρούσματα, το αρχικό μήκος των οποίων ισούται τουλάχιστον με το διπλάσιο του 

πλάτους. Οι λεπίδες έχουν μία τουλάχιστον κεντρική, δύο ή περισσότερες νευρώσεις 

και πλευρές παράλληλες ή υποπαράλληλες. Η διάκριση λεπίδων και μικρολεπίδων 

στηρίζεται σε μετρικά κριτήρια. Μικρολεπίδες θεωρούνται οι λεπίδες πλάτους 

μικρότερου των 10 χιλ. Η κατηγορία διάφορα περιλαμβάνει τα μικρά απολεπίσματα. 

άμορφα και αδιάγνωστα θραύσματα πρώτης ύλης κάτω των 10 χιλ. που αποτελούν 

προϊόντα κατεργασίας του πυρήνα ή δευτερογενούς επεξεργασίας χωρίς μορφολογικά 

ή τεχνικά χαρακτηριστικά. Στην ίδια κατηγορία κατατάσσονται πολυεδρικά 

θραύσματα, ακανόνιστου σχήματος με απολεπίσεις πολλαπλών κατευθύνσεων, χωρίς 

ευδιάκριτα αρνητικά απολέπισης, η ακριβής προέλευση των οποίων δεν είναι δυνατό 
να προσδιορισθεί με ακρίβεια.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω καταρτίσθηκε ο σχετικός πίνακας με τη μορφολογία των 

προϊόντων της απόκρουσης (Πίνακας 9, Γράφημα 7). Η αριθμητική υπεροχή των 

φολίδων (72%) σε σχέση με τις λεπίδες (20%) είναι αδιαμφισβήτητη. Η συχνότητα 

φολίδων και λεπίδων διαφοροποιείται σημαντικά ανά πρώτη ύλη: κυριαρχία φολίδων 

σε πυριτόλιθο (83%, 113 τέχνεργα) και λεπίδων σε οψιανό (86%, 24 τέχνεργα). Ανά 

κατηγορία πυριτόλιθου διαπιστώνεται η κυριαρχία των φολίδων (87%, 112 τέχνεργα) 

στον εγχώριο και χαμηλής ποιότητας πυριτόλιθο και των λεπίδων (91%, 10 τέχνεργα) 

στον εισηγμένο πυριτόλιθο υψηλής ποιότητας (θεσσαλικό ραδιολαρίτη, χαλκηδόνιο). 

Η υψηλή συχνότητα φολίδων και η άνιση κατανομή φολίδων και λεπίδων ανά πρώτη
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ύλη σχετίζονται με τον τρόπο προμήθειας και την απολεπιστική ποιότητα των υλών. 

Οι φολίδες πυριτόλιθου χαμηλής ποιότητας είναι προϊόντα σκόπιμης παραγωγής, ενώ 

οι φολίδες οψιανού προέρχονται από τη διαμόρφοιση ή ανανέωση του πυρήνα 

λεπίδων (βλ. Κεφάλαιο 8.1). Εξαιρετική ομοιότητα παρουσιάζει το σύνολο των 

τέχνεργων της τομής 775: κυριαρχία φολίδων (67%) εγχώριου πυριτόλιθου έναντι 

λεπίδων (23%) θεσσαλικού ραδιολαρίτη και μηλιακού οψιανού.

Η λιθοτεχνία της Μπελίτσι διαφέρει σημαντικά από σύγχρονες ΜΝ λιθοτεχνίες 

της Ανατολικής Θεσσαλίας (Σέσκλο, Μαγούλα Καραμουρλάρ, Άγιος Πέτρος Κυρά 

Παναγιάς)381, όπου τα ποσοστά των λεπίδων είναι υψηλά (50% - 75%), και της 

Δυτικής Θεσσαλίας (Αχίλλειο Φαρσάλων)382, όπου παρά τη σχετικά ισομερή 

κατανομή φολίδων (46%) και λεπίδων (54%), οι λεπίδες παραμένουν κυρίαρχες. Η 

αριθμητική υπεροχή των λεπίδων χαρακτηρίζει και τις ΜΝ λιθοτεχνίες του Φράγχθι
'  383και της Λέρνας στην Αργολίδα

8.2.1. Βαθμός διατήρησης της Λιθοτεχνίας
Η εκτίμηση της πραγματικής συχνότητας των προϊόντων απόκρουσης προϋποθέτει 

εξέταση της κατάστασης διατήρησης των τέχνεργων, η οποία επηρεάζεται από την 

ευθραυστότητα της πρώτης ύλης, τις διαστάσεις και τη μορφολογία του υποβάθρου, 

τη θραύση κατά τη χρήση των εργαλείων ή μετά την απόρριψη των προϊόντων 

απόκρουσης με τη συνεχή ανακύληση ή άλλους τυχαίους παράγοντες.

Ο σχετικός με την κατάσταση διατήρησης των τέχνεργων πίνακας (Πίνακας 10) 

παρέχει τα ακόλουθα δεδομένα: ακέραια (50%, 75 τέχνεργα), κάτω (26%, 39 

τέχνεργα), μεσαία (23%, 34 τέχνεργα) και άνω (1%, 3 τέχνεργα). Η συντριπτική 

πλειοψηφία των ακέραιων τέχνεργων είναι φολίδες, γεγονός που οφείλεται στην 

ανθεκτικότητα του συγκεκριμένου υποβάθρου. Η ευθραυστότητα των λεπίδων, που 

διατηρούν κυρίως το κάτω και μεσαίο τμήμα, οφείλεται στη μεγάλη επιμήκυνση τους 

σε συνδυασμό με το μικρό πλάτος και πάχος. Η μη διατήρηση του άνω άκρου των 

λεπίδων θεωρείται αναμενόμενη και πιθανότατα οφείλεται είτε σε θραύση κατά τη 

χρήση ή εκ των υστέρων, φαινόμενο που απαντά σε υψηλό ποσοστό (70%) και στη 

λιθοτεχνία του Αχίλλειου384. Στη λιθοτεχνία της Μπελίτσι δεν προκαλεί εντύπωση το 

γεγονός ότι ο εγχώριος πυριτόλιθος που λαξεύεται αποκλειστικά για παραγωγή

381 Moundrea - Agrafioti 1981, 78, tab.5. 1992, 197, πιν. 3.
382 Elster 1989, 290, tab. 10.11.
383 Perles 2004, 53-7, tab.5.2. Kozlowski et al. 1996, 315, tab.13.
384 Elster 1989, 293-94, tab.10.20, tab. 10.21.
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φολίδων καταλαμβάνει υψηλότερο ποσοστό διατήρησης στο ακέραιο (93%) σε σχέση 

με τις άλλες δύο πρώτες ύλες της λιθοτεχνίας, η κατάτμηση των οποίων επιτρέπει την 

παραγωγή λεπίδων.

Κατά συνέπεια η αρχική ποσοστιαία αναλογία φολίδων και λεπίδων μεταβάλλεται, 

αν υπολογισθεί το ελάχιστο πλήθος των υποβάθρων, δηλαδή τα ακέραια τέχνεργα και 

όσα διατηρούν το κάτω τμήμα. Η ελάχιστη συχνότητα των λεπίδων (13%) είναι πολύ 

κατώτερη της αρχικής συχνότητας (20%) εξαιτίας της μεγάλης ευθραυστότητας των 

λεπίδων που θραύονται σε πολλά κομμάτια και φαίνονται περισσότερες από όσες 

αρχικά είναι. Ανάλογη είναι η εικόνα της τομής 775: η ελάχιστη συχνότητα λεπίδων 

(17%) είναι κατώτερη της αρχικής συχνότητας (22%) με τη διαφορά ότι ο βαθμός 

ευθραυστότητας είναι μικρότερος.

8.2.2. Προϊόντα Απόκρουσης
Φολίδες

Οι Φολίδες αντιπροσωπεύονται με 117 τέχνεργα ήτοι 72% των προϊόντων της 

απόκρουσης (Πίνακας 9, Γράφημα 7). Η πρώτη ύλη φαίνεται ότι επηρεάζει σε 

σημαντικό βαθμό τη μορφολογία του υποβάθρου: κυριαρχία πυριτόλιθου (96%) και 

εξαιρετικά περιορισμένη συχνότητα οψιανού (3,2%) και θεσσαλικού ραδιολαρίτη 

(0,8%). Αντίθετα, μηλιακός οψιανός είναι η κυρίαρχη ύλη των φολίδων του ΜΝ 

Σέσκλου και θεσσαλικός ραδιολαρίτης των φολίδων της Μαγούλας Καραμουρλάρ385 

και του Αχίλλειου . Μορφολογικά οι φολίδες της Μπελίτσι, επιμήκεις και πλατιές, 

διακρίνονται σε ακανόνιστες (53%, 62 τέχνεργα), αιχμηρές (40%, 46 τέχνεργα) και 

ωοειδείς (7%, 9 τέχνεργα) (Πίνακας 11, Γράφημα 8). Οι ακανόνιστες φολίδες 

απαντούν σε χαμηλής ποιότητας πυριτόλιθο και οι περισσότερο ελεγχόμενης μορφής 

ωοειδείς και αιχμηρές φολίδες σε θεσσαλικό ραδιολαρίτη και οψιανό. Οι ακανόνιστες 

φολίδες παραμένουν ανεπεξέργαστες, ενώ οι ωοειδείς και αιχμηρές φολίδες 

παρουσιάζουν ίχνη χρήσης και επεξεργασία.

Σύμφωνα με την κατανομή φολίδων ανά πρώτη ύλη και κατηγορία επεξεργασίας 

(Πίνακας 12) διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία των φολίδων εγχώριου πυριτόλιθου 

παραμένουν ανεπεξέργαστες σε αντίθεση με τις φολίδες θεσσαλικού ραδιολαρίτη και 

οψιανού που φέρουν ίχνη χρήσης. Παρά τον εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό 

φολίδων από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες που δεν επιτρέπει αμοιβαίες συγκρίσεις

385 Moundrea - Agrafioti 1981, 84, tab.8.
386 Elster 1989,290, tab. 10.11, tab.10.12.
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διαφαίνεται η διαφορετική διαχείριση των υλών. Η ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα 

ανεπεξέργαστων φολίδων πυριτόλιθου αποτελεί ένδειξη χρήσης μιας εγχώριας 

πρώτης ύλης που ανευρίσκεται με ευχέρεια στο άμεσο γεωλογικό περιβάλλον σε 

αντίθεση με την εντατική εκμετάλλευση δυσεύρετων υλών υψηλής ποιότητας στην 

εργαλειοτεχνία του οικισμού.

Αναφορικά με το μέγεθος και τις διαστάσεις των φολίδων ο μέσος όρος μήκους - 

ανεξάρτητα από πρώτη ύλη και κατηγορία επεξεργασίας - είναι 22,4 χιλ. με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα στις ομάδες 16-20 χιλ. ή 21-25 χιλ. Ο μέσος όρος πλάτους και 

πάχους είναι 15,6 χιλ. και 5,2 χιλ. αντίστοιχα, με μεγαλύτερη συχνότητα πλάτους στα 

12-14 χιλ. ή 14-16 χιλ. και πάχος 4-6 χιλ. Οι φολίδες της Μπελίτσι δεν είναι 

επομένως ιδιαίτερα επιμήκεις, αλλά αρκετά πλατιές και παχιές. Πρόκειται για μικρές 

φολίδες ανάλογου μεγέθους με φολίδες των ΜΝ λιθοτεχνιών της Νοτιοανατολικής 

Θεσσαλίας387, αλλά μικρότερων διαστάσεων από τις φολίδες του Αχίλλειου και της 

Πλατιάς Μαγούλας Ζάρκου388. Οι φολίδες πυριτόλιθου με μέσο όρο μήκους 23 χιλ., 

πλάτους 16 χιλ. και πάχους 5 χιλ. είναι ελαφρά πιο επιμήκεις, πλατιές και παχιές από 

τις φολίδες οψιανού με μέσο όρο μήκους 21 χιλ., πλάτους 15 χιλ. και πάχους 4,5 χιλ.

Ανά κατηγορία επεξεργασίας διαπιστώνουμε ότι φολίδες με κανονικές σχέσεις 

μήκους - πλάτους χρησιμοποιούνται ως εργαλεία (Πίνακας 13, Γράφημα 9-10). Οι 

ανεπεξέργαστες φολίδες πυριτόλιθου έχουν μέσο όρο μήκους 22 χιλ., πλάτους 15 χιλ. 

και πάχους 5 χιλ. Η μεγαλύτερη συχνότητα μήκους τοποθετείται στα 16-20 χιλ. ή 21- 

25 χιλ., πλάτους στα 12-14 χιλ. ή 15-17 χιλ. και πάχους στα 4-6 χιλ. Οι φολίδες 

πυριτόλιθου με ίχνη χρήσης και μέσο όρο μήκους 22 χιλ., πλάτους 17 χιλ. και πάχους 

5 χιλ. έχουν μεγαλύτερη συχνότητα μήκους στα 21-25 χιλ., πλάτους στα 16-18 χιλ. 

και πάχους στα 4-6 χιλ. Οι φολίδες πυριτόλιθου με ίχνη χρήσης είναι το ίδιο 

επιμήκεις και παχιές με τις ανεπεξέργαστες, αλλά περισσότερο πλατιές. Οι φολίδες 

πυριτόλιθου με επεξεργασία έχουν μέσο όρο μήκους 24 χιλ., πλάτους 17 χιλ. και 

πάχους 6 χιλ. και μεγαλύτερη συχνότητα μήκους στα 26-27 χιλ., πλάτους στα 17 χιλ. 

και πάχους στα 5-7 χιλ. Είναι περισσότερο επιμήκεις και παχιές από τις άλλες δύο 

κατηγορίες φολίδων. Η επιλογή υποβάθρων μεγαλύτερων διαστάσεων για χρήση ή 

επεξεργασία είναι επομένως σκόπιμη. Οι φολίδες με ίχνη χρήσης είναι πλατύτερες 

και οι φολίδες με επεξεργασία περισσότερο επιμήκεις και παχιές. Η σχέση 

πυριτόλιθου - οψιανού φαίνεται ότι επηρεάζει τις διαστάσεις των φολίδων.Οι φολίδες

387 Moundrea - Agrafioti 1981, 84-5, fig. A3, Α4.
388 Elster 1989, 277, tab. 10.14. 1994, 172, ch. 3.
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οψιανού με ίχνη χρήσης με μέσο όρο μήκους 22 χνλ., πλάτους 15 χιλ. και πάχους 4,5 

χιλ. είναι λιγότερο πλατιές και παχιές από τις αντίστοιχες φολίδες πυριτόλιθου.

Η άνιση κατανομή των φολίδων ανά πρώτη ύλη και ο εξαιρετικά περιορισμένος 

αριθμός φολίδων θεσσαλικού ραδιολαρίτη και μηλιακού οψιανού δυσχεραίνει τις 

αμοιβαίες συγκρίσεις ανά πρώτη ύλη και κατηγορία επεξεργασίας και περιορίζει σε 

σημαντικό βαθμό την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Κατά συνέπεια οι 

παραπάνω συσχετισμοί θεωρούνται ενδεικτικοί και θα οριστικοποιηθούν με την 

ολοκλήρωση της μελέτης του συνόλου της λιθοτεχνίας του οικισμού.

Λεπίδες

Οι λεπίδες αντιπροσωπεύονται με 34 τέχνεργα ήτοι 20% των προϊόντων 

απόκρουσης (Πίνακας 9, Γράφημα 7), μια ιδιαίτερα χαμηλή συχνότητα σε σχέση με 

σύγχρονες ΜΝ λιθοτεχνίες389. Η συχνότητα εμφάνισης λεπίδων είναι κατώτερη της 

αρχικής συχνότητας λαμβάνοντας το ελάχιστο πλήθος των υποβάθρων. Ο οψιανός 

(70%, 24 τέχνεργα) υπερέχει με σημαντική διαφορά του πυριτόλιθου (30%, 10 

τέχνεργα), σε αντίθεση με τη λιθοτεχνία του Αχίλλειου390. Οι περισσότερες λεπίδες 

πυριτόλιθου απαντούν σε θεσσαλικό ραδιολαρίτη και ελάχιστες σε χαλκηδόνιο. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι η πρώτη ύλη επηρεάζει σημαντικά τη 

μορφολογία του υποβάθρου: οι λεπίδες απαντούν αποκλειστικά σε πρώτες ύλες 

υψηλής ποιότητας και η σχέση οψιανού - πυριτόλιθου μεταβάλλεται σε σχέση με τις 

φολίδες. Η κυριαρχία του μηλιακού οψιανού σε υπόβαθρα λεπίδων χαρακτηρίζει και 

τις ΜΝ λιθοτεχνίες Σέσκλου και Μαγούλας Καραμουρλάρ391.

Η κατάσταση διατήρησης δεν επιτρέπει να ανασυνθέσουμε με βεβαιότητα την 

αρχική μορφολογία των λεπίδων. Οι λεπίδες, τριγωνικής ή τραπεζοειδούς διατομής 

και κυρτής τομής στο προφίλ, με πλευρές παράλληλες, υποπαράλληλες ή 

συγκλίνουσες δεν χαρακτηρίζονται από ιδαίτερη συμμετρία πλευρών και νευρώσεων 

με ελάχιστες εξαιρέσεις. Η διατομή των λεπίδων είναι συχνότερα τριγωνική (62%) 

και λιγότερο συχνά τραπεζιόσχημη (38%). Οι λεπίδες πυριτόλιθου είναι κυρίως 

τριγωνικής (7 τέχνεργα) και λιγότερο τραπεζιόσχημης διατομής (3 τέχνεργα). Η 

αντίστοιχη αναλογία στις λεπίδες οψιανού είναι 58% (14 τέχνεργα) έναντι 42% (10 

τέχνεργα). Η κυρτή επιμήκης τομή των λεπίδων υποδηλώνει απόσπαση από κωνικούς 

πυρήνες.

389 Moundrea - Agrafioti 1981, 78, tab.5. Elster 1989, 290, tab.10.11. Perles 2004, 52, tab.5.2.
390 Elster 1989, 290, tab.10.12.
391 Moundrea - Agrafioti 1981, 83, tab.8.
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Η ανομοιογένεια των λεπίδων πυριτόλιθου οφείλεται στη διαφορετική προέλευση, 

καθώς πρόκειται για επιλεγμένα προϊόντα κατάτμησης διαφορετικών πυρήνων και 

αλυσίδων παραγωγής. Αρκετές λεπίδες είναι έντονα παραμορφωμένες εξαιτίας της 

χρήσης τους ως σφηνίσκοι. Οι λεπίδες σοκολατή και γκριζοπράσινου ραδιολαρίτη με 

υποπαράλληλες ή κανονικά συγκλίνουσες πλευρές παρουσιάζουν μικρότερο βαθμό 

συμμετρίας σε σχέση με λεπίδες ερυθρού θεσσαλικού ραδιολαρίτη και χαλκηδόνιου 

με σχεδόν παράλληλες πλευρές και ευθύγραμμες ακμές. Οι λεπίδες οψιανού είναι 

περισσότερο συμμετρικές από τις λεπίδες πυριτόλιθου, αλλά δεν παρουσιάζουν τα 

χαρακτηριστικά των ιδιαίτερα συμμετρικών λεπίδων, γνωστών από άλλες ΜΝ 

λιθοτεχνίες. Οι πλευρές των λεπίδων είναι υποπαράλληλες ή ελαφρά συγκλίνουσες, 

λιγότερο συχνά παράλληλες με ευθύγραμμες ακμές και οι νευρώσεις υποπαράλληλες 

ή παράλληλες, σπανιότερα αποκλίνουσες ή κανονικά συγκλίνουσες. Οι λεπίδες 

τραπεζιόσχημης διατομής είναι περισσότερο συμμετρικές από τις λεπίδες τριγωνικής 

διατομής.

Μία λεπίδα οψιανού τραπεζιόσχημης διατομής, με τρία αρνητικά λεπίδων στην 

άνω όψη και ασύμμετρες, ακανόνιστες πλευρές και νευρώσεις, διαφέρει σημαντικά 

από τις λεπίδες του συνόλου, που υποθέτουμε ότι αποτελούν προϊόντα επιτόπιας 

κατεργασίας του κωνικού πυρήνα που ανευρέθηκε στη θέση (Εικ. 36.3., Σχ.6:6). Η 

μορφολογία και οι διαστάσεις της λεπίδας συνάδει με τις περισσότερο ακανόνιστες 

λεπίδες πυριτόλιθου ως προς τη μορφολογία και την τεχνική απόσπασης και μαρτυρεί 

προέλευση από διαφορετικό πυρήνα λεπίδων και εισαγωγή στη θέση ως έτοιμο 

εργαλείο.

Από το συσχετισμό πρώτης ύλης και κατηγορίας επεξεργασίας (Πίνακας 12) 

προκύπτει ότι ανεπεξέργαστες λεπίδες από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες δεν 

ανευρέθηκαν, με εξαίρεση τρεις λεπίδες οψιανού, η κατάσταση διατήρησης των 

οποίων (κάτω τμήμα) δεν επιτρέπει να είμαστε απόλυτα βέβαιοι για την αρχική 

εικόνα τους. Εικάζουμε ότι οι λεπίδες έφεραν αρχικά ίχνη χρήσης ή επεξεργασία 

λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι εισηγμένες πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας, αλλά 

περιορισμένης συχνότητας σε λιθοτεχνίες οικισμών συνήθως δεν παραμένουν 

ανεπεξέργαστες. Οι υπόλοιπες λεπίδες του συνόλου από οψιανό και πυριτόλιθο 

φέρουν ίχνη χρήσης ή επεξεργασία. Άλλωστε, μια τέτοια υπόθεση εξαντλητικής 

εκμετάλλευσης του οψιανού ενισχύεται από τη χρήση των τεχνικών αποκρουσμάτων 

του ως εργαλείων και την ανάλογη διαχείριση θεσσαλικού ραδιολαρίτη και 

χαλκηδόνιου.

102

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:09:13 EEST - 44.213.66.193



Η απουσία ακέραιων λεπίδων με εξαίρεση μία λεπίδα οψιανού που αποτελεί 

ατύχημα λάξευσης καθιστά αδύνατη την ανασύνθεση του αρχικού μήκους τους και 

περιορίζει σε σημαντικό βαθμό επιμέρους συσχετισμούς ανά πρώτη ύλη, αλλά και 

αμοιβαίες συγκρίσεις με σύγχρονες λιθοτεχνίες. Σύμφωνα με τις διαστάσεις των 

αρνητικών απολέπισης στην επιφάνεια απόκρουσης του πυρήνα λεπίδων 

υπολογίζεται ότι οι μικρότερες λεπίδες οψιανού είχαν μήκος 15 χιλ, ενώ η μοναδική 

ακέραια λεπίδα του συνόλου διατηρείται σε μήκος 35 χιλ. Λαμβάνοντας υπόψη το 

γεγονός ότι αρκετές μη ακέραιες λεπίδες είναι ανάλογου πλάτους και πάχους με τη 

συγκεκριμένη θεωρούμε πιθανό ότι το αρχικό μήκος και αυτών δεν υπερέβαινε τα 35 

χιλ. Υπολογίζεται ότι το αρχικό μήκος των μικρότερων λεπίδων πυριτόλιθου έφθανε 

τα 25-30 χιλ. και των μεγαλύτερων τα 40-45 χιλ., ενώ ακραία είναι η περίπτωση 

λεπίδας θεσσαλικού ραδιολαρίτη (Εικ.32.1., Σχ.3:1) σωζόμενου μήκους 77 χιλ., το 

αρχικό μήκος της οποίας υπολογίζεται στα 80-85 χιλ.

Αδιαμφισβήτητα η κατάσταση διατήρησης των λεπίδων δεν επιτρέπει να 

γνωρίζουμε το μέσο αρχικό μήκος τους και κατά πόσο η πρώτη ύλη επηρεάζει τις 

διαστάσεις τους. Ωστόσο, η παρουσία της συγκεκριμένης λεπίδας σε συνδυασμό με 

το σωζόμενο μήκος των υπολοίπων του συνόλου αποκτά σημασία με την έννοια ότι 

διαφαίνεται μια τάση μεγαλύτερης επιμήκυνσης σε σχέση με τον οψιανό. Με τους 

ανωτέρω περιορισμούς μια τέτοια υπόθεση διατυπώνεται με κάθε επιφύλαξη, 

φιλοδοξώντας στο μέλλον η ολοκλήρωση της μελέτης του συνόλου της λιθοτεχνίας 

οικισμού να επιλύσει τέτοιου είδους ζητήματα.

Η σχέση πλάτους - πάχους των λεπίδων παρέχει περισσότερο διαγνωστικές 

πληροφορίες. Ο μέσος όρος πλάτους επιτρέπει τη διάκριση σε λεπίδες πυριτόλιθου 

και μικρολεπίδες οψιανού. Οι λεπίδες πυριτόλιθου είναι περισσότερο πλατιές και 

παχιές από τις λεπίδες οψιανού κρίνοντας από το μέσο όρο των διαστάσεων τους. Το 

μέσο πλάτος των λεπίδων πυριτόλιθου είναι 15 χιλ. με τη μεγαλύτερη συχνότητα στα 

10-12 χιλ. ή 14-16 χιλ. και το μέσο πλάτος των λεπίδων οψιανού είναι 9 χιλ. με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα στα 6-8 χιλ. Η ευρεία διασπορά πλάτους στον πυριτόλιθο 

οφείλεται στην προέλευση των λεπίδων από διαφορετικούς πυρήνες. Το πάχος των 

λεπίδων πυριτόλιθου κυμαίνεται στα 3-5χιλ. (Μ.Ο 3,9 χιλ.) και των λεπίδων οψιανού 

στα 2-4 χιλ. (Μ.Ο 2,6 χιλ.). Εξαίρεση αποτελεί η εισηγμένη λεπίδα οψιανού πλάτους 

14 χιλ. και πάχους 4 χιλ. με διαστάσεις ανάλογες των λεπίδων πυριτόλιθου.

Οι πιο πλατιές και παχιές λεπίδες πυριτόλιθου, με μέσο όρο πλάτους 15,5 χιλ. και 

πάχους 4,2 χιλ., φέρουν επεξεργασία. Οι λεπίδες με ίχνη χρήσης έχουν αντίστοιχα
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μέσο όρο πλάτους 14,5 χνλ. και πάχους 4 χιλ. Οι ανεπεξέργαστες και οι λεπίδες με 

ίχνη χρήσης από οψιανό δεν διαφέρουν ως προς το πλάτος και το πάχος. Αντίθετα, οι 

λεπίδες με επεξεργασία είναι πιο πλατιές και παχιές από τις λεπίδες με ίχνη χρήσης. 

Οι πρώτες έχουν μέσο πλάτος 12 χιλ. και μέσο πάχος 3 χιλ. και οι δεύτερες μέσο 

πλάτος 8,5 χιλ. και πάχος 2 χιλ. Η επιλογή υποβάθρων μεγαλύτερου πλάτους και 

πάχους προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία με τη στενή έννοια του όρου 

είναι καταφανής.

Αδιαμφισβήτητα ο βαθμός διατήρησης και η ευθραυστότητα των λεπίδων δεν 

καθιστούν αντιπροσωπευτική την εικόνα του δείγματος αναφορικά με το μήκος των 

λεπίδων και κατά συνέπεια δεν επιτρέπει συσχετισμούς με σύγχρονες λιθοτεχνίες. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το εκτιμώμενο αρχικό μήκος των λεπίδων πυριτόλιθου 

φαίνεται να είναι μικρότερο των αντίστοιχων λεπίδων από ΜΝ λιθοτεχνίες της 

Ανατολικής Θεσσαλίας και Δυτικής Θεσσαλίας392. Οι λεπίδες πυριτόλιθου της 

Μπελίτσι είναι μικρότερου πλάτους και πάχους από αντίστοιχες λεπίδες λιθοτεχνιών 

της ΜΝ, όπως του Σέσκλου, της Μαγούλας Καραμουρλάρ393, του Αχίλλειου και της 

Πλατιάς Μαγούλας Ζάρκου394. Οι λεπίδες οψιανού είναι λιγότερο πλατιές, αλλά 

ισοπαχές με λεπίδες του Σέσκλου και της Μαγούλας Καραμουρλάρ και γενικότερα 

μικρότερων διαστάσεων από λεπίδες του Αχίλλειου και της Πλατιάς Μαγούλας 

Ζάρκου396. Σε σχέση με λεπίδες του Φράγχθι και της Λέρνας στην Αργολίδα είναι 

μικρότερου πλάτους397.

392 Moundrea - Agrafioti 1981, fig. 7Α1, A2. Elster 1989, 291, tab.10.14. 1994, 172, ch.3.
393 Moundrea - Agrafioti 1981, 88, 91-2, fig. 8A, B, C.
394 Elster 1994, 172, ch.3.
395 Moundrea - Agrafioti 1981, 88, 91-2, fig. 8A, B, C.
396 Elster 1994, 172, ch.3.
397 Perles 2004, 18, doc. 3.1. Kozlowski et al. 1996, 318, tab.10.
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8.2.3. Φτέρνες

Η προετοιμασία του επιπέδου επίκρουσης του πυρήνα και η επιλογή της τεχνικής 

λάξευσης αποτυπώνεται στη μορφολογία της φτέρνας που διατηρεί το απόκρουσμα. 

Οι φτέρνες του συνόλου της μελέτης διακρίθηκαν στις ακόλουθες κατηγορίες: λεία, 

φλοιώδης, στιγμοειδής, γραμμική, διεδρική, πολυεδρική και απροσδιόριστη. Από τις 

παραπάνω κατηγορίες μόνο οι διεδρικές και πολυεδρικές φτέρνες υποδεικνύουν 

προετοιμασία επιπέδου επίκρουσης και επιλογή συγκεκριμένου σημείου επίκρουσης. 

Η μελέτη των φτερνών στηρίχθηκε στα ακέραια τέχνεργα και σε όσα διατηρούν το 

κάτω τμήμα (114 τέχνεργα).

Η εξαιρετικά άνιση κατανομή των τέχνεργων ανά στρώσεις δεν επιτρέπει 

επιμέρους συγκρίσεις ανά χρονική περίοδο της ΜΝ προκειμένου να καταδειχθούν 

διαφορετικά στάδια αφαιρετικής ακολουθίας ή διαφορετικές τεχνικές λάξευσης. Κατά 

συνέπεια το σύνολο των τέχνεργων λαμβάνεται ως ενιαία ενότητα και οι συσχετισμοί 

επιχειρούνται ανά πρώτη ύλη και μορφολογία υποβάθρου (Πίνακας 14, Γράφημα 11). 

Η κυριαρχία των λείων φτερνών (38%, 44 τέχνεργα) σε φολίδες και λεπίδες είναι 

αδιαμφισβήτητη. Οι φλοιώδεις φτέρνες (24%, 27 τέχνεργα) απαντούν αποκλειστικά 

σε φολίδες εγχώριου πυριτόλιθου. Ακολουθούν οι στιγμοειδείς (7%, 8 τέχνεργα), 

γραμμικές (5%, 5 τέχνεργα), διεδρικές (3%, 4 τέχνεργα) και πολυεδρικές φτέρνες 

(1%, 1 τέχνεργο). Οι στιγμοειδείς - γραμμικές φτέρνες υπερέχουν με σημαντική 

διαφορά των διεδρικών φτερνών και η μοναδική πολυεδρική φτέρνα του συνόλου 

απαντά σε λεπίδα μηλιακού οψιανού.

Δυστυχώς, δεν διατηρούν όλα τα προϊόντα της απόκρουσης αναγνωρίσιμη μορφή 

φτέρνας. Η κατηγορία των απροσδιόριστων φτερνών (22%, 25 τέχνεργα) δεν είναι η 

πολυπληθέστερη στη λιθοτεχνία της Μπελίτσι, αλλά η τρίτη πιο σημαντική μετά τις 

λείες και τις φλοιώδεις φτέρνες. Η συχνότητα απροσδιόριστων φτερνών είναι πιο 

χαμηλή σε σχέση με λιθοτεχνίες της Μαγούλας Καραμουρλάρ και του Σέσκλου398, 

αλλά υψηλή σε σχέση με τη λιθοτεχνία του Φράγχθι Αργολίδας399. Η κατάρρευση της 

φτέρνας, που οφείλεται σε βίαιη κρούση ή αποσχίσεις εξαιτίας της χρήσης των 

τέχνεργων ως σφηνίσκων, είναι αρκετά συχνή σε εγχώριο πυριτόλιθο, λιγότερο συχνή 

σε μηλιακό οψιανό και σπανιότερη σε θεσσαλικό ραδιολαρίτη. Οι απροσδιόριστες 

φτέρνες απαντούν συχνότερα σε φολίδες (21 τέχνεργα) και σπανιότερα σε λεπίδες (4 

τέχνεργα).

398 Moundrea - Agrafioti 1981, fig.9A.
399 Perles 2004, 18, doc. 3.1.
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Φτέρνες Φολίδων
Στις φολίδες κυριαρχούν λείες φτέρνες (49%, 38 τέχνεργα) και ακολουθούν 

φλοιώδεις (35%, 27 τέχνεργα), στιγμοειδείς (9%, 7 τέχνεργα), γραμμικές (4%, 3 

τέχνεργα) και διεδρικές φτέρνες (4%, 3 τέχνεργα) (Γράφημα 11α). Οι λείες φτέρνες 

υποδηλώνουν απόκρουση χωρίς προετοιμασία του επιπέδου επίκρουσης και στην 

περίπτωση φλοιωδών τέχνεργων κατάτμηση πολλαπλών κατευθύνσεων, καθώς το 

αρνητικό της προηγούμενης απολέπισης χρησιμοποιείται ως το επόμενο επίπεδο 

επίκρουσης. Οι φλοιώδεις φτέρνες υποδηλώνουν απευθείας κατάτμηση σε φλοιώδη 

επιφάνεια του πετρώματος επιβεβαιώνοντας το συνοπτικό χαρακτήρα της παραγωγής 

φολίδων. Οι στιγμοειδείς, γραμμικές και απροσδιόριστες φτέρνες μαρτυρούν 

επίκρουση περισσότερο βίαιη που προκαλεί κατάρρευση της περιφέρειας του πυρήνα. 

Η κυριαρχία των λείων φτερνών αποτελεί γενικευμένο φαινόμενο των λιθοτεχνιών 

της ΜΝ400 και στο πλαίσιο αυτό η λιθοτεχνία της Μπελίτσι δεν αποτελεί εξαίρεση.

Η κατάρρευση της φτέρνας (22% του ελάχιστου πλήθους φολίδων) εντοπίζεται 

κυρίως σε φολίδες εγχώριου πυριτόλιθου, σε ορισμένες από τις οποίες διαπιστώσαμε 

ότι ο βολβός διατηρούνταν κατά το ήμισυ. Με δεδομένο ότι η φτέρνα θραύεται 

εξαιρετικά δύσκολα εκ των υστέρων, χωρίς να αποτμηθεί ολόκληρο ή μεγάλο μέρος 

του κάτω τμήματος της φολίδας, θεωρούμε ότι δεν υπήρχε λόγος σκόπιμης και 

εκούσιας θραύσης της φτέρνας. Η κατάρρευση της φτέρνας είναι περισσότερο 

αποτέλεσμα βίαιης επίκρουσης, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις οφείλεται σε 

αποσχίσεις που προκλήθηκαν από τη χρήση των τέχνεργων ως σφηνίσκων. Η 

τελευταία περίπτωση αναγνωρίζεται σε φολίδα θεσσαλικού ραδιολαρίτη. Η 

κατάρρευση φτέρνας σε φολίδα οψιανού οφείλεται πιθανότατα σε τεχνική αδεξιότητα 

του λαξευτή ή σε σκόπιμη τεχνική κατά την οποία το πίεστρο τοποθετετείται αρκετά 

κοντά στην επιφάνεια απόκρουσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές λάξευσης που εφαρμόζονται κατά τη ΜΝ για 

την παραγωγή φολίδων401 και τα δεδομένα του παρόντος δείγματος θεωρούμε ότι η 

άμεση κρούση ιιε ιιαλακό κρουστήρα εφαρμόσθηκε στη λάξευση του εγχώριου 

πυριτόλιθου για την παραγωγή φολίδων. Τα προϊόντα έχουν λεπτή φτέρνα, μικρό 

πάχος, δυσδιάκριτα κύματα θραύσης και διάχυτο βολβό (Εικ.34.1-6., Σχ.5:1 -6). Η 

παρουσία γραμμικών και στιγμοειδών φτερνών συνδέεται με τη χρήση μαλακού 

κρουστήρα. Η έμμεση κρούση πιθανότατα εφαρμόσθηκε σε φολίδες μηλιακού

400 Moundrea-Agrafioti 1981, 96-7. Perles 2004, tab.3.1.
401 Moundrea-Agrafioti 1981, 62. Perles 2004, 31, 143.
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οψιανού και θεσσαλικού ραδιολαρίτη (Σχ.2:3-4., Σχ.4:5) κρίνοντας από τη 

μορφολογία του βολβού που προεξέχει ελαφρά και φέρει απολεπίσεις.

Φτέρνες λεπίδων
Οι φτέρνες των λεπίδων είναι λείες (55%, 6 τέχνεργα), λιγότερο συχνά γραμμικές 

και στιγμοειδείς (27%, 3 τέχνεργα), σπανιότερα διεδρικές και πολυεδρικές (18%, 2 

τέχνεργα) (Γράφημα 11 β). Η τεχνική προετοιμασίας του σημείου επίκρουσης 

αποτυπώνεται στις φτέρνες των λεπίδων. Η κυριαρχία των λείων φτερνών μαρτυρεί 

επίκρουση σε λείο επίπεδο χωρίς προετοιμασία του σημείου επίκρουσης, ενώ σε όλες 

τις περιπτώσεις το γείσο αφαιρείται με στόχο την ενίσχυση της περιφέρειας του 

πυρήνα για την αποφυγή κατάρρευσης ή αποσχίσεων και τη στήριξη του σημείου 

επίκρουσης. Οι λεπίδες που παράγονται έχουν συνήθως ελλειψοειδές ή ελαφρά 

ωοειδές κάτω άκρο με αρνητικά μικρών απολεπίσεων στην άνω όψη, φτέρνα λεπτή 

και μικρή, συνήθως λεία ή στιγμοειδή και σπανιότερα γραμμική402. Τέτοιου είδους 

λεπίδες πυριτόλιθου και οψιανού ανευρέθηκαν στο σύνολο της μελέτης. Οι γραμμικές 

- στιγμοειδείς φτέρνες υποδεικνύουν απόκρουση με χρήση μαλακού κρουστήρα που 

επιτυγχάνεται με την αφαίρεση του γείσου. Τέλος, η κατάρρευση της φτέρνας (27% 

του ελάχιστου πλήθους λεπίδων) είναι δυνατό να εκληφθεί ως ένδειξη τεχνικής 

αδεξιότητας των λαξευτών, τουλάχιστον στην περίπτωση του μηλιακού οψιανού. 

Αντίθετα, η καταστροφή της φτέρνας με αποσχίσεις σε λεπίδα θεσσαλικού 

ραδιολαρίτη είναι άμεση απόρροια της χρήσης του τέχνεργου ως σφηνίσκου.

Με βάση τη μορφολογία του βολβού και τα γενικά χαρακτηριστικά των λεπίδων 

αναγνωρίζονται οι τεχνικές της έμμεσης κρούσης και της πίεσης. Η έιιιιεση κρούση 

εφαρμόσθηκε στην παραγωγή ακανόνιστων λεπίδων πυριτόλιθου, χωρίς ιδιαίτερη 

συμμετρία πλευρών και νευρώσεων, συχνά μεγάλου πλάτους και πάχους λόγω των 

περιορισμών που προκύπτουν από τη χρήση ενδιάμεσου στοιχείου κρούσης, και όχι 

ιδιαίτερα έξεργο βολβό (Εικ.32.1-9., Σχ.3:1 -7., Σχ.4:6-7). Η έιιιιεση κρούση και σε 

εξαιρετικά περιορισμένο βαθμό η πίεση αναγνωρίζονται στον οψιανό. Η έμμεση 

κρούση αναγνωρίζεται σε λεπίδες, μεγαλύτερων διαστάσεων, όχι ιδιαίτερα 

συμμετρικές με ευδιάκριτα κύματα θραύσης και βολβό που προεξέχει ελαφρά και 

συχνά φέρει απολέπιση (Εικ.36.3-4., Σχ.2:5-9,11-12,14-16., Σχ.6:5-6). Η πίεση 

(Εικ.31.4-5., Σχ.2:10,13) αναγνωρίζεται σε ελάχιστες λεπίδες οψιανού που 

χαρακτηρίζονται από συμμετρία και ευθύτητα πλευρών και νευρώσεων, παρουσία

402 Perles 2004, 17-8.
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νευρώσεων κοντά στις πλευρές, μικρό και διογκωμένο βολβό, λεπτή φτέρνα, έλλειψη 

ανωμαλιών στην κάτω όψη και δυσδιάκριτα κύματα θραύσης.

Η λάξευση του θεσσαλικού ραδιολαρίτη με έμμεση κρούση αποτελεί γενικευμένο 

φαινόμενο της θεσσαλικής νεολιθικής403. Η λάξευση του οψιανού με έμμεση κρούση 

απαντά και στη λιθοτεχνία του Αχίλλειου404 με τη διαφορά ότι συνυπάρχει με άμεση 

κρούση και όχι με πίεση. Η μορφολογία ορισμένων λεπίδων οψιανού έμμεσης 

κρούσης της Μπελίτσι παρουσιάζει εξαιρετική ομοιότητα με αντίστοιχες του 

Αχίλλειου405.

Σύνοψη
Η παρουσίαση των τεχνικών χαρακτηριστικών της λιθοτεχνίας στόχο έχει την 

προσέγγιση των τεχνικών επιλογών των λαξευτών και του τρόπου οργάνωσης της 

παραγωγής διαφορετικών κατηγοριών αποκρουσμάτων, φολίδων και λεπίδων. Τα 

ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του συνόλου των τέχνεργων των τομών Τ58 

και 775 παρουσιάζουν εξαιρετική ομοιότητα. Στη λιθοτεχνία της Μπελίτσι 

διαπιστώνεται η ύπαρξη δύο παράλληλων, αλλά τελείως διαφορετικών 

εγχειρηματικών αλυσίδων παραγωγής στο πλαίσιο μιας πραγματικής οικονομίας 

πρώτων υλών. Οι εγχώριες και χαμηλής ποιότητας ύλες λαξεύονται αποκλειστικά με 

άμεση κρούση για παραγωγή φολίδων σε αντίθεση με τις εισηγμένες και υψηλής 

ποιότητας, η κατάτμηση των οποίων επιτρέπει την παραγωγή λεπίδων. Η επιτόπια 

παραγωγή φολίδων πυριτόλιθου και λεπίδων μηλιακού οψιανού συνυπάρχει με 

εισαγωγή στη θέση επιλεγμένων προϊόντος κατάτμησης θεσσαλικού ραδιολαρίτη, 

χαλκηδόνιου και οψιανού με τη μορφή έτοιμων εργαλείων.

Η κυριαρχία φολίδων και η χαμηλή μέση συχνότητα λεπίδων της λιθοτεχνίας 

οφείλεται στην αυξημένη χρήση του εγχώριου πυριτόλιθου, που δεν αποκρούεται με 

τις τεχνικές που παράγουν λεπίδες. Η υαλώδης υφή του οψιανού με αποτέλεσμα τη 

συχνή ευθραυστότητα των λεπίδων κατά το μήκος και η εντατική εκμετάλλευση των 

λεπίδων θεσσαλικού ραδιολαρίτη δικαιολογεί απόλυτα την κατάσταση διατήρηση 
των λεπίδων του συνόλου. Οι φολίδες είναι κυρίως ακανόνιστες και λιγότερο συχνά 

ελεγχόμενης μορφής, αιχμηρές ή ωοειδείς. Οι περισσότερο ακανόνιστες λεπίδες 

πυριτόλιθου και οψιανού συνυπάρχουν με συμμετρικές λεπίδες οψιανού με ευθύτητα 

πλευρών και νευρώσεων.

403 Moundrea - Agrafioti 1981, 102-03. Elster 1989, 300.
404 Elster 1989,293, 300.
405 Elster 1989, fig.l0.1:4, fig,10.4:7, fig. 10.5:2-3, 9-10,12, fig,10.6:2,4, fig,10.7:12.
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Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και οι διαστάσεις των προϊόντων πυριτόλιθου 

και οψιανού επιτρέπουν τη διάκριση σε λεπίδες και μικρολεπίδες αντίστοιχα. Οι 

λεπίδες πυριτόλιθου είναι ακανόνιστες και μεγαλύτερων διαστάσεων από τις 

μικρολεπίδες οψιανού κανονικής μορφολογίας και πλάτους κάτω των 10 χιλ. 

Πρόκειται για δύο διακριτές στρατηγικές λάξευσης λεπίδων που αποτελούν καθολικό 

φαινόμενο των λιθοτεχνιών της ΜΝ406.

Οι τεχνικές λάξευσης της λιθοτεχνία Μπελίτσι εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο 

των ΜΝ λιθοτεχνιών407. Η κυριαρχία λείων φτερνών μαρτυρεί εφαρμογή τεχνικών σε 

λείο επίπεδο χωρίς προετοιμασία του σημείου επίκρουσης. Η άμεση κρούση με 

μαλακό κρουστήρα εφαρμόσθηκε στη λάξευση του εγχώριου πυριτόλιθου για τη 

μαζική παραγωγή φολίδων, χωρίς σπατάλη χρόνου, εφόσον δεν ενδιαφέρει η 

μεγιστοποίηση παραγωγής προϊόντων ενός υλικού άφθονου και άμεσα διαθέσιμου 

στην κοινότητα. Από την ελαφρά προεξοχή του κώνου και τη σχετική κανονικότητα 

και συμμετρία πλευρών και νευρώσεων η έμμεση κρούση, τεχνική που παράγει 

περισσότερο ελεγχόμενης μορφής προϊόντα σε σχέση με την άμεση κρούση, 

εφαρμόσθηκε στην παραγωγή λεπίδων θεσσαλικού ραδιολαρίτη, χαλκηδόνιου από 

λαξευτές που δεν ανήκαν στην κοινότητα, εφόσον τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι 

εισηγμένα. Η έμμεση κρούση και σε περιορισμένο βαθμό η πίεση εφαρμόσθηκαν 

στην επιτόπια παραγωγή λεπίδων οψιανού, όπως διαπιστώνεται από τη συνύπαρξη 

ασύμμετρων και συμμετρικών λεπίδων συγκεκριμένου πλάτους και πάχους.

406 Moundrea - Agrafioti 1981, 95. Elster 1989, 277, tab. 10.5. 1994, 172-73, ch.3-4. Perles 2004, 18, 
21,90, doc.3.1.
407 Moundrea - Agrafioti 1981, 101-02, fig. 9A. Elster 1989, 292-93, tab. 10.17. 300. Perles 2004, 143- 
45. Kozlowski et al. 1996, 316, 331, fig. 11.
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9. Εργαλειοτεχνία

Χρησιμοποιούμε τον όρο «εργαλειοτεχνία», για να δηλώσουμε το σύνολο των 

λίθινων προϊόντων που είτε θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία, χωρίς δευτερογενή 

επεξεργασία, με τις φυσικές κόψεις τους (senso latu) είτε θα μετατραπούν μετά από 

επεξεργασία σε εργαλεία με τη στενή έννοια του όρου (strictο sensu)Am. Οι 

αποκλίσεις που παρατηρούνται στον τομέα της τυπολογίας, η κατάρτιση της οποίας 

στηρίζεται σε συγκεκριμένα είδη επεξεργασίας, οφείλονται στο γεγονός ότι η 

ταξινόμηση και το εύρος των εργαλειακών τύπων καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό και 

από τους στόχους του εκάστοτε ερευνητή. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης 

υιοθετήθηκε σε πρώτο επίπεδο η τριμερής διάκριση σε ανεπεξέργαστα τέχνεργα, με 

ίχνη χρήσης και με επεξεργασία ως βάση για τις περαιτέρω στατιστικές αναλύσεις και 

σε δεύτερο επίπεδο η ταξινόμηση σε εργαλεία a posteriori και stricto sensu, ώστε το 

υλικό να μπορεί να συγκριθεί με τις υπάρχουσες δημοσιεύσεις. Σε όλα τα τέχνεργα 

του συνόλου της μελέτης εντοπίσθηκαν τα ίχνη χρήσης, δηλαδή απολεπίσεις 

περιθωριακές, συνεχείς ή ασυνεχείς, και φθορές σε μορφή αποτριβής των κόψεων ή 

στίλβης, καθώς και ίχνη συντήρησης ή ανανέωσης και ανακύκλωσης.

Η κυριαρχία του πυριτόλιθου στην κατασκευή των εργαλείων της Μπελίτσι (55%, 

30 τέχνεργα) θεωρείται αναμενόμενη και δεν προκαλεί εντύπωση με δεδομένη την 

υψηλή συχνότητα του υλικού στη λιθοτεχνία του οικισμού (83%, 140 τέχνεργα) και 

τη γενικότερη εικόνα λιθοτεχνιών της ΜΝ της Ανατολικής Θεσσαλίας409 και της 

Λέρνας Αργολίδας410. Η κυριαρχία του μηλιακού οψιανού στην εργαλειοτεχνία του 

Φράγχθι Αργολίδας αποτελεί εξαίρεση411. Παρά την ιδιαίτερα χαμηλή συχνότητα του 

οψιανού (17%, 29 τέχνεργα) στη λιθοτεχνία της Μπελίτσι, η συμμετοχή του υλικού 

στα εργαλεία που έχουν επεξεργασία ή ίχνη χρήσης είναι ιδιαίτερα υψηλή (45%, 25 

τέχνεργα). Το ήμισυ σχεδόν του συνόλου των εργαλείων διαμορφώνεται σε μηλιακό 

οψιανό. Η εικόνα αυτή είναι ανάλογη με τη λιθοτεχνία του Αχίλλειου412, όπου η 

σχέση πυριτόλιθου - οψιανού στην κατασκευή εργαλείων είναι σχεδόν οριακή (56% 

έναντι 44%), με ελαφρά υπεροχή του πρώτου και η συχνότητα χρήσης μηλιακού 

οψιανού στην κατασκευή εργαλείων ιδιαίτερα υψηλή. Μάλιστα, στην Πλατιά

Tixier et al. 1980, 93.
409 Moundrea - Agrafioti 1981, 58.
410 Kozlowski et al. 1996,318.
411 Perles 2004,313 doc. 8.3.
412 Elster 1989,290, tab. 10.13.
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Μαγούλα Ζάρκου413 ο μηλιακός οψιανός (54%) υπερέχει με διαφορά του πυριτόλιθου 

(46%) στην εργαλειοτεχνία του οικισμού.

Ο εγχώριος πυριτόλιθος παραμένει σχεδόν στο σύνολο ανεπεξέργαστος (85%, 110 

τέχνεργα) σε αντίθεση με το μηλιακό οψιανό που κατά το μεγαλύτερο ποσοστό (86%, 

25 τέχνεργα) φέρει ίχνη χρήσης ή επεξεργασία (Πίνακας 12). Τα εισηγμένα εργαλεία 

θεσσαλικού ραδιολαρίτη και χαλκηδόνιου έρχονται να συμπληρώσουν την εικόνα 

αυτή. Στην εργαλειοτεχνία της Μπελίτσι ο πυριτόλιθος χαμηλής και υψηλής 

ποιότητας αντιπροσωπεύονται με ποσοστά 35% (19 τέχνεργα) και 20% (11 τέχνεργα) 

αντίστοιχα και ο μηλιακός οψιανός με ποσοστό 45% (25 τέχνεργα).

Η ποσοστιαία αναλογία των πρώτων υλών (Πίνακας 12) στην εργαλειοτεχνία του 

οικισμού συσχετίζεται με την ποιότητα και τον τρόπο πρόσκτησής τους, αλλά και τις 

τεχνικές ανάγκες της ομάδας. Η παρουσία ανεπεξέργαστων τέχνεργων αποκλειστικά 

σε εγχώριο πυριτόλιθο εκλαμβάνεται ως ένδειξη επιτόπιας λάξευσης μιας πρώτης 

ύλης που ανευρίσκεται σε αφθονία και με ιδιαίτερη ευχέρεια στο άμεσο γεωλογικό 

περιβάλλον του οικισμού, ενδεχομένως όμως σχετίζεται και με τη χαμηλή ποιότητα 

του υλικού. Αντίθετα, η εντατική εκμετάλλευση εισηγμένων πρώτων υλών υψηλής 

ποιότητας καταδεικνύεται με τη σημαντική παρουσία θεσσαλικού ραδιολαρίτη, 

χαλκηδόνιου και μηλιακού οψιανού σε υπόβαθρα εργαλείων και την απουσία 

ανεπεξέργαστων τέχνεργων. Η παρουσία ανεπεξέργαστων τέχνεργων περισσότερο σε 

εγχώριες και λιγότερο σε εισηγμένες πρώτες ύλες διαπιστώνεται και στη λιθοτεχνία 

του Αχίλλειου, αλλά σε μικρότερο βαθμό414.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των τέχνεργων της Μπελίτσι είναι ανεπεξέργαστο (67%, 

113 τέχνεργα), ενώ σε μικρότερη συχνότητα απαντούν τέχνεργα με ίχνη χρήσης 

(26%, 43 τέχνεργα), δηλαδή με ασυνεχείς περιθωριακές απολεπίσεις στις πλευρές, 

που αποδίδονται συνήθως στη χρήση ή την ανανέωση των κόψεων. Πρόκειται για 

εργαλεία με την ευρεία έννοια του όρου (senso latu). Δεν είναι πάντοτε δυνατή η 

διάκριση των πλευρικών απολεπίσεων που οφείλονται στη χρήση ή σε μεταποθετικές 

διαδικασίες και φθορές που επήλθαν μετά την εγκατάλειψη των τέχνεργων ή και 

σύγχρονες φθορές κατά την ανασκαφή/φύλαξη. Τα τέχνεργα που φέρουν ίχνη χρήσης 

αντιμετωπίζονται ως διακριτή κατηγορία με δεδομένο ότι τα αποκρούσματα 

χρησιμοποιούνται συχνά ως εργαλεία, χωρίς να έχουν υποστεί σκόπιμη επεξεργασία,

413 Elster 1994. 174-75, ch.5.
414 Elster 1989, 290, tab. 10.13. 1994, 174. ch.5.
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η παρουσία της οποίας αποτελεί τη μόνη ασφαλή ένδειξη κατάταξης των τέχνεργων 

στην κατηγορία των εργαλείων. Τα εργαλεία με τη στενή έννοια του όρου (stricto 

sensu) είναι υπόβαθρα που έχουν υποστεί συστηματική επεξεργασία στις πλευρές, 

στις όψεις ή στα άκρα με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση 

συγκεκριμένων εργασιών. Η συχνότητα των εργαλείων με επεξεργασία είναι 

εξαιρετικά περιορισμένη (7%, 12 τέχνεργα) στη λιθοτεχνία της Μπελίτσι.

Ο μηλιακός οψιανός υπερέχει (51%, 22 τέχνεργα), αλλά με ελάχιστη διαφορά του 

πυριτόλιθου (49%, 21 τέχνεργα) στα εργαλεία με ίχνη χρήσης (a posteriori), ενώ ο 

πυριτόλιθος φέρει συχνότερα επεξεργασία (75%, 9 τέχνεργα) σε σχέση με τον οψιανό 

(25%, 3 τέχνεργα) που παραμένει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό (88%) χωρίς 

επεξεργασία των κόψεων, πρακτική γνωστή σε θεσσαλικές λιθοτεχνίες της ΜΝ415. Ο 

μηλιακός οψιανός εμφανίζει περισσότερο συχνά ίχνη χρήσης και λιγότερο 

επεξεργασία ή ανανέωση, όπως άλλωστε είναι αναμενόμενο, εξαιτίας της 

ευθραυστότητας του υλικού σε σχέση με τον περισσότερο ανθεκτικό πυριτόλιθο. Η 

χρήση προκαλεί περιφερειακές φθορές στα υπόβαθρα οψιανού. Η υψηλή συχνότητα 

πυριτόλιθου και η ισοδύναμη σχεδόν ποσοτική αντιπροσώπευση πυριτόλιθου - 

οψιανού στα εργαλεία με ίχνη χρήσης οφείλεται στην ιδιαίτερα αυξημένη παρουσία 

συγκεκριμένων εργαλειακών τύπων (δρεπάνια, σφηνίσκοι, αιχμηρά) αποκλειστικά σε 

υπόβαθρα πυριτόλιθου. Πρόκειται πιθανότατα για συνειδητή επιλογή που συνάδει με 

τις τεχνικές ανάγκες και δραστηριότητες των χρηστών.

Ως προς τη μορφή του φορέα που χρησιμοποιείται, τα εργαλεία της Μπελίτσι 

απαντούν κυρίως σε λεπίδες (56%, 31 τέχνεργα) και λιγότερο σε φολίδες (44%, 22 

τέχνεργα). Οι φολίδες αντιπροσωπεύουν ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό (20%) του 

συνόλου των φολίδων της λιθοτεχνίας, σε αντίθεση με τις λεπίδες που σχεδόν στο 

σύνολό τους έχουν χρησιμοποιηθεί ως εργαλεία (91%). Διαφαίνεται επομένως η 

συνειδητή επιλογή και χρήση λεπίδων στην εργαλειοτεχνία του οικισμού. Ανάλογη 

είναι η συμπεριφορά των λαξευτών του Αχίλλειου και της Πλατιάς Μαγούλας 

Ζάρκου416, παρά την σχετικά ισομερή κατανομή λεπίδων και φολίδων στις 

λιθοτεχνίες των οικισμών.
Η κυριαρχία των εργαλείων a posteriori (με ίχνη χρήσης ή σφηνίσκοι) στη 

λιθοτεχνία της Μπελίτσι είναι αδιαμφισβήτητη (73%, 40 τέχνεργα), ενώ σε μικρότερο

415 Moundrea - Agrafioti 1981, 160. Elster 1989, 299, tab.10.31. 1994, 174, ch. 6.
4,6 Elster 1989, 297. 1994, 175, ch. 7-9.
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ποσοστό (27%, 15 τέχνεργα) αντιπροσωπεύεται η κατηγορία των εργαλείων stricto 

sensu (σκόπιμη πεξεργασία), φαινόμενο που δεν επιχωριάζει στη Μαγούλα Μπελίτσι, 

αλλά χαρακτηρίζει γενικότερα τις λιθοτεχνίες της ΜΝ417. Ειδικότερα, οι κατηγορίες 

εργαλείων της Μπελίτσι με βάση τη συχνότητα εμφάνισης (Πίνακας 15, Γράφημα 12) 

είναι οι ακόλουθες:

Λεπίδες και Φολίδες με ίχνη χρήσης

Οι λεπίδες και φολίδες με ίχνη χρήσης (Εικ.31, Σχ.2) αποτελούν την 

πολυπληθέστερη ομάδα εργαλείων (49%, 27 τέχνεργα). Οι πλευρικές απολεπίσεις και 

τα μακρο-ίχνη χρήσης αποτελούν ένδειξη χρήσης των εργαλείων σε δραστηριότητες 

που δεν απαιτούσαν παρά φυσικές κόψεις. Ο μηλιακός οψιανός κυριαρχεί στην 

κατηγορία αυτή (82%, 22 τέχνεργα), ενώ ελάχιστα αντιπροσωπεύεται ο πυριτόλιθος 

(18%, 5 τέχνεργα). Τα δύο υλικά απαντούν σε ίση σχεδόν συχνότητα σε μορφή 

φολίδων, ενώ οι λεπίδες με ίχνη χρήσης είναι αποκλειστικά από οψιανό. Τα τέχνεργα 

φέρουν κυρίως αμφίπλευρες απολεπίσεις χρήσης, συνεχείς ή ασυνεχείς, περιθωριακές 

και ακανόνιστες, ορθές ή αμφιπρόσωπες. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και δύο 

τεχνικά αποκρούσματα οψιανού, μία φολίδα ανανέωσης του επιπέδου επίκρουσης του 

πυρήνα (Εικ.29.4., Σχ.1:2) και μία λεπίδα με χαρακτηριστικά αναστροφής (Εικ.29.2., 

Σχ.1:6). Ελάχιστες είναι οι λεπίδες οψιανού με αμφιπλευρικές οδοντώσεις (Εικ.31.1- 

2., Σχ.2:15-16) ή πλευρικές οδοντώσεις χρήσης (Εικ.31.3,5-6., Σχ.2:12-14). Λεπίδα 

οψιανού με πλευρικές οδοντώσεις αποτελεί ατύχημα λάξευσης (λεπίδα με θραύση 

siret) (Εικ.29.5., Σχ. 1:5) Ορισμένες λεπίδες φέρουν αποτριβές των ακμών (Εικ.31.4., 

Σχ.2:7,9-10) και εγχαράξεις χρήσης, κάθετες ως προς την κόψη (Εικ.31.4., Σχ.2:8- 

11). Τα εργαλεία με ίχνη χρήσης συνδέονται με κοπτικές δραστηριότητες μαλακών 

και σκληρών υλικών που δημιουργούν περιφερειακές συνεχείς ή ασυνεχείς 

απολεπίσεις, αποτριβές ή/και εγχαράξεις χρήσης.

Δρεπάνια

Τα δρεπάνια (Εικ.32, Σχ.3) αποτελούν τη δεύτερη κυρίαρχη ομάδα εργαλείων της 

Μπελίτσι (14%, 8 τέχνεργα). Τα δρεπάνια χαρακτηρίζονται από την παρουσία 

στίλβης, μιας μακροσκοπικά ορατής στιλπνής και λείας πατίνας, που δημιουργείται 

από την τριβή του πυριτόλιθου με το στέλεχος των φυτών κατά το θερισμό, αλλά και

417 Moundrea-Agrafioti 1981. Elster 1989. 1994. Perles 2004. Kozlowski et al. 1996.
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γενικότερα κατά την κοπή φυτικής ύλης418. Η στίλβη, πλευρική ή αμφίπλευρη, 

συχνότερα παράλληλη και σπανιότερα διαγώνια στο ενεργό τμήμα του εργαλείου δεν 

είναι εκτεταμένη και βαθιά, αλλά περιφερειακή. Είναι συνήθως αμφιπρόσωπη, αλλά 

όχι απαραίτητα συμμετρική. Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση, το βάθος και τη 

στιλπνότητα της στίλβης σε δρεπάνια με τυχαίες απολεπίσεις χρήσης και ευδιάκριτη 

μακροσκοπικά στίλβη, αλλά και σε δρεπάνια, τα οποία έχουν σκόπιμα ανανεωθεί με 

επεξεργασία με αποτέλεσμα την αφαίρεση της αρχικής στομωμένης κόψης με σειρά 

απολεπίσεων, θεωρούμε ότι η χρήση των δρεπανιών σε δραστηριότητες θερισμού δεν 

ήταν ιδιαίτερα συχνή και εντατική. Η κατεύθυνση της στίλβης, παράλληλη ή 

διαγώνια, εξαρτάται από τον τρόπο στειλέωσης των στοιχείων των δρεπανιών419. Η 

παράλληλη στίλβη κυριαρχεί, ενώ η διαγώνια στίλβη αναγνωρίζεται σε εξαιρετικά 

περιορισμένο βαθμό.

Οι φορείς με στίλβη δρεπανιών απαντούν συχνότερα σε λεπίδες και λιγότερο σε 

φολίδες, κυρίως από θεσσαλικό ραδιολαρίτη. Ο χαλκηδόνιος και ο εγχώριος 

πυριτόλιθος αντιπροσωπεύονται ελάχιστα. Η πραγματική ποσοστιαία αναλογία των 

δρεπανιών αυξάνεται σημαντικά (22%, 12 τέχνεργα), αν συνυπολογίσουμε τα 

δρεπάνια που έχουν ανακυκλωθεί σε άλλους εργαλειακούς τύπους, όπως σφηνίσκοι 

και διατρητικά (Εικ.32.1-3., Εικ.33.4-5., Σχ.4:4-7). Μορφοτεχνολογικά διακρίνονται 

σε ανεξάρτητα ευθύγραμμα μαχαίρια και σε ένθετα στοιχεία δρεπανιών. Η πρώτη 

κατηγορία απαντά σε λεπίδες θεσσαλικού ραδιολαρίτη, γκριζοπράσινου πυριτόλιθου 

και χαλκηδόνιου με αμφίπλευρη παράλληλη στίλβη (Εικ.32.1,5,8-9., Σχ.3:1-4) και η 

δεύτερη κυρίως σε λεπίδες θεσσαλικού ραδιολαρίτη και εγχώριου πυριτόλιθου 

χαμηλής ποιότητας με πλευρική ή αμφίπλευρη, παράλληλη ή διαγώνια στίλβη 

(Εικ.32.2,4,6-7., Σχ.3:5-8). Ο βολβός έχει καταργηθεί σε δύο ένθετα στοιχεία 

δρεπανιών για την καλύτερη στειλέωσή τους (Εικ.32.4., Σχ.3:6,8). Η πρακτική αυτή 

απαντά στις λιθοτεχνίες της ΑΝ και ΜΝ του Σέσκλου420 και του Αχίλλειου421. Η 

κυριαρχία της παράλληλης στίλβης και των ένθετων στοιχείων δρεπανιών αποτελούν 

γενικευμένο φαινόμενο των θεσσαλικών λιθοτεχνιών της ΜΝ422. Τα δρεπάνια της 

Μπελίτσι δεν φέρουν σημαντικό βαθμό επεξεργασίας - γενικό χαρακτηριστικό των

418 Moundrea - Agrafioti 1983, 199-200.
419 Moundrea - Agrafioti 1981, 111-12 . 1983,204.
420 Moundrea - Agrafioti 1981, 120-21.
421 Elster 1989, 293, fig. 10.1:7, 10.5:1, 10.6:8. 10.7:11.
422 Moundrea - Agrafioti 1981, 122, tab. 11, 128. Elster 1989, 281, tab. 10.10. 1994, 176.
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θεσσαλικών δρεπανιών423- και όπου αυτή αναγνωρίζεται, αφορά το ενεργό τμήμα του 

εργαλείου. Το μεγαλύτερο ποσοστό δρεπανιών (58%, 7 τέχνεργα) δεν έχει υποστεί 

ανανέωση και φέρει ασυνεχείς ή συνεχείς περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης, 

πλευρικές ή αμφίπλευρες (Εικ.32.4-6,8., Σχ.3:3-6,8). Η σκόπιμη ανανέωση με 

αμφίπλευρη συνεχή περιθωριακή ημιαπότομη επεξεργασία ή πλευρική συνεχή 

οδοντωτή ανάστροφη επεξεργασία, περιθωριακή ή βαθιά αναγνωρίζεται σε 

μικρότερο ποσοστό (33%, 4 τέχνεργα). Η πρώτη κατηγορία επεξεργασίας απαντά σε 

δρεπάνι που τροποποιήθηκε στη συνέχεια και ανακυκλώθηκε σε σφηνίσκο (Εικ.32.2., 

Σχ.4:6) και η δεύτερη σε τρία δρεπάνια, από τα οποία το ένα ανακυκλώθηκε σε 

σφηνίσκο (Εικ.32.3,7,9., Σχ.3:2,7., Σχ.4:7). Η σκόπιμη ανανέωση και αφαίρεση της 

αρχικής στίλβης με σειρά συνεχών απολεπίσεων είναι ιδιαίτερα έντονη σε λεπίδα 

θεσσαλικού ραδιολαρίτη εξαιρετικής ποιότητας και διαστάσεων (Εικ.32.1, Σχ.3:1). 

Οι πλευρές του εξαιρετικού αυτού τέχνεργου έχουν ανανεωθεί με συνεχή ημιαπότομη 

μακρά επεξεργασία αριστερά και ασυνεχή επικλινή περιθωριακή επεξεργασία δεξιά 

σε συνδυασμό με ασυνεχή περιθωριακή ανάστροφη επεξεργασία. Η συνακόλουθη 

τροποποίηση σε διατρητικό φανερώνει επαναλαμβανόμενους κύκλους ανανέωσης και 

συντήρησης του εργαλείου.

Η σκόπιμη επεξεργασία των δρεπανιών αποσκοπεί είτε σε ανανέωση της 

στομωμένης πλευράς είτε σε επαναχρησιμοποίηση του εργαλείου με διαφορετικό 

τρόπο μετά από εντατική χρήση, ιδιαίτερα συχνή πρακτική σε νεολιθικές λιθοτεχνίες 

στο πλαίσιο μιας στρατηγικής επαναχρησιμοποίησης των υλικών424. Η επιθυμία 

συντήρησης των δρεπανιών θεσσαλικού ραδιολαρίτη οφείλεται στο γεγονός ότι είναι 

περισσότερο ανθεκτικά σε δραστηριότητες κοπής και τεμαχισμού από τα οδοντωτά ή 

τις λεπίδες και φολίδες οψιανού με ίχνη χρήσης. Τα δρεπάνια γνωρίζουν μακρά 

διάρκεια ζωής και διαδοχικούς κύκλους ανανέωσης. Η ανανέωση και ανακύκλωση 

των εργαλείων, ένδειξη εντατικής και εξαντλητικής εκμετάλλευσης δυσεύρετων 

υλικών, λαμβάνει χώρα στη θέση από ντόπιους λαξευτές σε αντίθεση με την 

παραγωγή υποβάθρων που συνδέεται με τεχνίτες εκτός κοινότητας.

423 Moundrea - Agrafioti 1981, 161. Elster 1989, 298.
424 Moundrea - Agrafioti 1981, 158, pi. 4.22, pl.5.1,2,8. Elster 1989, 295. 1994. 174. Perles 2004, 146- 
47. Kozlowski et al. 1996, 321.

115

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:09:13 EEST - 44.213.66.193



Σφηνίσκοι

Οι σφηνίσκοι (Εικ.33, Σχ.4) αποτελούν την τρίτη πιο σημαντική ομάδα εργαλείων 

(13%, 7 τέχνεργα). Πρόκειται για ποικιλόμορφη κατηγορία εργαλείων a posteriori 

(ορθογώνιοι, τραπεζιόσχημοι, τριγωνικοί, ωοειδείς) που συναντάται κυρίως σε 

υπόβαθρα φολίδων και σπανιότερα λεπίδων, μικρών διαστάσεων, με σχιζώδεις 

αμφιπρόσωπες αποσχίσεις στο ένα ή στα δύο άκρα, που δημιουργούνται κατά τη 

χρήση των υποβάθρων με αμφιπολική επίκρουση425. Οι σφηνίσκοι απαντούν 

αποκλειστικά σε πυριτόλιθο, χαμηλής και υψηλής ποιότητας, αντίθετα με γνωστές 

ΜΝ λιθοτεχνίες, όπου απαντούν αδιακρίτως σε πυριτόλιθο και οψιανό426. Η 

λειτουργική χρήση των σφηνίσκων παραμένει αδιευκρίνιστη. Θεωρούνται είτε 

ενδιάμεσα εργαλεία κρούσης, σφήνες για την κατεργασία ξύλου και οστού, είτε 

εξαντλημένοι πυρήνες αμφιπολικής κρούσης για την παραγωγή μικρολεπίδων και 

λεπιδόμορφων φολίδων427.

Οι σφηνίσκοι της θέσης βρίσκονται στο πρώτο στάδιο απόσχισης με σχιζώδη 

απολέπιση μόνο στα άκρα, οπότε η μορφή του φορέα είναι αναγνωρίσιμη (Εικ.33.1- 

2,4-5., Σχ.4:1-2,4-7) Ένας μόνο σφηνίσκος βρίσκεται σε δεύτερο στάδιο χρήσης, 

όπου η απολέπιση καλύπτει ολικά τις όψεις του φορέα (Εικ.33.3., Σχ.4:3). Σε δύο 

περιπτώσεις σφηνίσκων σε δρεπάνια (Εικ.32.2-3., Σχ.4:6-7) διακρίνονται και 

απολεπίσεις τύπου γλυφίδας428, μια πρακτική ιδιαίτερα συνήθης σε λιθοτεχνίες της 

περιόδου. Η παρουσία σφηνίσκων στη Μαγούλα Μπελίτσι σε δρεπάνια (Σχ.4:4-7), 

κυρίως θεσσαλικού ραδιολαρίτη, μαρτυρεί εντατική χρήση των φορέων και 

εξαντλητική εκμετάλλευση πρώτων υλών υψηλής ποιότητας. Οι σφηνίσκοι του 

συνόλου της μελέτης απαντούν σε δρεπάνια με πλευρική ή αμφίπλευρη στίλβη που 

είτε φέρουν απολεπίσεις χρήσης ή έχουν υποστεί σκόπιμη ανανέωση με επεξεργασία 

πριν από τη μετατροπή τους. Η ανανέωση των δρεπανιών και η μετατροπή σε 

σφηνίσκους αποτελεί συνήθη πρακτική των λιθοτεχνιών της ΜΝ429.

425 Tixier 1963, 146-49.
426 Moundrea - Agrafioti 1981, 134. Perles 2004, 38, 98, tab. 4.1.
427 Tixier 1963, 146. Semenov 1964, 149. Bordes 1967, 30. Brezillon 1971, 288. Keeley 1980, 40-1. 
Moundrea-Agrafioti 1981, 132, 134. Perles 2004, 181.
428 Κατά τη χρήση αποσπώνται από τις πλευρές του σφηνίσκου επιμήκη ραβδάκια με θραύση τύπου 
γλυφίδας.
429 Moundrea-Agrafioti 1981, 117-18, pi. 3.17, ρΐ. 4.15, 22. Perles 2004, 146-47. Kozlowski et al. 
1996, 321 .Elster 1989, 289, fig.10.5.1.
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Διατρητικά εργαλεία

Η κατηγορία των διατρητικών περιλαμβάνει ελάχιστους τυπικούς οπείς (4%, 2 

τέχνεργα) με έξεργη, αιχμηρή γλωσσίδα, προϊόν απόληξης δύο επεξεργασμένων 

συγκλινουσών πλευρών με κοίλο περίγραμμα (διαμόρφωση εγκοπών)430. Οι οπείς 

(Εικ.35, Σχ.6:1-2) είναι διατρητικά με λεπτό ή παχύ αιχμηρό άκρο που 

διαμορφώνεται με διπλή εσοχή, συμμετρική ή ασύμμετρη, δύο συγκλινουσών 

πλευρών, με αμφίπλευρη ημιαπότομη αμφιπρόσωπη επεξεργασία. Οι οπείς απαντούν 

σε φολίδα πυριτόλιθου χαμηλής ποιότητας και σε λεπίδα με κορυφή από μηλιακό 

οψιανό. Διακρίνονται σε α) οπέα με παχύ και αιχμηρό άκρο, περισσότερο ισχυρό, 

συμμετρικό και σε συνέχεια με το σώμα (Εικ. 35.1, Σχ.6:1) και β) οπέα με λεπτή και 

επιμήκη αιχμηρή προεξοχή, ασύμμετρη, σε ασυνέχεια με το σώμα (Εικ.35.2., Σχ.6:2). 

Και στους δύο οπείς του συνόλου διακρίνονται ίχνη κυκλικής κίνησης που καταλήγει 

σε αποτριβή και μικροαποσχίσεις που θεωρούμε ότι οφείλονται στην πίεση που 

ασκείται στο ενεργό τμήμα του εργαλείου.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα αιχμηρά (11%, 6 τέχνεργα), εργαλεία σε 

υπόβαθρα φολίδων εγχώριου πυριτόλιθου που διατηρούν τη φυσική αιχμηρή 

προεξοχή τους και δεν φέρουν επεξεργασία, αλλά ίχνη χρήσης (Εικ.34.1-6, Σχ.5:1-6). 

Πρόκειται για εργαλεία που προσαρμόζονται απλά στο φυσικό υπόβαθρο και φέρουν 

αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης, συνεχείς ή ασυνεχείς, ορθές, 

εναλλάξ ή αμφιπρόσωπες. Οι αιχμηρές φολίδες χωρίς επεξεργασία αποτελούν την 

κατεξοχήν κατηγορία αιχμηρών εργαλείων που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν ως 

διατρητικά στη λιθοτεχνία της ΜΝ του Φράγχθι Αργολίδας431.

Οδοντωτά
Τα οδοντωτά (Εικ.36, Σχ.6:3-6) απαντούν στη Μαγούλα Μπελίτσι σε εξαιρετικά 

περιορισμένη συχνότητα (7%, 4 τέχνεργα). Διακρίνονται μορφοτεχνολογικά σε α) 

εργαλεία με συνεχή αμφίπλευρη ημιαπότομη οδοντωτή επεξεργασία, με συνεχείς 

εγκοπές ορθές ή αμφιπρόσωπες (Εικ.36.2-4., Σχ.6:4-6) κυρίως από οψιανό και β) 

εργαλεία με ημιαπότομη οδοντωτή επεξεργασία, με μεγάλες συνεχείς εγκοπές ορθές, 

διαμορφωμένες σε μία πλευρά από τη χρήση του εργαλείου (Εικ.36.1., Σχ.6:3). Τα 

οδοντωτά της Μπελίτσι δεν διαφέρουν από αντίστοιχους θεσσαλικούς τύπους της

43U Brezillon 1971,280. 
431 Perles 2004, 201.
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ΜΝ432. Απαντούν σε φολίδες εγχώριου πυριτόλιθου και λεπίδες μηλιακού οψιανού. Ο 

μηλιακός οψιανός αντιπροσωπεύεται στην πρώτη κατηγορία οδοντωτών. Τα 

οδοντωτά σχετίζονται με δραστηριότητες κοπής ή τεμαχισμού, όπως άλλωστε οι 

φολίδες και λεπίδες με ίχνη χρήσης.

Ξέστρα
Ένα μόνο ξέστρο (Εικ.29.6., Σχ.1:4) εντοπίσθηκε στο σύνολο των τέχνεργων της 

μελέτης. Πρόκειται για τερματικό ξέστρο σε λεπίδα με κορυφή δεύτερης σειράς από 

χαλκηδόνιο. Το μέτωπο είναι κυκλοτερές και διαμορφώνεται με ημιαπότομη ορθή 

επεξεργασία. Διακρίνονται ίχνη χρήσης στη μία πλευρά. Τα ξέστρα συνδέονται με 

την κατεργασία δέρματος ή ξύλου.

Γλυφίδες
Οι γλυφίδες δεν αντιπροσωπεύονται στη λιθοτεχνία του οικισμού. Το 

χαρακτηριστικό ίχνος τύπου γλυφίδας απαντά σε σφηνίσκους ή ως ειδική 

διαμόρφωση για στειλέωση ένθετου στοιχείου δρεπανιού. Στην περίπτωση των 

σφηνίσκων πρόκειται για τυχαίες απολεπίσεις που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

ΧΡήσης.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της εργαλειοτεχνίας της Μαγούλας Μπελίτσι θα 

πρέπει να αναφέρουμε ότι το σύνολο των τέχνεργων της τομής 775, που μελετήθηκε 

για συγκριτικούς λόγους, παρουσιάζει εικόνα ανάλογη ως προς το είδος και τη 

συχνότητα εμφάνισης των εργαλειακών τύπων με αυτή που περιγράφηκε παραπάνω, 

διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, την αξιοπιστία 

του δείγματος της μελέτης.

432 Moundrea-Agrafioti 1981, 137-79, pi. 6.16-22.
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Σύνοψη
Η λιθοτεχνία της Μπελίτσι εντάσσεται σε γενικές γραμμές στο ευρύτερο πλαίσιο 

των γνωστών λιθοτεχνιών της ΜΝ ως προς το εύρος και τη συχνότητα εμφάνισης των 

εργαλειακών τύπων. Η κατηγορία των εργαλείων a posteriori είναι και εδώ κυρίαρχη. 

Η ιδιαιτερότητα της λιθοτεχνίας σε σχέση με γνωστές θέσεις της ΜΝ έγκειται στην 

ιδιαίτερα υψηλή συχνότητα λεπίδων και φολίδων με ίχνη χρήσης, φαινόμενο που 

απαντά σε λιθοτεχνίες που μελετήθηκαν συστηματικά, του Αχίλλειου στη Δυτική 

Θεσσαλία433 και της Λητής στη Μακεδονία434, τη χαμηλή συχνότητα δρεπανιών 

συγκριτικά με άλλες θέσεις της θεσσαλικής πεδιάδας και την αυξημένη παρουσία 

εργαλείων διάτρησης, η συχνότητα των οποίων στις περισσότερες θέσεις της ΜΝ 

είναι περιορισμένη435. Η συχνότητα δρεπανιών και σφηνίσκων είναι ιδιαίτερα χαμηλή 

σε σχέση με λιθοτεχνίες της Ανατολικής Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου436, όπου 

αποτελούν κυρίαρχες ομάδες εργαλείων. Η ισοδύναμη ποσοτική αντιπροσώπευση 

δρεπανιών και σφηνίσκων της Μπελίτσι χαρακτηρίζει και τη λιθοτεχνία του Αγίου 

Πέτρου Κυρά Παναγιάς437. Η συχνότητα δρεπανιών της Μπελίτσι είναι μικρότερη 

του Αχίλλειου438 και σχεδόν ανάλογη με της Πλατιάς Μαγούλας Ζάρκου439.

Η κυριαρχία ένθετων στοιχείων δρεπανιών χαρακτηρίζει σύγχρονες λιθοτεχνίες, 

με εξαίρεση το Φράγχθι Αργολίδας440 και στο πλαίσιο αυτό η λιθοτεχνία της 

Μπελίτσι δεν αποτελεί εξαίρεση. Η σκόπιμη ανανέωση των στομωμένων δρεπανιών 

με συνεχή ή ασυνεχή περιθωριακή επεξεργασία ή οδοντωτή ανάστροφη επεξεργασία 

απαντά γενικότερα στις λιθοτεχνίες της περιόδου441. Τέλος, η συχνότητα εμφάνισης 

οδοντωτών (7%) είναι αντίστοιχη του Αχίλλειου442 και η εξαιρετικά περιορισμένη 

χρήση των ξέστρων (2%) συνάδει με το γενικότερο πλαίσιο της ΜΝ443.

Το πολύμορφο και μη εξειδικευμένο εργαλειακό φάσμα της Μπελίτσι εντάσσεται 

στο πλαίσιο του θερίσματος ή οικοτεχνικών δραστηριοτήτων, όπου τεκμηριώνονται

433 Elster 1989,281, tab. 10.10.
434 Λύχνα 2010, 81.
435 Moundrea - Agrafioti 1981, 108, tab. 10. Elster 1989, 281, tab. 10.10. Perles 2004, 42, tab. 4.1. 
Kozlowski et al. 1996, 321, tab.30.
436 Moundrea - Agrafioti 1981, 108, tab. 10. Perles 2004, 38, tab. 4.1, doc.8.3. Kozlowski et al. 1996, 
323, tab.30.
437 Moundrea - Agrafioti 1981, 108, tab. 10.
438 Elster 1989, 281, tab. 10.10.
439 Elster 1994. 176.
440 Perles 2004, 151.
441 Moundrea - Agrafioti 1981, 116. 1992, 198. Elster 1989, 298. Perles 2004, 42, 44.
442 Elster 1989,281, tab. 10.10.
443 Moundrea-Agrafioti 1981, 152-53. Elster 1989, 281, tab.10.10. Perles 2004, 313, doc. 8.3. 
Kozlowski et al. 1996, 323, tab.30.
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κοπτικές καν διατρητικές δραστηριότητες. Οι κοπτικές δραστηριότητες μαλακών ή 

σκληρών υλικών φαίνεται ότι διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στη ζωή της ομάδας 

λαμβάνοντας υπόψη την κυριαρχία των εργαλείων κοπής και τεμαχισμού. Η αγροτική 

δραστηριότητα, άρρηκτα συνδεδεμένη με τις οικονομικές συνθήκες της περιόδου και 

αναμενόμενη για οικισμό της θεσσαλικής πεδιάδας, είναι στη Μαγούλα Μπελίτσι 

πολύ περιορισμένη και δεν είναι δυνατό να συγκριθεί με την εντατική καλλιέργεια 

σιτηρών σε Σέσκλο, Μαγούλα Καραμουρλάρ και Αχίλλειο που τεκμηριώνεται από το 

μεγάλο αριθμό δρεπανιών. Αντίθετα, η συχνότητα δρεπανιών της Μπελίτσι είναι 

σχεδόν ανάλογη με την Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου.

Η άσκηση οικοτεχνικών δραστηριοτήτων σχετικών με κατεργασία φυτικής ή 

οργανικής ύλης (ξύλο και οστό) τεκμηριώνεται από την κατηγορία των σφηνίσκων, 

ενδιάμεσων εργαλείων κρούσης με χρήση σφήνας. Οι διατρητικές εργασίες 

τεκμηριώνονται από την παρουσία αντίστοιχων εργαλειακών τύπων και η ισχνή 

παρουσία εργαλείων ξέσης καταδεικνύει περιορισμένη άσκηση δραστηριοτήτων 

σχετικών με την κατεργασία δέρματος ή ξύλου.
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Συζήτηση
Η λιθοτεχνία της Μαγούλας Μπελίτσι εναρμονίζεται σε γενικές γραμμές με το 

ευρύτερο πλαίσιο των λιθοτεχνιών της Μέσης Νεολιθικής ως προς την επιλογή των 

προότων υλών, τις τεχνικές κατάτμησης και το βαθμό μορφοποίησης και χρήσης των 

εργαλείων. Η συστηματική εκμετάλλευση εγχώριων υλών και η περιορισμένη χρήση 

εισηγμένων υλών υψηλής ποιότητας δεν επιτρέπει συσχετισμούς με λιθοτεχνίες της 

Ανατολικής Θεσσαλίας, αλλά συνάδει με το χαρακτήρα και τη φύση λιθοτεχνιών της 

δυτικής θεσσαλικής πεδιάδας, ιδιαίτερα του Αχίλλειου Φαρσάλων. Η Μαγούλα 

Μπελίτσι φαίνεται να συμμετέχει σε ένα υπερτοπικό δίκτυο μηλιακού οψιανού που 

περιλαμβάνει την παράκτια ζώνη της Θεσσαλίας, την ανατολική πεδιάδα και την 

πεδιάδα του Αλμυρού και σε ένα τοπικό δίκτυο θεσσαλικού ραδιολαρίτη που 

περιορίζεται κυρίως σε θέσεις της Δυτικής Θεσσαλίας και διαχειρίζεται μια εγχώρια 

πρώτη ύλη.

Η ανασύνθεση της εγχειρηματικής αλυσίδας τεκμηριώνει την επιτόπια κατεργασία 

εγχώριου πυριτόλιθου ως απόρροια της αφθονίας και της ευχέρειας πρόσκτησης του 

υλικού. Η απουσία ακατέργαστης ύλης και πυρήνων ενδεχομένως συνδέεται με το 

φαινόμενο της ενδο-οικισμικής λειτουργικής διαφοροποίησης, καθώς διαπιστώθηκε 

σημαντική συγκέντρωση πυρήνων φολίδων σε ζώνη του οικισμού που δεν εμπίπτει 

στο πλαίσιο της μελέτης. Ο πυριτόλιθος υψηλής ποιότητας δεν λαξεύεται εντός 

θέσης, αλλά εισάγεται με τη μορφή έτοιμων εργαλείων, επιλεγμένων προϊόντων 

κατάτμησης από διαφορετικούς πυρήνες. Η επιτόπια κατεργασία του μηλιακού 

οψιανού και η εισαγωγή στη θέση με μορφή προδιαμορφωμένων πυρήνων, 

γενικευμένο φαινόμενο των λιθοτεχνιών της περιόδου, θεωρείται πιθανή.

Η προσέγγιση των τεχνικών επιλογών των λαξευτών και του τρόπου οργάνωσης 

της παραγωγής επιβεβαιώνει την ύπαρξη δύο παράλληλων και τελείως διαφορετικών 

εγχειρηματικών αλυσίδων στο πλαίσιο μιας πραγματικής οικονομίας πρώτων υλών. Η 

λάξευση εγχώριων πρώτων υλών στοχεύει και επιτρέπει αποκλειστικά την παραγωγή 

φολίδων. Αντίθετα, η κατεργασία εισηγμένων πρώτων υλών προσανατολίζεται στην 

παραγωγή λεπίδων. Η κυριαρχία των φολίδων στη λιθοτεχνία της Μπελίτσι έρχεται 

σε αντίθεση με γνωστές λιθοτεχνίες της Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλίας, όπου 

κυριαρχούν λεπίδες. Η υψηλή συχνότητα φολίδων και η οριακή σχεδόν αναλογία 

φολίδων και λεπίδων στις λιθοτεχνίες του Αχίλλειου και της Πλατιάς Μαγούλας 

Ζάρκου μπορεί, τουλάχιστον σε ένα βαθμό, να αποτελέσει σημείο σύγκλισης με τη 

λιθοτεχνία της Μπελίτσι. Η χαμηλή μέση συχνότητα λεπίδων της Μπελίτσι οφείλεται
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στην αυξημένη χρήση του εγχώριου πυριτόλιθου, η κατάτμηση του οποίου δεν 

επιτρέπει την παραγωγή λεπίδων.

Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και οι διαστάσεις των προϊόντων πυριτόλιθου 

και οψιανού επιτρέπουν τη διάκριση σε λεπίδες και μικρολεπίδες αντίστοιχα. Οι 

λεπίδες πυριτόλιθου είναι ακανόνιστες και μεγαλύτερων διαστάσεων από τις 

μικρολεπίδες οψιανού κανονικής μορφολογίας και πλάτους κατώτερου των 10 χιλ. 

Ορισμένες λεπίδες οψιανού παρουσιάζουν εξαιρετική ομοιότητα με αντίστοιχες του 

Αχίλλειου. Η άμεση κρούση με μαλακό κρουστήρα εφαρμόσθηκε στη λάξευση 

εγχώριου πυριτόλιθου για μαζική παραγωγή φολίδων μέσα από μια απλή και σύντομη 

διαδικασία. Η έμμεση κρούση εφαρμόσθηκε από λαξευτές που δεν ανήκαν στην 

κοινότητα στην κατεργασία θεσσαλικού ραδιολαρίτη και χαλκηδόνιου για παραγωγή 

λεπίδων. Ο διαφορετικός βαθμός συμμετρίας των λεπίδων οψιανού μαρτυρεί 

εφαρμογή έμμεσης κρούσης και πίεσης. Η τεχνική της πίεσης αναγνωρίζεται σε δύο 

μόνο λεπίδες. Η τεχνική της έμμεσης κρούσης απαντά και στη λιθοτεχνία του 

Αχίλλειου, με τη διαφορά ότι συνυπάρχει με την άμεση κρούση.

Παρά την ιδιαίτερα χαμηλή συχνότητα οψιανού στη λιθοτεχνία του οικισμού, η 

συμμετοχή του υλικού στην κατασκευή εργαλείων είναι ιδιαίτερα σημαντική και 

ανάλογη των λιθοτεχνιών του Αχίλλειου και της Πλατιάς Μαγούλας Ζάρκου. Η 

υψηλή συχνότητα ανεπεξέργαστων τέχνεργων αποκλειστικά από εγχώριο πυριτόλιθο 

μαρτυρεί μικρό ενδιαφέρον για μια άφθονη και άμεσα διαθέσιμη ύλη και έρχεται σε 

αντίθεση με την εντατική εκμετάλλευση των εισηγμένων υλών υψηλής ποιότητας. Ο 

μηλιακός οψιανός εμφανίζει περισσότερο συχνά ίχνη χρήσης σε αντίθεση με τον 

περισσότερο ανθεκτικό πυριτόλιθο που φέρει επεξεργασία. Η συνειδητή επιλογή των 

λεπίδων ως φορέων εργαλείων χαρακτηρίζει τη λιθοτεχνία της Μαγούλας Μπελίτσι 

και γενικότερα τις νεολιθικές λιθοτεχνίες.

Τα εργαλειακά σύνολα του οικισμού συνδέονται με την άσκηση συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων που επηρέαζαν την οργάνωση του τρόπου ζωής των κατοίκων. Τα 

εργαλεία a posteriori κυριαρχούν και τα εργαλεία stricto sensu αντιπροσωπεύονται 

σε μικρότερο ποσοστό. Η εξατομικευμένη χρήση πυριτόλιθου και οψιανού στην 

κατασκευή συγκεκριμένων εργαλειακών τύπων είναι καταφανής. Η διακριτή σχέση 

πυριτόλιθου και οψιανού στην εργαλειοτεχνία αντανακλά μια πραγματική οικονομία 

πρώτων υλών. Ο πυριτόλιθος, κυρίως θεσσαλικός ραδιολαρίτης, χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά για την κατασκευή δρεπανιών και ο μηλιακός οψιανός σε υπόβαθρα 

εργαλείων κοπής ή τεμαχισμού. Τέλος, η χρήση εγχώριου πυριτόλιθου χαμηλής
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ποιότητας σε αιχμηρές φολίδες που συνδέονται με διατρητικές εργασίες σχετίζεται με 

την ανθεκτικότητα του υλικού και τη φυσική αιχμή του υποβάθρου. Τα εργαλεία δεν 

φέρουν σημαντικό βαθμό επεξεργασίας που, όταν συναντάται, αποσκοπεί είτε σε 

ανανέωση της στομωμένης πλευράς είτε σε επαναχρησιμοποίηση του εργαλείου με 

διαφορετικό τρόπο, πρακτική ιδαίτερα συχνή σε λιθοτεχνίες της περιόδου.

Ίχνη ανανέωσης, συντήρησης και ανακύκλωσης των εργαλείων της Μπελίτσι 

διαπιστώνονται αποκλειστικά σε δρεπάνια θεσσαλικού ραδιολαρίτη. Διακρίνονται 

ένας ή δύο κύκλοι ανανέωσης: α) αρχική χρήση ως δρεπάνι και ανακύκλωση με 

αμφιπολική κρούση σε σφηνίσκο και β) αρχική χρήση ως δρεπάνι, σκόπιμη 

ανανέωση με επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σε σφηνίσκο ή 

διατρητικό. Στις περισσότερο πλατιές και παχιές λεπίδες διακρίνονται δύο κύκλοι 

ανανέωσης, καθώς αποτελούν ιδανικά υπόβαθρα, περισσότερο ανθεκτικά, για 

περαιτέρω επεξεργασία. Η ανακύκλωση των δρεπανιών θεσσαλικού ραδιολαρίτη 

εντάσσεται στο πλαίσιο της εντατικής και εξαντλητικής εκμετάλλευσης δυσεύρετων 
υλικών.

Αντίθετα, σε εργαλεία μηλιακού οψιανού δεν αναγνωρίζονται σε ίδια συχνότητα 

ανανέωση ή ανακύκλωση, ενδεχομένως λόγω των μικρών διαστάσεων των λεπίδων 

και της ευθραυστότητας του υλικού. Η εντατική εκμετάλλευση του οψιανού 

διαφαίνεται από τη χρήση όλων σχεδόν των τέχνεργων, συμπεριλαμβανομένων και 

των τεχνικών αποκρουσμάτων, ως εργαλείων με τη στενή ή την ευρεία έννοια του 

όρου. Η αδιαφορία για την επέκταση της διάρκειας ζωής των εργαλείων εγχώριου 

πυριτόλιθου θεωρούμε ότι οφείλεται στην ευχέρεια πρόσκτησης του υλικού, αλλά 
κυρίως στη χαμηλή ποιότητά του.

Τα εργαλεία της Μπελίτσι δεν διαφέρουν από γνωστούς θεσσαλικούς τύπους της 

ΜΝ. Η ιδιαιτερότητα της λιθοτεχνίας έγκειται στην κυριαρχία λεπίδων και φολίδων 

με ίχνη χρήσης, εικόνα ανάλογη με οικισμούς του Αχίλλειου (Δ.Θεσσαλία) και της 

Λητής (Μακεδονία), τη χαμηλή συχνότητα δρεπανιών και την αυξημένη παρουσία 

διατρητικών, η συχνότητα των οποίων στις περισσότερες θέσεις της ΜΝ είναι 

περιορισμένη. Η συχνότητα εμφάνισης των οδοντωτών της Μπελίτσι είναι ανάλογη 

του Αχίλλειου. Το εργαλειακό φάσμα της Μπελίτσι εντάσσεται στο πλαίσιο του 

θερίσματος ή οικοτεχνικών δραστηριοτήτων. Οι εργασίες κοπής ή τεμαχισμού 

μαλακών ή σκληρών υλικών διαδραμάτιζαν, όπως άλλωστε είναι αναμενόμενο, το 

σημαντικότερο ρόλο στη ζωή της ομάδας. Η περιορισμένη αγροτική δραστηριότητα 

παρουσιάζει εικόνα ανάλογη με τον οικισμό της Πλατιάς Μαγούλας Ζάρκου. Η
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κατεργασία φυτικής ή οργανικής ύλης τεκμηριώνεται με τη χρήση σφηνίσκων και η 

συχνότητα των διατρητικών έρχεται σε αντίθεση με την εξαιρετικά περιορισμένη 

συχνότητα εργαλείων ξέσης σχετικών με την κατεργασία δέρματος ή ξύλου.
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Συμπεράσματα
Η λιθοτεχνία της Μαγούλας Μπελίτσι παρουσιάζει τη γνωστή πολυπλοκότητα των 

λιθοτεχνιών της Μέσης Νεολιθικής με τη χρήση εγχώριων και εισηγμένων τοπικών 

και αλλογενών υλών αντανακλώντας διαφορετικές στρατηγικές πρόσκτησης είτε από 

το άμεσο γεωλογικό περιβάλλον είτε από κοντινές (ενδοχώρα θεσσαλικής πεδιάδας) 

ή μακρινές αποστάσεις (Μήλος), μέσω χερσαίων ή θαλάσσιων δρόμων. Οι 

διαφορετικές στρατηγικές αναζήτησης και προέλευσης πρώτων υλών καταδεικνύουν 

την ύπαρξη κοινωνικών και οικονομικών επαφών και προσιδιάζουν με το χαρακτήρα 

της θέσης. Ο οικισμός της Μπελίτσι έχει τα χαρακτηριστικά ενδιάμεσης θέσης, όπου 

τα δίκτυα μηλιακού οψιανού και θεσσαλικού ραδιολαρίτη επικαλύπτονται, δεν 

επιδεικνύουν σημαντικές διαφορές, αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά. Η ένταξη 

της περιοχής στη ζώνη «επαφής» του μηλιακού οψιανού και η ανάπτυξη επαφών και 

ανταλλαγών περισσότερο με οικισμούς της ενδοχώρας μέσω χερσαίων δρόμων 

ενισχύουν την παραπάνω άποψη.

Η ενδοκοινοτική λιθοτεχνική δραστηριότητα αναγνωρίζεται στη λάξευση 

εγχώριου πυριτόλιθου χαμηλής ποιότητας και στη σκόπιμη ανανέωση ή ανακύκλωση 

των μορφοποιημένων προϊόντων εισηγμένου πυριτόλιθου υψηλής ποιότητας. Η 

επιτόπια κατεργασία του μηλιακού οψιανού θεωρείται πιθανή. Η αναγνώριση δύο 

διακριτών στρατηγικών λάξευσης λεπίδων πυριτόλιθου και μικρολεπίδων οψιανού, 

καθώς και οι τεχνικές λάξευσης εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο λιθοτεχνιών της 

Μέσης Νεολιθικής. Η κατεργασία των εγχώριων υλών μέσης και χαμηλής ποιότητας 

επιτυγχάνεται με άμεση κρούση και των εισηγμένων υλών υψηλής ποιότητας με 

έμμεση κρούση. Η τεχνική της πίεσης αναγνωρίζεται σε εξαιρετικά περιορισμένο 

βαθμό.

Ο χαρακτήρας και η φύση της εργαλειοτεχνίας της Μπελίτσι επιβεβαιώνουν την 

άποψη ότι τα εργαλεία ως φορείς πολιτιστικών χαρακτηριστικών, αναφορικά με 

βασικές τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, σχετίζονται με το τεχνοοικονομικό 

σύστημα του οικισμού, όπως διαμορφώνεται και διαφοροποιείται μέσα στην ίδια 

πολιτιστική παράδοση της Μέσης Νεολιθικής από τη γεωγραφική θέση και την 

επίδραση της ιδιαίτερης περιοχής τροφοδότησης. Οι αλλαγές στην εκμετάλλευση του 

περιβάλλοντος και στο σύστημα επικοινωνίας του οικισμού με την ανάπτυξη 

ιδιαίτερων σχέσεων και επαφών περισσότερο με οικισμούς της δυτικής θεσσαλικής 

πεδιάδας εγγράφονται με βεβαιότητα στο εργαλειακό φάσμα και τη διαχείριση των 

πρώτων υλών της Μπελίτσι.
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Αναφορικά με τη χρήση του χώρου, από τον οποίο προέρχεται το δείγμα της 

παρούσας μελέτης, διαφαίνεται ότι η παραγωγή τέχνεργων δεν αποτελεί προϊόν ενός 

ειδικευμένου τεχνίτη, αλλά περισσότερων με διαφορετικό βαθμό τεχνογνωσίας ή/και 

επιδεξιότητας. Με βάση τη συχνότητα και τις κατηγορίες τεχνικών αποκρουσμάτων, 

αλλά και το διαφορετικό βαθμό τεχνογνωσίας αποκλείεται η χρήση του χώρου ως 

εργαστηρίου με την έννοια του χώρου αποκλειστικής και ειδικευμένης παραγωγής. Η 

ερμηνεία ως χώρου λάξευσης στο πλαίσιο απλών οικοτεχνικών δραστηριοτήτων 

θεωρείται περισσότερο πιθανή και συνάδει τόσο με τα χαρακτηριστικά και τη φύση 

της λιθοτεχνίας όσο και με τα συνευρήματα.

Αδιαμφισβήτητα, οι τεχνικές κατασκευής και χρήσης των εργαλείων της Μπελίτσι 

μας πληροφορούν για την «τεχνογνωσία» της προϊστορικής ομάδας. Ο τρόπος 

πρόσκτησης και διαχείρισης πρώτων υλών αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την 

κατανόηση των στρατηγικών αναζήτησης, των μετακινήσεων και των πιθανών 

πολιτισμικών επαφών, των σχέσεων με το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον, των 

προτιμήσεων και των επιλογών τεχνο-οικονομικής υφής. Η ένταξη της Μπελίτσι σε 

δια-περιφερειακά και ενδο-περιφερειακά συστήματα παραγωγής και ανταλλαγής 

καθορίζει και προσδιορίζει σε σημαντικό βαθμό τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του 

οικισμού στο ευρύτερο πλαίσιο της γεωγραφικής και πολιτισμικής ενότητας της 
Θεσσαλίας.

Η συνύπαρξη ενδοκοινοτικής λιθοτεχνικής δραστηριότητας και μη 

ολοκληρωμένων διαδικασιών κατασκευής εργαλείων συμπληρώνουν την εικόνα μιας 

κοινωνίας, όχι ιδιαίτερα αυτόνομης σε τεχνικό επίπεδο, που στηρίζεται περισσότερο 

σε δίκτυα προμήθειας υλών υψηλής ποιότητας με την εισαγωγή έτοιμων εργαλείων 

θεσσαλικού ραδιολαρίτη και προδιαμορφωμένων πυρήνων μηλιακού οψιανού. Η 

ανάπτυξη ιδιαίτερων σχέσων και επαφών με οικισμούς της Δυτικής Θεσσαλίας, 

ιδιαίτερα του Αχίλλειου, θεωρείται αδιαμφισβήτητη.
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Γλωσσάρι

Αμφιπρόσωπη (bifaciale, bifacial)'. Προσδιορισμός της θέσης της επεξεργασίας. Οι 

αμφιπρόσωπες απολεπίσεις εξ ορισμού αφορούν τις δύο όψεις ενός αντικειμένου και 

εντοπίζονται στο ίδιο τμήμα και στην ίδια πλευρά του.

Ανάκαμψη - Αναστροφή (reflechi, hinged)'. Ο όρος αναφέρεται σε αποκρούσματα 

που αναστρέφονται στο άνω άκρο τους, όταν αποσχίζονται πρόωρα από τον πυρήνα 

(συνήθως λόγω ανωμαλίας στην επιφάνεια του πυρήνα) και δημιουργούνται, επειδή η 

η δύναμη κρούσης στρέφεται απότομα προς τα πίσω. Είναι βραχύτερα από το 

αναμενόμενο (σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη για το μήκος τους) και έχουν παχύ 
και πλατύ άνω άκρο.

Ανανέωση (ravivage, resharpening): Δημιουργία αιχμηρής πλευράς ή ανανέωση μιας 

επιφάνειας. Ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως στην προετοιμασία του πυρήνα, όταν η 

κατάσταση της επιφάνειας επίκρουσης ή πίεσης του πυρήνα εμποδίζει τη συνέχιση 

της κατάτμησης. Η ανανέωση και ο επανασχεδιασμός του πυρήνα στοχεύει: α) στη 

διόρθωση των ατυχημάτων λάξευσης που ενδεχομένως δυσχεραίνουν την κατάτμηση 

και β) στον επαναπροσδιορισμό των αναλογιών του πυρήνα, όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτητο. Οι φολίδες ανανέωσης του επιπέδου επίκρουσης, συχνά με σχήμα 

δίσκου (tablettes de ravivage) φέρουν μία απότομη πλευρά και ίχνη λεπιδόμορφων 

αρνητικών, ενώ οι φολίδες ανανέωσης της επιφάνειας απόκρουσης είναι παράλληλες 

ή εγκάρσιες στον άξονα του πυρήνα.

Ανασύνδεση (remontage, refitting)'. Συναρμογή αντικειμένων που προέρχονται από 
το ίδιο τεμάχιο πρώτης ύλης.

Αντικώνος (contre-bulbe, negative bulb): Κυρτή επιφάνεια απόκρουσης, το αρνητικό 

του κώνου, που δημιουργείται από το φυσικό νόμο της οστρεοειδούς θραύσης. 

Απόκρουση - Κατάτμηση (debitage, debitage): Ο όρος χρησιμοποιείται συμβατικά 

για να δηλώσει τη σκόπιμη λάξευση πρώτης ύλης. Τα προϊόντα της απόκρουσης 

χρησιμοποιούνται είτε απευθείας είτε μετά από επεξεργασία.

Απόκρουσμα (produit de debitage, debitage product): Κάθε προϊόν κατάτμησης του 

πυρήνα, φολίδα, λεπίδα, μικρολεπίδα ή θραύσμα που αποτελεί το απλούστερο προϊόν 
της σκόπιμης επέμβασης στην ύλη.

1 Απόδοση όρων στα ελληνικά σύμφωνα με Μουνδρέα-Αγραφιώτη σε Inizan el al.\992, 115-17. 
Περιγραφή σύμφωνα με Tixier et at. 1980, 73-106.
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Απολέπιση (enlevement, removal): Απομάκρυνση μέρους του λίθου κατά τη σκόπιμη 

λάξευση. Ο όρος χρησιμοποείται επίσης για την περιγραφή των αρνητικών ιχνών που 

άφησε η παραπάνω ενέργεια.

Αποτριβή (abrasion, abrasion)'. Εξάλειψη μέσο} τριβής. Με τον όρο προσδιορίζεται 

η αφαίρεση του γείσου του πυρήνα.

Αποφλοίωση (decorticage, cortex removal)'. Αφαίρεση του εξωτερικού φλοιού της 

πρώτης ύλης, εγχείρημα που αποτελεί την απαρχή της σκόπιμης λάξευσης. Κατά την 

αποφλοίωση εφαρμόζεται η άμεση κρούση με σκληρό κρουστήρα.

Βάση (base, base): Το άκρο που βρίσκεται απέναντι από το ενεργό τμήμα του 

εργαλείου. Ο όρος χρησιμοποιείται και σε τέχνεργα με αμφιπρόσωπη επεξεργασία 

ανεξάρτητα από το αρχικό τους υπόβαθρο.

Βολβός (bulbe, bulb)'. Ερτζιανός κώνος που αναπτύσσεται στο κατώτερο τμήμα της 

κάτω όψης του αποκρούσματος και εκτείνεται από το σημείο εφαρμογής της κρούσης 

ή της πίεσης {point d ’impact, impact point) δημιουργώντας κύματα θραύσης 

{ondulations, waves o f percussion/ripples) που διαχέονται ομόκεντρα στην ύλη. 

Ορισμένες φορές ο βολβός φέρει απολεπίσεις {esquillements du bulbe, bulb scars) 

που αντιστοιχούν στη διαμόρφωση δευτερογενούς αποκρούσματος ή αποτελούν 

ατύχημα που προκαλείται κατά την απόσπαση του αποκρούσματος.

Γείσο {corniche, overhang)'. Περιφέρεια του επιπέδου επίκρουσης, προβολή που 

επιστέφει τον πυρήνα. Το γείσο είναι συνήθως προετοιμασμένο με αποτριβή ή με 

λεπτές απολεπίσεις, για να εξομαλυνθούν οι αντικώνοι και να στηριχθεί το σημείο 

επίκρουσης. Η αποτριβή του γείσου διευκολύνει την άμεση κρούση με μαλακό 

κρουστήρα, την έμμεση κρούση και την πίεση. Η αποτριβή δεν είναι απαραίτητη 

στην άμεση κρούση με σκληρό κρουστήρα και την πίεση. Η παρουσία ή απουσία του 

γείσου παρέχει ενδείξεις για την τεχνική κατάτμησης της ύλης.

Διαμόρφωση (mise en forme, shaping out): Τεχνικό εγχείρημα με το οποίο δίνεται 

έμφαση στην τελική μορφή του πυρήνα και την κατεύθυνση νευρώσεων και 

αρνητικών για την απόσπαση υποβάθρων προκαθορισμένης μορφής. Η εγχειρηματική 

αλυσίδα χαρακτηρίζεται ελλιπής, όταν απουσιάζει το στάδιο της διαμόρφωσης του 

πυρήνα που χρονικά προηγείται της κατάτμησης.

Εγκοπή (coche, notch): Περίγραμμα μιας πλευράς με απότομη τμήση, συνήθως 

κοίλη.

Έκταση {etendue, extent): Ο όρος αναφέρεται στη διεισδυτικότητα των απολεπίσεων 

της επεξεργασίας που μπορεί να είναι περιθωριακή (courte, short), όταν καλύπτει
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μικρή επιφάνεια της πλευράς, επιμήκης (longue, long), επιδρομική (envahissante, 

invasive), όταν καλύπτει μεγάλη επιφάνεια της πλευράς και επικαλύπτουσα 

(ιcouvrante, covering), όταν καλύπτει ολόκληρη την όψη.

Εντοπισμός (localisation, localization): Ο όρος αναφέρεται στο τμήμα που 

καταλαμβάνει η επεξεργασία σε σχέση με τον προσανατολισμό του αντικειμένου: 

άνω άκρο (distal), μεσαίο τμήμα (mesial), κάτω τμήμα (proximal), δεξιά πλευρά 

(bord droit), αριστερή πλευρά (bord gauche) και βάση (base).

Επεξεργασία (retouche, retouch): Σκόπιμη μορφοποίηση ενός υποβάθρου (φολίδα, 

λεπίδα ή μικρολεπίδα) με άσκηση κρούσης ή πίεσης με σκοπό τη χρήση ως εργαλεία. 

Επίπεδο επίκρουσης (plan de frappe, striking platform): Επιφάνεια του πυρήνα που 

πλήττεται για την απόσπαση φολίδας ή λεπίδας. Το επίπεδο επίκρουσης μπορεί να 

είναι φυσικό, λείο ή προετοιμασμένο.

Επιφάνεια απόκρουσης (surface debitee, flaked surface:): Επιφάνεια του πυρήνα 

που φέρει κοίλα αρνητικά απολεπίσεων (negatives d'enlevement) ανάμεσα στα οποία 

δημιουργούνται νευρώσεις (nervures, arrises), που σχηματίζονται από τη σύγκλιση 

δύο αρνητικών απολέπισης.

Εργαλείο (outil, tool): Ο όρος χρησιμοποιείται συμβατικά για όπλα και εργαλεία. 

Περιλαμβάνει αντικείμενα που κατασκευάσθηκαν σε λαξευμένα υπόβαθρα ή σε μη 

μορφοποιημένα τεμάχια πρώτης ύλης. Η λειτουργική χρήση των εργαλείων 

αποδεικνύεται με ανάλυση ιχνών χρήσης.

Θερμική Διεργασία (traitement par la thermique, thermal treatment): Διαδικασία 

θέρμανσης και σταδιακής ψύξης υπό ελεγχόμενες συνθήκες ορισμένων 

κρυπτοκρυσταλλικής υφής πετρωμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας τους κατά την 

εφαρμογή της πίεσης.

Θέση (position, position): Θέση των απολεπίσεων της επεξεργασίας σε σχέση με τις 

όψεις του αντικειμένου και χαρακτηρίζεται ορθή (directe,direct), όταν εντοπίζεται 

στην άνω όψη, ανάστροφη (inverse, inverse), όταν εντοπίζεται στην κάτω όψη, 

εναλλάξ (alterne,alternate), όταν οι απολεπίσεις της επεξεργασίας εντοπίζονται στη 

μια όψη κατά μήκος της μιας πλευράς και στην άλλη όψη κατά μήκος της άλλης 

πλευράς, εναλλασσόμενη (alternante, alternating), όταν οι απολεπίσεις της 

επεξεργασίας δημιουργήθηκαν πρώτα στη μία όψη και έπειτα στην άλλη, στην ίδια 

πλευρά του εργαλείου, αμφιπρόσωπη (bifaciale, bifacial), όταν οι απολεπίσεις της 

επεξεργασίας εντοπίζονται και στις δύο όψεις του εργαλείου και διασταυρούμενη
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(croisee, crossed), όταν οι απολεπίσεις της επεξεργασίας που εντοπίζονται στις δύο 

όψεις του εργαλείου δημιουργούν ορθή γωνία με κάθε κόψη.

Κατανομή (repartition, distribution)'. Κατανομή των απολεπίσεων της επεξεργασίας 

κατά μήκος μιας πλευράς. Διακρίνεται σε μερική (partielle, partial), όταν 

καταλαμβάνει τμήμα μιας πλευράς, ασυνεχή (discontinue, discontinuous), όταν 

διακόπτεται και συνεχή (continue, continuous), όταν καταλαμβάνει όλο το μήκος μιας 

πλευράς.

Κλίση (inclinaison, angle o f retouch): Η κλίση της επεξεργασίας αναφέρεται στην 

κλίση των απολεπίσεων σε σχέση με την όψη στην οποία διαμορφώνονται και 

χαρακτηρίζεται απότομη (abrupte, abrupt) σχηματίζοντας γωνία 90°, ημιαπότομη 

(,semi-abrupte, semi-abrupt) σχηματίζοντας γωνία 45° και επικλινής (rasante, low) 

σχηματίζοντας γωνία 10°.

Κολόβωση (troncature, truncation)'. Πλευρά με ευθύγραμμη, συνεχή επεξεργασία, 

σχεδόν πάντα απότομη που περικόπτει το άνω, κάτω ή πλευρικό τμήμα λεπίδας ή 

φολίδας και σχηματίζει δύο γωνίες με τις πλευρές του υποβάθρου.

Κορυφή (crete, crest): Κυματιστές ακμές (aretes) με εναλλασσόμενη διαμόρφωση 

και αποκλίνουσες απολεπίσεις εγκάρσια στον άξονα του πυρήνα. Ο όρος αναφέρεται 

στη διαμόρφωση ή επαναδιαμόρφωση του πυρήνα για την παραγωγή λεπίδων που 

επιτυγχάνεται με απολεπίσεις δημιουργώντας μια ακμή από δύο σειρές αρνητικών 

βολβών. Η ακμή αυτή θα αποτελέσει «οδηγό» για την απόσπαση της πρώτης λεπίδας, 

της λεπίδας με κορυφή (lame a crete, crested blade) που έχει τριγωνική διατομή, 

κυματιστή νεύρωση και συμμετρικές παρυφές. Συνήθως λαξεύονται τρεις κορυφές, 

μία μπροστά (anterieure) και δύο πίσω (posterieure ή postero-lateral) και ο πυρήνας 

αποκτά τριγωνική διατομή με τροπίδωση (carenage) της επιφάνειας απόκρουσης, 

αψίδωση (cintrage) του επιπέδου επίκρουσης και έλεγχο της γωνίας κλίσης ανάμεσα 

στο επίπεδο επίκρουσης και την επιφάνεια απόκρουσης. Η αφαίρεση της πρώτης 

λεπίδας με κορυφή (lame a crete anterieure) κατευθύνει την απόσπαση των επόμενων 

λεπίδων που φέρουν εγκάρσια αρνητικά φολίδων στη μία πλευρά (λεπίδες με κορυφή 

2ης σειράς- lames a recoupe de preparation de crete). Οι παραγόμενες λεπίδες είναι 

τραπεζοειδούς, πολυγωνικής και τριγωνικής διατομής με παράλληλες νευρώσεις. 

Όταν απουσιάζει το στάδιο της διαμόρφωσης του πυρήνα, η εγχειρηματική αλυσίδα 

χαρακτηρίζεται ελλιπής.

Κρούση (percussion): Τεχνική κατάτμησης του πυρήνα, η πρώτη και μοναδική για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Διακρίνεται σε άμεση (directe, direct) και έμμεση κρούση
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(indirecte, indirect). Η άμεση κρούση εφαρμόζεται απευθείας με έναν κρουστήρα και 

η έμμεση κρούση προϋποθέτει τη χρήση ενδιάμεσου στοιχείου που καλείται πίεστρο 

(ιchasse-lame, punch) και παρεμβάλλεται ανάμεσα στον κρουστήρα και το σημείο 

επίπτωσης της κρούσης σε σταθεροποιημένο πυρήνα.

Λάξευση (taille, knapping): Γενικός όρος που προσδιορίζει τη βασική τεχνική 

επέμβαση στην πρώτη ύλη με στόχο τον ελεγχόμενο θρυμματισμό της. Εμπεριέχει 

οποιαδήποτε ενέργεια σκόπιμης θραύσης λίθων με τις βασικές τεχνικές της κρούσης 

και της πίεσης. Ο όρος χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις και κυρίως στη 

μορφοποίηση αντικειμένων ή μέρους αυτών, όπου οι όροι απόκρουση, κατάτμηση 

και επεξεργασία δεν θεωρούνται δόκιμοι. Επίσης, χρησιμοποιείται για ημιτελή 

αντικείμενα, η τελική μορφή των οποίων είναι άγνωστη.

Λεπίδα (lame, blade)·. Επιμήκης φολίδα, το μήκος της οποίας ισούται τουλάχιστον με 

το διπλάσιο του πλάτους. Συχνά γίνεται διάκριση ανάμεσα σε λεπίδες και 

λεπιδόμορφες φολίδες, θεωρώντας πραγματικές λεπίδες αυτές που φέρουν ίχνη 

προηγούμενων απολεπίσεων στην άνω όψη και έχουν παράλληλες ή σχεδόν 

παράλληλες πλευρές. Σε αρκετές περιπτώσεις ένας τέτοιος διαχωρισμός είναι 

αδύνατος στην πράξη.

Λιθοτεχνία (Industrie lithique, chipped-stone industry)·. Με τον όρο προσδιορίζεται 

ευρέως η ανθρώπινη δραστηριότητα που στοχεύει στη μορφοποίηση των πρώτων 

υλών και περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που αποσκοπούν στην παραγωγή λίθινων 

προϊόντων.

Μικροαπολεπίσματα (debris, debris): Άμορφα, αδιάγνωστα θραύσματα.

Μίσχος (pedoncule, tang): Προβολή που ορίζεται από δυο αντωπές εγκοπές. 

Μορφολογία (morphologie, morphology): Μορφή απολεπίσεων της επεξεργασίας. 

Διακρίνεται σε φολιδωτή (ecailleuse), κλιμακωτή (scalariforme, stepped), 

υποπαράλληλη (sub-parallele) και παράλληλη (parallele, parallel).

Νεύρωση (nenmre, arrise): Ευθεία που σχηματίζεται από τη σύγκλιση δύο 

αρνητικών απολεπίσεων.

Ξεχόνδρισμα (epannelage, shaping): Διαδικασία προδιαμόρφωσης ενός λαξευμένου 

αντικειμένου.

Οδοντωτό (denticule, denticulated): Περίγραμμα με διαδοχικές παρακείμενες 

εγκοπές.

Πατίνα (patine): Φυσική μεταβολή του εξωτερικού τμήματος ενός αντικειμένου, 

έπειτα από σκόπιμη λάξευση. Η πατίνα είναι χρονικά μεταγενέστερη του φλοιού. Ένα
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εργαλείο μπορεί να φέρει αρκετά είδη πατίνας, διαγνωστικά των διαδοχικών 

μεταβολών που έχει υποστεί με την πάροδο του χρόνου.

Πίεση (pression, pressure): Γενικός όρος που αναφέρεται στην τεχνική κατάτμησης 

πυρήνων για παραγωγή λεπίδων με χρήση συμπιεστή (bequille, crutch) ή πίεστρου 

(chasse-lame, punch), αλλά και στη μορφοποίηση ενός αντικειμένου με επεξεργασία. 

Πλευρά με ράχη (bord abattu, backed): Πλευρά στην οποία η συνεχής επεξεργασία 

είναι αρκετά απότομη, ώστε να μη δημιουργείται νέα κοφτερή πλευρά.

Πυραμίδιο (pyramidion, apex): Απόληξη κωνικού πυρήνα. Στις περιπτώσεις που 

αφαιρείται σκόπιμα, προκειμένου να αποφευχθούν προϊόντα με υπέρβαση, αποτελεί 

τεχνικό απόκρουσμα.

Πυρήνας (nucleus, core): Λαξευμένη πρώτη ύλη, από την οποία αποσπώνται φολίδες 

ή λεπίδες που χρησιμοποιούνται ως υπόβαθρα για την κατασκευή εργαλείων. Οι 

πυρήνες διακρίνονται σε πυρήνες φολίδων και λεπίδων.

- Οι πυρήνες φολίδων με άμεση κρούση χωρίς προκαθορισμό διακρίνονται σε: α) 

απροσδιόριστου σχήματος με τυχαίες αποκρούσεις πολλαπλών κατευθύνσεων, β) 

σφαιροειδείς πολυεδρικής λάξευσης συνήθως μικρών διαστάσεων και γ) δισκοειδείς 

κεντροφερούς λάξευσης, από τους οποίους παράγονται φολίδες ωοειδείς ή αδρά 

τριγωνικές.

- Οι πυρήνες λεπίδων με άμεση ή έμμεση κρούση διακρίνονται σε: α) κωνικούς 

(pyramidaux)  με ένα επίπεδο επίκρουσης, β) κυλινδρικούς (cylindriques)  ή 

πρισματικούς (prismatiques) με δύο εκ διαμέτρου αντίθετα επίπεδα επίκρουσης, γ) με 

δύο παράλληλες επιφάνειες απόκρουσης και δύο, τρία ή τέσσερα επίπεδα 

επίκρουσης. Στην περίπτωση αυτή τα αρνητικά λεπίδων και μικρολεπίδων των 

επιφανειών απόκρουσης σχηματίζουν ορθή γωνία με τα επίπεδα επίκρουσης (nucleus 

a debitage croise).

- Οι πρισματικοί πυρήνες λεπίδων με πίεση διακρίνονται σε: α) κωνικούς 

(pyramidaux)  με κυκλικής ή ελλειψοειδούς διατομής επίπεδο πίεσης β) 

«βληματοειδείς» (en balle de fusil) με εξαιρετικά εξαντλημένο επίπεδο πίεσης, γ) 

πλακοειδείς {plats) με μία ή δύο διαδοχικές επιφάνειες απόκρουσης.

Ράχη (abattu, back): Μορφολογικός όρος που περιγράφει μια επιφάνεια η οποία 

διατρέχει το μήκος ενός αποκρούσματος και είναι σχεδόν κάθετη στις δυο όψεις. Η 

επιφάνεια αυτή μπορεί να είναι: φλοιώδης, ανεπεξέργαστη, προετοιμασμένη ή 

διαμορφωμένη με απότομη επεξεργασία.
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Σιρέτ (siret): Επιμήκης θλάση. Ατύχημα λάξευσης που προκαλείται, όταν κατά την 

κατάτμηση δημιουργούνται δύο κάθετα επίπεδα απόσπασης, από τα οποία το δεύτερο 

διαχωρίζει τη φολίδα σε δύο τμήματα λιγότερο ή περισσότερο ίσα. Απαντά 

συχνότερα σε φολίδες που παράγονται με άμεση κρούση και χρήση σκληρού 

κρουστήρα, σπανιότερα στη χρήση μαλακού κρουστήρα ή την έμμεση κρούση. Οι 

φολίδες που θραύονται στον επιμήκη άξονα κατά την απόσπασή τους από τον πυρήνα 

ονομάζονται siret.

Υπέρβαση (outrepasse, plunging): Με τον όρο προσδιορίζονται αποκρούσματα, το 

μέτωπο των οποίων έχει συμπαρασύρει τμήμα της πρώτης ύλης που προέρχεται από 

πυρήνα, προϊόν απόκρουσης ή εργαλείο. Τα αποκρούσματα με υπέρβαση είναι 

μεγαλύτερα από το αναμενόμενο, με παχύ και κυρτό άκρο. Τα κύρια χαρακτηριστικά 

της υπέρβασης είναι η κοίλη κάτω όψη και η διόγκωση του άνω τμήματος. Η 

υπέρβαση, τυχαία ή σκόπιμη, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές λάξευσης 

που χρησιμοποιήθηκαν.

Υπόβαθρο (support, blank)·. Με τον όρο περιγράφεται κάθε τμήμα (κόνδυλος, 

κροκάλα, προϊόν απόκρουσης), από το οποίο λαξεύεται, αποσπάται ή μορφοποιείται 

ένα τέχνεργο.

Φλοιός {cortex)·. Αλλοίωση περισσότερο ή λιγότερο εκτεταμένη στο εξωτερικό 

τμήμα ενός τεμάχιου πρώτης ύλης που αντιστοιχεί στο γεωλογικό όρο «πατίνα». Για 

τους προϊστοριολόγους ο όρος πατίνα έχει διαφορετική σημασία.

Φλοιώδης {cortical)·. Με τον όρο αποδίδεται η παρουσία φλοιού.

Φολίδα {eclat, flake)·. Με τον όρο προσδιορίζεται κάθε θραύσμα λίθου που έχει 

αποσπασθεί από πυρήνα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του, κροκάλα ή πυρήνα 

για να μορφοποιηθεί στη συνέχεια σε εργαλείο ή από εργαλείο κατά τη μορφοποίηση 

του. Ο όρος δεν υποδηλώνει συγκεκριμένη μορφολογία ή χρήση.

Φτέρνα {talon, butt): Τμήμα του επιπέδου επίκρουσης ή πίεσης του πυρήνα που 

αποσπάται κατά τη διάρκεια της κατάτμησης. Η φύση και η μορφολογία της φτέρνας 

εξαρτάται από την προετοιμασία ή μη του επιπέδου επίκρουσης ή πίεσης. Αν δεν 

υπάρχει ένδειξη προετοιμασίας, η φτέρνα είναι φυσική, φλοιώδης (cortical) και 

ποικίλης μορφολογίας. Από την προετοιμασία του σημείου κρούσης ή πίεσης και την 

εφαρμογή ιδιαίτερων τεχνικών λάξευσης προκύπτουν φτέρνες λείες {lisse, flat) με μία 

λαξευμένη ορατή επιφάνεια, διεδρικές (diedre, dihedral) με αρνητικά δύο 

απολεπίσεων που διαχωρίζονται με μία νεύρωση, πολυεδρικές {facettes, facetted) με 

αρκετά αρνητικά απολεπίσεων ποικίλης μορφολογίας, στιγμοειδείς {punctiformes,
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punctiform) και γραμμικές/νηματοειδείς (lineaires, linear), οι τελευταίες συνήθως 

χαρακτηριστικές της έμμεσης κρούσης με μαλακό κρουστήρα.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΕΡΓΩΝ
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Σημείωση
Τα αντικείμενα του καταλόγου δεν αποτελούν το σύνολο των τέχνεργων της 

Μαγούλας Μπελίτσι. Ο κατάλογος με αύξοντα αριθμό Α/Α.1-48 περιλαμβάνει τα 

τέχνεργα που εικονίζονται και έχουν αποτυπωθεί σχεδιαστικά ακολουθώντας τη 

σειρά με την οποία παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη. Ο αριθμός κάθε 

αντικειμένου στο ευρετήριο του ανασκαφικού ημερολογίου αποδίδεται με τη 

συντομογραφία ΜΕ και την αντίστοιχη αρίθμηση. Οι εικόνες και τα σχέδια των 

αντικειμένων αποδίδονται με τις συντομογραφίες Εικ. και Σχ. και η αρίθμηση που 

ακολουθεί (π.χ. Εικ. 1.2, Σχ.1.2) αντιστοιχεί στην αρίθμηση εικόνων ή σχεδίων και 

την αντίστοιχη θέση του αντικειμένου. Η πρώτη ύλη, οι διαστάσεις και η περιγραφή 

που περιλαμβάνει τεχνομορφολογικά χαρακτηριστικά και λειτουργική χρήση 

αποτελούν βασικά σημεία αναφοράς στην παρουσίαση των τέχνεργων της μελέτης. 

Τη φωτογράφηση και την εκπόνηση των σχεδίων επιμελήθηκε η συγγραφέας και την 

τελική επιμέλεια των σχεδίων η σχεδιάστρια κ. Εύη Βαϊτσοπούλου.
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A/A.l.
Ap. Ευρετηρίου ME633 Σχ.1:1, Εικ.29.1, Εικ.30.1.
Πρώτη ύλη: Οψιανός γκρίζος αδιαφανής.
Διαστάσεις: μήκος 23χιλ., πλάτος 16χιλ., πάχος 14χιλ., βάρος 5,4γρ. διάμετρος 
επιπέδου επίκρουσης 16χιλ.,
Περιγραφή: Κωνικός πυρήνας μικρολεπίδων σε τελική φάση εκμετάλλευσης. 
Ελλειψοειδούς διατομής επίπεδο επίκρουσης με κλίση 70° σε σχέση με την αυλακωτή 
επιφάνεια απόκρουσης που εμφανίζει ελαφρά κύρτωση. Ανανέωση του επιπέδου 
επίκρουσης με απόσπαση τεσσάρων (4) φολίδων. Οκτώ (8) αρνητικά μικρολεπίδων 
μιας κατεύθυνσης, τέσσερα (4) στην πρόσθια όψη, δύο (2) στην οπίσθια όψη και δύο 
(2) στις πλευρές. Αρνητικά δύο (2) λεπίδων με αναστροφή στις όψεις του πυρήνα. 
Διάκριση όψεων με ευθύγραμμες ακμές, πεπλατυσμένη πρόσθια όψη. Κατάργηση 
γείσου στην περιφέρεια με μορφή μικροαπολεπίσεων. Άκρο φυσικό με τυχαίες 
αποσπάσεις.

Α/Α.2.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ271 Σχ.1:2, Εικ.29.4.
Πρώτη ύλη: Οψιανός γκρίζος αδιαφανής.
Διαστάσεις: μήκος 21χιλ., πλάτος 19χιλ., πάχος 4χιλ.
Περιγραφή: Ελλειψοειδής φολίδα με κεντροφερείς απολεπίσεις. Φολίδα ανανέωσης 
του επιπέδου επίκρουσης του πυρήνα. Φτέρνα λεία, βολβός ελαφρά προεξέχων με 
απολέπιση. Αμφίπλευρες ασυνεχείς περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης.

Α/Α.3.
Αρ.Ευρετηρίου ΜΕ923 Σχ.1:3, Σχ.6:2, Εικ.29.3, Εικ.35.2.
Πρώτη ύλη: Οψιανός γκρίζος αδιαφανής.
Διαστάσεις: μήκος 22χιλ., πλάτος 11χιλ., πάχος 5χιλ.
Περιγραφή: Λεπίδα με κορυφή δεύτερης σειράς. Λεπτή και επιμήκης αιχμηρή 
προεξοχή, ασύμμετρη και σε ασυνέχεια με το σώμα, διαμορφώνεται με ασύμμετρη 
διπλή εσοχή δύο συγκλινουσών πλευρών. Αμφίπλευρη ημιαπότομη αμφιπρόσωπη 
επεξεργασία και ίχνη κυκλικής κίνησης που καταλήγει σε αποτριβή. Διατρητικό 
εργαλείο (οπέας).

Α/Α.4.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ168 Σχ. 1:4, Εικ.29.6.
Πρώτη ύλη: Χαλκηδόνιος.
Διαστάσεις: μήκος 17χιλ., πλάτος 8χιλ. , πάχος 3χιλ.
Περιγραφή: Λεπίδα με κορυφή δεύτερης σειράς. Τερματικό ξέστρο, το μέτωπο του 
οποίου διαμορφώνεται με ημιαπότομη ορθή επεξεργασία. Πλευρικές περιθωριακές 
απολεπίσεις χρήσης, ασυνεχείς και αμφιπρόσωπες.

Α/Α.5.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ925 Σχ.1:5, Εικ.29.5.
Πρώτη ύλη: Οψιανός γκρίζος αδιαφανής.
Διαστάσεις: μήκος 35χιλ., πλάτος 8χιλ., πάχος 4χιλ.
Περιγραφή: Λεπίδα με θραύση siret (ατύχημα λάξευσης). Πλευρικές περιθωριακές 
οδοντωτές απολεπίσεις χρήσης, συνεχείς και αμφιπρόσωπες.
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Σχ.1:6, Εικ.29.2., Εικ.30.2.
Α/Α.6.
Αρ.Ευρετηρίου ΜΕ167 
Πρώτη ύλη: Οψιανός γκρίζος αδιαφανής.
Διαστάσεις: μήκος 18χιλ., πλάτος 9χιλ., πάχος 3χιλ.
Περιγραφή: Λεπίδα με χαρακτηριστικά αναστροφής. Φτέρνα γραμμική, γείσο 
προετοιμασμένο. Πλευρικές περιθωριακές απολεπίσεις χρήσεις, συνεχείς και ορθές.

Α/Α.7.
Αρ.Ευρετηρίου ΜΕ170 Σχ.2:1.
Πρώτη ύλη: Πυριτόλιθος καστανέρυθρος.
Διαστάσεις: μήκος 13χιλ., πλάτος 18χιλ., πάχος 5χιλ.
Περιγραφή: Μερικά φλοιώδης φολίδα. Φτέρνα λεία, βολβός διάχυτος. Αμφίπλευρες 
περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης, ασυνεχείς και ορθές.

Α/Α.8.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ741 Σχ.2:2.
Πρώτη ύλη: Πυριτόλιθος γκριζοπράσινος.
Διαστάσεις: μήκος 30χιλ., πλάτος 18χιλ., πάχος 4χιλ.
Περιγραφή: Φολίδα με πλευρικές περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης, ασυνεχείς και 
αμφιπρόσωπες.

Α/Α.9.
Αρ.Ευρετηρίου ΜΕ930 Σχ.2:3.
Πρώτη ύλη: Οψιανός στιλπνομέλανος αδιαφανής με λεπτές διαφανείς ζώνες. 
Διαστάσεις: μήκος 17χιλ., πλάτος 24χιλ., πάχος 4χιλ..
Περιγραφή: Φολίδα με φτέρνα διεδρική και βολβό ελαφρά έξεργο με απολεπίσεις. 
Αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης, ασυνεχείς και αμφιπρόσωπες

Α/Α.10.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ931 Σχ.2:4.
Πρώτη ύλη: Οψιανός στιλπνομέλανος αδιαφανής.
Διαστάσεις: μήκος 12χιλ., πλάτος 20χιλ., πάχος 5χιλ.
Περιγραφή: Φολίδα με αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης, ασυνεχείς 
και αμφιπρόσωπες.

Α/Α. 11.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ400 Σχ.2:5.
Πρώτη ύλη: Οψιανός στιλπνομέλανος αδιαφανής.
Διαστάσεις: μήκος 16χιλ., πλάτος 9χιλ., πάχος 3χιλ.
Περιγραφή: Κάτω τμήμα λεπίδας. Φτέρνα γραμμική, γείσο προετοιμασμένο, βολβός 
ελαφρά έξεργος με απολέπιση. Αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης, 
συνεχείς και αμφιπρόσωπες.

Α/Α. 12.
Αρ.Ευρετηρίου ΜΕ771 Σχ.2:6.
Πρώτη ύλη: Οψιανός γκρίζος αδιαφανής.
Διαστάσεις: μήκος 15χιλ., πλάτος 8χιλ., πάχος 2χιλ.
Περιγραφή: Μεσαίο τμήμα λεπίδας. Αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις 
χρήσης, ασυνεχείς και αμφιπρόσωπες.
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Σχ.2:7.
Α/Α.13.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ666
Πρώτη ύλη: Οψιανός στιλπνομέλανος αδιαφανής.
Διαστάσεις: μήκος 16χιλ., πλάτος 10χιλ., πάχος 2χιλ.
Περιγραφή: Μεσαίο τμήμα λεπίδας. Αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις 
χρήσης, ασυνεχείς και αμφιπρόσωπες και αποτριβή σε μία πλευρά.

Α/Α14.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ667 Σχ.2:8.
Πρώτη ύλη: Οψιανός γκρίζος αδιαφανής.
Διαστάσεις: μήκος 15χιλ., πλάτος 10χιλ., πάχος 3χιλ.
Περιγραφή: Μεσαίο τμήμα λεπίδας. Πλευρικές περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης, 
ασυνεχείς και αμφιπρόσωπες και εγχαράξεις χρήσης κάθετες στην κόψη.

Α/Α.15.
Αρ.Ευρετηρίου ΜΕ929 Σχ.2:9.
Πρώτη ύλη: Οψιανός γκρίζος αδιαφανής.
Διαστάσεις: μήκος 22χιλ., πλάτος 12χιλ., πάχος 2χιλ.
Περιγραφή: Μεσαίο τμήμα λεπίδας. Αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις 
χρήσης, ασυνεχείς και αμφιπρόσωπες, εγχαράξεις χρήσης κάθετες στην κόψη και 
αποτριβή στις δύο πλευρές.

Α/Α.16.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ516 Σχ.2:10, Εικ.31.4.
Πρώτη ύλη: Οψιανός γκρίζος αδιαφανής.
Διαστάσεις: μήκος 18χιλ, πλάτος 8χιλ., πάχος 2χιλ.
Περιγραφή: Μεσαίο τμήμα λεπίδας. Πλευρικές περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης, 
ασυνεχείς και αμφιπρόσωπες, εγχαράξεις χρήσης κάθετες στην κόψη και αποτριβή σε 
μία πλευρά.

Α/Α.17.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ743 Σχ.2:11.
Πρώτη ύλη: Οψιανός γκρίζος αδιαφανής.
Διαστάσεις: μήκος 18χιλ., πλάτος 11χιλ., πάχος 3χιλ.
Περιγραφή: Μεσαίο τμήμα λεπίδας. Πλευρικές περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης, 
ασυνεχείς και αμφιπρόσωπες, εγχαράξεις χρήσης κάθετες στην κόψη.

Α/Α.18.
Αρ.Ευρετηρίου ΜΕ735 Σχ.2:12, Εικ.31.3.
Πρώτη ύλη: Οψιανός γκρίζος αδιαφανής.
Διαστάσεις: μήκος 22χιλ., πλάτος 8χιλ., πάχος 2χιλ.
Περιγραφή: Μεσαίο τμήμα λεπίδας. Αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις 
χρήσης, ασυνεχείς και αμφιπρόσωπες και πλευρική εγκοπή χρήσης.

Α/Α.19.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ976 Σχ.2:13, Εικ.31.5.
Πρώτη ύλη: Οψιανός στιλπνομέλανος αδιαφανής.
Διαστάσεις: μήκος 14χιλ., πλάτος 8χιλ., πάχος 4χιλ.
Περιγραφή: Κάτω τμήμα λεπίδας. Φτέρνα γραμμική φτέρνα, γείσο προετοιμασμένο, 
βολβός μικρός και διογκωμένος. Αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης, 
ασυνεχείς και αμφιπρόσωπες και πλευρική εγκοπή χρήσης.
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A/A.20.
Αρ. Ευρετηρίου ME388 Σχ.2:14, Εικ.31.6.
Πρώτη ύλη: Οψιανός στιλττνομέλανος αδιαφανής.
Διαστάσεις: μήκος 14χιλ., πλάτος 8χιλ., πάχος 2χιλ.
Περιγραφή: Κάτω τμήμα λεπίδας. Φτέρνα λεία φτέρνα, γείσο προετοιμασμένο, 
βολβός ελαφρά έξεργος με απολέπιση. Αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις 
χρήσης, ασυνεχείς και αμφιπρόσωπες και πλευρικές εγκοπές χρήσης.

Α/Α.21.
Αρ.Ευρετηρίου ΜΕ389 Σχ.2:15, Εικ.31.2.
Πριότη ύλη: Οψιανός στιλπνόμέλανος αδιαφανής.
Διαστάσεις: μήκος 22χιλ., πλάτος 6χιλ., πάχος 2χιλ.
Περιγραφή: Λεπίδα. Φτέρνα λεία, γείσο προετοιμασμένο, βολβός ελαφρά έξεργος με 
απολέπιση. Αμφίπλευρες ασυνεχείς και αμφιπρόσωπες οδοντώσεις χρήσης.

Α/Α.22.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ634 Σχ.2:16, Εικ.31.1
Πρώτη ύλη: Οψιανός γκρίζος αδιαφανής.
Διαστάσεις: μήκος 32χιλ., πλάτος 7χιλ., πάχος 3χιλ.
Περιγραφή: Λεπίδα. Φτέρνα λεία, βολβός ελαφρά έξεργος. Αμφίπλευρες ασυνεχείς 
και αμφιπρόσωπες οδοντώσεις χρήσης.

Α/Α. 23.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ748 Σχ.3.1, Εικ.32.1
Πρώτη ύλη: Θεσσαλικός Ραδιολαρίτης σοκολατής.
Διαστάσεις: μήκος 77χιλ., πλάτος 32χιλ., πάχος 5χιλ.
Περιγραφή: Λεπίδα με αμφίπλευρη παράλληλη στίλβη, περιφερειακή και
αμφιπρόσωπη. Ανανέωση της κόψης και αφαίρεση της αρχικής στίλβης με συνεχή 
ημιαπότομη μακρά επεξεργασία αριστερά, ασυνεχή επικλινή περιθωριακή 
επεξεργασία δεξιά και ασυνεχή περιθωριακή ανάστροφη επεξεργασία. Αποτριβή και 
λείανση από θερισμό στις πλευρές. Άνω άκρο αιχμηρό με ανάστροφη επεξεργασία 
και τροποποίηση σε διατρητικό (οπέα) με λεπτή και επιμήκη αιχμηρή προεξοχή, 
ασύμμετρη και σε ασυνέχεια με το σώμα, χωρίς ίχνη κυκλικής κίνησης.

Α/Α.24.
Αρ.Ευρετηρίου ΜΕ398 Σχ.3:2, Εικ.32.9.
Πρώτη ύλη: Γκριζοπράσινος πυριτόλιθος με ιώδεις φλεβώσεις.
Διαστάσεις: μήκος 31χιλ., πλάτος 15χιλ., πάχος 5χιλ.
Περιγραφή: Μεσαίο τμήμα λεπίδας. Δρεπάνι με αμφίπλευρη παράλληλη στίλβη, 
περιφερειακή και αμφιπρόσωπη. Αμφίπλευρες συνεχείς περιθωριακές απολεπίσεις 
χρήσης και αποτριβή σε μία πλευρά. Ανανέωση με πλευρική συνεχή οδοντωτή 
ανάστροφη επεξεργασία.

Α/Α.25.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ641 Σχ. 3:3, Εικ. 32.8.
Πρώτη ύλη: Χαλκηδόνιος.
Διαστάσεις: μήκος 15χιλ., πλάτος 21χιλ., πάχος 5χιλ.
Περιγραφή: Μεσαίο τμήμα λεπίδας. Δρεπάνι με αμφίπλευρη παράλληλη στίλβη, 
περιφερειακή και αμφιπρόσωπη. Αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης, 
ασυνεχείς και αμφιπρόσωπες. Αποτριβή και λείανση από θερισμό στις πλευρές.
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A/A.26.
Αρ. Ευρετηρίου ME283 Σχ.3:4, Εικ.32.5.
Πρώτη ύλη: Θεσσαλικός Ραδιολαρίτης σοκολατής.
Διαστάσεις: μήκος 25χιλ., πλάτος 14χιλ., πάχος 4χιλ.
Περιγραφή: Κάτω τμήμα λεπίδας. Φτέρνα στιγμοειδής, γείσο προετοιμασμένο, 
βολβός ελαφρά έξεργος. Δρεπάνι με αμφίπλευρη παράλληλη στίλβη, περιφερειακή 
και αμφιπρόσωπη. Αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης, ασυνεχείς και 
αμφιπρόσωπες. Αποτριβή και λείανση από θερισμό στις πλευρές.

Α/Α.27.
Αρ.Ευρετηρίου ΜΕ803 Σχ.3:5, Εικ.32.6.
Πρώτη ύλη: Θεσσαλικός Ραδιολαρίτης σοκολατής.
Διαστάσεις: μήκος 21χιλ., πλάτος 14χιλ., πάχος 4χιλ.
Περιγραφή: Κάτω τμήμα λεπίδας. Φτέρνα διεδρική, γείσο προετοιμασμένο, βολβός 
ελαφρά έξεργος. Στοιχείο δρεπανιού με αμφίπλευρη παράλληλη στίλβη, περιφερειακή 
και αμφιπρόσωπη. Αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης, ασυνεχείς και 
αμφιπρόσωπες. Αποτριβή και λείανση από θερισμό σε μία πλευρά.

Α/Α.28.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ405 Σχ.3:6, Εικ.32.4.
Πρώτη ύλη: Θεσσαλικός Ραδιολαρίτης ερυθρός.
Διαστάσεις: μήκος 15χιλ., πλάτος 10χιλ., πάχος 3χιλ.
Περιγραφή: Μεσαίο τμήμα λεπίδας. Στοιχείο δρεπανιού με πλευρική διαγώνια 
στίλβη αμφιπρόσωπη. Αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης, ασυνεχείς και 
αμφιπρόσωπες. Κατάργηση βολβού για διευκόλυνση στειλέωσης.

Α/Α.29.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ512 Σχ.3:7, Εικ.32.7.
Πρώτη ύλη: Θεσσαλικός Ραδιολαρίτης ερυθρός.
Διαστάσεις: μήκος 16χιλ., πλάτος 10χιλ., πάχος 3χιλ.
Περιγραφή: Μεσαίο τμήμα λεπίδας. Στοιχείο δρεπανιού με πλευρική διαγώνια 
στίλβη αμφιπρόσωπη. Πλευρικές ασυνεχείς περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης. 
Ανανέωση με πλευρική συνεχή οδοντωτή ανάστροφη επεξεργασία.

Α/Α.30.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ 165 Σχ.3:8.
Πρώτη ύλη: Πυριτόλιθος καστανός.
Διαστάσεις: μήκος 13χιλ., πλάτος 21χιλ., πάχος 4χιλ.
Περιγραφή: Ακέραια φολίδα. Φτέρνα λεία, βολβός ελαφρά έξεργος με απολέπιση. 
Στοιχείο δρεπανιού με πλευρική διαγώνια στίλβη αμφιπρόσωπη. Πλευρικές ασυνεχείς 
περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης. Κατάργηση βολβού για διευκόλυνση στειλέωσης.

Α/Α.31.
Αρ.Ευρετηρίου ΜΕ506 Σχ.4:1.
Πρώτη ύλη: Πυριτόλιθος καστανός.
Διαστάσεις: μήκος 12χιλ., πλάτος 20χιλ., πάχος 4χιλ.
Περιγραφή: Σφηνίσκος πρώτου σταδίου απόσχισης, με σχιζώδεις αμφιπρόσωπες 
αποσχίσεις στα άκρα.
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Σχ.4:2, Εικ.33.2.
Α/Α.32.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ392 
Πρώτη ύλη: Πυριτόλιθος καστανέρυθρος.
Διαστάσεις: μήκος 11χιλ., πλάτος 23χιλ., πάχος 6χιλ.
Περιγραφή: Σφηνίσκος πρώτου σταδίου απόσχισης, με σχιζώδεις αμφιπρόσωπες 
αποσχίσεις στα άκρα.

Α/Α.33.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ734 Σχ.4:3, Εικ.33.3.
Πρώτη ύλη: Πυριτόλιθος γκριζοπράσινος.
Διαστάσεις: μήκος 18χιλ., πλάτος 18χιλ., πάχος 7χιλ.
Περιγραφή: Σφηνίσκος δεύτερου σταδίου απόσχισης, με αμφιπρόσωπη απολέπιση 
που καλύπτει ολικά τις όψεις του φορέα.

Α/Α.34.
Αρ.Ευρετηρίου ΜΕ769 Σχ.4:4, Εικ.33.1.
Πρώτη ύλη: Πυριτόλιθος καστανός.
Διαστάσεις: μήκος 16χιλ., πλάτος 22χιλ., πάχος 4χιλ.
Περιγραφή: Σφηνίσκος πρώτου σταδίου απόσχισης, με σχιζώδεις αμφιπρόσωπες 
αποσχίσεις στα άκρα. Σε δρεπάνι με αμφίπλευρη παράλληλη στίλβη, περιφερειακή 
αμφιπρόσωπη και αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης, ασυνεχείς και 
αμφιπρόσωπες. Αποτριβή και λείανση από θερισμό στις πλευρές.

Α/Α.35.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ970 Σχ.4:5, Εικ.33.4.
Πρώτη ύλη: Θεσσαλικός Ραδιολαρίτης σοκολατής.
Διαστάσεις: μήκος 20 χιλ., πλάτος 23 χιλ., πάχος 7χιλ..
Περιγραφή: Σφηνίσκος πρώτου σταδίου απόσχισης, με σχιζώδεις αμφιπρόσωπες 
αποσχίσεις στα άκρα. Σε δρεπάνι με πλευρική παράλληλη στίλβη, περιφερειακή 
αμφιπρόσωπη και αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης, ασυνεχείς και 
αμφιπρόσωπες. Αποτριβή και λείανση από θερισμό σε μία πλευρά.

Α/Α.36.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ927 Σχ.4:6, Εικ.33.5., Εικ.32.2
Πριότη ύλη: Θεσσαλικός Ραδιολαρίτης σοκολατής.
Διαστάσεις: μήκος 36 χιλ., πλάτος 17 χιλ., πάχος 4 χιλ.
Περιγραφή: Σφηνίσκος πρώτου σταδίου απόσχισης, με σχιζώδεις αμφιπρόσωπες 
αποσχίσεις στα άκρα. Διακρίνονται απολεπίσεις τύπου γλυφίδας. Σε δρεπάνι με 
αμφίπλευρη παράλληλη στίλβη, περιφερειακή και αμφιπρόσωπη που έχει υποστεί 
ανανέωση με αμφίπλευρη συνεχή περιθωριακή ημιαπότομη επεξεργασία.

Α/Α.37.
Αρ.Ευρετηρίου ΜΕ272 Σχ.4:7, Εικ.32.3.
Πρώτη ύλη: Θεσσαλικός Ραδιολαρίτης σοκολατής.
Διαστάσεις: μήκος 37 χιλ., πλάτος 11 χιλ., πάχος 3 χιλ.
Περιγραφή: Σφηνίσκος πρώτου σταδίου απόσχισης, με σχιζώδεις αμφιπρόσωπες 
αποσχίσεις στα άκρα. Διακρίνονται απολεπίσεις τύπου γλυφίδας. Σε δρεπάνι με 
πλευρική παράλληλη στίλβη, περιφερειακή και αμφιπρόσωπη που έχει υποστεί 
ανανέωση με πλευρική συνεχή οδοντωτή ανάστροφη επεξεργασία.
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A/A.38.
Αρ. Ευρετηρίου ME984 Σχ.5:1, Εικ.34.1.
Πρώτη ύλη: Πυριτόλιθος καστανός.
Διαστάσεις: μήκος 16χιλ., πλάτος 24χιλ., πάχος 4χιλ.
Περιγραφή: Αιχμηρή φολίδα με ίχνη χρήσης. Φτέρνα στιγμοειδής, βολβός διάχυτος. 
Φυσική αιχμηρή προεξοχή. Αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης, 
ασυνεχείς και αμφιπρόσωπες. Διατρητικό εργαλείο.

Α/Α.39.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ920 Σχ.5:2, Εικ.34.2.
Πρώτη ύλη: Πυριτόλιθος καστανός.
Διαστάσεις: μήκος 14χιλ., πλάτος 25χιλ., πάχος 6χιλ.
Περιγραφή: Αιχμηρή φολίδα με ίχνη χρήσης. Φτέρνα διεδρική, βολβός διάχυτος με 
απολεπίσεις. Φυσική αιχμηρή προεξοχή. Αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις 
χρήσης, ασυνεχείς και αμφιπρόσωπες. Ίχνη κυκλικής κίνησης που καταλήγει σε 
αποτριβή. Διατρητικό εργαλείο.

Α/Α.40.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ407 Σχ.5:3, Εικ.34.3.
Πρώτη ύλη: Πυριτόλιθος καστανός.
Διαστάσεις: μήκος 16χιλ., πλάτος 24χιλ., πάχος 5χιλ.
Περιγραφή: Αιχμηρή φολίδα με ίχνη χρήσης. Φυσική αιχμηρή προεξοχή. 
Αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης, ασυνεχείς και αμφιπρόσωπες. 
Διατρητικό εργαλείο.

Α/Α.41.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ390 Σχ.5:4, Εικ.34.4.
Πριότη ύλη: Πυριτόλιθος καστανός.
Διαστάσεις: μήκος 19χιλ., πλάτος 25χιλ., πάχος 5χιλ.
Περιγραφή: Αιχμηρή φολίδα με ίχνη χρήσης. Φτέρνα λεία, βολβός διάχυτος. Φυσική 
αιχμηρή προεξοχή. Αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης, συνεχείς και 
αμφιπρόσωπες. Διατρητικό εργαλείο.

Α/Α.42.
Αρ.Ευρετηρίου ΜΕ399 Σχ.5:5, Εικ.34.5.
Πρώτη ύλη: Πυριτόλιθος καστανός.
Διαστάσεις: μήκος 22χιλ., πλάτος 27χιλ., πάχος 7χιλ.
Περιγραφή: Αιχμηρή φολίδα με ίχνη χρήσης. Φτέρνα λεία, βολβός διάχυτος. Φυσική 
αιχμηρή προεξοχή. Αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης, ασυνεχείς και 
εναλλάξ. Διατρητικό εργαλείο.

Α/Α.43.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ776 Σχ.5:6, Εικ.34.6.
Πρώτη ύλη: Πυριτόλιθος καστανέρυθρος.
Διαστάσεις: μήκος 21χιλ., πλάτος 22χιλ., πάχος 5χιλ.
Περιγραφή: Αιχμηρή φολίδα με ίχνη χρήσης. Φτέρνα λεία, βολβός διάχυτος. Φυσική 
αιχμηρή προεξοχή. Αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης, ασυνεχείς και 
ορθές. Διατρητικό εργαλείο.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:09:13 EEST - 44.213.66.193



Σχ.6:1, Εικ.35.1
Α/Α.44.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ766 
Πρώτη ύλη: Πυριτόλιθος καστανός.
Διαστάσεις: μήκος 17χιλ., πλάτος 27χιλ., πάχος 8χιλ.
Περιγραφή: Μερικά φλοιώδης φολίδα. Παχύ και αιχμηρό άκρο, ισχυρό, συμμετρικό 
και σε συνέχεια με το σώμα, διαμορφώνεται με συμμετρική διπλή εσοχή δύο 
συγκλινουσών πλευρών. Αμφίπλευρη ημιαπότομη αμφιπρόσωπη επεξεργασία και 
ίχνη κυκλικής κίνησης που καταλήγει σε αποτριβή. Διατρητικό εργαλείο (οπέας).

Α/Α.45.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ172 Σχ.6:3, Εικ.36.1.
Πρώτη ύλη: Πυριτόλιθος καστανοπράσινος.
Διαστάσεις: μήκος 17χιλ., πλάτος 26χιλ., πάχος 8χιλ.
Περιγραφή: Ακέραια φολίδα. Φτέρνα λεία, βολβός διάχυτος. Πλευρική συνεχής 
ημιαπότομη οδοντωτή επεξεργασία, με εγκοπές συνεχείς και ορθές. Οδοντωτό.

Α/Α.46.
Αρ.Ευρετηρίου ΜΕ762 Σχ.6:4, Εικ.36.2.
Πρώτη ύλη: Πυριτόλιθος καστανοπράσινος.
Διαστάσεις: μήκος 11χιλ., πλάτος 19χιλ., πάχος 3χιλ.
Περιγραφή: Ακέραια φολίδα. Φτέρνα λεία, βολβός διάχυτος με απολέπιση. 
Αμφίπλευρη συνεχής ημιαπότομη οδοντωτή επεξεργασία, με εγκοπές συνεχείς και 
ορθές. Οδοντωτό.

Α/Α.47.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ795 Σχ.6:5, Εικ.36.4.
Πρώτη ύλη: Οψιανός στιλπνομέλανος αδιαφανής.
Διαστάσεις: μήκος, πλάτος, πάχος.
Περιγραφή: Μεσαίο τμήμα λεπίδας. Αμφίπλευρη συνεχής ημιαπότομη οδοντωτή 
επεξεργασία, με εγκοπές συνεχείς και αμφιπρόσωπες. Οδοντωτό.

Α/Α. 48.
Αρ. Ευρετηρίου ΜΕ911 Σχ.6:6, Εικ.36.3.
Πρώτη ύλη: Οψιανός στιλπνομέλανος αδιαφανής.
Διαστάσεις: μήκος, πλάτος, πάχος.
Περιγραφή: Μεσαίο τμήμα λεπίδας. Αμφίπλευρη συνεχής ημιαπότομη οδοντωτή 
επεξεργασία, με εγκοπές συνεχείς και αμφιπρόσωπες. Οδοντωτό.
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Α ν α σ κ α φ ικ ό ς
Τ ο μ έ α ς

Α ν α σ κ α φ ικ έ ς
Τ ο μ έ ς

Β ά θ ο ς
Ε π ίχ ω σ η ς Σ τ ρ ώ σ η  1 % Σ τ ρ ώ σ η  2 %

Γ  ε ν ικ ό  
Α θ ρ ο ισ μ α %

Δ υ τ ικ ό ς
Τ ο μ έ α ς

Τ ομή 60 Ι,ΟΟμ. 99 20% 360 31% 459 28%

Τ ομή 59 0,95μ. 22 4% 131 11% 153 9%

Τ ο μ ή  5 8 0 ,9 0 μ . 3 5 7 % 1 3 4 1 2 % 1 6 9 1 0 %

Τ ομή 57 0,95μ. 57 11% 202 17% 259 16%

Α ν α τ ο λ ικ ό ς
Τ ο μ έ α ς

Τ ο μ ή  7 5 0 ,7 5 μ . 52 1 0 % 63 5 % 1 1 5 7 %

Τ ομή 74 0,80μ. 27 5% 53 5% 80 5%

Τ ομή 73 0,20μ 35 7% 0 0% 35 2%
Τ ομή 89 Ι,ΟΟμ. 12 2% 110 9% 122 7%

Τ ομή 132 0,65μ. 103 21% 76 7% 179 11%
Τ ομή  146 0,90μ. 54 11% 34 3% 88 5%

Γ ε ν ικ ό  Α θ ρ ο ισ μ α 4 9 6 1 0 0 % 1 1 6 3 1 0 0 % 1 6 5 9 1 0 0 %

Πίνακας. 1. Κατανομή συνόλου λιθοτεχνίας ανά ανασκαφικές τομές και στρώσεις.

Ιστόγραμμα. 1. Κατανομή συνόλου λιθοτεχνίας ανά ανασκαφικές τομές.
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Α να σ κ α φ ικ ές Τ ομές
Π ρώ τη Ύ λη

Σ ύνολο

Π υριτόλιθος Ο ψ ιανός

Τ ομή 58 140 29 169

Τ ομή 75 92 23 115

Σ ύνολο 232 52 284

% 82% 18% 100%

Πίνακας.2. Συχνότητα τέχνεργων τομών Τ58 - Τ75 ανά πρώτη ύλη.

Α να σ κ α φ ικ ές  Τ ο μ ές Π ρώ τη  ύλη Σ τρ ώ σ η  1 Σ τρ ώ σ η  2 Σ ύ νολο %

Τ ομ ή  58

Π υ ρ ιτ ό λ ιθ ο ς 2 7 113 140 8 3 %

Ο ψ ια ν ό ς 8 21 2 9 17 %

Σ ύ νο λ ο 35 134 169 100%

Τ ομ ή  75

Π υ ρ ιτ ό λ ιθ ο ς 41 51 92 8 0 %

Ο ψ ια ν ό ς 11 12 23 2 0 %

Σ ύ νο λ ο 52 63 115 100%

Γ ενικ ό  Α θ ρ ο ισ μ α 87 197 284 100%

Πίνακας.3. Συχνότητα τέχνεργων τομών Τ58 - Τ75 ανά πρώτη ύλη και στρώσεις.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:09:13 EEST - 44.213.66.193



Π ρώ τες Ύ λ ες Σ τρώ ση 1 % Σ τρώ ση 2 % Σ ύνολο %

Ο ψ ιανός 8 2 3 % 21 1 6 % 29 17%

Π υριτόλιθος

Χ αμη λής
Π οιότη τας 22 6 3 % 107 8 0 % 129 76%
Υ ψ ηλή ς
Π οιότη τας 5 1 4 % 6 4 % 11 7%

Σ ύνολο 35 100% 134 1 0 0 % 169 100%

Πίνακας.4. Κατανομή της λιθοτεχνίας ανά πρώτη ύλη καν στρώσεις.
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70% 

60% 

50% 

40%

*

30% 

20% 

10%

0%

Jr

Χαμηλής Υψηλής
Ποιότητας Ποιότητας

Οψιανός Πυριτόλιθος

■ Οψιανός

■ Πυριτόλιθος Χαμηλής 
Ποιότητας
Πυριτόλιθος Υψηλής 
Ποιότητας

Γράφημα.2. Συχνότητα χρήσης πρώτων υλών.
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Π ρ ώ τες  Ύ λ ες Σ ύ νολο %

Π υ ρ ιτό λ ιθ ο ς  Χ α μ η λ ή ς  Π ο ιό τ η τα ς
Καστανός Πυριτόλιθος 94 55%

Πράσινος Πυριτόλιθος 35 21%

Π υ ρ ιτό λ ιθ ο ς  Υ ψ η λ ή ς  Π ο ιό τη τα ς

Σοκολατής Ραδιολαρίτης 6 4%

Ερυθρός Ραδιολαρίτης 2 1%

Γκριζοπράσινος Πυριτόλιθος 1 1%

Χαλκηδόνιος 2 1%

Ο ψ ια νός
Γ κρίζος 20 12%

Μελανός 9 5%

Γ ενικό  Α θ ρ ο ισ μ α 169 100%

Πίνακας.5. Συχνότητες χρήσης των πρώτων υλών με βάση τις διάφορες αποχρώσεις.

Πυριτόλιθος

( 1%)
■ Καστανός Πυριτόλιθος

■ Πράσινος Πυριτόλιθος

■ Σοκολατής Ραδιολαρίτης

■ Ερυθρός Ραδιολαρίτης

Γκριζοπράσινος
Πυριτόλιθος

Χαλκηδόνιος

Γράφημα.3. Κατανομή τέχνεργων πυριτόλιθου χαμηλής και υψηλής ποιότητας.
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Οψιανός

Γράφημα.4. Κατανομή τέχνεργων μηλνακού οψιανού.

ϋ  Γκρίζος 

■ Μελανός
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Γ ε ν ικ ά  Χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά  
Λ ι θ ο τ ε χ ν ία ς

Π ρ ώ τ ε ς  ύ λ ε ς

Σ ύ ν ο λ ο

(% )
Π υ ρ ιτ ό λ ιθ ο ς

Χ α μ η λ ή ς
Π ο ιό τ η τ α ς

Π υ ρ ιτ ό λ ιθ ο ς
Υ ψ η λ ή ς

Π ο ιό τ η τ α ς
Ο ψ ια ν ό ς

Α κ α τ έ ρ γ α σ τ η  Π ρ ώ τ η  ύ λ η 0 0 0
0

(0% )

Π υ ρ ή ν ε ς 0 0 1
1

(1 % )

Φ ο λ ίδ ε ς 112 1 4
1 1 7
(6 9 %)

Λ ε π ίδ ε ς 0 10 24
3 4

(2 0 % )

Δ ιά φ ο ρ α 17 0 0
1 7

(1 0 % )

Σ ύ ν ο λ ο

(% )

1 2 9
(7 6 %)

11
(7 %)

29
( 17%)

1 6 9
(1 0 0 % )

Πίνακας.6. Κατανομή της λιθοτεχνίας ανά κατηγορία και πρώτη ύλη.

Σύνολο 

Διάφορα 

Λεπίδες 

Φολίδες 

Πυρήνες 

Ακατέργαστη Πρώτη ύλη

0 50 100 150 200

■ πυριτόλιθος χαμηλής 
ποιότητας
πυριτόλιθος υψηλής 
ποιότητας

■ οψιανός

Γράφημα.5. Κατανομή της λιθοτεχνίας ανά κατηγορία και πρώτη ύλη.
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Γράφημα.όα. Κατανομή φλοιού επί του συνόλου της λιθοτεχνίας.

Γράφημα.6β. Φλοιώδη τέχνεργα πυριτόλιθου χαμηλής ποιότητας.
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Π υρήνες κα ι Τ εχν ικά  Α ποκρούσματα
Π ρώ τες Ύ λες

Σύνολο
Π υ ρ ιτόλ ιθος Ο ψ ια νός

Π υρήνας 0 1 1

Λ επίδες με κορυφή 1 1 2

Φ ολίδα  ανανέω σης πυρήνα 0 1 1

Λ επίδα με ανάκαμψ η 0 1 1

Λ επίδα τύπου siret 0 1 1

Σύνολο 1 5 6

Πίνακας.7. Πυρήνες και Τεχνικά Αποκρούσματα ανά πρώτη ύλη.

Α /Α Α ν α σ κ . Τ ο μ ή Σ τ ρ ώ σ η Μ ή κ ο ς Π λ ά τ ο ς Π ά γ ο ς Β ά ρ ο ς Π ε ρ ιγ ρ α φ ή

Μ Ε 6 3 3 Τ 5 8 2 23 16 14 5 >4 ΥΡ· Κ ω νικός Π υρή να ς Λ επίδω ν

Πίνακας.8. Στοιχεία Πυρήνα Οψιανού (διαστάσεις σε χιλιοστά).
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Μ ο ρ φ ο λ ο γ ία  Φ ο ρ έ ω ν

Π ρ ώ τ ε ς  ύ λ ε ς
Γ  ε ν ικ ό

(% )

Π υ ρ ιτ ό λ ιθ ο ς (% ) Ο ψ ια ν ό ς (% )
Ά θ ρ ο ισ μ α

Φ ο λ ίδ ε ς 113 8 3 % 4 1 4 % 1 1 7 7 2 %

Λ ε π ίδ ε ς 10 7 % 24 8 6 % 3 4 2 0 %

Π ο λ υ ε δ ρ ικ ά  θ ρ α ύ σ μ α τ α 13 1 0 % 0 0 % 13 8 %

Γ ε ν ικ ό  Ά θ ρ ο ισ μ α 1 3 6 1 0 0 % 2 8 1 0 0 % 1 6 4 1 0 0 %

Πίνακας.9. Κατανομή των αποκρουσμάτων ανά κατηγορία και πρώτη ύλη.

Μορφολογία Φορέων

Φολίδες Λεπίδες Πολυεδρικά
θραύσματα

Γράφημα.7. Κατανομή των αποκρουσμάτων ανά κατηγορία.
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Π ρώ τες Ύ λ ες
Μ ορφ ολογία

Φ ορέω ν

Β α θμ ός Δ ιατή ρ η σ η ς

Α κέρα ιο Κ άτω Μ εσαίο Α νω Σ ύνολο

Π υρ ιτόλιθος
Φ ολίδες 71 25 15 2 113
Λ επίδες 0 2 7 1 10

Ο ψ ιανός
Φ ολίδες 3 0 1 0 4

Λ επίδες 1 12 11 0 24

Σ ύνολο 75 39 34 3 151

% 50% 26% 23% 1% 100%

Πίνακας. 10. Βαθμός διατήρησης φολίδων και λεπίδων ανά πρώτη ύλη.

Μ ορφ ολογία  φ ολίδω ν
Π ρώ τες Ύ λ ες

Σ ύνολο %

Π υρ ιτόλιθος Ο ψ ια νός

Α κ α νόνισ τες 62 0 62 53%

Α ιχμ η ρ ές 44 2 46 40%

Ω οειδείς 7 2 9 7%

Σ ύνολο 113 4 117 100%

Πίνακας. 11. Μορφολογία φολίδων ανά πρώτη ύλη.

Γράφημα.8. Μορφολογία φολίδων ανά πρώτη ύλη.
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Π ρ ώ τ ες  ύ λ ε ς Φ ο ρ ε ίς  Α π ό κ ρ ο υ σ η ς Α ν ε π ε ξ έ ρ γ α σ τ α Μ ε  ίχνη  Χ ρ ή σ η ς Μ ε  Ε π ε ξ ε ρ γ α σ ία Σ ύ ν ο λ ο

Π υ ρ ιτ ό λ ιθ ο ς

Φ ο λ ίδ ε ς 95 15 3 113

Λ ε π ίδ ε ς 0 4 6 10

Μ ικ ρ ο α π ο λ ε π ίσ μ α τ α 4 0 0 4

Π ο λ υ ε δ ρ ικ ά
θ ρ α ύ σ μ α τ α 11 2 0 13

Ο ψ ια νό ς
Φ ο λ ίδ ε ς 4 0 4

Λ ε π ίδ ε ς 3 18 3 24

Σ ύ νο λ ο 113 43 12 168

% 67 % 26 % 7% 100%

Πίνακας. 12. Κατανομή της λιθοτεχνίας ανά φορέα καν βαθμό επεξεργασίας.

Ανεπεξέργαστες Φ ολίδες Μ ήκος Πλάτος Πάχος

Πλήθος 56 95 95

Μ έγιστο 41 39 12

Ελάχιστο 16 9 2
Μ.Ο 22,39 15,62 5,29
StDev 5,02 5,01 2,36

Πίνακας. 13. Διαστάσεις Ανεπεξέργαστων Φολίδων Πυριτόλιθου (σε χιλιοστά).

Μήκος Ανεπεξέργαστων Φολίδων

Γράφημα.9. Μήκος Ανεπεξέργαστων Φολίδων Πυριτόλιθου (σε χιλιοστά).
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Πλάτος (χιλ.)

φ  Πυριτόλιθος. Ανεπεξέργαστες Φολίδες φ  Πυριτόλιθος. Φολίδες με ίχνη χρήσης 

^  Πυριτόλιθος. Φολίδες με επεξεργασία Οψιανός. Φολίδες με ίχνη χρήσης

Γράφημα. 10. Διασπορά μήκους - πλάτους ακέραιων φολίδων, 
(ανά πρώτη ύλη και κατηγορία επεξεργασίας)
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Φ τέρ ν ες
Φ ο λ ίδ ες

Σ ύ νο λο %
Λ επ ίδ ες

Σ ύ νο λο %
Π υ ρ ιτό λ ιθ ο ς Ο ψ ια ν ό ς Π υ ρ ιτό λ ιθ ο ς Ο ψ ια ν ό ς

Φ λ ο ιώ δ η ς 27 0 27 3 5 % 0 0 0 0 %

Λ εία 37 1 38 4 9 % 0 6 6 5 5 %

Σ τ ιγ μ ο ε ιδ ή ς 7 0 7 9 % 1 0 1 9 %
Γ ρ α μ μ ικ ή 3 0 3 4 % 0 2 2 18%

δ ιε δ ρ ικ ή 2 1 3 4 % 1 0 1 9 %

Π ο λ υ εδρ ικ ή 0 0 0 0 % 0 1 1 9 %

Σύνολο 76 2 78 100% 2 9 11 100%

Πίνακας. 14. Κατηγορίες Φτέρνας κατά τη μορφή του φορέα και την πρώτη ύλη.

Φλοιώδης
■ Λεία 

Στιγμοειδής
■ Γ ραμμική 

Διεδρική

Φολίδες

3 (4%) 
7 (9%

3 (4%)

27 (35%)

Γ ρόφημα. 1 Ια. Μορφολογία φτερνών των φολίδων.

Λεπίδες

■ Λεία 
Στιγμοειδής

■ Γ ραμμική 
Διεδρική 
Πολυεδρική

Γ ρόφημα. 11 β. Μορφολογία φτερνών των λεπίδων.
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Εργαλειακοί Τύποι Π υριτόλιθος Οψιανός Σύνολο %

Φ ολίδες Λεπίδες Φ ολίδες Λεπίδες

Με ίχνη χρήσης 5 0 4 18 27 49%
Δρεπάνια 1 7 0 0 8 14%
Σφηνίσκοι 5 2 0 0 7 13%
Αιχμηρά 6 0 0 0 6 11%
Οπείς 1 0 0 1 2 4%
Οδοντωτά 2 0 0 2 4 7%
Ξέστρα 0 1 0 0 1 2%

Σύνολο 20 10 4 21 55 100%

Πίνακας. 15. Κατανομή των εργαλείων ανά πρώτη ύλη και μορφολογία υποβάθρου.

27

Γράφημα. 12. Κατανομή των εργαλείων.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
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ΜΕΡΟΣ A ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Εικ.1. Χάρτης της Ελλάδας με τις κυριότερες νεολιθικές θέσεις που αναφέρονται στο 

κείμενο.

Εικ.2. Χάρτης της Θεσσαλίας με τις κυριότερες νεολιθικές θέσεις που αναφέρονται 

στο κείμενο.

Εικ.3. Χάρτης της Μαγνησίας με θέσεις της Νεολιθικής Εποχής.

(Βουζαξάκης 2009, 74, εικ.1)

Εικ.4. Κάτοψη της Νεολιθικής Ακρόπολης του Σέσκλου.

(Θεοχάρης 1973, εικ.42, απόδοση στο Κωτσάκης 1996, εικ.10)

Εικ.5. Κάτοψη της Νεολιθικής Ακρόπολης του Διμηνίου.

(Θεοχάρης 1973, εικ.93, απόδοση στο Κωτσάκης 1996, εικ.11)

Εικ.6. Κύπελλο τύπου Τζάνη της ΜΝ με διακόσμηση «πυκνού ρυθμού».

(Εαλλής 1996, 255, εικ.101)

Εικ.7. Λεκανίδα τύπου Τσαγγλί της ΜΝ με «φλογόσχημη διακόσμηση».

(Εαλλής 1996, 256, εικ.105)

Εικ.8. Λεκανίδα τύπου Τσαγγλί της ΜΝ με «γραμμική διακόσμηση».

(Θεοχάρης 1993, εικ.4)

Εικ.9. Ειδώλιο καθιστής γυναικείας μορφής. Περιοχή Φαρσάλων (ΜΝ).

(Θεοχάρης 1973, εικ.8)

Εικ.10. Κεφαλή ανθρωπόμορφου ειδωλίου. Αχίλλειο Λάρισας (ΜΝ).

(Ορφανίδη 1996, 302, εικ.210)

Εικ.11. Πήλινο ομοίωμα οικίας. Μαγούλα Μαυραχάδες Καρδίτσας (ΜΝ).

(Τουφεξής 1996, 327, εικ.262)

Εικ.12. Πήλινο ομοίωμα οικίας. Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου Τρικάλων (ΝΝ). 

(Τουφεξής 1996, 329, εικ.266)

ΜΕΡΟΣ Β Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΛΙΘΟΤΕΧΝΙΩΝ

Εικ.13. Χάρτης ζώνης προμήθειας οψιανού στο Αιγαίο.

(Renfrew 1973β, 192, σχ.6)

Εικ.14. Κατανομή λίθινων πρώτων υλών στη Θεσσαλία (ΑΝ - ΜΝ).

Εικ.15. Κατανομή λίθινων πρώτων υλών στη Θεσσαλία (ΝΝ).

Εικ.16. Πυρήνες και εργαλεία αποκρουσμένου λίθου από θέσεις της Θεσσαλίας. 

Πρόδρομος Καρδίτσας, Σέσκλο και Διμήνι Μαγνησίας, Άγιος Πέτρος Σποράδων.
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(Μουνδρέα - Αγραφιώτη 1996, 236, εικ.55)

Εικ.17. Δρεπάνια με αμφίπλευρη στίλβη.Σέσκλο Μαγνησίας, Πρόδρομος Καρδίτσας.

(Μουνδρέα - Αγραφιώτη 1996, 236, εικ.56)

Εικ.18. Σφηνίσκοι. Σέσκλο και Διμήνι Μαγνησίας.

(Μουνδρέα - Αγραφιώτη 1996, 237, εικ.59)

Εικ.19. Διατρητικό εργαλείο (οπέας). Διμήνι Μαγνησίας.

(Μουνδρέα - Αγραφιώτη 1996, 238, εικ.60)

Εικ.20. Μισχωτές βλητικές αιχμές. Διμήνι Μαγνησίας.

(Μουνδρέα - Αγραφιώτη 1996, 238, εικ.61)

Εικ.21. Ξέστρα με αμφίπλευρη επεξεργασία. Σέσκλο και Διμήνι Μαγνησίας. 

(Μουνδρέα - Αγραφιώτη 1996, 237, εικ.58)

Εικ.22. Λεπίδα με αμφίπλευρη ράχη. Διμήνι Μαγνησίας.

(Μουνδρέα - Αγραφιώτη 1996, 237, εικ.57)

ΜΕΡΟΣ Γ Η ΛΙΘΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΠΕΑΙΤΣΙ

Εικ.23. Χάρτης Περιοχής Αλμυρού με τη θέση της Μαγούλας Μπελίτσι.

Εικ.24. Σχεδιαστική Κάτοψη Κύριου Τομέα της Ανασκαφής.

(Βουζαξάκης 2007, 82, εικ.4, Αρχείο ΙΓΈΠΚΑ)

Εικ.25. Ανασκαφική Τομή 58, Πάσα 7. Μάζες Πηλού - Κατάλοιπα Τοίχου. 

(Βουζαξάκης 2007, 86, εικ.7. Αρχείο ΙΓΈΠΚΑ)

Εικ.26. Ανασκαφική Τομή 58. Πάσα 9. Μάζες Πηλού - Κατάλοιπα Τοίχου. 

(Βουζαξάκης 2014, Αρχείο ΙΓΈΠΚΑ)

Εικ.27. Σχεδιαστική Κάτοψη Ανασκαφικής Τομής 58.

(Βουζαξάκης 2014, Αρχείο ΙΓΈΠΚΑ)

Εικ.28. Γεωλογικός Χάρτης Μαγνησίας.

(Ι.Γ.Μ.Γ. 1993)

Εικ. 29. Πυρήνας, Τεχνικά Αποκρούσματα, Ατυχήματα Λάξευσης.

Κωνικός πυρήνας μικρολεπίδων (1), Λεπίδες με κορυφή 2ης σειράς (3,6). Φολίδα 

ανανέωσης (4), Λεπίδα με χαρακτηριστικά αναστροφής (2). Λεπίδα με θραύση siret 

(5). Οψιανός (1-5), Χαλκηδόνιος (6).

Εικ. 30. Πυρήνας και Ατύχημα λάξευσης.

Κωνικός πυρήνας μικρολεπίδων με ατύχημα αναστροφής (1).

Λεπίδα με χαρακτηριστικά αναστροφής (2). Οψιανός.
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Εικ.31. Λεπίδες με ίχνη χρήσης από οψιανό.

Αμφίπλευρες οδοντώσεις (1-2), πλευρικές οδοντώσεις (3,5-6), εγχαράξεις χρήσης και 

αποτριβή (4).

Εικ.32. Δρεπάνια (τροποποιημένα και μη).

Αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης, συνεχείς ή ασυνεχείς (4-6,8). 

Πλευρική συνεχής οδοντωτή ανάστροφη επεξεργασία (7,9). Διατρητικό (1) και 

σφηνίσκοι (2-3) σε λεπίδες με πλευρική ή αμφίπλευρη στίλβη.

Θεσσαλικός Ραδιολαρίτης (1-7), Χαλκηδόνιος (8), Πυριτόλιθος (9).

Εικ.33. Σφηνίσκοι πρώτου και δεύτερου σταδίου απόσχισης.

Σφηνίσκοι σε δρεπάνια με πλευρική ή αμφίπλευρη στίλβη (4-5).

Πυριτόλιθος (1-3), Θεσσαλικός Ραδιολαρίτης (4-5).

Εικ.34. Αιχμηρές φολίδες πυριτόλιθου με ίχνη χρήσης.

Φυσική αιχμηρή προεξοχή και αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης. 

Εικ.35. Διατρητικά εργαλεία.

Οπείς με παχύ (1) και λεπτό (2) αιχμηρό άκρο με ίχνη αποτριβής.

Πυριτόλιθος (1), Οψιανός (2).

Εικ.36. Οδοντωτά.

Πλευρική (1) ή αμφίπλευρη (2-4) συνεχής οδοντωτή επεξεργασία.

Πυριτόλιθος (1-2), Οψιανός (3-4).
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ΕΙΚΟΝΕΣ
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Εικ.1. Χάρτης της Ελλάδας με τις κυριότερες νεολιθικές θέσεις που αναφέρονται στο κείμενο.

Υπόμνημα: 1. Λιανοκλάδι Φθιώτιδας. 2. Ελάτεια Φθιώτιδας. 3. Χαιρώνεια Βοιωτίας. 4. Σπήλαιο Κίτσου, 
Λαύριο Αττικής. 5. Λέρνα Αργολίδας. 6. Σπήλαιο Φράγχθι Αργολίδας. 7. Κεφάλα Κέας. 8. Σάλιαγκος 
Αντιπάρου. 9. Μήλος, Αδάμας. 10. Μήλος, Δεμενεγάκι. 11. Γυαλί Νισύρου. 12. Κνωσός. 13. Δισπηλιό 
Καστοριάς. 14. Σέρβια Κοζάνης. 15. Μακρύγιαλος Πιερίας. 16. Νέα Νικομήδεια Ημαθίας. 17. Θέρμη 
Θεσσαλονίκης. 18. Σιταγροί Δράμας. 19.Ντικιλί Τας Καβάλας.
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Υπόμνημα: 1. Μακρυχιορι. 2. Μαγούλα Ραχμάνιι. 3. Μαγούλα Καραγκιόζη. 4. Μαγούλα Νεσσωνίς. 5. 
Οτζάκι Μαγούλα. 6. Άργισσα. 7. Μαγούλα Αράπη. 8. Γεντίκι. 9. Σουφλί Μαγούλα. 10. Τσαγγλί. 11. 
Αχίλλειο. 12. Σπήλαιο Θεόπετρα. 13. Μέγα Κεφαλόβρυσο. 14. Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου. 15. Μαγούλα 
Κοσκινά. 16. Μαγουλίτσα. 17. Πρόδρομος. 18. Μαγούλα Χατζημησιώτικη. 19. Μαγούλα Καραμουρλάρ. 
20. Μαγούλα Βισβίκη. 21. Σέσκλο. 22. Κουφόβουνο. 23. Ιωλκός. 24. Πευκάκια. 25. Διμήνι. 26. 
Πύρασος. 27. Σπήλαιο Κύκλωπα, Γιούρα Αλοννήσου. 28. Άγιος Πέτρος, Κυρά Παναγιάς Αλοννήσου.
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Εικ.3. Χάρτης της Μαγνησίας με θέσεις της Νεολιθικής Εποχής.

Υπόμνημα: 1. Πευκάκια. 2. Διμήνι. 3. Σέσκλο. 4. Σέσκλο Πύργος. 5. Σέσκλο Παλαιόκαστρο. 6. 
Βελεστίνο 1, Αγροκήπιο. 7. Βελεστίνο 2. 8. Βελεστίνο 3, Μάτι.. 9. Βελεστίνο 4, Βισβίκη. 10. Μικρό 
Περιβολάκι. 11. Αερινό, Περσουφλί Μαγούλα. 12. Πύρασος. 13. Αϊδινιώτική Μαγούλα. 14. Ζερέλια. 
15. Καρατσάνταγλι. 16. Παλαιοχώριι. 17. Αλμυριώτικη Μγούλα. 18. Αλμυρός. 19. Βάΐτση Μύλος. 
20. Φθιώτιδες Θήβες. 21. Κιτίκ (Φυλάκη). 22. Βελεστίνο 5-6 (Υπέρεια-Μάτι-Μπακάλη). 23. 
Χατζημησιώτικη Μαγούλα. 24. Παγασαί. 26. Σέσκλο Λατομείο. 27. Βελεστίνο 7, Άγιος Γεώργιος. 
28. Βελεστίνο 8, Ζευς Θαύλιος. 29. Ριζόμυλος 1. 30. Ριζόμυλος 2. 31. Κανάλια. 32. Γρίτσα Πτελεού. 
33. Μεγάλη Βελανιδιά. 34. Πετρομαγούλα Βόλου. 35. Μαγούλα Καραμουρλάρ. 36. Γκιούλμπερη. 
37. Άγιος Αθανάσιος Βοίβης. 38. Στεφανοβίκειο 4 (Μαγούλα Κοπρία). 39. Καμάρα. 40. 
Πουρναρόλακκα. 41. Μπελίτσι. 42. Οικισμός στον Κόμβο Μικροθηβών. 43. Άγιος Δημήτριος. 44. 
Χλόη. 45. Καζανάκι. 46. Βουλοκαλύβα. 47. Μαγούλα Καρατσαγκλιού. 48. Κανάλια 2. 49. Θέση 
Λατομεία. 50. Κάστρο Κοκκίνας. 51. Καστράκι 2. 52. Ελευθεροχώρι. 53. Λόφος με υδατοδεξαμενή. 
54. Παλιούρι Διμηνίου. 55. Σαμάρι, λίμνη Κάρλα. 56. Θέση Σουβάλα.
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Εικ.4. Κάτοψη της Νεολιθικής Ακρόπολης του Σέσκλου
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Εικ.5. Κάτοψη της Νεολιθικής Ακρόπολης του Διμηνίου.
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Εικ.6. Κύπελλο τύπου Τζάνη της ΜΝ 
με διακόσμηση «πυκνού ρυθμού».

Ενκ.7. Λεκανίδα τύπου Τσαγγλί της ΜΝ 
με «φλογόσχημη διακόσμηση».

Εικ.8. Λεκανίδα τύπου Τσαγγλί της ΜΝ 
με «γραμμική διακόσμηση».
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Εικ.9. Ειδώλιο καθισχής γυναικείας μορφής. Είεριοχή Φαρσάλων (ΜΝ).

Εικ.10. Κεφαλή ανθρωπόμορφου ειδωλίου. Αχίλλειο Λάρισας (ΜΝ).
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Εικ. 11. Πήλινο ομοίωμα οικίας. 
Μαγούλα Μαυραχάδες Καρδίτσας (ΜΝ).

Εικ. 12. Πήλινο ομοίωμα οικίας. 
Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου Τρικάλων (ΝΝ).
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Εικ.13. Χάρτης ζώνης προμήθειας οψιανού στο Αιγαίο.
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Εικ.15. Κατανομή λίθινων πρώτων υλών στη Θεσσαλία (ΝΝ).
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Εικ. 16. Πυρήνες και εργαλεία αποκρουσμένου λίθου από θέσεις της Θεσσαλίας. 
Πρόδρομος Καρδίτσας, Σέσκλο και Διμήνι Μαγνησίας, Άγιος Πέτρος Σποράδων.

Εικ. 17. Δρεπάνια με αμφίπλευρη στίλβη. 
Σέσκλο Μαγνησίας, Πρόδρομος Καρδίτσας.
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Εικ.18. Σφηνίσκοι.
Σέσκλο καν Δνμήνι Μαγνησίας.

Εικ.19. Δνατρητνκό εργαλείο (οπέας). 
Δνμήνι Μαγνησίας.

Ενκ. 20. Μισχωτές βλητικές αιχμές. 
Διμήνι Μαγνησίας.
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Εικ.21. Ξέστρα με αμφίπλευρη επεξεργασία. Σέσκλο και Διμήνι Μαγνησίας.

Εικ.22. Λεπίδα με αμφίπλευρη ράχη. Διμήνι Μαγνησίας.
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Εικ.23. Χάρτης Περιοχής Αλμυρού με τη θέση της Μαγούλας Μπελίτσι.
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Εικ.24. Σχεδιαστική Κάτοψη Κύριου Τομέα της Ανασκαφής.

Εικ.25. Ανασκαφική Τομή 58, Πάσα 7. 
Μάζες Πηλού - Κατάλοιπα Τοίχου.
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Εικ.26. Ανασκαφική Τομή 58, Πάσα 9. Μάζες Πηλού - Κατάλοιπα Τοίχου.

Εικ.27. Σχεδιαστική Κάτοψη Ανασκαφικής Τομής 58.
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Εικ.28. Γεωλογικός Χάρτης Μαγνησίας.
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Εικ. 29. Πυρήνας, Τεχνικά Αποκρούσματα, Ατυχήματα Λάξευσης.
Κωνικός πυρήνας μικρολεπίδων (1), Λεπίδες με κορυφή 2ης σειράς (3,6), Φολίδα ανανέωσης (4). 

Λεπίδα με χαρακτηριστικά αναστροφής (2), Λεπίδα με θραύση siret (5). Οψιανός (1-5), Χαλκηδόνιος (6).

Εικ. 30. Πυρήνας και Ατύχημα Λάξευσης.
Κωνικός πυρήνας μικρολεπίδων με ατύχημα αναστροφής (1). 

Λεπίδα με χαρακτηριστικά αναστροφής (2). Οψιανός.
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Εικ. 31. Λεπίδες με ίχνη χρήσης από οψνανό.
Αμφίπλευρες οδοντώσεις (1-2), πλευρικές οδοντώσεις (3,5-6), εγχαράξεις χρήσης και αποτριβή (4).

Εικ. 32. Δρεπάνια (τροποποιημένα και μη).
Αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης, συνεχείς ή ασυνεχείς (4-6,8). Πλευρική συνεχής 
οδοντωτή ανάστροφη επεξεργασία (7,9). Διατρητικό (1) και σφηνίσκοι (2-3) σε λεπίδες με πλευρική 
ή αμφίπλευρη στίλβη. Θεσσαλικός Ραδιολαρίτης (1-7), Χαλκηδόνιος (8) Πυριτόλιθος (9).
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Εικ. 33. Σφηνίσκοι πρώτου και δεύτερου σταδίου απόσχισης. 
Σφηνίσκοι σε δρεπάνια με πλευρική ή αμφίπλευρη στίλβη (4-5). 

Πυριτόλιθος (1-3), Θεσσαλικός Ραδιολαρίτης (4-5).

Εικ. 34. Αιχμηρές φολίδες πυριτόλιθου με ίχνη χρήσης.
Φυσική αιχμηρή προεξοχή και αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης.
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Εικ. 35. Διατρητικά εργαλεία.
Οπείς με παχύ (1) καν λεπτό (2) ανχμηρό άκρο με ίχνη αποτριβής. 

Πυριτόλιθος (1), Οψιανός (2).

Εικ. 36. Οδοντωτά.
Πλευρική (1) ή αμφίπλευρη (2-4) συνεχής οδοντωτή επεξεργασία. 

Πυριτόλιθος (1-2), Οψιανός (3-4).
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5 6

Σχ. 1. Πυρήνας, Τεχνικά Αποκρούσματα, Ατυχήματα Λάξευσης.
Κωνικός πυρήνας μικρολεπίδων (1), Λεπίδες με κορυφή 2ης σειράς (3,4).

Φολίδα ανανέωσης (2), Λεπίδα με χαρακτηριστικά αναστροφής (6), Λεπίδα με θραύση siret (5).
Οψιανός (1-5), Χαλκηδόνιος (6).
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Σχ.2. Φολίδες καν Λεπίδες με ίχνη χρήσης.
Πλευρικές ή αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης (1-8).

Αποτριβή της κόψης (7) και εγχαράξεις χρήσης (8). Πυριτόλιθος (1-2), Οψιανός (3-8).
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Σχ.2. Λεπίδες με ίχνη χρήσης από οψιανό.
Πλευρικές ή αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις και εγχαράξεις χρήσης (9-11). 
Αποτριβή της κόψης (9-10). Πλευρικές ή αμφίπλευρες οδοντώσεις χρήσης (12-16).
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Σχ.3. Δρεπάνια (1-4) και Στοιχεία Δρεπανιών (5-8).
Πλευρικές ή αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης, συνεχείς ή ασυνεχείς (3-6,8). 
Πλευρική συνεχής οδοντωτή ανάστροφη επεξεργασία (2,7). Διατρητικό σε λεπίδα με αμφίπλευρη 
στίλβη και αμφίπλευρες οδοντώσεις ανανέωσης της κόψης (1). Θεσσαλικός Ραδιολαρίτης (1-2,4- 
7), Χαλκηδόνιος (3) Πυριτόλιθος (8).
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Σχ.4. Σφηνίσκον πρώτου και δεύτερου σταδίου απόσχισης.
Σφηνίσκοι σε δρεπάνια με αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης (4-5). 
Σφηνίσκοι σε δρεπάνια με περιθωριακή ημιαπότομη (6) και οδοντωτή ανάστροφη 
επεξεργασία (7). Πυριτόλιθος (1-4), Θεσσαλικός Ραδιολαρίτης (5-7).
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Σχ.5. Αιχμηρές φολίδες πυριτόλιθου με ίχνη χρήσης.
Φυσική αιχμηρή προεξοχή και αμφίπλευρες περιθωριακές απολεπίσεις χρήσης.
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Σχ.ό.Οπείς και Οδοντωτά.
Οπείς με παχύ (1) ή λεπτό (2) αιχμηρό άκρο με ίχνη αποτριβής. 

Οδοντωτά με πλευρική (3) ή αμφίπλευρη συνεχή οδοντωτή επεξεργασία (4-6). 
Πυριτόλιθος (1,3-4), Οψιανός (2,5-6).
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