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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η εκπόνηση µιας διπλωµατικής εργασίας είναι πάντα ένα ενδιαφέρον ταξίδι, που επιφυλάσσει 

στο γράφοντα στιγµές έξαψης αλλά και στιγµές κόπωσης. Όταν σε αυτό το σκηνικό προσθέσεις 

ένα χρονιάρικο µωρό που σε ξυπνά κάθε βράδυ, τότε η εργασία φαντάζει στον γράφοντα άθλος. 

Παρ’ όλα αυτά νοµίζω πως ήταν η κόρη µου που - παρόλο που µε ξύπναγε τα βράδια - µου 

έδωσε την όρεξη και τη δηµιουργικότητα που απαιτείται για να ολοκληρωθεί ένα τέτοιο 

εγχείρηµα. Για τον λόγο αυτό θέλω πρώτα να ευχαριστήσω τη µικρή µου Υπατία και να της 

ζητήσω εγγράφως συγγνώµη για τις ώρες που έµεινα µακριά της.   

Η  καθηγήτρια, συνεργάτιδα και φίλη Νένα Γαλανίδου είναι ο άνθρωπος που µε ενέπνευσε να 

ασχοληθώ εξ αρχής µε τις λιθοτεχνίες και δεν υπάρχουν αρκετά λόγια να την ευχαριστήσω. Όχι  

µόνο γιατί µου χάραξε νέα πορεία στα επιστηµονικά µου ενδιαφέροντα, αλλά και γιατί ήταν 

πάντα εκεί, πρόθυµη να µε συνδράµει και να µε ακούσει.  

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτριά µου, Γεωργία Κουρτέση – 

Φιλιππάκη, η οποία έδειξε ιδιαίτερο ενθουσιασµό για το θέµα της εργασίας µου και µου έδωσε 

την τελική ώθηση και έµπνευση, ακριβώς όταν είχα αρχίσει να κουράζοµαι, ώστε να 

ολοκληρώσω τη συγγραφή. 

Η συνάδερφος και φίλη Χριστίνα Παπούλια είναι το άτοµο που µε µύησε στη µελέτη της 

λιθοτεχνίας, αγόγγυστα και πάντα µε καλή διάθεση. Έχουµε περπατήσει σε πολλά κακοτράχαλα 

µονοπάτια του Ιονίου µαζί, έχουµε µοιραστεί καλές και δύσκολες στιγµές και την ευχαριστώ για 

την πορεία.  

Ο καθηγητής Curtis Runnels µε βοήθησε ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της εργασίας και τον 

ευχαριστώ για τη γόνιµη συζήτηση και για την βιβλιογραφική υποστήριξη που µου παρείχε. 
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Οι συνάδερφοι αρχαιολόγοι και -πρωτίστως- φίλες Κατερίνα Λεονταρίτη και Βαρβάρα Γκιζά 

είχαν την καλοσύνη να διαβάσουν την εργασία µου και να κάνουν χρήσιµες παρατηρήσεις. Τις 

ευχαριστώ και από δω για την πολύπλευρη στήριξή τους. 

Ο σύντροφός µου Κωστής Πρασσάς αποτέλεσε καίριο στήριγµα στα στάδια της συγγραφής. Με 

την ψυχραιµία που τον διακρίνει, µου έδινε κουράγιο να πάω ένα βήµα παρακάτω. Σε αυτόν 

οφείλονται οι πρωτότυποι χάρτες που συνοδεύουν το κείµενό µου. Σε αυτόν κυρίως όµως 

οφείλεται η ευτυχία µου.  

Η εργασία αυτή είναι αφιερωµένη στη µητέρα µου, που όλα αυτά τα χρόνια µε έχει στηρίξει µε 

κάθε ηθικό και υλικό µέσο. Μανούλα µου σ’ αγαπώ, ότι άλλο και να πω θα φαντάζει φτωχό.  
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Συντοµογραφίες 

 

ΜΠ : Μέση Παλαιολιθική 

ΑΠ: Ανώτερη Παλαιολιθική 

ΜΛ: Μεσολιθική 

ΝΛ: Νεολιθική 

ΕΧ: Εποχή του Χαλκού 

ΠΕΧ: Πρώιµη Εποχή του Χαλκού 

ΜΕΧ: Μέση Εποχή του Χαλκού 

ΥΕΧ: Ύστερη Εποχή του Χαλκού 

ΠΕ: Πρωτοελλαδική 

ΜΕ: Μεσοελλαδική 

ΥΕ: Υστεροελλαδική 

ΒP:  before present (1950) 
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1.  Εισαγωγή 

 

Η ανά χείρας εργασία έχει ως αντικείµενο έρευνας τα λίθινα λαξευµένα εργαλεία που κατά 

κύριο λόγο αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως αιχµές. Οι λόγοι που επέλεξα τις λίθινες αιχµές ως 

αντικείµενο έρευνας,  αντί για κάποιον άλλο εργαλειακό τύπο, όπως επί παραδείγµατι, τα ξέστρα 

ή τις γλυφίδες, είναι πολλοί. Καταρχήν σηµαντικό ρόλο έπαιξε η παρότρυνση της καθηγήτριάς 

µου Νένας Γαλανίδου, η οποία από καιρό είχε σκεφτεί αυτό το θέµα και µου µιλούσε για τη 

δυναµική του και εν τέλει µου το εµπιστεύτηκε. Αυτό που είναι συναρπαστικό στο 

συγκεκριµένο εργαλείο είναι η ποικιλοµορφία του και η διαχρονικότητά του. Μελετώντας την 

εξέλιξή του, είναι σαν να διαβάζεις, κατά κάποιο τρόπο, την πορεία του ανθρώπινου είδους, τις 

ικανότητές του, τη σκέψη του, τις ανησυχίες του. Επιπλέον, οι συµβολικές προεκτάσεις στη 

χρήση του, είναι σχεδόν µοναδικές σε ότι αφορά τα λίθινα εργαλεία. Ορισµένες µάλιστα είναι 

τόσο καλοδουλεµένες που µοιάζουν µε έργο τέχνης και µαρτυρούν την ιδιαίτερη αισθητική που 

χαρακτήριζε τον προϊστορικό άνθρωπο.  

 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να µελετήσει στο µέγιστο δυνατό χρονικό και γεωγραφικό 

εύρος τις λίθινες αιχµές, σε µια προσπάθεια να διαπιστωθούν οι συνέχειες και οι ασυνέχειες, η 

τυποποίηση και εν τέλει οι εκάστοτε ανθρώπινες επιλογές και συνήθειες. Το πόνηµα επιχειρεί 

την προσέγγιση στα τυπολογικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά ανά περίοδο, προκειµένου να 

καταγραφεί η πορεία αυτού του µοναδικού εργαλειακού τύπου και να τεθούν οι βάσεις και οι 

προβληµατισµοί για περαιτέρω έρευνες στο εν λόγω πεδίο.  

 

Πιο συγκεκριµένα, εστιάζει στην εξέταση των γνωστών τύπων αιχµών που έχουν βρεθεί στον 

ελλαδικό χώρο, από την Παλαιολιθική περίοδο έως και την ύστερη προϊστορία. Το ζητούµενο 

εποµένως είναι η διαχρονική εξέλιξη του συγκεκριµένου εργαλειακού τύπου και για το λόγο 

αυτό δεν εξετάζεται  µεµονωµένα µια χρονική περίοδος, αλλά γίνεται προσπάθεια να καλυφθεί 

όλο το φάσµα της προϊστορίας. 

 

1.1.Τι ορίζουµε ως αιχµή 

 

Ως αιχµή νοείται η απόληξη, το άκρο κάθε µυτερού αντικειµένου
1
. Eπίσης η λόγχη του δόρατος 

ή το ίδιο το δόρυ
2
. Στον πεζό λόγο της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας δεν χρησιµοποιείται, µε 

εξαίρεση τα κείµενα του Ηρόδοτου και του Ξενοφώντα. Ετυµολογικά ανάγεται στην 
                                                           
1
 Το οξύ άκρον οιουδήποτε πράγματος, αγκίστρου, κεράτων, Οππ. Αλ. 1.216C, 2. 451 

2
 Lidell, Scott 1904,  λήμμα αιχμή  
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ινδοευρωπαϊκή ρίζα *αικ  (δόρυ, χτυπώ µε αιχµηρό όπλο). Στη γραµµική Β απαντά ως aikasama. 

Αρχική σηµασία εποµένως της λέξης ήταν η δήλωση του αιχµηρού µυτερού άκρου. Εν συνεχεία 

δήλωνε συνεκδοχικά το ακόντιο και µεταφορικά τη µάχη
3
. 

 

O όρος αιχµή απαντά στη βιβλιογραφία για τα λίθινα εργαλεία ήδη από τον 18
ο
 αι.µ.Χ. Ο 

πρώτος που επιχείρησε να δώσει έναν  ορισµό  για τις παλαιολιθικές αιχµές ήταν ο Vayson de 

Pradenne το 1920 (Vayson de Pradenne 1920). Αργότερα ο Cheynier (Cheynier 1954) 

προσπαθώντας να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά της αιχµής, δέχεται ως αιχµή οποιαδήποτε 

φολίδα ή λεπίδα της οποίας η τριγωνική απόληξη έχει δεχτεί αµφίπλευρη δευτερογενή 

επεξεργασία. 

 

Έκτοτε έχουν δηµοσιευτεί πολλά άρθρα ή βιβλία που πραγµατεύονται το θέµα των αιχµών σε 

ένα ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο (Αφρική, Ευρώπη, Ασία, Αµερική), όπου λαµβάνονται υπόψη 

εθνογραφικά δεδοµένα  ή ζητήµατα που αφορούν τα ίχνη χρήσης και την πειραµατική 

αρχαιολογία (Knecht 1997, Shea 2006). H µελέτη τους αποσκοπεί στην κατανόηση θεµάτων που 

άπτονται της τεχνολογικής οργάνωσης, των τεχνικών επιβίωσης και των κυνηγετικών 

στρατηγικών. 

 

Κάθε περίοδος χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένους τύπους αιχµών, µε ιδιαίτερα και ευκρινή 

χαρακτηριστικά. Συνήθως έχουν µια ονοµασία, µε βάση το τοπωνύµιο όπου αρχικά 

εντοπίστηκαν (π.χ. Le Moustier, Le Gravette, Font-Yves) ή κάποιο µορφολογικό 

χαρακτηριστικό (µε ώµο, µε µίσχο, µε άγκιστρα κ.λ.π.).  Εκτός όµως από τις τυπικές µορφές 

αιχµών, υπάρχουν σε κάθε περίοδο και ορισµένες ατυπικές αιχµές, που κυρίως λόγω σχήµατος 

είναι δυνατόν να είχαν χρησιµοποιηθεί στερεωµένες σε βλητικά όπλα. H λειτουργία και οι 

στυλιστικές επιλογές είναι δύο από τους παράγοντες στους οποίους οφείλεται η έντονη 

ποικιλοµορφία των αιχµών (Karimali 2005,197) . 

Εν κατακλείδει, η αιχµή είναι συνήθως το βασικό λειτουργικό µέρος ενός δόρατος ή ενός 

βέλους. Τα απλά δόρατα ή βέλη έχουν ως αιχµή την ακονισµένη απόληξη του άξονά τους, ενώ 

τα σύνθετα φέρουν στειλεωµένη µια ξεχωριστή αιχµή που είναι κατασκευασµένη από κέρατο, 

λίθο ή µέταλλο. 

Η στειλέωση της αιχµής απαιτεί συνδυαστική σκέψη, καθώς ο κυνηγός καλείται να 

προσαρµόσει την αιχµή στο ξύλινο στέλεχος και εν συνεχεία να τη στερεώσει µε κατάλληλα 

                                                           
3
 Βλ. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικά, 5

ος
 τόμος, 1982, λήμμα αιχμή 
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οργανικά υλικά (δέρµα, σχοινί, φυτικές κόλλες). Η ικανότητα αυτή µαρτυρά ενδεχοµένως την 

ωρίµανση του ανθρώπινου εγκεφάλου και την απαρχή του ανθρώπινου λόγου (Ambrose 2011).  

Oι αιχµές είναι στενά συνδεδεµένες µε το κυνήγι και τον πόλεµο (Clark et al. 1974). Η παρουσία 

τους εποµένως σε µια θέση τη συνδέει άµεσα µε την µία ή την άλλη δραστηριότητα. Η απουσία 

τους αντίθετα µπορεί να σχετίζεται µε αλλαγές στο τρόπο του κυνηγιού, όπως για παράδειγµα η 

χρήση παγίδων (Perlés 1999), ή µε αποχή από το κυνήγι (Rosen 1997). 

1.2 Ερευνητική προσέγγιση 

 

Η παρουσίαση των αιχµών γίνεται µε βάση τεχνολογικά και τυπολογικά κριτήρια, ενώ δεν 

εξετάζονται αναλυτικά ζητήµατα που άπτονται της λειτουργικής τους προσέγγισης και της 

ανάλυσης των ιχνών χρήσης. Εξυπακούεται ότι ο τρόπος που παρουσιάζεται το υλικό δεν µπορεί 

παρά να ακολουθεί τις µεθόδους που επέλεξε ο εκάστοτε µελετητής.  

Σε γενικές γραµµές, η αρχή της τυπολογικής ταξινόµησης βασίζεται στην πλήρη καταγραφή 

των διαγνωστικών τύπων των αποκρουσµάτων λαξευµένου λίθου που απαντώνται σε κάθε 

αρχαιολογικό στρώµα. Η ταυτοποίηση γίνεται µε βάση είτε λειτουργικά – εθνογραφικά 

δεδοµένα (π.χ. ξέστρο, γλυφίδα, οπέας κ.λ.π.), είτε µορφολογικά (π.χ. φύλλο δάφνης, εργαλείο 

µε ώµο κ.α.). Πολλές φορές εισάγεται στην ονοµασία του τύπου και η τοπωνυµική προέλευση 

(π.χ. αιχµή Font Robert, αιχµή La Mouillah κ.λ.π.). Η µέθοδος γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση τη 

δεκαετία του ’50, µέσα από το έργο του F. Bordes (Βοrdes 1961), ο οποίος εισήγαγε παράλληλα 

µε τα µορφολογικά κριτήρια και την έννοια της ποσοτικής ανάλυσης. Πρόκειται για µια 

συγκριτική, στατιστική µέθοδο, η οποία στηρίχθηκε στη συχνότητα εµφάνισης διαφόρων 

λίθινων τύπων σε στρώµατα της Κατώτερης Παλαιολιθικής και της Μέσης Παλαιολιθικής και 

τα οποία αποδόθηκαν µε καµπύλες σε σχετικά γραφήµατα. Σε ότι αφορά τις λιθοτεχνίες της ΑΠ 

αρχικά οι D. de Sonneville Bordes και J. Perrot (Soneviile –Bordes de & Perrot 1954 -1956) και 

στη συνέχεια ο G. Laplace (Laplace 1966) και οι P.-Y. Demars και P. Laurent (Demars & 

Laurent 1989) έχουν συντάξει καταλόγους, όπου συνοψίζονται οι κατηγορίες των λιθοτεχνιών 

της εν λόγω περιόδου. Για τη Νεολιθική περίοδο, και δεδοµένου ότι είναι πολλές και αναλυτικές 

οι δηµοσιεύσεις συνόλων από τον ελλαδικό χώρο η εργασία αναφέρεται στα τυπολογικά 

χαρακτηριστικά που δηµοσιεύονται από τον εκάστοτε µελετητή. Τέλος, για την Εποχή του 

Χαλκού ακολουθείται η πρόσφατη τυπολογική ταξινόµηση που προτείνει ο Ματζάνας ( 

Ματζάνας 2010). 
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Γενικότερα η µορφή των αιχµών εµπεριέχει κωδικοποιηµένες πληροφορίες για την κοινωνία των 

κυνηγών και για τη θέση τους στο γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο. Οι παράµετροι που αφορούν 

στις εκάστοτε στυλιστικές επιλογές, είναι πιο ευδιάκριτες όταν ο ερευνητής εστιάζει σε µικρή 

κλίµακα, γεωγραφικά και χρονολογικά (Karimali 2005,197). 

Η τεχνολογική ανάλυση προχωρά πέρα από τον τύπο και την µορφή του λίθινου τέχνεργου, 

προκειµένου να κατανοηθεί το σύνολο των ανθρώπινων ενεργειών που οδήγησαν στην τελική 

του µορφή. Πρωτοπόροι στον τοµέα αυτό θεωρούνται ο Μ. Mauss και κυρίως ο Α. Leroi-

Gourhan (Leroi-Gourhan 1964a) που εισήγαγαν το µοντέλο της τεχνολογικής αλυσίδας (chaîne 

opératoire). Ως εγχειρηµατική αλυσίδα νοείται το σύνολο των διαδικασιών λάξευσης των 

πετρωµάτων που έχουν την ιδιότητα της κογχοειδούς θραύσης, αρχής γενοµένης από την 

προµήθεια των πρώτων υλών ως και την οριστική εγκατάλειψή ενός εργαλείου, 

συµπεριλαµβανοµένων ενδιάµεσα όλων των σταδίων κατασκευής, χρήσης, ή επάλληλων 

χρήσεών του. Ο λιθοξόος ξεκινά να αποφλοιώνει ένα ακατέργαστο κοµµάτι πρώτης ύλης 

έχοντας ήδη στο νου του τα στάδια που θα ακολουθήσει για να φτάσει στο επιθυµητό 

αποτέλεσµα. Αυτό το νοητικό πλάνο που προϋποθέτει αφαιρετική ικανότητα και συλλογική 

συµπεριφορά, είναι αποτέλεσµα µάθησης, µίµησης και εκπαίδευσης, που µεταδίδεται από γενιά 

σε γενιά και αναλόγως τροποποιείται. Η αναπαράσταση του τεχνικού συστήµατος που 

ακολουθείται σε κάθε περίπτωση µας παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής συµπερασµάτων  για την 

κοινωνική και οικονοµική οργάνωση της οµάδας, για την οργάνωση του χώρου και κατ’ 

επέκταση για τον χαρακτήρα της εγκατάστασης (χώρος κατοικίας, εργαστήριο παραγωγής 

εργαλείων ή εξειδικευµένος χώρος κατεργασίας άλλων υλικών). Ειδικότερα ο προσδιορισµός 

των πρώτων υλών, ο εντοπισµός της προέλευσής τους, ο τρόπος προµήθειας, µεταφοράς και 

κυκλοφορίας τους µαρτυρούν τις στρατηγικές που ακολουθεί η κάθε οµάδα παρέχοντας 

πληθώρα πληροφοριών για τον χαρακτήρα της οικονοµίας  και το επίπεδο εξειδίκευσης. Καίρια 

µελέτη στον τοµέα της τεχνολογικής ανάλυσης είναι αυτή των Μ.-L. Inizan, M. Reduron, H. 

Roche και J. Tixier (Inizan et al 1995).   

Θα πρέπει επιπλέον να σηµειωθεί πως σε πολλές περιπτώσεις ένα εργαλείο, όπως και οι αιχµές, 

µπορεί να έχει µια µακρά ζωή, να δεχτεί εκ νέου επεξεργασία, να ανανεωθεί, να ανακυκλωθεί 

και να µετατραπεί σε άλλο εργαλείο πριν την τελική του απόρριψη. Το εργαλείο µπορεί δηλαδή 

στη διάρκεια της ζωής του να αλλάξει µία ή πολλές φορές χρήση και φόρµα (Andrefsky 2008, 
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4). Μεγάλη συζήτηση εποµένως διεξάγεται για την τυπολογική κατάταξη µιας αιχµής εν 

συναρτήσει µε τον κύκλο ζωής της
4
. 

 

Τέλος θα πρέπει να αναφερθούµε στη µεταδιαδικαστική αρχαιολογία (Post-processual 

archaeology) και ειδικότερα στη σκέψη του Hodder, που αµφισβητεί τη σχέση της διαδικαστικής 

αρχαιολογίας µε την επιστηµονική αµεροληψία (Hodder 2002). Σύµφωνα µε αυτό το κίνηµα ο 

κάθε αρχαιολόγος είναι στην πραγµατικότητα προκατειληµµένος από τα προσωπικά του 

βιώµατα και τον πολιτισµό του και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να αναλύει µόνο τα ευρήµατα 

αλλά και τον εαυτό του και κυρίως τη στάση του απέναντι στο εύρηµα. Σε ότι αφορά τις 

λιθοτεχνίες διερευνάται τις τελευταίες δεκαετίες η συµβολική διάσταση των λίθινων τέχνεργων 

στο πλαίσιο του υλικού πολιτισµού και ο τρόπος ενσωµάτωσής τους στις δοµές και στις 

ανθρώπινες δράσεις (Μουνδρέα – Αγραφιώτη 2005, 50).   

 

1.3 Μέθοδος και δοµή της εργασίας 

 

Σε ότι αφορά το γεωγραφικό πλαίσιο της έρευνας, γίνεται προσπάθεια να καλυφθεί κατά το 

δυνατόν, σύµφωνα µε την διαθέσιµη βιβλιογραφία, όλη η ελληνική επικράτεια, από τα βουνά 

της Μακεδονίας έως την Κρήτη, από το Ιόνιο έως και το Αιγαίο πέλαγος. Χρονολογικά 

καλύπτεται ολόκληρη η προϊστορία δεδοµένου ότι η διαχρονική εποπτεία του υλικού βοηθά την 

προσπάθεια να ανιχνευθούν οι αλλαγές, τυπολογικές και τεχνολογικές, στην κατασκευή των 

αιχµών, στο πέρασµα του χρόνου. 

  

Στο κεφάλαιο 2 αναλύονται οι αιχµές που χρονολογούνται στην ΜΠ. Το κεφάλαιο ξεκινά µε 

ορισµένα εισαγωγικά δεδοµένα και εν συνεχεία αναλύονται σε υποκεφάλαια οι διάφοροι τύποι 

αιχµών. Για κάθε τύπο αιχµής δίνονται αρχικά ορισµένες πληροφορίες που αφορούν την 

παρουσία τους στον ευρωπαϊκό χώρο και  την τυπολογική τους ταξινόµηση στους σχετικούς 

καταλόγους. Την αναλυτική παρουσίαση των τύπων ακολουθεί, σε ξεχωριστό υποκεφάλαιο, η 

σύνθεση των δεδοµένων, όπου συνοψίζονται τα δεδοµένα της έρευνας και γίνεται µια κατ’ 

αρχήν συζήτηση για τα πρώτα πορίσµατα που αφορούν: 

1. Τη γεωγραφική διασπορά 

2. Τις πρώτες ύλες 

3. Τις µετρικές αναλύσεις 

4. Την αντιπροσώπευση των αιχµών επί του εργαλειακού συνόλου από την κάθε θέση.   

                                                           
4
 βλ. σχετικά Knecht 1997, 6, όπου και η σχετική βιβλιογραφία 
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Η συζήτηση των πορισµάτων πλαισιώνεται από χάρτες, πίνακες και στατιστικά γραφήµατα. 

Την ίδια δοµή ακολουθεί και το τρίτο κεφάλαιο που εξετάζει τις αιχµές της ΑΠ. Η µόνη 

διαφορά βρίσκεται στη σύνθεση των δεδοµένων, όπου δεν κρίθηκε απαραίτητο να 

συµπεριληφθούν µετρικές αναλύσεις, δεδοµένου ότι οι περισσότερες αιχµές της ΑΠ είναι 

σχεδόν µικρολιθικές. 

  

Το τέταρτο κεφάλαιο που πραγµατεύεται την Μεσολιθική περίοδο είναι σχετικά σύντοµο, καθώς 

δεν µας είναι γνωστές πολλές αιχµές αυτής της φάσης στον ελλαδικό χώρο. 

 

Ακολουθούν οι αιχµές της ΝΛ περιόδου, όπου επίσης µετά από το εισαγωγικό πλαίσιο 

παρατίθενται αναλυτικά ανά τύπο οι αιχµές που έχουν βρεθεί στην ελληνική επικράτεια. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τις αιχµές δοράτων και ειδικότερα για τις συµβολικές τους 

προεκτάσεις.   

Το κεφάλαιο κλείνει µε τη σύνθεση των δεδοµένων, όπου τη συνοδεία χαρτών και πινάκων 

αναλύεται: 

1. Η γεωγραφική διασπορά 

2. Οι πρώτες ύλες 

3. Οι µετρικές αναλύσεις. 

Στην περίπτωση των ΝΛ αιχµών δεν ήταν εύκολο να εξεταστεί η αντιπροσώπευση των αιχµών 

στο σύνολο των εργαλείων, καθώς σπάνια δίνονται από τους µελετητές οι σχετικές πληροφορίες. 

 

Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζονται οι αιχµές της  ΕΧ ανά τύπο και στη συνέχεια ακολουθεί ένα 

υποκεφάλαιο για τον «παράλληλο βίο» των λίθινων αιχµών µε τις αντίστοιχες χάλκινες. Το 

κεφάλαιο κλείνει µε µια σύντοµη ανακεφαλαίωση και σύνθεση των δεδοµένων. 

 

Το τελευταίο κεφάλαιο, είναι αφιερωµένο στα συµπεράσµατα της εργασίας. ∆εδοµένου ότι στα 

κεφάλαια 2, 3, 5 και 6 υπάρχει επιµέρους συζήτηση και γίνεται εκεί µια πρώτη ανάλυση των 

δεδοµένων, τα συµπεράσµατα είναι συγκεντρωτικά και ευσύνοπτα. Επιχειρείται η ανασύνθεση 

των προβληµατισµών που τέθηκαν καθ’ έκαστο κεφάλαιο, προκειµένου να καταλήξουµε στα 

πορίσµατα της έρευνας.   

 

1.4  Προβλήµατα της έρευνας 
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Το κύριο πρόβληµα που αντιµετώπισα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης και επεξεργασίας των 

δεδοµένων, ήταν η ελλιπής πληροφορία σε ότι αφορά  

1. το µέγεθος (µήκος, πλάτος, πάχος των αιχµών) 

2. το είδος της φτέρνας 

3. τον ακριβή αριθµό τους 

4. την αντιπροσώπευσή τους επί του εκάστοτε εργαλειακού συνόλου 

 

Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις δεν δίνεται σχέδιο ή  φωτογραφία υπό κλίµακα του 

αντικειµένου.  

 

Ως εκ τούτου, η εργασία βασίστηκε στα διαθέσιµα στοιχεία, προκειµένου, έστω και ενδεικτικά 

να ανιχνεύσει τους παράγοντες που χαρακτηρίζουν την µορφολογική και τεχνολογική εξέλιξη 

των αιχµών στο πέρασµα του χρόνου.  

 

Σηµειώνεται πως µέχρι σήµερα δεν έχει δηµοσιευτεί κάποιο άρθρο που να πραγµατεύεται το 

ζήτηµα των αιχµών του ελλαδικού χώρου στη διαχρονική τους διάσταση. Ορισµένα είδη 

αιχµών, όπως οι φυλλόσχηµες της ΜΠ, οι ΝΛ αµφιπρόσωπες αιχµές δοράτων ή οι ΕΧ αιχµές 

βελών έχουν απασχολήσει περαιτέρω ορισµένους µελετητές (Runnels 1988, Kozlowski 2003, 

Ματζάνας 2010), µεµονωµένα όµως και σε ένα στενό γεωγραφικό ή χρονολογικό πλαίσιο.  
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2. ΟΙ ΛΙΘΙΝΕΣ ΑΙΧΜΕΣ ΤΗΣ  ΜΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Κατά τη διάρκεια της ΜΠ στον ελλαδικό χώρο (100.000 - 40.000ΒΡ) διαβιεί  ο  Homo 

neanderthalensis,  ο οποίος κατασκευάζει νέους, εξειδικευµένους τύπους λίθινων 

εργαλείων. Έχοντας ήδη από την ΚΠ επινοήσει  τη µέθοδο Λεβαλλουά που του 

επέτρεπε να κατασκευάζει κοφτερά εργαλεία µε προκαθορισµένη µορφή, εξελίσσει τη 

µέθοδο και δίνει έµφαση στην παραγωγή  συγκεκριµένων εργαλείων, όπως οι αιχµές.   

Οι αιχµές αυτές στειλεωµένες σε δόρατα ήταν το βασικό εργαλείο µε το οποίο ο Homo 

neanderthalensis κυνηγούσε τα θηράµατά του
1
. Αυτό σηµαίνει πως κατά τη διάρκεια 

του κυνηγιού, έπρεπε να πλησιάσει σε κοντινή απόσταση το θήραµά του και να το 

πλήξει σχεδόν εξ επαφής. 

Στην Ελλάδα απαντούν αιχµές που µπορούν να ενταχθούν σε 4 βασικές κατηγορίες, 

σύµφωνα µε την τυπολογική ταξινόµηση του Bordes (Βordes 1961) και τις µετέπειτα 

παρατηρήσεις άλλων µελετητών (Debénath, Dibble 1994). Πρόκειται για τις αιχµές 

Λεβαλλουά, τις αιχµές ψευδολεβαλλουά, τις µουστέριες αιχµές και τις φυλλόσχηµες 

αιχµές Πιο σπάνια απαντούν οι διπλές αιχµές, οι αιχµές τύπου Τayac ή Quinson ή 

ορισµένες αιχµές που δεν εντάσσονται συγκεκριµένα σε κάποια κατηγορία και 

εκλαµβάνονται ως ατυπικές.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα δεδοµένα που αφορούν σε αιχµές όλων των 

παραπάνω τύπων που έχουν βρεθεί επιφανειακά ή ανασκαφικά στην ελληνική 

επικράτεια. Η οργάνωση του υλικού, ανά κατηγορία, έχει ως άξονα τη διασπορά του 

στον ελλαδικό χώρο και κατά συνέπεια η παρουσίασή του γίνεται µε βάση τη 

γεωγραφική κατανοµή. Ξεκινώντας από τα πλέον βόρεια ευρήµατα της ∆υτικής 

Μακεδονίας, περνάµε στην Ήπειρο  και τη Θεσσαλία, τα Ιόνια Νησιά
2
 και τη ∆υτική 

Στερεά και τέλος στην Πελοπόννησο. 

2.1 Οι αιχµές Λεβαλλουά 

                                                           
1
 Το γεγονός πως ο Homo neanderthalensis ήταν σε θέση να κυνηγά µεγάλα θηλαστικά από απόσταση µε 

µακριά ξύλινα δόρατα, είναι αποδεδειγµένο, καθώς τέτοιου είδους οπλισµός, που χρονολογείται πριν από 

400.000 χρόνια, έχει βρεθεί στις θέσεις Schöningen και  Lehringen της Γερµανίας (Thieme 1997). 
2
 Η Κέρκυρα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα της ΜΠ, κατά τις περιόδους έξαρσης του ψύχους, 

αποτελούσε τµήµα της Ηπείρου ( Sturdy et al. 1997), και ως εκ τούτου το υλικό λαξευµένου λίθου από το 

σηµερινό νησί αποτελεί ουσιαστικά ένα υποσύνολο στο corpus της λιθοτεχνίας της Ηπείρου. 

Προκειµένου εποµένως να ανιχνευθούν τυχόν πολιτιστικές συνάφειες  το κερκυραϊκό  υλικό επιλέχθηκε 

να παρουσιαστεί µέσα στο κείµενο µαζί µε τα ευρήµατα από την περιοχή της Ηπείρου. Στο παράρτηµα µε 

τους  πίνακες ωστόσο έχει καταχωρηθεί στην κατηγορία των Ιονίων Νήσων.  
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Η µέθοδος Λεβαλλουά αποτελεί µια από τις πιο χαρακτηριστικές τεχνικές κατάτµησης 

των πετρωµάτων µε προκαθορισµό, η οποία βασίζεται στη µεθοδική προετοιµασία του 

σχήµατος και της κυρτότητας της επιφάνειας του πυρήνα (Μουνδρέα – Αγραφιώτη 

1996α).   

 1. Διαδικασία απόκρουσης μιας αιχμής Λεβαλλουά (Ιnizan et al. 1992 )  

Με την πολυεδρική προετοιµασία του επιπέδου επίκρουσης του πυρήνα και τη   

δηµιουργία νευρώσεων µε κατάλληλες αποσπάσεις εξασφαλίζεται µε ακρίβεια το 

επιθυµητό σχήµα της περιφέρειας του τελικού προϊόντος. Ο Böeda (Βöeda 1994)  

διακρίνει δυο τεχνικές της µεθόδου. Η παλίνδροµη (recurrent) αφορά σε κατάλληλη 

προετοιµασία (µονοπολικός, διεδρικός ή κεντροφερής πυρήνας) που επιτρέπει την 
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διαδοχική απόσπαση πολλών φολίδων, ενώ η γραµµική (lineal) επιτρέπει την απόσπαση 

µιας µόνο φολίδας από κάθε προετοιµασµένη επιφάνεια και ουσιαστικά ανταποκρίνεται 

καλύτερα στον κλασικό ορισµό της µεθόδου Λεβαλλουά. 

Σε ότι αφορά τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά µιας αιχµής Λεβαλλουά ο προκαθορισµός 

της µορφολογίας και το ακριβές περίγραµµα, εξαρτούνται απόλυτα από την 

προετοιµασία των νευρώσεων του πυρήνα, καθώς το κρουστικό κύµα τείνει να 

ακολουθεί αυτές τις οδηγητικές νευρώσεις που έχουν δηµιουργηθεί στο πλαίσιο της 

τεχνικής Λεβαλλουά από προηγούµενες αποκρούσεις (Ιnizan et al. 1995). Έτσι µια 

φολίδα που αποσπάται κατά µήκος µιας ευθύγραµµης ακµής αναγκαστικά θα έχει 

τριγωνικό περίγραµµα και αιχµηρή απόληξη. Η ακµή αυτή που χρησιµοποιείται ως 

οδηγός για τη λάξευση µιας αιχµής Λεβαλλουά θεωρητικά προκύπτει από δυο 

προγενέστερες αποκρούσεις του πυρήνα. Με προεπιλεγµένες αποκρούσεις προκύπτει 

µια πλατιά φτέρνα, συχνά τύπου châpeau de gendarme, ενώ συχνά στη βάση της αιχµής 

υπάρχει µια τριγωνική κοιλότητα, που αποτελεί το αρνητικό του κώνου επίκρουσης της 

προγενέστερης αφαίρεσης (εικ.1) 

Με βάση τυπολογικά κριτήρια, πρώτος έκανε λόγο για τις αιχµές Λεβαλλουά ο Bordes, 

ωστόσο η περιγραφή που έδωσε ο Tixier είναι σαφέστερη: πρόκειται για «µια τριγωνική 

φολίδα µε µια κεντρική νεύρωση. Μερικές φορές στη βάση βρίσκουµε το αρνητικό 

απολέπισµα τριγωνικού σχήµατος από την προγενέστερη αφαίρεση µια µικρής φολίδας. Η 

µεσαία νεύρωση καθοδηγεί την απόκρουση και δίνει την τριγωνική φόρµα» (Tixier 1960, 

182). Ο Βοrdes κατατάσσει τις αιχµές Λεβαλλουά ως τύπο 3 και τις διακρίνει σε πρώτης 

και δεύτερης σειράς: πρώτης σειράς θεωρεί όσες αιχµές έχουν µόνο µια κάθετη 

κεντρική νεύρωση, ενώ δεύτερης όσες αιχµές έχουν τρίγωνο στη βάση. Eπίσης 

διακρίνει τις αιχµές Λεβαλλουα (χωρίς να τις εντάσσει σε χωριστές κατηγορίες) σε 

τριγωνικές, σε οξυκόρυφες (δανείζεται τον όρο από την αρχιτεκτονική των οξυκόρυφων 

τόξων) και σε επιµήκεις (Βοrdes 1961). Όταν µια αιχµή Λεβαλλουά φέρει επεξεργασία 

καταχωρείται ως διαφορετικός τύπος (τύπος 4), ωστόσο η επεξεργασία θα πρέπει να 

είναι ελαφριά και να έχει γίνει βοηθητικά προκειµένου να εξοµαλυνθούν οι άκρες των 

πλευρών. Η  απότοµη ή εναλλάξ επεξεργασία δεν λαµβάνεται υπόψη. Σε περίπτωση 

όµως που µια φολίδα Λεβαλλουά ή µια λεπίδα µετατραπούν σε αιχµή µε αµφίπλευρη 

βαριά επεξεργασία τότε η αιχµή θα πρέπει να θεωρηθεί ως µουστέρια. Τέλος µια άλλη 

υποκατηγορία αφορά στις αιχµές Soyon, που φέρουν συνεχή ελαφρά επεξεργασία στις 

πλευρές τις κάτω όψης. 



 

∆εν είναι βέβαιο ότι οι αιχµές Λεβαλλουά χρησιµοποιήθηκαν πραγµατικά ως βλητικά 

όπλα (Debénath & Dibble

φαίνεται να στηρίζουν αυτή την υπόθεση.

Σε ότι αφορά τα ευρήµατα στον ελλαδικό χώρο, δ

πολυεδρικές φτέρνες (châpeau de gendarme

µουστέριου πολιτισµού, βρέθηκαν

Γρεβενών εκατέρωθεν του οµώνυµου ποταµού

το Τµήµα Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

Τόσο οι δύο αιχµές όσο και τα περισσότερα ευρήµατα είναι φτιαγµένα από ντόπιο 

ανοιχτόχρωµο γκρίζο κερατόλιθο. 

 

Εκτός από το ιδιαίτερα 

αναπάντεχα ευρήµατα βρίσκονται σε περιοχή µε φλύσχη, ενώ οι περισσότερες 

παλαιολιθικές θέσεις στην Ελλάδα απαντούν σε ασβεστολιθικές ζώνες

των δύο αιχµών σε τόσο µεγάλο υψόµετρο υποδηλώνει π

2. Αιχμές Λεβαλλουά από τη Σαμαρίνα Γρεβενών (Ε

3. Αιχμές Λεβαλλουά από την περιοχή της Καστοριάς (Γαλανίδου 2007)

 

 

                                                          
3
 Οι περιοχές με ασβεστόλιθο ενδεχομένως υποστηρίζουν εύφορα εδάφη που ελκύουν τα χορτοφάγα 

ζώα (Bailey et al. 1993), και οι καρστικοί σχηματισμοί δημιουργούν ένα περιβάλλον με υδροβιότοπους 

διαφόρων ειδών, πλούσιους σε 

τροφοσυλλέκτες (van Andel, Runnels

ι οι αιχµές Λεβαλλουά χρησιµοποιήθηκαν πραγµατικά ως βλητικά 

Dibble 1994) αν και ορισµένες αναλύσεις ιχνών χρήσης (

φαίνεται να στηρίζουν αυτή την υπόθεση. 

Σε ότι αφορά τα ευρήµατα στον ελλαδικό χώρο, δυο (2) αιχµές Λεβαλλουά (

châpeau de gendarme) µαζί µε άλλα λίθινα τέχνεργα 

βρέθηκαν σε υψόµετρο 1400 – 1900µ., βόρεια της 

του οµώνυµου ποταµού, στο πλαίσιο επιφανειακής έρευνας από 

το Τµήµα Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Εfstratiou

Τόσο οι δύο αιχµές όσο και τα περισσότερα ευρήµατα είναι φτιαγµένα από ντόπιο 

ανοιχτόχρωµο γκρίζο κερατόλιθο.  

Εκτός από το ιδιαίτερα υψηλό υψόµετρο, ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως τα 

αναπάντεχα ευρήµατα βρίσκονται σε περιοχή µε φλύσχη, ενώ οι περισσότερες 

παλαιολιθικές θέσεις στην Ελλάδα απαντούν σε ασβεστολιθικές ζώνες

αιχµών σε τόσο µεγάλο υψόµετρο υποδηλώνει πως οι Νεάντερταλ κυνηγοί θα 

επισκέπτονταν έστω σποραδικά και 

φευγαλέα αυτές τις αφιλόξενες περιοχές. 

                                                                         

 

2. Αιχμές Λεβαλλουά από τη Σαμαρίνα Γρεβενών (Εfstratiou et al. 2006) 

3. Αιχμές Λεβαλλουά από την περιοχή της Καστοριάς (Γαλανίδου 2007) 

                   

Οι περιοχές με ασβεστόλιθο ενδεχομένως υποστηρίζουν εύφορα εδάφη που ελκύουν τα χορτοφάγα 

. 1993), και οι καρστικοί σχηματισμοί δημιουργούν ένα περιβάλλον με υδροβιότοπους 

διαφόρων ειδών, πλούσιους σε πανίδα και κατά συνέπεια ελκυστικούς για τους κυνηγούς 

Runnels 2005).  

2 

16 

ι οι αιχµές Λεβαλλουά χρησιµοποιήθηκαν πραγµατικά ως βλητικά 

αν και ορισµένες αναλύσεις ιχνών χρήσης (Shea 1989) 

αιχµές Λεβαλλουά (εικ.2) µε 

) µαζί µε άλλα λίθινα τέχνεργα  του 

βόρεια της Σαµαρίνας 

, στο πλαίσιο επιφανειακής έρευνας από 

fstratiou et al. 2006). 

Τόσο οι δύο αιχµές όσο και τα περισσότερα ευρήµατα είναι φτιαγµένα από ντόπιο 

υψηλό υψόµετρο, ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως τα 

αναπάντεχα ευρήµατα βρίσκονται σε περιοχή µε φλύσχη, ενώ οι περισσότερες 

παλαιολιθικές θέσεις στην Ελλάδα απαντούν σε ασβεστολιθικές ζώνες
3
. O εντοπισµός 

ως οι Νεάντερταλ κυνηγοί θα 

επισκέπτονταν έστω σποραδικά και    

φευγαλέα αυτές τις αφιλόξενες περιοχές.  

 

                                                                         3 

Οι περιοχές με ασβεστόλιθο ενδεχομένως υποστηρίζουν εύφορα εδάφη που ελκύουν τα χορτοφάγα 

. 1993), και οι καρστικοί σχηματισμοί δημιουργούν ένα περιβάλλον με υδροβιότοπους 

πανίδα και κατά συνέπεια ελκυστικούς για τους κυνηγούς – 
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Τρεις αιχµές Λεβαλλουά (εικ.3) αντιπροσωπευτικές της ύστερης ΜΠ,    προέρχονται 

επίσης από τη λεκάνη της λίµνης της Καστοριάς (Γαλανίδου 2007). Οι αιχµές είχαν 

περισυλλεχθεί παλαιότερα από τον αρχαιοφύλακα του ∆ισπηλιού (συλλογή 

Πανταζόπουλου) σε αλουβιακές αποθέσεις κοντά στη νότια είσοδο της λίµνης της 

Καστοριάς, µαζί µε πληθώρα τέχνεργων λαξευµένου λίθου, που καλύπτουν όλο το 

φάσµα της εγχειρηµατικής αλυσίδας. Τα ευρήµατα είναι λαξεµένα κυρίως σε πυριτόλιθο 

και ίασπη, αλλά απαντούν και ορισµένα σε χαλαζία. 

4. Αιχμές Λεβαλλουά από το Ασπροχάλικο (Gowlett, Carter 1997) 
5. Αιχμές Λεβαλλουά με επεξεργασία από το Ασπροχάλικο (Gowlett, Carter 1997) 

6. Αιχμή Λεβαλλουά από το σπήλαιο της Καστρίτσας (Galanidou 1997) 

 

6

5

4
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∆εκαεννιά (19) αιχµές Λεβαλλουά  (εικ.4) και πέντε (5) αιχµές Λεβαλλουά µε 

επεξεργασία (εικ.5) απαντούν στα πρώιµα ΜΠ στρώµατα της βραχοσκπεπής του 

Ασπροχάλικου (Gowlett, Carter 1997).  

Κρίνοντας από τα διαθέσιµα σχέδια µπορούµε να πούµε ότι ορισµένες αιχµές, έχουν 

πολυεδρική φτέρνα.  

 

H παρουσία µιας (1) αιχµής Λεβαλλουά (εικ.6) στα κατώτερα στρώµατα του σπηλαίου 

της Καστρίτσας, το οποίο κατοικήθηκε κυρίως κατά την ΑΠ, µαρτυρά την έστω 

περιορισµένη χρήση του σπηλαίου και από κυνηγούς τροφοσυλλέκτες της ΜΠ 

(Galanidou 1997).   

 

 

                                                                                     7 

7.  Αιχμή Λεβαλλουά από τη δοκιμαστική τομή Β στον Κοκκινόπηλο (Papagianni 2000) 

 

 Έξι (6) αιχµές Λεβαλλουά  και δυο (2) αιχµές Λεβαλλουά µε επεξεργασία  

αναφέρονται στην αρχική µελέτη του υλικού που προέρχεται από την ερυθρογή του 

Κοκκινόπηλου (Dakaris et al. 1964)
4
.  

 

Μια (1) αιχµή Λεβαλλουά µε ελαφριά στρώση πατίνας (εικ. 7), και ορισµένες αιχµές 

Λεβαλλουά µε µακριά επεξεργασία σε υπόβαθρα µε συγκλίνουσες νευρώσεις - 

αρνητικά αποτελούν προϊόντα ανασκαφής και προέρχονται από τη δοκιµαστική τοµή β 

- θέση 11 του Κοκκινόπηλου (Papagianni 2000), ενώ επιφανειακά στη θέση 6 είχε 

περισυλλεχθεί µια (1) ακόµη αιχµή αυτού του τύπου. 

                                                           
4
 Στη μελέτη του υλικού ελάχιστος λόγος γίνεται για τις αιχμές, καθώς ο Mellars που μελέτησε το υλικό 

της ΜΠ ασχολήθηκε κατά κύριο λόγο με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των πλευρικών ξέστρων. 



 

8. Aιχμή Λεβαλλουά από τον Κοκκινόπηλο (σχέδιο από προσωπικό αρχείο)

9. Αιχμή Λεβαλλουά με επεξεργασία από τις Γκόρτσες Πρεβέζης 

1997) 

10. Αιχμή Λεβαλλουά από το Μεγάλο Καρβουνάρι (

 

Λούρου στη θέση Γκορτσές

 

Είκοσι (20) αιχµές Λεβαλλουά

αποθέσεις ερυθρογής, στο 

επιµήκης αιχµή αυτού του τύπου (

χρησιµοποιηθεί πυριτόλιθος καλής ποιότητας, σε 

(Ligovanlis 2011).  

 

                                                          
5
 Η αιχμή περισυλλέχθηκε από την γράφουσα και παραδόθηκε στην οικεία Εφορεία Αρχαιοτήτων.

6
 Βλ. παρακάτω συζήτηση στη σελ. 68

                                                     

 

ιχμή Λεβαλλουά από τον Κοκκινόπηλο (σχέδιο από προσωπικό αρχείο) 

Αιχμή Λεβαλλουά με επεξεργασία από τις Γκόρτσες Πρεβέζης (Papaconstantinou

. Αιχμή Λεβαλλουά από το Μεγάλο Καρβουνάρι (Ligovanlis 2011) 

Πρόσφατα κοντά στη νότια είσοδο της θέσης

περισυλλέχθηκε µια αιχµηρή φολίδα µε φτέρνα τύπου 

châpeau de gendarme (εικ.8)
5
.  

Το πλάτος της (4.7 εκ) είναι δυσανάλογα µεγάλο ως προς 

το µήκος της (5.3 εκ.)
6
. 

 

 Tέσσερις αιχµές Λεβαλλουά και µια αιχµή Λεβαλλουά 

µε επεξεργασία βρέθηκαν στην ερυθρογή της περιοχής 

Μόρφη  (Papagianni 2000).  Αιχµές Λεβαλλουά µε 

9) ή χωρίς επεξεργασία έχουν βρεθεί στην κοιλάδα του 

Γκορτσές (Papaconstantinou, Vasilopoulou 1997).  

αιχµές Λεβαλλουά που φέρουν  παχύ στρώµα πατίνας

αποθέσεις ερυθρογής, στο Μεγάλο Καρβουνάρι. Χαρακτηριστική είναι µια 

αιχµή αυτού του τύπου (εικ. 10). Για την παρασκευή των εργαλείων έχει 

χρησιµοποιηθεί πυριτόλιθος καλής ποιότητας, σε γκρι και καστανέρυθρες

                   

Η αιχμή περισυλλέχθηκε από την γράφουσα και παραδόθηκε στην οικεία Εφορεία Αρχαιοτήτων.

σελ. 68 

                                                     8 

10

19 

Papaconstantinou,  Vasilopoulou 

νότια είσοδο της θέσης 

µε φτέρνα τύπου 

εκ) είναι δυσανάλογα µεγάλο ως προς 

έσσερις αιχµές Λεβαλλουά και µια αιχµή Λεβαλλουά 

µε επεξεργασία βρέθηκαν στην ερυθρογή της περιοχής 

εβαλλουά µε (εικ. 

βρεθεί στην κοιλάδα του 

παχύ στρώµα πατίνας βρέθηκαν στις 

. Χαρακτηριστική είναι µια ιδιαίτερα 

Για την παρασκευή των εργαλείων έχει 

γκρι και καστανέρυθρες αποχρώσεις  

Η αιχμή περισυλλέχθηκε από την γράφουσα και παραδόθηκε στην οικεία Εφορεία Αρχαιοτήτων. 
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Τρεις (3) ακέραιες αιχµές Λεβαλλουά

που σώζονται αποσπασµατικά 

Καρβουνάρι (Papoulia 2011

επεξεργασία ή ίχνη θραύσης στο άνω άκρο και λέπτυνση του κώνου επίκρουσης

επιτρέπουν να υποθέσουµε ότι είχαν στειλεωθεί σε ξύλινο στέλεχος και είχαν 

χρησιµοποιηθεί ως κυνηγετικά όπλα

 

Η µεγάλη παρουσία αιχµών 

επανειληµµένες επισκέψεις κυνηγών στη θέση, παρά σε ένα εντατικό και

συγκεκριµένο θηρευτικό επεισόδιο. 

11., 12. Αιχμές Λεβαλλουά με επεξεργασία από το Μικρό Καρβουνάρι (

 

 

Σε άλλες παράκτιες θέσεις της Ηπεί

Συγκεκριµένα, στη θέση Χειµαδιό

φέρει πλευρική επεξεργασία και 

Σκεπαστό βρέθηκε µια (1) 

αιχµές Λεβαλλουά µε επεξεργασία (εικ.11), καθώς και τέσσερις (4) 

που σώζονται αποσπασµατικά (εικ.12) µας είναι γνωστές από το παραπλήσιο 

2011a). Γενικότερα οι αιχµές από τη θέση αυτή 

επεξεργασία ή ίχνη θραύσης στο άνω άκρο και λέπτυνση του κώνου επίκρουσης

επιτρέπουν να υποθέσουµε ότι είχαν στειλεωθεί σε ξύλινο στέλεχος και είχαν 

χρησιµοποιηθεί ως κυνηγετικά όπλα. 

Η µεγάλη παρουσία αιχµών στο Μικρό Καρβουνάρι οφείλεται µάλλον σε 

επανειληµµένες επισκέψεις κυνηγών στη θέση, παρά σε ένα εντατικό και

επεισόδιο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

. Αιχμές Λεβαλλουά με επεξεργασία από το Μικρό Καρβουνάρι (Papoulia 2011

άλλες παράκτιες θέσεις της Ηπείρου βρέθηκαν επίσης αιχµές Λεβαλλουά. 

Χειµαδιό βρέθηκε µια (1) αιχµή Λεβαλλουά (

φέρει πλευρική επεξεργασία και έχει πολυεδρική φτέρνα (Papagianni

(1) αιχµή Λεβαλλουά µε φτέρνα τύπου châpeau de gendarme

12

20 

, καθώς και τέσσερις (4) 

µας είναι γνωστές από το παραπλήσιο Μικρό 

από τη θέση αυτή φέρουν 

επεξεργασία ή ίχνη θραύσης στο άνω άκρο και λέπτυνση του κώνου επίκρουσης, που 

επιτρέπουν να υποθέσουµε ότι είχαν στειλεωθεί σε ξύλινο στέλεχος και είχαν 

οφείλεται µάλλον σε 

επανειληµµένες επισκέψεις κυνηγών στη θέση, παρά σε ένα εντατικό και χρονικά 

2011a) 

ρου βρέθηκαν επίσης αιχµές Λεβαλλουά. 

αιχµή Λεβαλλουά (εικ.13), η οποία 

Papagianni 2000). Στη θέση 

châpeau de gendarme 

11
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(Papagianni 2000). Στη περιοχή Όρµος Βαθύ – 

Αγ. Θωµάς βρέθηκε επίσης µια (1) αιχµή 

Λεβαλλουά µε φτέρνα τύπου châpeau de 

gendarme (Papagianni 2000). 

 

 Το µουστέριο υλικό από τις έρευνες στην 

Κέρκυρα, παρουσιάζει τυπολογικές και 

τεχνολογικές οµοιότητες µε το αντίστοιχο υλικό 

από τις παράκτιες υπαίθριες θέσεις της  Ηπείρου 

Στη θέση Αργυράδες της Κέρκυρας 

σηµειώνεται η πολυάριθµη παρουσία αιχµών 

Λεβαλλουά µε παράλληλες ή συγκλίνουσες 

νευρώσεις (Papagianni 2000) 

13. Αιχμή Λεβαλλουά με πλευρική επεξεργασία από το Χειμαδιό Ηπείρου (Papagianni 2000) 

14. Aιχμές Λεβαλλουά με επεξεργασία από το σπήλαιο Θεόπετρας (Panagopoulou 1999) 

15. Αιχμές Λεβαλλουά από τις κοίτες του Πηνειού (Θεοχάρης 1967) 

Η ερευνήτρια του υλικού της ΜΠ από το σπήλαιο της Θεόπετρας αναφέρει την 

παρουσία αιχµών Λεβαλλουά µε επεξεργασία (εικ.14)  (Panagopoulou 1999)
7
, ενώ 

λιγοστές αιχµές (εικ. 15) αναφέρει και ο Θεοχάρης στη λιθοτεχνία του Πηνειού 

(Θεοχάρης 1967).  

 

Αιχµές Λεβαλλουά (εικ.16) έχουν βρεθεί επιφανειακά στο ΒΑ άκρο του νησιού της 

Λευκάδας, σε γεωλογικό στρώµα που αναφέρεται ως  «ριπίδιο των Καρυωτών». Ο 

πυριτόλιθος είναι µελίχροος, θαµπός και δεν φέρει πατίνα. Τα εργαλεία απαρτίζουν 

µικρό ποσοστό επί του συνόλου των αποκρουσµάτων. 

                                                           
7
 Σε άλλη ανακοίνωση ωστόσο, όπου δίνεται συγκεντρωτικός πίνακας των εργαλείων (Παναγοπούλου 

2000), αναφέρεται μόνο η ύπαρξη μουστέριων αιχμών. 

13
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Τα αποκρούσµατα είναι σχετικά µεγάλου µεγέθους, σε αντίθεση µε υλικό από τη νότια 

Λευκάδα, που είναι µικρότερων διαστάσεων. Η διαφορά µεγέθους µπορεί να οφείλεται 

είτε στη διαθέσιµη πρώτη ύλη είτε σε 

διαφορετικές χρονικές φάσης του µουστέριου 

πολιτισµού. Στη δεύτερη 

περίπτωση το υλικό από τους 

Καρυώτες ίσως θα πρέπει να 

αποδοθεί σε µια πρώιµη ΜΠ 

φάση (Dousougli 1999).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Aιχμή Λεβαλλουά από τη Λευκάδα (Dousougli 1999) 

17. Αιχμή Λεβαλλουά με επεξεργασία από το Κάστρο Ηλείας (Leroi – Gourhan 1964b) 

 

Μια (1) αιχµή Λεβαλλουά µε διεδρική φτέρνα που φέρει ελαφρά επεξεργασία κατά 

µήκος των µακρών πλευρών (εικ.17), βρέθηκε στην Πελοπόννησο και συγκεκριµένα 

στο Κάστρο Ηλείας τη δεκαετία του 1960 (Leroi – Gourhan 1964b). 

 

Eλάχιστες είναι οι αιχµές Λεβαλλουά (εικ.18) που βρέθηκαν στο σπήλαιο της 

Κλεισούρας (Sitlivy et al. 2008), όπου  χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Λεβαλλουά για την 

απόσπαση από µια κατεύθυνση συγκλίνοντων πλατιών αιχµών (Sitlivy et al. 2008). 

 

Το ίδιο φαινόµενο απαντά και στα Καλαµάκια της Μάνης, όπου στο χαµηλότερο 

ανεσκαµµένο στρώµα του σπηλαίου (unit IV) βρέθηκε µόνο µια (1) αιχµή Λεβαλλουά 

(εικ.19). Εν γένει η λιθοτεχνία από το εν λόγω στρώµα θεωρείται από τον ανασκαφέα 

ως Τυπική Μουστέρια, λόγω της απουσίας επεξεργασίας Quina και της σπανιότητας 

των οδοντωτών (Darlas 2007).  

 

 

 

16
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18. Aιχμές Λεβαλλουά από το σπήλαιο Κλεισούρας (Sitlivy et al. 2008) 

19. Αιχμή Λεβαλλουά από το σπήλαιο Καλαμάκια της Μάνης (Darlas 2007) 

 

Από τις επιχώσεις της ΜΠ στο σπήλαιο Λακωνίς προέρχεται ένας (1) πυρήνας αιχµών 

Λεβαλλουά που µαρτυρά την επιτόπια κατασκευή αιχµών. Η κύρια εγχειρηµατική 

αλυσίδα αφορά στην παλίνδροµη παραγωγή λεπίδων και επιµηκών φολίδων Λεβαλλουά 

από έναν πυρήνα (recurrent levallois method). Με την ίδια τεχνολογία παράγονται και 

ιδιαίτερα επιµήκεις και λεπτές αιχµές, που φέρουν τις χαρακτηριστικές νευρώσεις άλλες 

δυο προαναφερθείσες ανεσκαµµένες θέσεις από την Πελοπόννησο, το σπήλαιο Λακωνίς 

απέδωσε ικανό αριθµό αιχµών Λεβαλλουά, καθώς συνολικά βρέθηκαν δεκατέσσερις  

(14) αιχµές Λεβαλλουά µε επεξεργασία (εικ. 20) σχήµατος Υ και έχουν πολυεδρικές 

φτέρνες τύπου châpeau de gendarme  (Panagopoulou et al. 2002-2004).
8
  

 

Πολλές αιχµές φέρουν λέπτυνση του κώνου επίκρουσης, που όπως έχουµε αναφέρει ήδη 

αποτελεί ένδειξη πως οι αιχµές αυτές προορίζονταν για στειλέωση. Επίσης από τα 

σπασίµατα που φέρουν ορισµένες από αυτές αντιλαµβανόµαστε πως η στειλέωση ή η 

επαναστειλέωση, η απόρριψη ή η ανακύκλωσή των αιχµών γινόταν εντός του σπηλαίου.  

 

Ως πρώτη ύλη έχει χρησιµοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό ο ντόπιος τόφφος και ανδεσίτης 

και κυρίως µια ποικιλία που ονοµάζεται κροκεάτης λίθος και είναι µέτριας ποιότητας.  

Σε µικρότερο ποσοστό χρησιµοποιήθηκε επίσης ο χαλαζίας, ο σχιστόλιθος και ένας 

µαύρος πυριτόλιθος. Οι πρώτες ύλες απαντούν σε απόσταση 5 έως 10 χλµ από τη θέση 

του σπηλαίου (Panagopoulou et al. 2002-2004). 

 

                                                           
8
 Σημειώνεται πως σε άλλη ανακοίνωση για τα ευρήματα του σπηλαίου  (Εlefanti at al. 2008) οι εν λόγω  

αιχμές Λεβαλλουά με επεξεργασία αναφέρονται ως μουστέριες.  

                          19 18
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20. Αιχμές Λεβαλλουά με επεξεργασία από το σπήλαιο Λακωνίς (Panagopoulou et al. 2002-2004) 

21. Επιμήκης αιχμή της Πρώιμης ΑΠ που ακολουθεί τον τύπο Λεβαλλουά από το σπήλαιο Λακωνίας 

(Panagopoulou et al. 2002-2004) 

22. Αιχμή Λεβαλλουά από το ανατολικό πόδι της Λακωνίας (Reisch 1982) 

Στο σπήλαιο Λακωνίς βρέθηκαν και λιγοστές επιµήκεις 

αιχµές που µορφολογικά θυµίζουν τις αιχµές Λεβαλλουά, 

αλλά χρονολογικά τοποθετούνται στο µεταβατικό στάδιο 

από την ΜΠ στην ΑΠ (εικ.21). Ο τύπος είναι 

χαρακτηριστικός στις µεταβατικές λιθοτεχνίες της 

Μεσογείου και διακρίνεται από το επίµηκες σχήµα και τα 

αρνητικά διπλής κατεύθυνσης. Οι αιχµές από το σπήλαιο 

Λακωνίς είναι κατακόρυφες σε προφίλ και οι φτέρνες τους 

είναι επίπεδες, στοιχεία που σχετίζονται µε την 

πρισµατική εκµετάλλευση του πυρήνα. Αντίθετα, άλλες 

αιχµές της µεταβατικής περιόδου, όπως οι αιχµές “Umm el 

Tlel” της Συρίας, ακολουθούν τεχνολογικά τη µέθοδο Λεβαλλουά (Panagopoulou et al. 

2002-2004, 337). 

Τέλος, µία (1) χαρακτηριστική αιχµή Λεβαλλουά (εικ.22) βρέθηκε κατά τη διάρκεια 

γεωλογικών ερευνών µαζί µε άλλα ευρήµατα της ΜΠ στις λακωνικές ακτές του 

ανατολικού ποδιού της Πελοποννήσου (Ελιά – Πλύτρα). Η αιχµή έχει παχιά φτέρνα, 

γεγονός που οφείλεται στις ιδιότητες θραύσης του διαβάση, πέτρωµα από το οποίο και 

είναι κατασκευασµένη (Reisch 1982).                                                                                                                               
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2.2 Οι αιχµές ψευδολεβαλλουά 

Οι αιχµές ψευδο-λεβαλλουά (τύπος 5 κατά Bordes) µοιάζουν µε τις αιχµές Λεβαλλουά 

ως προς το τριγωνικό τους σχήµα και τη µορφολογία των αρνητικών τους. Συνήθως 

εντάσσονται στην τεχνολογία των 

δισκοειδεών πυρήνων και ο 

µορφολογικός τους άξονας σχηµατίζει 

λοξή γωνία άνω των 45 µοιρών ως προς 

τον άξονα κατεργασίας (εικ.23). Επίσης 

φέρουν αρνητικά είτε συγκλίνοντα, είτε 

µιας κατεύθυνσης µε προσανατολισµό 

από τη βάση προς την κορυφή και  

 

 

 

23. Αιχμή ψευδο-Λεβαλλουά από τη θέση La Quina (Debénath & Dibble 1994, αρ. 4.36)  

24. Σχεδιαστική αναπαράσταση της «μεθόδου του Ασπροχάλικου» (Papaconstantinou, Vasilopoulou     

       1997) 

 

σώζουν στη φτέρνα ικανό µέρος από το γείσο του πυρήνα. Αυτές οι αιχµές δεν είναι 

καθόλου αιχµηρές και ουσιαστικά δεν φαίνεται να χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά ως 

αιχµές. Πιο σωστά θα µπορούσαµε να πούµε πως πρόκειται για «τεχνικά κοµµάτια» 

(eclats debordants) που προκύπτουν από τη λάξευση του πυρήνα προκειµένου να 

δηµιουργηθεί και να διατηρηθεί η κατάλληλη κατά µήκος και πλάτος κυρτότητα (Böeda 

et al. 1990). 

 

23
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H ανώτερη µουστέρια φάση (στρώµα 14)
9
 από τη βραχοσκεπή του Ασπροχάλικου 

χαρακτηρίζεται κυρίως από την έντονη εφαρµογή της αποκαλούµενης «µεθόδου του 

Ασπροχάλικου» µε την οποία ο λιθοξόος µπορούσε από µια φολίδα Kombewa ή ένα 

µικρό κόνδυλο να πάρει διαδοχικά πολλές αιχµηρές φολίδες, δηλαδή πολλές αιχµές 

ψευδο-λεβαλλουά (εικ. 24) (Papakonstantinou 1988, Papaconstantinou, Vasilopoulou 

1997). Η µέθοδος που παρατηρείται στο Ασπροχάλικο δεν γνωρίζει αλλού παράλληλα 

και µπορεί να θεωρηθεί ως ένας συνδυασµός των µεθόδων Λεβαλλουά, µε το στοιχείο 

του προκαθορισµού και της δισκοειδούς µουστέριας τεχνικής λάξευσης. Η απόσπαση 

της κάθε αιχµηρής φολίδας αυτόµατα προετοιµάζει τον οδηγό για την απόσπαση της 

επόµενης, ώσπου στο τέλος ο πυρήνας που εξαντλείται να έχει δισκοειδή µορφή. 

Σηµειώνεται ωστόσο ότι στα ανασκαφικά στρώµατα δεν  βρέθηκαν πολλοί δισκοειδείς 

πυρήνες, καθώς πολλοί πυρήνες απορρίπτονταν µετά από µία ή δύο αποκρούσεις 

φολίδων. Σε δεύτερο στάδιο οι αιχµές ψευδο-λεβαλλουά δέχονταν επιµέρους 

επεξεργασία και µετατρέπονταν σε ξέστρα (εικ. 25).  

25. Αιχμές ψευδολεβαλλουά με επεξεργασία (Papaconstantinou, Vasilopoulou 1997) 

26. Αιχμή ψευδο-λεβαλλουά από το Ασπροχάλικο (Gowlett, Carter 1997) 

 

 

 

Εικοσιπέντε (25) αιχµές ψευδολεβαλλουά βρέθηκαν όµως και στα κατώτερα 

στρώµατα του Ασπροχάλικου (εικ.26). Πολλές από αυτές έχουν πολυεδρικές φτέρνες 

και τόσο µικρό µέγεθος, που θα ήταν δύσκολη η χρήση τους χωρίς στειλέωση. Καθώς οι 

αιχµές ψευδο-λεβαλλουά θεωρούνται χαρακτηριστικό γνώρισµα της ύστερης ΜΠ 

φάσης του Ασπροχάλικου,  η παρουσία τους στο κατώτερο στρώµα ίσως οφείλεται σε 

διατάραξη  

                                                           
9
 Το ύστερο ΜΠ στρώμα χρονολογημένο σε περίπου 40.000 χρόνια BP χαρακτηρίζεται γενικότερα από 

τέχνεργα που λανθασμένα είχαν αρχικά χαρακτηριστεί ως μικρο-μουστέρια (Papaconstantinou 1988). 
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της στρωµατογραφίας, ωστόσο αυτό δεν µπορεί να διαπιστωθεί µε βεβαιότητα. Πάντως 

και στην πρώιµη φάση υπάρχουν δισκοειδείς πυρήνες φολίδων που θα µπορούσαν να 

είναι ψευδο-λεβαλλουά. Στην περίπτωση αυτή η συγκεκριµένη µέθοδος παραγωγής 

φολίδων, ίσως αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό της ΜΠ στο Ασπροχάλικο 

(Gowlett, Carter 1997).    

27. Αιχμή ψευδο-λεβαλλουά από τον Κοκκινόπηλο (Dakaris et al. 1964) 

28. Αιχμή ψευδο-λεβαλλουά με απότομη επεξεργασία από τον Κοκκινόπηλο  (Dakaris et al. 1964) 

29. Αιχμή ψευδο-λεβαλλουά από τη Στεφάνη Ηπείρου (Papagianni 2000) 

 

∆εκατέσσερις (14) αιχµές ψευδο-λεβαλλουά εκ των οποίων µία έχει δεχτεί απότοµη 

επεξεργασία (εικ.27) αναφέρονται στην αρχική µελέτη του υλικού από τον 

Κοκκινόπηλο (Dakaris et al. 1964). Μια (1) αιχµή ψευδο-λεβαλλουά προέρχεται από τη 

δοκιµαστική τοµή β (Papagianni 2000). Mικρού µεγέθους πυρήνες µε πολλές αιχµές 

ψευδο-λεβαλλουά βρέθηκαν επιφανειακά στη θέση 3 (εικ.28) ενώ τρεις (3) αιχµές 

ψευδο-λεβαλλουά και µια φολίδα Kombewa που βρέθηκαν στη θέση 4  παραπέµπουν 

σαφώς στη µέθοδο του Ασπροχάλικου. Το ίδιο ισχύει και για τη θέση 6, όπου βρέθηκε 

ένας δισκοειδής πυρήνας και µια αιχµή ψευδο-λεβαλλουά. Στη θέση 11 βρέθηκε µια 

αιχµή ψευδο-λεβαλλουά που έχει µετατραπεί σε εγκάρσιο ξέστρο και στη θέση 12 

άλλες δυο αιχµές ψευδο-λεβαλλουά (Papagianni 2000). 

 

Οι αιχµές ψευδο-λεβαλλουά στη θέση Γκορτσές, στην κοιλάδα του Λούρου, σπανίζουν 

και είναι ατυπικές
10

. (Papaconstantinou, Vasilopoulou 1997). 

                                                           
10

 H  Παπαγιάννη αναφέρει 6 αιχμές αυτού του τύπου από τις Γκόρτσες, βλ. Papagianni 2000, Πιν. 5.2 

27
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30. Αιχμή ψευδο λεβαλλουά από τoν Άγιο Γεώργιο Ηπείρου (Papagianni 2000) 
31. Αιχμή ψευδο-λεβαλλουά από το Θεσπρωτικό Ηπείρου (Papagianni 2000) 

32. Αιχμή ψευδο-λεβαλλουά από το Ηλιοβούνι Ηπείρου (Papagianni 2000) 

 

Στην ίδια περιοχή, στις θέσεις Βούλιστα-Παναγιά
11

, Χίλια Σπίτια, Τσούκα-Μόδι 

έχουν βρεθεί µερικές αιχµές ψευδολεβαλλουά, ενώ έξι (6) αιχµές ψευδο-λεβαλλουά 

προέρχονται από τη θέση Στεφάνη (εικ. 29), δυο από τις οποίες έχουν µετατραπεί σε 

ξέστρα déjetés. (Papaconstantinou, Vasilopoulou 1997). Μια αιχµή ψευδο-λεβαλλουά 

µε επεξεργασία προέρχεται από τον Άγιο Γεώργιο (εικ. 30). Στη περιοχή νότια του 

Θεσπρωτικού βρέθηκε µια (1) αιχµή ψευδο-λεβαλλουά (εικ.31), µαζί  µε λιγοστά άλλα  

ευρήµατα, όπως επίσης από µία (1) τέτοια αιχµή έχει βρεθεί στις θέσεις Ηλιοβούνι 

(εικ.32) και Ρωµιά (Papagianni 2000). 

 

Από την αρχική έρευνα στο Μεγάλο Καρβουνάρι µας ήταν γνωστές 3 αιχµές ψευδο-

Λεβαλλουά, και µια φολίδα που ξαναδουλεύτηκε ως πυρήνας, µε κεντροφερείς 

αποκρούσεις,  γεγονός που αποτελεί ένδειξη για την εξάσκηση της τεχνικής δισκοειδών 

πυρήνων (εικ.33) (Papaconstantinou, Vasilopoulou 1997). ∆εκατρείς (13) ακόµη αιχµές 

ψευδο-Λεβαλλουά (εικ.34) µας είναι γνωστές από νεώτερες έρευνες στη περιοχή 

(Ligovanlis 2011). Το υλικό που προέκυψε από τη δισκοειδή εκµετάλλευση του πυρήνα 

παρουσιάζει οµοιότητες µε την λεγόµενη «µέθοδο του Ασπροχάλικου», αν και η 

λιθοτεχνία από το Μεγάλο Καρβουνάρι στην πλειοψηφία της εντάσσεται στον ίδιο 

χρονικό ορίζοντα µε την πρώιµη φάση του Ασπροχάλικου.  

                                                           
11

 Η Παπαγιάννη αναφέρει ότι οι αιχμές ψευδο-λεβαλλουά από τη θέση Βούλιστα – Παναγιά  

αποτελούν το 1/5 των τεχνικών αποκρουσμάτων (Papagianni 2000,66).   
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33. Αιχμή ψευδο-λεβαλλουά από το Μεγάλο Καρβουνάρι (Papaconstantinou, Vasilopoulou 1997) 

34. Αιχμή ψευδο-λεβαλλουά από το Μεγάλο Καρβουνάρι (Ligovanlis 2011) 

 

 

Τέσσερις (4) αιχµές ψευδο-Λεβαλλουά (εικ.35), ορισµένες εκ των οποίων έχουν δεχτεί 

περαιτέρω επεξεργασία (εικ.36) βρέθηκαν στο Μικρό Καρβουνάρι κατά τη διάρκεια 

των πρόσφατων ερευνών (Papoulia 2011a). Ως προς τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, 

συγγένειες µπορούν να αναγνωριστούν τόσο µε την πρώιµη όσο και µε την ύστερη 

φάση της ΜΠ του Ασπροχάλικου.  

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

35. Αιχμή ψευδο-λεβαλλουά από το Μικρό Καρβουνάρι (Papoulia 2011a) 
36. Αιχμές  ψευδο-λεβαλλουά με επεξεργασία από το Μικρό Καρβουνάρι (Papoulia 2011a) 

 

Αιχµές ψευδολεβαλλουά µας είναι γνωστές και από άλλες παράκτιες θέσεις της 

Ηπείρου. H ύπαρξη µιας (1) αιχµής ψευδο-λεβαλλουά καθώς και δισκοειδείς πυρήνες 

αναφέρεται στο υλικό που προέρχεται από την ερυθρογή στη θέση Μόρφη (Papagianni 

2000). Στη θέση Αγυιά βρέθηκαν τρεις αιχµές ψευδο-λεβαλλουά, όπως επίσης τρεις 

αιχµές αυτού του τύπου βρέθηκαν στη θέση Τσουκνίδα και αποδίδονται µε ασφάλεια 

στη ΜΠ. Στις θέσεις Κουµασάκι, Σκεπαστό, Όρµος Βαθύ – Αγ. Θωµάς βρέθηκε από 

µια (1) αιχµή ψευδο-λεβαλλουά (Papagianni 2000).  
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37. Πυρήνας αιχμών ψευδο-λεβαλλουά από τη Στρόγια Κέρκυρας (Papagianni 2000) 

38. Αιχμές ψευδο λεβαλλουά από τoυς Αργυράδες Κέρκυρας (Papagianni 2000) 

 

Στην Κέρκυρα, στη θέση Στρόγια βρέθηκε ένας  πυρήνας αιχµών ψευδο-λεβαλλουά 

(εικ.37) και στη θέση Αργυράδες βρέθηκε µια φολίδα Kombewa σε συνδυασµό µε 

ορισµένες αιχµές ψευδο-λεβαλουά (εικ.38). Τα ευρήµατα αυτά υποδηλώνουν 

πιθανότατα µια σχέση µε τη µέθοδο του Ασπροχάλικου, αν και απουσιάζουν οι 

δισκοειδείς πυρήνες (Papagianni 2000). Αιχµές ψευδο-λεβαλλουά απαντούν στην 

Κέρκυρα και στη περιοχή της Μεσογής (Papagianni 2000). 

 

Από τη δεύτερη φάση κατοίκησης του σπηλαίου της Θεόπετρας, που χρονολογείται 

βάσει ραδιοµετρήσεων περίπου πριν από 46.000 – 40.000 χρόνια BP, µας είναι γνωστές 

δυο (2) αιχµές ψευδο-λεβαλλουά (εικ.39) (Παναγοπούλου 2000). Η φάση αυτή 

χαρακτηρίζεται από λιθοτεχνίες µουστέριες – Λεβαλλουά µε  προτιµητέο εργαλείο το 

ξέστρο. Η παρουσία των αιχµών σε αυτό το στρώµα εντάσσεται στο φάσµα των 

τεχνικών Λεβαλλουά, ωστόσο δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί αν πρόκειται για 

κεντροφερή ή δισκοειδή διαδικασία µείωσης του πυρήνα (Panagopoulou 1999). Η 

παραγωγή τους φαίνεται πως εξυπηρετεί τη δηµιουργία και τη συντήρηση της 

επιθυµητής κυρτότητας του πυρήνα.  Στα στρώµατα της τρίτης φάσης χρήσης του 

σπηλαίου (40.000-33.000 χρόνια BP), που είναι και πιο εντατική, βρέθηκαν ακόµη 

τέσσερις (4) αιχµές ψευδο-λεβαλλουά. Σηµειώνεται ότι ορισµένες από τις αιχµές αυτές, 

φέρουν εν µέρει επεξεργασία. 

 

Σχετικά κοντά στο σπήλαιο της Θεόπετρας, στις δυτικές όχθες της τεχνητής λίµνης 

Πλαστήρα κατά τη διάρκεια συστηµατικής επιφανειακή έρευνας που διενέργησε η  

Εφορεία Σπηλαιολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας το έτος 2006 (Apostolikas, 
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39. Αιχμή ψευδο-λεβαλλουά από το σπήλαιο Θεόπετρας (Παναγοπούλου

40. Αιχμή ψευδο-λεβαλλουά από τη λίμνη Πλαστήρα 

 

Kyparissi – Apostolika 2008)

ψευδο-λεβαλλουά
12

 (εικ.40

µια πιο εµπεριστατωµένη µελέτη του συγκεντρωµένου υλικού, που εν γένει έχει 

µουστέρια χαρακτηριστικά. Τα περισσότερα αποκρούσµατα και εργαλεία είναι 

φτιαγµένα µε εξαιρετικής ποιότητας καφέ ραδιολαρίτη, αλ

πολύ µικρότερο βαθµό ο γκρίζος και ο πρασινωπός πυριτόλιθος.

 

Στη Θεσσαλία έχουν βρεθεί αρκετές αιχµές ψευδο

του Πηνειού κατά τη διάρκεια παλαιών ερευνών του 

(Μilojcic et al 1965, Θεοχάρης 1967).

41. Αιχμή ψευδο-λεβαλλουά από τις κοίτες του Πηνειού 

42. Αιχμές ψευδο-λεβαλλουά από τις κοίτες του Πηνειού 

 

Κοντά στο χωριό Καλαµάκι 

στρώµατα εντοπίστηκαν τρεις 

(1) αιχµή ψευδο-λεβάλλουα του τέλους της ΜΠ ή των αρχών της ΑΠ (

                                                          
12

 Οι ερευνητές δεν αναφέρουν περισσότερα για τους τύπους των αιχμών. Απλώς παραθέτουν το σχέδιο 

μιας αιχμής ψευδο-λεβαλλουά και μιας μουστέριας αιχμής.

λεβαλλουά από το σπήλαιο Θεόπετρας (Παναγοπούλου 2000) 

λεβαλλουά από τη λίμνη Πλαστήρα (Apostolikas, Kyparissi – Apostolika

2008) βρέθηκαν εννέα (9) αιχµές, ανάµεσά τους και µια αιχµή 

40). Η έλλειψη στρωµατογραφικών πληροφοριών δυσχεραίνει 

µια πιο εµπεριστατωµένη µελέτη του συγκεντρωµένου υλικού, που εν γένει έχει 

κτηριστικά. Τα περισσότερα αποκρούσµατα και εργαλεία είναι 

φτιαγµένα µε εξαιρετικής ποιότητας καφέ ραδιολαρίτη, αλλά έχει χρησιµοποιηθεί σε 

πολύ µικρότερο βαθµό ο γκρίζος και ο πρασινωπός πυριτόλιθος. 

Στη Θεσσαλία έχουν βρεθεί αρκετές αιχµές ψευδο-λεβαλλουά (εικ. 41

του Πηνειού κατά τη διάρκεια παλαιών ερευνών του Milojcic και του 

1965, Θεοχάρης 1967). 

λεβαλλουά από τις κοίτες του Πηνειού (Milojcic et al. 1965) 

λεβαλλουά από τις κοίτες του Πηνειού (Θεοχάρης 1967) 

Καλαµάκι Αχαΐας, σε θαλάσσιο άνδηρο και µέσα σε πλειστοκαινικά 

στρώµατα εντοπίστηκαν τρεις (3) αιχµές ψευδο-Λεβαλλουά (Ντάρλας 1991), ενώ µια 

λεβάλλουα του τέλους της ΜΠ ή των αρχών της ΑΠ (

                   

Οι ερευνητές δεν αναφέρουν περισσότερα για τους τύπους των αιχμών. Απλώς παραθέτουν το σχέδιο 

λεβαλλουά και μιας μουστέριας αιχμής. 

39

41
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Apostolika 2008) 

) αιχµές, ανάµεσά τους και µια αιχµή 

Η έλλειψη στρωµατογραφικών πληροφοριών δυσχεραίνει 

µια πιο εµπεριστατωµένη µελέτη του συγκεντρωµένου υλικού, που εν γένει έχει 

κτηριστικά. Τα περισσότερα αποκρούσµατα και εργαλεία είναι 

λά έχει χρησιµοποιηθεί σε 

41, 42) στις όχθες 

και του Θεοχάρη 

, σε θαλάσσιο άνδηρο και µέσα σε πλειστοκαινικά 

(Ντάρλας 1991), ενώ µια 

λεβάλλουα του τέλους της ΜΠ ή των αρχών της ΑΠ (εικ. 43) από τα 

Οι ερευνητές δεν αναφέρουν περισσότερα για τους τύπους των αιχμών. Απλώς παραθέτουν το σχέδιο 

40
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Λουτρά Κυλλήνης, περισυλλέχθηκε κατά τη διάρκεια νεώτερων ερευνών στην Ηλεία 

(Ματζάνας 1998).  

 

 Aιχµές ψευδο-λεβαλλουά (εικ.44) έχουν βρεθεί εξωτερικά του σπηλαίου Καλαµάκια 

της Μάνης (Darlas, de Lumley 2001). Τέλος, έντεκα (11) αιχµές ψευδο-λεβαλλουά της 

ΜΠ περιόδου έχουν βρεθεί στο σπήλαιο Λακωνίς (Panagopoulou et al. 2002-2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Αιχμή ψευδο λεβαλλουά από τα Λουτρά Κυλλήνης (Ματζάνας 1998) 

44. Αιχμή ψευδο-λεβαλλουά από το σπήλαιο Καλαμάκια Μάνης (Darlas, de Lumley 2001) 
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2.3 Oι µουστέριες αιχµές 

Για µεγάλο χρονικό διάστηµα επικρατούσε σύγχυση στη διάκριση µεταξύ των αιχµών 

Λεβαλλουά και των µουστέριων αιχµών.  Το 1932 ο Peyrony αναφέρεται σε δύο τύπους 

µουστέριων αιχµών λαµβάνοντας υπόψη την ύπαρξη ή µη πολυεδρικής φτέρνας. O 

Pradel προχώρησε στη διάκριση δώδεκα επιµέρους κατηγοριών για τις µουστέριες 

αιχµές, αν και τα κριτήρια κατηγοριοποίησης κρίνονται ως ανεπαρκή (Debénath, Dibble 

1994
13

). O Bordes δεν στάθηκε στις τεχνολογικές πληροφορίες που µας δίνει η 

µουστέρια αιχµή αλλά την εξέτασε αποκλειστικά από µορφολογικής άποψης. Πρόκειται 

για «ένα τριγωνικό, υποτριγωνικό ή ροµβοειδές, λίγο ή πολύ επίµηκες εργαλείο, µε 

αιχµηρή απόληξη που προέκυψε από συγκεκριµένη επεξεργασία και έχε ως υπόβαθρο µια 

φολίδα λεβαλλουά ή µη». Επιπλέον οι αιχµές θα πρέπει να είναι ευθύγραµµες (στον κατά 

µήκος άξονα) αν και µπορεί να είναι λοξές ή dejeteés ενώ µπορεί να έχουν δεχθεί 

λέπτυνση στη βάση ή την κορυφή τους (στην κάτω όψη). Το βασικό χαρακτηριστικό 

του εν λόγω εργαλείου, που κατέταξε στη λίστα του ως τύπο 6 είναι η αιχµηρότητά του. 

Η µύτη του εργαλείου θα πρέπει να είναι οξεία και λεπτή (εικ.45). ∆εν είναι πάντα 

εύκολο να διακρίνει κανείς τη µουστέρια αιχµή από ένα συγκλίνον ξέστρο και για το 

λόγο αυτό το βασικό κριτήριο θα πρέπει να είναι η αιχµηρότητα της άνω απόληξης. 

Αναφέρει χαριτολογώντας ο Bordes: « Ο καλύτερος τρόπος για να εξακριβώσεις τον 

τύπο του εργαλείου είναι να το στειλεώσεις και να προσπαθήσεις να σκοτώσεις µε αυτό 

µια αρκούδα. Αν το αποτέλεσµα είναι επιτυχές, τότε 

πρόκειται για αιχµή. Αν όχι, θα πρέπει να θεωρηθεί ως 

συγκλίνον ξέστρο» (Bordes 1961). 

Με διάφορες µετρικές διακρίσεις έχει γίνει προσπάθεια 

να αποσαφηνιστεί η διαφορά ανάµεσα στους δυο τύπους, 

χωρίς όµως µεγάλη επιτυχία (de Heinzelin 1962).  

Υπάρχει πάντως η σκέψη πως οι αιχµές µε επεξεργασία 

της ΜΠ δεν ήταν πράγµατι βλητικές αλλά κάποια 

παραλλαγή των συγκλινόντων ξέστρων (Debénath, 

Dibble 1994). Την άποψη αυτή ενισχύουν τα παρακάτω 

δεδοµένα: 

45. Μουστέρια αιχμή  από τη θέση La Chaise de Vouthon (Debénath & Dibble, αρ. 5.1) 

                                                           
13

 Όπου και η παλαιότερη σχετική βιβλιογραφία 
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1. Έχουν τα ίδια τεχνολογικά χαρακτηριστικά 

2. Εντοπίζονται σε θέσεις όπου έχει αντίστοιχα βρεθεί πληθώρα  ξέστρων και 

απουσιάζουν από θέσεις όπου τα ξέστρα είναι απόντα. Αν οι δύο τύποι είχαν 

διαφορετική λειτουργική χρήση, κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να συµβαίνει. 

3. Οι αναλύσεις σε θραυσµένες αιχµές δεν έδειξε αντιστοιχίες µε τα πρότυπα που είναι 

σταθερά όταν πρόκειται για πραγµατικές αιχµές. 

4. Oρισµένες αναλύσεις ιχνών χρήσης επίσης δεν συνηγορούν για τη χρήση τους ως 

βλητικά όπλα.   

Ωστόσο επισηµαίνεται ότι σε άλλες αναλύσεις ιχνών χρήσης εντοπίστηκαν φθορές που 

αποδίδονται σε σπάσιµο από πρόσκρουση, ενώ έχουν εντοπιστεί και ίχνη στειλέωσης.  

Ο Βordes κατατάσσει σε ξεχωριστό τύπο (τύπος 7) τις επιµήκεις µουστέριες αιχµές 

(Bordes 1961). Η διάκριση από τις απλές µουστέριες αιχµές αφορά στην αναλογία 

µήκους -  πλάτους, όπου το µήκος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 φορές µεγαλύτερο 

από το πλάτος.  

 ∆ύο µουστέριες αιχµές (εικ.46) βρέθηκαν στα πρώιµα στρώµατα του Ασπροχάλικου 

(Gowlett, Carter 1997). Η εικονιζόµενη φαίνεται πως έχει πολυεδρική φτέρνα. Ο Ηiggs  

(Ηiggs, Vita – Finzi 1966) περιγράφοντας τη λιθοτεχνία από το ανώτερο – ύστερο 

στρώµα, αναφέρει την παρουσία µικρών αιχµών µε αδρή επεξεργασία (εικ.47).  Σε ότι  

46. Μουστέρια αιχμή από το Ασπροχάλικο (Gowlett, Carter 1997) 

47. Μουστέρια αιχμή από το Ασπροχάλικο  (Ηiggs, Vita – Finzi 1966) 

 

46
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αφορά την παρουσία τυπικών µουστέριων αιχµών στην ύστερη φάση του 

Ασπροχάλικου παρατηρείται µια ασάφεια, καθώς οι µελετητές της θέσης κάνουν λόγο 

για σπάνια παρουσία µουστέριων αιχµών στα ανώτερα στρώµατα της βραχοσκεπής 

(Papaconstantinou, Vasilopoulou 1997, 464), ενώ άλλοι ερευνητές (Runnels, van Andel 

2003) αναφέρονται συχνά στην πολυάριθµη παρουσία µουστέριων αιχµών σε αυτά τα 

στρώµατα. 

 

 Στο πλαίσιο κατασκευής της Εγνατίας Οδού στον εγκαταλελειµµένο οικισµό 

Ελευθεροχωρίου Παραµυθίας ερευνήθηκαν ανασκαφικά εκτενή στρώµατα της ΜΠ. 

Στις τοµές 3, 5 και 7 βρέθηκαν εκτός των άλλων και µουστέριες αιχµές. Επίσης µια 

χαρακτηριστική µουστέρια αιχµή (εικ.48) βρέθηκε στα περίχωρα του Νεοχωρίου (Palli, 

Papadea 2002). Η περιοχή εντοπισµού των αιχµών αυτών  αποτελεί ένα φυσικό 

πέρασµα σε υψόµετρο άνω των 600µ. Συνεπώς µια πληρέστερη µελέτη του 

ανεσκαµµένου υλικού θα προσφέρει πολλά συµπεράσµατα για τους τρόπους 

εκµετάλλευσης της ορεινής ενδοχώρας από τους ανθρωπίδες της ΜΠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

48. Μουστέρια αιχμή από το Νεοχώρι Παραμυθίας (Palli, Papadea 2002) 

49. Μουστέρια αιχμή από το Γαλατά Ηπείρου (Papagianni 2000) 

 

∆έκα (10) µουστέριες αιχµές αναφέρονται στην αρχική µελέτη του υλικού από τον 

Κοκκινόπηλο (Dakaris et al. 1964).  Στη θέση Γαλατάς έχει βρεθεί µια µουστέρια 

αιχµή (εικ.49), που ίσως όµως είναι συγκλίνον ξέστρο (Papagianni 2000). 

 

 Από την αρχική έρευνα στο Μεγάλο Καρβουνάρι µας ήταν γνωστή η ύπαρξη  δυο (2) 

µουστέριων αιχµών (εικ. 50) (Papaconstantinou, Vasilopoulou 1997). Με την 

48 49
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επανεξέταση της θέσης συλλέχθηκαν ακόµη δυο (2) µουστέριες αιχµές (εικ. 51) 

(Ligovanlis 2011). Παρατηρούµε πως εικονιζόµενη αιχµή είναι κατακόρυφη σε προφίλ 

και έχει φτέρνα πολυεδρική. Οι αιχµές από το Μεγάλο Καρβουνάρι αποτελούν προϊόντα 

που προέρχονται από την παράλληλη λάξευση πυρήνων, τεχνική που απέβλεπε στην 

παραγωγή επιµηκών εργαλείων, όπως οι µουστέριες αιχµές (Papagianni 2000,45). 

 

50. Μουστέρια αιχμή από το από το Μεγάλο Καρβουνάρι (Papaconstantinou, Vasilopoulou 1997) 

51. Μουστέρια αιχμή από το Μεγάλο Καρβουνάρι (Ligovanlis 2011) 

52. Μουστέρια αιχμή με μίσχο από το Mικρό Καρβουνάρι (Papoulia 2011a) 

53. Επιμήκεις μουστέριες αιχμές από το Mικρό Καρβουνάρι (Papoulia 2011a) 

 

Από την ερυθρογή στο Μικρό Καρβουνάρι µας ήταν γνωστές τρεις (3) επιµήκεις 

µουστέριες αιχµές, ενώ οι νέες έρευνες έφεραν στο φώς µια µουστέρια αιχµή µε µίσχο 

(εικ.52) και δύο (2) ακόµη επιµήκεις µουστέριες αιχµές (εικ.53) (Papoulia 2011a). 

 

Στην ερυθρογή στη θέση Μόρφη αναφέρεται η εύρεση µουστέριων αιχµών χωρίς 

περισσότερες λεπτοµέρειες  (Papaconstantinou, Vasilopoulou 1997). 

50
51

52
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Στην περιοχή της Πρέβεζας, στο στόµιο του Αµβρακικού κόλπου είναι σχετικά έντονη η 

παρουσία των µουστέριων αιχµών. Στη περιοχή Όρµος Βαθύ – Αγ. Θωµάς αναφέρεται 

η εύρεση µιας (1) µουστέριας αιχµής (Papagianni 2000). Στη χερσόνησο του Αγ. Θωµά 

βρέθηκαν ακόµη πέντε (5) µουστέριες αιχµές, γεγονός που µαρτυρά την έντονη 

δραστηριοποίηση κυνηγών της ΜΠ σε αυτή την περιοχή (Runnels, van Andel 2003). 

Μεµονωµένες µουστέριες αιχµές έχουν βρεθεί επίσης στις θέσεις Κάστρο-Ριζοβούνι 

και Έλη (Runnels, van Andel 2003). 

 

Στη θέση Αργυράδες της Κέρκυρας αναφέρεται η εύρεση ορισµένων µουστέριων 

αιχµών (Papagianni 2000).  

 

Αξιοπρόσεχτη είναι η παρουσία  πολλών µουστέριων αιχµών στο σπήλαιο της 

Θεόπετρας. Στη λιθοτεχνική φάση 2 κατατάσσονται επτά (7) αιχµές (εικ.54), ενώ και 

στο τέλος της ΜΠ, στη λιθοτεχνική φάση 3 οι µουστέριες αιχµές αντιπροσωπεύονται 

µε έντεκα δείγµατα (εικ.55). Ορισµένες έχουν υποστεί τροποποίηση του εγγύτατου 

άκρου για τη διευκόλυνση της στειλέωσής τους σε σύνθετα βλητικά όπλα, ενώ άλλες 

είναι σπασµένες (εικ.56). Η παρουσία τους µέσα στο σπήλαιο παραπέµπει σε κατά 

χώρα κατασκευή και επισκευή των κυνηγετικών εξαρτηµάτων (Παναγοπούλου 2000) 

 

 

54. Μουστέριες αιχμές από το σπήλαιο Θεόπετρας (Παναγοπούλου 2000)                                                                                                                              

55. Μουστέρια αιχμή από το σπήλαιο Θεόπετρας (Παναγοπούλου 2000) 

56. Σπασμένη μουστέρια αιχμή από το σπήλαιο Θεόπετρας (Παναγοπούλου 2000) 
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Στη Θεσσαλία, στις κοίτες του Πηνειού, αναφέρεται η παρουσία µερικών αιχµών µε 

επεξεργασία (εικ. 57), που φαίνεται πως ακολουθούν τη µουστέρια πολιτισµική 

παράδοση
14

 (Μilojcic et al 1965).  

 

57. Aιχμή με επεξεργασία, πιθανόν μουστέρια από τη Θεσσαλία (Milojcic et al. 1965) 

58. Μουστέρια αιχμή από τα Σαρδίνια Αμφιλοχίας (Ντάρλας, Παπακωνσταντίνου 2004) 

59. Μουστέρια αιχμή από τα Λουτρά Μουρστιάνου Αιτωλοακαρνανίας (προσωπικό αρχείο) 

 

Στην ανατολική όχθη του Αµβρακικού, στα Σαρδίνια Αµφιλοχίας, στην πλαγιά ενός 

λόφου (Ντάρλας, Παπακωνσταντίνου 2004) βρέθηκε µια µουστέρια αιχµή  

κατασκευασµένη από πυριτόλιθο καστανέρυθρου χρώµατος που χαρακτηρίζεται ως 

καλής ποιότητας (εικ.58). Μια ακόµη µουστέρια αιχµή από καστανέρυθρο πυριτόλιθο 

χωρίς πατίνα έχει περισυλλεχθεί παλαιότερα
15

 στα Λουτρά Μουρστιάνου, στις όχθες 

της λίµνης Λυσιµαχείας, στην Αιτωλοακαρνανία (εικ.59).  

 

Μουστέριες αιχµές (εικ.60) αναφέρονται και στο παρακείµενο νησί της Λευκάδας 

(Dousougli 1999). Συγκεκριµένα οι αιχµές έχουν βρεθεί στο Ν∆ άκρο του νησιού, στο 

ακρωτήριο ∆ουκάτο, σε δυο γειτονικές πόλγες µε  αποθέσεις ερυθρογής, όµοιες µε 

αυτές που απαντούν και στην Ήπειρο (Κοκκινόπηλος, Μεγάλο και Μικρό Καρβουνάρι). 

                                                           
14

 Oρισμένα εργαλεία που αναφέρονται ως αιχμές πιθανόν να είναι συγκλίνοντα ξέστρα, βλ. για 

παράδειγμα το εύρημα πιν.12, αρ.1 από τη θέση ΙΙ  (Milojcic et al. 1965) 
15

 Η αιχμή παραδόθηκε μαζί με άλλα λίθινα εργαλεία και λαξευμένα αποκρούσματα από τον Β. 

Παπακωνσταντίνου στο Μουσείο Αγρινίου και δεν είναι δημοσιευμένη. 
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Τα αποκρούσµατα λαξευµένου λίθου είναι από γκριζοπράσινο πυριτόλιθο και φέρουν 

πατίνα.  

 

Στη Ζάκυνθο, στη χερσόνησο του Βασιλικού, και συγκεκριµένα στην παραλία του 

Γέρακα έχει εντοπιστεί µια µουστέρια αιχµή (εικ.61) (Kourtessi – Philippakis 1999)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

60. Μουστέρια αιχμή από το Δουκάτο Λευκάδας (Dousougli 1999) 

61. Μουστέρια αιχμή από τη Ζάκυνθο (Κourtessi – Philippakis 1999) 
 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ο Γάλλος 

αρχαιολόγος Servais αναφέρει τον εντοπισµό 

δύο µουστέριων αιχµών στη Β∆ 

Πελοπόννησο, σε µια λοφώδη περιοχή µε 

έντονη διάβρωση µεταξύ των οικισµών 

Κάστρου και  Νεοχωρίου Κυλλήνης 

(Servais 1961). Η µία αιχµή είναι 

κατασκευασµένη από ανοιχτόχρωµο ίασπη, 

αναφέρεται ως µουστέρια και έχει πολυεδρική 

φτέρνα (εικ.62).  

Η δεύτερη αιχµή είναι από καστανέρυθρο 

πυριτόλιθο, φέρει επίσης επεξεργασία και 

επίπεδη φτέρνα (εικ.63). 

 

 

62, 63 Μουστέριες αιχμές από το Kάστρο Κυλλήνης (Servais 1961) 

60
61
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O µελετητής βλέπει οµοιότητες ανάµεσα σε αυτή τη δεύτερη αιχµή µε αιχµές από  

κορναλίνη που εντόπισε ο Milojcic παρά τον Πηνειό. 

 

Την ίδια δεκαετία µια οµάδα Γάλλων αρχαιολόγων, διεξήγαγε επιφανειακές έρευνες 

στην Ηλεία που απέδωσαν ορισµένα λίθινα τέχνεργα, 

ανάµεσα στα οποία και ορισµένες αιχµές. Στην περιοχή 

Κάστρο βρέθηκαν µερικές ΜΠ 

αιχµές, ανάµεσα στις οποίες και µία 

αιχµή σε υπόβαθρο λεπίδας µε συνεχή 

επεξεργασία που έχει τη µορφή 

επιµήκους µουστέριας αιχµής (εικ.64) 

(Chavaillon et al 1969). Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και µια αιχµή από τη 

θέση «Αµαλιάδα 17» µε µουστέρια 

χαρακτηριστικά, που όµως έχει 

επίπεδη λεία φτέρνα, ενώ η άνω όψη 

της είναι εν µέρει φλοιώδης (εικ.65) 

(Chavaillon et. al. 1967).   

64. Μουστέρια αιχμή από το Κάστρο Κυλλήνης (Chavaillon et al 1969) 

65. Μουστέρια αιχμή από την Αμαλιάδα Ηλείας (Chavaillon et al 1967) 
66. Επιμήκεις μουστέριες αιχμές από το σπήλαιο Κλεισούρας (Sitlivy et al. 2008) 

67. Βραχύσωμες μουστέριες αιχμές από το σπήλαιο Κλεισούρας (Sitlivy et al. 2008) 
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Οι µουστέριες αιχµές από το σπήλαιο της Κλεισούρας διακρίνονται σε δυο κατηγορίες:  

αφενός απαντούν οι επιµήκεις µουστέριες αιχµές (εικ. 66) και αφετέρου οι βραχύσωµες  

και σχετικά ογκώδεις (εικ. 67). Για τις µεν πρώτες µπορεί να έχει χρησιµοποιηθεί ως 

υπόβαθρο µια λεπίδα ή µια λεπιδόµορφη επιµήκης φολίδα, ενώ για τις δεύτερες 

παρατηρείται ακόµη και η χρήση πλακέτας. 

68. Ασύμμετρες μουστέριες αιχμές από το σπήλαιο Κλεισούρας (Sitlivy et al. 2008) 

69. Τριγωνική μουστέρια αιχμή από το σπήλαιο Κλεισούρας (Sitlivy et al. 2008) 
70. Φυλλόσχημη μουστέρια αιχμή από το σπήλαιο Κλεισούρας (Sitlivy et al. 2008) 

71. Μουστέριες αιχμές με αμφιπρόσωπη επεξεργασία από το σπήλαιο Κλεισούρας (Sitlivy et al. 2008) 

 

Και οι δυο κατηγορίες υποδιαιρούνται σε συµµετρικές και ασύµµετρες (εικ. 68). Τα 

σχήµατά τους ποικίλλουν: τριγωνικές (εικ.69), σκαληνές, déjeté, ραµφόσχηµες, 

µηνοειδείς και φυλλόσχηµες (εικ.70). Η επεξεργασία ποικίλλει επίσης : ακραία, 

κλιµακωτή, απότοµη εισέχουσα, Quina, επίπεδη  και σπάνια αµφιπρόσωπη (εικ.71). 

Ορισµένες αιχµές έχουν δεχτεί λέπτυνση στο κάτω άκρο στην άνω ή κάτω όψη.  

 

Στα στρώµατα της ΜΠ ακολουθίας ως πρώτη ύλη επιλέγεται σε ποσοστό 60 – 80% ο 

γηγενής ραδιολαρίτης µέτριας ποιότητας και ακολουθεί δευτερευόντως ο πυριτόλιθος Η 

πρώτη ύλη απαντά σε κροκάλες ή πλακέτες µικρών διαστάσεων και ως εκ τούτου τα 

προϊόντας της λάξευσης είναι κυρίως µικρών διαστάσεων, δίνοντας την εικόνα µιας 

µικρολιθικής λιθοτεχνίας (Sitlivy et al. 2008). 

68
69

71

70



 

                                                                                                              

72. Μουστέρια αιχμή από τη νότια Αργολίδα (

73, 74 Επιμήκεις μουστέριες αιχμές

 

Από το χαµηλότερο ανεσκαµµένο στρώµα (

περισυλλέχθηκαν αποκρούσµατα λαξευµένου λίθου κυρίως 

20mm), γεγονός που αποδίδεται στις κακές ιδιότητες της πρώτης ύλης. Ανάµεσά τους 

όµως βρέθηκαν και δυο (2) 

µία είναι ωοειδής και σχετικά παχιά από ανδεσίτη 

υπόβαθρο µια φολίδα Λεβαλλουα από πυριτόλιθο (

 

                                                          
16

 Οι μελετητές του υλικού τη συγκρίνουν με την μουστέρια αιχμή 

 

Κατά τη διάρκεια συστηµατικών επιφανειακών 

ερευνών στη Νότια Αργολίδα εντοπίστηκαν δυο 

(2) µουστέριες αιχµές (θέση Β27)

ιδιαίτερα χαρακτηριστική
16

, µε πολυεδρική φτέρνα 

(εικ.72) (Kardulias, Runnels 1995).

                                                                                                               

νότια Αργολίδα (Kardulias, Runnels 1995) 

ιες αιχμές από το σπήλαιο Καλαμάκια Μάνης (Darlas, deLumley

Από το χαµηλότερο ανεσκαµµένο στρώµα (unit IV) στο σπήλαιο Καλαµάκια

περισυλλέχθηκαν αποκρούσµατα λαξευµένου λίθου κυρίως µικρών διαστάσεων (έως 

), γεγονός που αποδίδεται στις κακές ιδιότητες της πρώτης ύλης. Ανάµεσά τους 

(2) επιµήκεις µουστέριες αιχµές µε επιµεληµένη επεξεργασία. Η 

σχετικά παχιά από ανδεσίτη (εικ. 73) και η άλλ

φολίδα Λεβαλλουα από πυριτόλιθο (εικ.74). 

                   

Οι μελετητές του υλικού τη συγκρίνουν με την μουστέρια αιχμή no. 5, pl.10, Bordes

73

72

74

42 

διάρκεια συστηµατικών επιφανειακών 

εντοπίστηκαν δυο 

θέση Β27). H µια είναι 

, µε πολυεδρική φτέρνα  

).                                                                                                                             

deLumley 1999)  

σπήλαιο Καλαµάκια 

µικρών διαστάσεων (έως 

), γεγονός που αποδίδεται στις κακές ιδιότητες της πρώτης ύλης. Ανάµεσά τους 

επιµήκεις µουστέριες αιχµές µε επιµεληµένη επεξεργασία. Η 

και η άλλη έχει ως 

Bordes 1961 



 

Παράλληλα βρέθηκαν τρεις ακόµη αιχµέ

επεξεργασία (εικ.75) (Darlas

µουστέριες αιχµές (εικ.76

είναι ιδιαίτερα επιµελής (Darlas

 

75. Βραχύσωμες μουστέριες αιχμές από το σπήλαιο Καλαμάκια Μάνης 

76. Μουστέριες αιχμές από το σπήλαιο Καλαμάκια Μάνης (

 

Στο σπήλαιο Λακωνίς 

διαδεδοµένος τύπος εργαλείου 

βρίσκονται στη δεύτερη θέση των αντιπροσωπευόµενων εργαλειακών τύπων

που υποδηλώνει την έντονη 

(Panagopoulou et al. 2002

Παράλληλα βρέθηκαν τρεις ακόµη αιχµές, πιο βραχύσωµες µε καλής ποιότητας 

Darlas 2007). Εξωτερικά του σπηλαίου βρέθηκαν δυο ακόµη 

6). Οι φτέρνες τους είναι πολυεδρικές και η επεξεργασία τους 

Darlas, de Lumley 2001).  

Βραχύσωμες μουστέριες αιχμές από το σπήλαιο Καλαμάκια Μάνης (Darlas 2007)

Μουστέριες αιχμές από το σπήλαιο Καλαμάκια Μάνης (Darlas, de Lumley 200

 βρέθηκαν τρεις (3) µουστέριες αιχµές. Αν και 

διαδεδοµένος τύπος εργαλείου στο σπήλαιο είναι τα πλευρικά ξέστρα, 

στη δεύτερη θέση των αντιπροσωπευόµενων εργαλειακών τύπων

που υποδηλώνει την έντονη κυνηγητική δραστηριότητα των ενοίκων του σπηλαίου 

. 2002-2004). 

75

76

43 

ς, πιο βραχύσωµες µε καλής ποιότητας 

Εξωτερικά του σπηλαίου βρέθηκαν δυο ακόµη 

τους είναι πολυεδρικές και η επεξεργασία τους 

2007)  

2001)  

. Αν και  ο πλέον 

είναι τα πλευρικά ξέστρα, οι αιχµές 

στη δεύτερη θέση των αντιπροσωπευόµενων εργαλειακών τύπων, γεγονός 

δραστηριότητα των ενοίκων του σπηλαίου 
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2.4 Οι φυλλόσχηµες αιχµές 

77. Φυλλόσχημη αιχμή με μερική αμφιπρόσωπη επεξεργασία από τη Βαυαρία (Debénath & Dibble 

1994, αρ. 9.28) 

78. Φυλλόσχημη αιχμή από τη Βαυαρία (Debénath & Dibble 1994, αρ. 9.29) 

79. Στενή και επιμήκης φυλλόσχημη αιχμή από τη Βαυαρία (Debénath & Dibble 1994, αρ. 9.30) 

 

Οι φυλλόσχηµες αιχµές (τύπος 63 κατά Bordes) απαντούν κατά την ύστερη ΜΠ (µετά 

τα 50.000 έτη BP) στη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (Βlattspitzen), ενώ στη ∆υτική 

Ευρώπη σπανίζουν. Πρόκειται για επιµήκεις και συµµετρικές αιχµές που έχουν 

συνηθέστερα τη µορφή φύλλου δάφνης και φέρουν αµφιπρόσωπη επεξεργασία. Η 

επεξεργασία είναι συνήθως καλύπτουσα, υπάρχουν ωστόσο και αιχµές που έχουν 

επεξεργασία στο µεσαίο τµήµα της άνω όψης, ενώ στην κάτω όψη φέρουν επεξεργασία 

κοντά στα άκρα (εικ. 77). Επιµέρους τύποι αφορούν σε επιµήκεις αιχµές των οποίων η 

εγκάρσια τοµή είναι µηνοειδούς σχήµατος και έχουν την επίπεδη πίσω όψη αδρά 

δουλεµένη (εικ.78). Συνήθης είναι και ο τύπος των στενών και επιµηκών αιχµών µε 

τοξωτό το κάτω άκρο (εικ.79). Επίσης απαντούν και ορισµένες αιχµές, των οποίων  η 

εγκάρσια τοµή είναι επίσης µηνοειδούς σχήµατος, που στο ένα άκρο φέρουν εγκοπή 

(εικ.80) ή διαµορφώνουν ένα είδος λαβής (εικ.81) (Debénath, Dibble 1994). Οι αιχµές 

αυτές θεωρούνται ως το κατεξοχήν κυνηγετικό όπλο, που στειλεωνόταν σε δόρυ και 

εποµένως η παρουσία τους σε κάποια θέση αποτελεί άµεση ένδειξη για την ανάπτυξη 

κυνηγετικών δραστηριοτήτων. 

 

 Η παρουσία των φυλλόσχηµων αιχµών µε αµφιπρόσωπη επεξεργασία σε σύνολα µε 

µουστέρια τέχνεργα, έχει απασχολήσει  εκτενώς την επιστηµονική κοινότητα. Η ίδια 

77 78 79
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συνύπαρξη παρατηρείται και στον ελλαδικό χώρο. Κυρίως προέρχονται από υπαίθριες 

θέσεις και εποµένως στερούνται στρωµατογραφικών δεδοµένων, που θα βοηθούσαν σε 

µια ακριβέστερη χρονολόγηση.  

 

 

80. Φυλλόσχημη αιχμή με εγκοπή από τη Βαυαρία (Debénath & Dibble 1994, αρ. 9.32) 
81. Φυλλόσχημη αιχμή από τη Βαυαρία (Debénath & Dibble 1994, αρ. 9.31) 

82. Φυλλόσχημη αιχμή από το Παλαιόκαστρο Σιάτιστας (Dakaris et al. 1964) 

Στη ∆υτική Μακεδονία αντιπροσωπεύονται µε ένα 

µόνο παράδειγµα που περισυνέλλεξε τη δεκαετία 

του 1960 από την περιοχή του Παλαιόκαστρου 

Γρεβενών ο Ηιggs. Πρόκειται για µια 

φυλλόσχηµη αιχµή µε αµφιπρόσωπη καλύπτουσα 

επεξεργασία, που έχει µήκος περί τα 7 εκ. και 

µέγιστο πλάτος 3 εκ. (εικ. 82). Σε κοντινή 

απόσταση µερικών χιλιοµέτρων ο ίδιος ερευνητής 

εντόπισε και έναν  χειροπέλεκυ τριγωνικού 

σχήµατος από τραχείτη λίθο Αχελαίας 

τεχνολογίας. (Dakaris et al. 1964).  

 

Η παρουσία τους είναι ιδιαίτερα έντονη στην Ήπειρο, όπου εντοπίστηκαν κυρίως σε 

περιβάλλον ερυθρογής και φέρουν παχύ στρώµα πατίνας. Στον Κοκκινόπηλο βρέθηκαν 

επιφανειακά επίσης από τον Ηiggs έξι (6) αµφιπρόσωπες φυλλόσχηµες αιχµές, που 

καλύπτονται µε παχιά λευκή πατίνα (εικ.83). Επιπλέον, η δοκιµαστική τοµή β  

80 81
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83, 84 Φυλλόσχημες αιχμές από τον Κοκκινόπηλο (Dakaris et al. 1964) 

 

απέδωσε τρία (3) αποτµήµατα από αµφιπρόσωπες φυλλόσχηµες αιχµές, που 

καλύπτονται µε παχιά λευκή  πατίνα (εικ. 84) (Dakaris et al. 1964, Papagianni 2000). Oι 

αιχµές αυτές φέρουν καλύπτουσα επεξεργασία και το µήκος τους κυµαίνεται από 6 έως 

8 εκ. περίπου.  

 

Η συνύπαρξη φυλλόσχηµων αιχµών µε πυρήνες και τέχνεργα τεχνολογίας Λεβαλλουά 

θεωρήθηκε αρχικά ως βασικό χαρακτηριστικό της λιθοτεχνίας της θέσης που  

ονοµάστηκε «λιθοτεχνία του Κοκκινόπηλου» (Dakaris et al. 1964).  

83

84
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Ωστόσο, υπό το φως νέων δεδοµένων και επανεκτιµήσεων το υλικό της ΜΠ από τον 

Κοκκινόπηλο δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως ένα ενιαίο σύνολο, αλλά ως ένα 

παλίµψηστο που περιλαµβάνει διαφορετικές τεχνολογικές κατευθύνσεις στο πέρασµα 

του χρόνου (Papaconstantinou, Vasilopoulou 1997, Papagianni 2000).  

 

 
85. Φυλλόσχημη αιχμή από τους Κουκλιούς Ιωαννίνων  (Papaconstantinou, Vasilopoulou 1997) 

86. Φυλλόσχημη αιχμή από το Γαλατά Ηπείρου  (Papagianni 2000) 

 

Στους Κουκλιούς Ιωαννίνων αναφέρεται η µεµονωµένη εύρεση µιας φυλλόσχηµης 

αιχµής µε αµφιπρόσωπη καλύπτουσα επεξεργασία (εικ.85) (Papaconstantinou, 

Vasilopoulou 1997). Είναι στενή και επιµήκης, καθώς έχει µήκος 7,5 εκ. και πλάτος 

µόλις 2,1 εκ.  

 

Στη θέση Γαλατάς, στη κοιλάδα του Λούρου, έχει βρεθεί µια µεγάλου µεγέθους 

φυλλόσχηµη αιχµή µε αµφιπρόσωπη καλύπτουσα επεξεργασία και παχιά στρώση 

πατίνας (εικ.86) (Papagianni 2000). Έχει µήκος που αγγίζει τα 9,4 εκ. και µέγιστο 

πλάτος περίπου 3,3εκ.  Στη θέση Μόρφη εντοπίστηκε και µια φυλλόσχηµη αιχµή µε 

καλύπτουσα αµφιπρόσωπη επεξεργασία (εικ.87) που φέρει λευκή πατίνα (Papagianni 

2000)
17

. 

                                                           
17

 Η Παπαγιάννη αποφεύγει να χρονολογήσει την εν λόγω αιχμή. Σύμφωνα με άλλους ερευνητές η 

πατίνα δεν είναι αρκετά διεισδύουσα και για το λόγο αυτό δεν την χρονολογούν στη ΜΠ 

(Papaconstantinou, Vasilopoulou 1997). Για το ζήτημα της πατίνας στα ευρήματα από το Μόρφη, αλλά 

και από τις άλλες υπαίθριες θέσεις της Ηπείρου βλ. Papagianni 2000,44. Το κριτήριο της πατίνας δεν 
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 Το ύψος της ανέρχεται στα 8 εκ. περίπου και έχει µέγιστο πλάτος 2,5 εκ.  

 

 

 

87. Φυλλόσχημη αιχμή από τη Mόρφη Ηπείρου (Papagianni 2000) 

88. Σπασμένες φυλλόσχημες αιχμές από την Αγυιά Ηπείρου  (Papagianni 2000) 

 

 

Στη θέση Αγυιά βρέθηκαν δύο αποτµήµατα φυλλόσχηµων αιχµών µε αµφιπρόσωπη 

επεξεργασία που φέρουν λευκή πατίνα (Papagianni 2000). Το ένα είναι απότµηµα της 

άνω απόληξης και το δεύτερο της κάτω (εικ.88)  

 

Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να σηµειώσουµε το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η απουσία 

φυλλόσχηµων αιχµών στο Ασπροχάλικο, θέση που βρίσκεται σε χωρική συνάφεια µε το 

δίκτυο των ερυθρογών.  

 

Μερικές φυλλόσχηµες αιχµές, µονοπρόσωπες ή αµφιπρόσωπες έχουν βρεθεί και στο 

σπήλαιο της Θεόπετρας, αλλά δυστυχώς σε διαταραγµένα στρώµατα που δεν 

επιτρέπουν  τη χρονολογική τους κατάταξη (εικ.89) (Panagopoulou 1999). Είναι 

                                                                                                                                                                           

θεωρείται ασφαλές, αν αναλογιστούμε για παράδειγμα ότι τέχνεργα της Γραβέττιας από τη θέση α του 

Κοκκινόπηλου παρουσιάζουν διάφορες διαβαθμίσεις ως προς το πάχος της πατίνας (Papagianni 

2000,75). 

8887



49 

 

λαξεµένες µε άµεση κρούση σε επιµήκη υπόβαθρα από ραδιολαρίτη.  Η εικονιζόµενη 

έχει καλύπτουσα επεξεργασία, µήκος περίπου 6,8εκ. και µέγιστο πλάτος 3εκ. 

89. Φυλλόσχημη αιχμή από τη Θεόπετρα (Panagopoulou 1999) 

90 Φυλλόσχημη αιχμή από τη λίμνη Πλαστήρα Καρδίτσας  (δικτυακή πηγή: http://www.karditsa-

city.gr/web/guest/238) 

 

 Στο αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας εκτίθενται δυο φυλλόσχηµες αιχµές που 

περισυλλέχθηκαν  στις όχθες της σηµερινής τεχνητής λίµνης Πλαστήρα και θεωρούνται 

ως ΜΠ. Η µια αιχµή είναι  από µελίχροο πυριτόλιθο χωρίς πατίνα (εικ.90)  βρέθηκε στη 

θέση «Χαλικάκι» Λαµπερού και έχει µήκος 16εκ. και πλάτος 4εκ. Η δεύτερη βρέθηκε 

στη θέση «Μούχα» Καστανιάς και έχει µήκος 11εκ και πλάτος 3.5εκ
18

.  

Το πλέον ενδιαφέρον εύρηµα είναι επτά (7) αµφιπρόσωπες φυλλόσχηµες αιχµές 

(εικ.91) που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια ερευνών στις κοίτες του Πηνειού
19

. Το µήκος 

τους κυµαίνεται µεταξύ 5,1 και 9,8εκ
20

. Σώζονται είτε ακέραιες είτε σπασµένες και ο 

εντοπισµός τους σε κυνηγετικές στάσεις, όπου επισκευάζονταν ή εγκαταλείπονταν µετά 

                                                           
18

 Προσωπική επικοινωνία µε τον αρχαιολόγο της Λ∆’ ΕΠΚΑ, κ. Χ. Καραγιαννόπουλο, τον οποίο και 

ευχαριστώ για τις πληροφορίες. 

19
 Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 πρώτος ο Milojcic µε τους συνεργάτες του (Μilojcic et al 1965) 

εντόπισαν λίθινα παλαιολιθικά τέχνεργα σε συνάφεια µε απολιθωµένα οστά στις όχθες του Πηνειού, ενώ 

στις αρχές της επόµενης δεκαετίας περισυλλέχθηκαν και άλλα εργαλεία από διάφορες θέσεις κατά µήκος 

του ποταµού (Θεοχάρης 1967). Έρευνες στις κοίτες του Πηνειού πραγµατοποιήθηκαν και πάλι το 1987 

υπό τη διεύθυνση του  C. Runnels. Tα νέα ευρήµατα της ΜΠ που ήρθαν στο φως  συνεξετάστηκαν µε το 

υλικό που είχε συγκεντρωθεί παλαιότερα από τους Milojcic και Θεοχάρη (Runnels 1988).  
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το κυνήγι, είναι αναµενόµενος. Η απουσία πυρήνων ή αποκρουσµάτων µε φλοιό 

µαρτυρά πως οι ανθρωπίδες που επισκέπτονταν το ποτάµι έφερναν µαζί τους 

προετοιµασµένα υπόβαθρα ή εργαλεία έτοιµα για χρήση. Τα περισσότερα ευρήµατα 

µάλιστα δεν φέρουν ιδιαίτερες φθορές, γεγονός που υποδηλώνει τη βραχύβια χρήση 

τους.  

  91.  Φυλλόσχημες αιχμές από τις κοίτες του Πηνειού  (Runnels 1988)                                                                                                                        

 

Η φυλλόσχηµη αιχµή µε το οβάλ σχήµα και την αποστρογγυλεµένη βάση ίσως αποτελεί 

πιο ύστερο τύπο, αφενός λόγω χωρικής συνάφειας µε ευρήµατα της ΑΠ, αφετέρου λόγω 

οµοιοτήτων µε αντίστοιχες αιχµές από τα ανώτερα στρώµατα του σπηλαίου Szeleta και 

από τα ωρινιάκια στρώµατα του σπηλαίου Ιstállóskö της Ουγγαρίας (Runnels 1988).  

Νοτιότερα, στα Σαρδίνια Αµφιλοχίας βρέθηκε µια ωοειδής φυλλόσχηµη αιχµή µε 

αµφιπρόσωπη καλύπτουσα επεξεργασία πολύ καλής ποιότητας (εικ.92) (Ντάρλας, 

Παπακωνσταντίνου 2004). Η άνω απόληξη µιας φυλλόσχηµης αιχµής µε αµφιπρόσωπη 
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επεξεργασία από καστανέρυθρο  πυριτόλιθο χωρίς πατίνα αποτελεί επιφανειακό εύρηµα 

από την περιοχή του Κουβαρά 

Αιτωλοακαρνανίας (εικ. 93)
21

.  

                                                                                                                                            

92. Φυλλόσχηµη αιχµή από τα Σαρδίνια Αµφιλοχίας  (Ντάρλας, Παπακωνσταντίνου 2004 ) 

93. Φυλλόσχημη αιχμή από τον Κουβαρά  Αιτ/νίας (προσωπικό αρχείο) 

 

Στην Πελοπόννησο, στη θέση «Αµαλιάδα 

17» βρέθηκε µία φυλλόσχηµη αιχµή (εικ.94), 

κατασκευασµένη από ροδόχρωµο ίασπη που 

φέρει αµφιπρόσωπη επεξεργασία (Chavaillon 

et. al. 1967).  Στην πλάγια όψη φαίνεται ότι 

έχει αρνητικά από αποκρούσεις γλυφίδας
22

  

 

 

                                                                                           

 94. Φυλλόσχημη αιχμή από την Αμαλιάδα (Chavaillon et. al. 1967) 

  

                                                           
21

 Η αιχµή παραδόθηκε µαζί µε άλλα λίθινα εργαλεία και λαξευµένα αποκρούσµατα από τον Β. 

Παπακωνσταντίνου στο Μουσείο Αγρινίου και δεν είναι δηµοσιευµένη. 
22

 Στο σχέδιο της δηµοσίευσης δεν αναφέρεται η κλίµακα. Φαίνεται ωστόσο πως έχει αποδοθεί σε 

κλίµακα 1:1, οπότε το σωζόµενο µήκος της είναι περίπου 6.5 εκ. και το πλάτος της περίπου 2,3 εκ.  
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Κατά τη διάρκεια των συστηµατικών επιφανειακών ερευνών στη Νότια Αργολίδα 

βρέθηκε (θέση Β85) µια χαρακτηριστική αµφιπρόσωπη φυλλόσχηµη αιχµή (εικ.95). 

Φέρει καλύπτουσα επεξεργασία και στις δυο όψεις, έχει µήκος περίπου 7,2 εκ. και 

πλάτος περίπου 2,8 εκ. (Kardulias, Runnels 1995). 

 

95. Φυλλόσχημη αιχμή από τη νότια Αργολίδα  (Kardulias, Runnels 1995) 

96. Σπασμένη φυλλόσχημη (;) αιχμή από το σπήλαιο Λακωνίς (Panagopoulou et al. 2002-2004) 

 

Τέλος, θραύσµα µιας αιχµής µε αµφιπρόσωπη επεξεργασία (εικ.96) βρέθηκε στο 

σπήλαιο Λακωνίς, ωστόσο δεν είναι σαφές αν πρόκειται για φυλλόσχηµη 

(Panagopoulou et al. 2002-2004). 

 

Σύµφωνα µε µια άποψη οι φυλλόσχηµες αιχµές αποτελούν ουσιαστικά απόηχο των 

χειροπελέκεων Αχελαίας τεχνολογίας (Ματζάνας 2004), κάτι που ωστόσο δεν θεωρείται 

σωστό κατ’ άλλους ερευνητές (Kozlowski 2003), καθώς οι αρχαιότερες φυλλόσχηµες 

αιχµές στην Ευρώπη απαντούν εκτός της εµβέλειας του Αχελαίου πολιτισµού, σε 

συνάφεια µε την τεχνολογία Λεβαλλουά.  Στην ανατολική και κεντρική Ευρώπη 

σχετίζονται µε τον Μικόκειο πολιτισµό, ενώ στη ΝΑ Ευρώπη µε τη λεβαλλοµουστέρια 

πολιτισµική φάση. Οι αιχµές της Μικόκειας παράδοσης εξελίσσονται σε µεταβατικές 

λιθοτεχνίες  προς την ΑΠ (Altmühlian, Szeletian,Streletskian), ενώ οι µουστέριες 

φυλλόσχηµες αιχµές εξαφανίζονται στο τέλος της ΜΠ.  

 

Η παρουσία τους στον Κοκκινόπηλο δεν θεωρήθηκε δυνατό να συσχετιστεί µε τις 

αµφιπρόσωπες αιχµές της Μουστέριας φάσης της Κεντρικής Ευρώπης ή µε αντίστοιχα 

τέχνεργα της Βόρειας Αφρικής και χρονολογήθηκαν ως πρωιµότερες των 35000 χρόνων 

BP (Dakaris et al.1964, 219). Σύγχρονοι ερευνητές ωστόσο αναφέρονται στην 
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παραγωγή φυλλόσχηµων αιχµών στην Αφρική ήδη πριν από 100.000 χρόνια BP και 

δίνουν ένα ευρύτερο χρονικό περιθώριο για τις αιχµές από τον Κοκκινόπηλο (Gowlett, 

Carter 1997,455). Γενικότερα πάντως η σύγχρονη θεώρηση τοποθετεί τις φυλλόσχηµες 

αιχµές στο τέλος της ΜΠ και στη µετάβαση προς την ΑΠ, δηλαδή περίπου πριν από 

38000 – 35000 χρόνια BP (Kozlowski 2003). Οι αιχµές από τη Θεσσαλία 

χρονολογήθηκαν µε τη µέθοδο ουρανίου/θορίου µεταξύ 45000 – 27000 χρόνια BP 

(Runnels 1988,283).  

 

Οµοιότητες βρίσκουν σε αιχµές του Σζελέτιου πολιτισµού από την Ουγγαρία και την 

Βουλγαρία (Runnels 1988) και παραλληλίζονται κυρίως µε τις αιχµές από τη θέση 

Muselievo-Samuilitsa της Βουλγαρίας (Kozlowski 2003).  

 

Ελλείψει στρωµατογραφικών δεδοµένων δεν µπορούν να ειπωθούν πολλά, ωστόσο 

προτείνεται ο διαχωρισµός τους βάσει µορφολογικών χαρακτηριστικών. Οι αιχµές 

δηλαδή που είναι µεγαλύτερου µεγέθους και έχουν εκλεπτυσµένη επεξεργασία ίσως 

είναι προγενέστερες, των µικρότερων αιχµών µε αδρή επεξεργασία που ενδεχοµένως 

χρονολογούνται στη µετάβαση ή τις αρχές της ΑΠ (Runnels 1988). 
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2.5 Λοιπές αιχµές 

2.5.1. Οι διπλές αιχµές (limaces) 

O πρώτος που χρησιµοποίησε τον όρο limace στην προσπάθεια να περιγράψει τα 

τυπολογικά χαρακτηριστικά των διπλών αιχµών ήταν ο 

H. Martin, µελετώντας τέτοιου είδους εργαλεία από τη 

θέση La Quina της Γαλλίας (Debénath, Dibble 1994). 

Tα εργαλεία αυτά µπορεί να χρησιµοποιήθηκαν ως 

αιχµές ή ως συγκλίνοντα ξέστρα, πάντως ο Bordes 

(Bordes 1961) τα κατατάσσει ως αιχµές (τύπος 8). Οι 

διπλές αιχµές έχουν αρκετό πάχος και φέρουν 

επεξεργασία και στα δύο άκρα, ώστε αυτά να γίνουν 

αιχµηρά και να αποµακρυνθεί η φτέρνα (εικ.97). 

Αναφέρονται ωστόσο ως διπλές αιχµές και εργαλεία µε 

πιο αποστρογγυλεµένα άκρα, που ενδεχοµένως να 

διατηρούν τµήµα του φλοιού ή της φτέρνας. Η 

επεξεργασία µπορεί να είναι λεπιδοειδής ή κλιµακωτή 

(π.χ. Quina).  

97.  Διπλή αιχμή από τη θέση Baume des Peyrards  (Debénath & Dibble 1994, αρ. 5.32) 

98. Διπλή αιχμή από τον Κοκκινόπηλο  (Dakaris et al. 1964) 

 

Οχτώ (8) διπλές αιχµές βρέθηκαν στα πρώιµα στρώµατα του 

Ασπροχάλικου (Gowlett, Carter 1997). Μια (1) διπλή αιχµή 

(εικ.98) βρέθηκε στον Κοκκινόπηλο (Dakaris et al. 1964). 

Φαίνεται πως µια σχετικά µεγάλη φολίδα δέχτηκε βαριά και 

απότοµη επεξεργασία για τη διαµόρφωση του εργαλείου και την 

αποκοπή του κώνου επίκρουσης. Μια διπλή αιχµή έχει βρεθεί 

στη θέση Μόρφη (Papaconstantinou, Vasilopoulou 1997), ενώ 

δυο διπλές αιχµές βρέθηκαν στη θέση Μαθράκι στην Κέρκυρα 

(Papagianni 2000). 

Μία (1) κοντή και ωοειδής αιχµή που θυµίζει τον τύπο της διπλής 

αιχµής (εικ.99) βρέθηκε στο Καλαµάκι Αχαϊας (Ντάρλας 1991),  

ενώ διπλές αιχµές, έχουν βρεθεί σε ποσοστό 1 – 2 στα µεσαία και 
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κυρίως στα χαµηλότερα στρώµατα της Κλεισούρας 

(εικ. 100, 101) (Sitlivy et al. 2008).                                                                                                                             

 

 

 

 

99. Διπλή αιχμή από το Καλαμάκι Αχαΐας   (Ντάρλας 1991) 

100,101. Διπλές αιχμές από το σπήλαιο Κλεισούρας  (Sitlivy et al. 2008) 

 

 

2.5.2. Aιχµές Tayac 

Οι αιχµές αυτού του τύπου (τύπος 51 κατά τον Bordes) 

ουσιαστικά δεν είναι αιχµές, αλλά παχιές φολίδες µε 

οδοντωτή επεξεργασία στις µακρές πλευρές που συνήθως 

συγκλίνουν προς το άνω άκρο (εικ. 102) (Bordes 1961). Θα 

µπορούσαµε δε να τις χαρακτηρίσουµε ως συγκλίνοντα 

οδοντωτά, κατ’ αντιστοιχία µε τα συγκλίνοντα ξέστρα 

(Debénath, Dibble 1994). 

 

102. Αιχμή Tayac από τη θέση La Quina (Debénath & Dibble 1994, αρ. 8.32) 
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Μερικές αιχµές αυτού του τύπου (εικ.103) απαντούν στα 

ΜΠ στρώµατα της Κλεισούρας (Sitlivy et al. 2008).  

 

 

103. Αιχμή Tayac από το σπήλαιο Κλεισούρας  (Sitlivy et al. 2008) 

2.5.3. Αιχµές Quinson 

104. Αιχμή Quinson από τη θέση Fontmaure (Debénath & Dibble 1994, αρ. 5.24) 

Οι αιχµές Quinson (εικ.104) αναφέρονται για πρώτη φορά ως ξεχωριστός τύπος στην 

ανασκαφή της θέσης Baume-Bonne στη νοτιοανατολική Γαλλία. Ο Βοrdes τις ορίζει ως 

«αιχµηρά εργαλεία τριγωνικής διατοµής, των οποίων η µία από τις τρεις πλευρές φέρει 

καλύπτουσα επεξεργασία, ενώ οι άλλες δυο πλευρές αφήνονται χωρίς επεξεργασία» αλλά 

δεν τις εντάσσει στον κατάλογό του (Bordes 1961). Η επεξεργασία µπορεί να είναι 

απότοµη ή κλιµακωτή, επίπεδη ή τόσο διεισδύουσα που το τελικό αποτέλεσµα να 

θυµίζει την όψη πυρήνα (Debénath, Dibble 1994). 

H παρουσία λιγοστών αιχµών αυτού του τύπου αναφέρεται στα ΜΠ στρώµατα της 

Κλεισούρας (Sitlivy et al. 2008). 
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2.5.4. Ατυπικές αιχµές 

Ορισµένα λεπτά αιχµηρά εργαλεία µε µακριά επεξεργασία (εικ.105) που βρέθηκαν στον 

Κοκκινόπηλο, θα µπορούσαν να ενταχθούν τυπολογικά στις ράσπες τύπου Β του 

Bordes, ο µελετητής τους ωστόσο θεωρεί ότι είχαν χρησιµοποιηθεί  ως αιχµές δοράτων 

ή βελών (Dakaris et al.1964). 

 

Στο Μεγάλο Καρβουνάρι βρέθηκε µια αιχµή µε µίσχο
23

 (Ligovanlis 2011) ενώ στο 

Μικρό Καρβουνάρι αναφέρεται η παρουσία ορισµένων ατυπικών αιχµών, όπως ένα 

αιχµηρό εργαλείο µε εγκοπή (εικ.106), που θα µπορούσε να είχε χρησιµοποιηθεί και 

στο κυνήγι (Papoulia 2011a). O µίσχος ή η εγκοπή στο κάτω άκρο των αιχµών 

ενδεχοµένως χρησίµευε για τη στειλέωση σε δόρυ. 

 

Στο Καλαµάκι Αχαΐας βρέθηκε αιχµή που φέρει στη µια ευθύγραµµη πλευρά κάθετο 

ρετούς (εικ.107). Κατά τον µελετητή αυτό µαρτυρά µια εξελιγµένη µουστέρια 

λιθοτεχνία και την κατατάσσει σε εργαλείο «ενδιάµεσου τύπου» µεταξύ της µουστέριας 

και της γραβέττιας αιχµής (Ντάρλας 1991). 

 

105. Αιχμηρά εργαλεία από τον Κοκκινόπηλο (Dakaris et al. 1964) 

106. Αιχμηρό εργαλείο με εγκοπή από το Μικρό Καρβουνάρι (Papoulia 2011a) 

107. Αιχμή με κάθετη επεξεργασία από το Καλαμάκι Αχαΐας   (Ντάρλας 1991) 

 

 

                                                           
23

 Αναφέρεται ως stemmed point. Δεν απεικονίζεται όμως στη δημοσίευση. Ενδέχεται να ακολουθεί τον 

τύπο 57 του Bordes. 
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2.6 Σύνθεση ∆εδοµένων 

Όπως είδαµε, ο άνθρωπος του Νεάντερταλ χρησιµοποίησε λίθινες αιχµές στειλεωµένες 

σε δόρατα για να κυνηγήσει τα θηράµατά του και στον ελλαδικό χώρο. Φαίνεται πως 

κατά τη διάρκεια του έντονου ψύχους που επικρατούσε βορειότερα στην Ευρώπη, οι 

Νεάντερταλ προωθήθηκαν νότια, προς το ηπιότερο µεσογειακό κλίµα. Ως γνωστόν, 

κατά τις παγετώδεις περιόδους, οι παγετώνες συγκρατούν µεγάλες ποσότητες νερού, µε 

συνέπεια την ταπείνωση της θαλάσσιας στάθµης έως 100 ή και 120 µέτρα. Γίνεται 

εποµένως εύκολα αντιληπτό πως στον ελλαδικό χώρο, που περιβάλλεται από θάλασσα, 

µε το χαµήλωµα της θαλάσσιας στάθµης φανερώνονταν κάθε φορά µεγάλες εκτάσεις 

γης. Η ηπειρωτική Ελλάδα εκτεινόταν τότε περισσότερο σε βάρος της θάλασσας, ενώ 

πολλά νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους ήταν ενωµένα µε την απέναντι ξηρά. 

Αυτές οι χαµηλές πεδινές εκτάσεις µε το ήπιο κλίµα αποτελούσαν πρόσφορο πεδίο 

δράσης για ζώα και ανθρώπους κατά τη διάρκεια των παγωµένων χειµώνων. Τους µήνες 

της Άνοιξης και του θέρους, όταν στην ενδοχώρα έλιωναν οι πάγοι και γέµιζαν νερό τα 

ποτάµια και οι λίµνες η φρέσκια βλάστηση έλκυε τα µεγάλα χορτοφάγα ζώα και κατά 

συνέπεια οι κυνηγοί – τροφοσυλλέκτες µετακινούνταν αντίστοιχα (Runnels 1995). 

Παρ’ όλα αυτά, όπως έχει αποδείξει η αρχαιολογική έρευνα οι κυνηγοί δεν 

περιορίστηκαν µόνο στις πεδινές εκτάσεις, αλλά επισκέπτονταν και θέσεις µε µεγάλο 

υψόµετρο, όπως η Σαµαρίνα Γρεβενών, και τα ορεινά περάσµατα στην Παραµυθιά 

(Εfstratiou et al. 2006, Palli, Papadea 2002). Κατά τη διάρκεια της Τελευταίας 

Παγετώδους Περιόδου τα ορεινά περάσµατα µεταξύ Ηπείρου, Θεσσαλίας και 

Μακεδονίας θα ήταν ιδιαίτερα αφιλόξενα, µε χαµηλές θερµοκρασίες και παγετούς. Στα 

ενδιάµεσα διαλείµµατα κλιµατικής βελτίωσης, στη Σαµαρίνα Γρεβενών, τα πετρώµατα 

φλύσχη της περιοχής θα υποστήριζαν έστω την υποτυπώδη ανάπτυξη γρασιδιού που θα 

έλκυε αγέλες χορτοφάγων ζώων. Παράλληλα η παρουσία του υγρού στοιχείου και τα 

κοιτάσµατα κερατόλιθου και χαλαζία φαίνεται πως λειτούργησαν ως επιπλέον πόλοι 

έλξης για τους Παλαιολιθικούς κυνηγούς τροφοσυλλέκτες. 

 

Μια από τις τεχνικές µε τις οποίες κυνηγούσαν οι Νεάντερταλ ανιχνεύεται στο Μικρό 

Καρβουνάρι. Εκεί παρατηρήθηκε πως οι περισσότερες αιχµές Λεβαλλουά µε ή χωρίς 

επεξεργασία, βρέθηκαν σε ένα στενό πέρασµα ανάµεσα σε δυο λοφίσκους στο νότιο 

άκρο της ερυθρογής. Προφανώς το σηµείο αυτό λειτουργούσε σαν µια «φυσική παγίδα» 
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όπου οι κυνηγοί θα παραµόνευαν, θα περιόριζαν και θα σκότωναν τα θηράµατά τους µε 

τα δόρατά τους (Papoulia 2011b).   

 

Στα ΜΠ στρώµατα του Ασπροχάλικου διαπιστώθηκε ότι στην ενδηµική πανίδα 

συγκαταλέγονται εξαφανισµένα είδη µεγαλόσωµων ζώων, όπως ο ρινόκερος Merck, 

καθώς επίσης βίσωνες, βούβαλοι, αντιλόπες και άγριοι ίπποι, αν και δεν υπάρχουν 

ενδείξεις πως θηρεύονταν. Στο ίδιο περιβάλλον ζούσαν ταυτόχρονα και αίγαγροι, 

ελάφια και άλλα µικρότερα χορτοφάγα ζώα (Higgs, Vita Finzi 1966). Ο Ηiggs  

υποστήριξε πως η βραχοσκεπή του Ασπροχάλικου βρίσκεται σε σηµείο στρατηγικής 

σηµασίας, για το κυνήγι του κόκκινου ελαφιού, καθώς επιτρέπει καλή εποπτεία προς 

την κοιλάδα, απ’ όπου διέρχονταν τα ζώα. Oι κυνηγοί εποµένως ίσως χρησιµοποιούσαν 

το σπήλαιο αφενός µεν σαν καρτέρι, καθώς θα τους παρείχε την απαραίτητη κάλυψη 

ώστε να µην ταράξουν τα θηράµατα, αφετέρου δε στο χώρο αυτό θα είχαν τη 

δυνατότητα να κατασκευάζουν ή να επισκευάζουν τον κυνηγετικό τους εξοπλισµό, εν 

προκειµένω τα ξύλινα δόρατα και τις λίθινες αιχµές (Gowlett, Carter 1997).    

Στις όχθες του Πηνειού όπως είδαµε εντοπίστηκε πληθώρα λίθινων παλαιολιθικών 

τέχνεργων, ορισµένα µάλιστα σε συνάφεια µε απολιθωµένα οστά.  Σύµφωνα µε τα 

πορίσµατα των νεώτερων ερευνών φαίνεται πως οι παλαιολιθικοί κυνηγοί έστηναν 

ενέδρες στα σηµεία που ο Πηνειός συναντά απότοµα φαράγγια και κατά τη διάρκεια 

αυτών των κυνηγετικών επιδροµών άφηναν πίσω τους εργαλεία, µεταξύ των οποίων και 

κατ΄ εξοχήν κυνηγετικά όπλα, όπως οι φυλλόσχηµες αιχµές (Runells 1988). 

Οι αιχµές της ΜΠ απαντούν, µε βάση τα δεδοµένα που παρουσιάζονται στη συνέχεια, 

τόσο σε σπήλαια όσο και σε υπαίθριες θέσεις. Οι Νεάντερταλ κυνηγοί διέµεναν σε 

σπήλαια µε στρατηγική θέση, όπου καιροφυλακτούσαν για τα θηράµατά τους και 

παράλληλα προετοίµαζαν νέα κυνηγετικά όπλα ή συντηρούσαν τα ήδη υπάρχοντα. Τα 

ευρήµατα από τις υπαίθριες θέσεις µας δίνουν επίσης µια εικόνα για τα σηµεία που οι 

ανθρωπίδες κατασκήνωναν και για τα µέρη που κυνηγούσαν. Οι αιχµές που βρίσκονται 

επιφανειακά, µπορεί να χρησιµοποιήθηκαν και να αφέθηκαν στο πεδίο της θήρας, ή να 

εγκαταλείφθηκαν στον υπαίθριο καταυλισµό. 

 

∆εν µπορούµε να γνωρίζουµε αν ορισµένες φυλλόσχηµες αιχµές της ΜΠ που φέρουν 

εξαιρετική επεξεργασία, είχαν κάποιες συµβολικές προεκτάσεις, καθώς θα πρέπει να 

λάβουµε υπόψη παραµέτρους που αφορούν τον τρόπο σκέψης των πρώιµων 
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ανθρωπιδών. Θα πρέπει ωστόσο να παρατηρήσουµε πως τουλάχιστον οι δύο 

φυλλόσχηµες αιχµές που εκτίθενται στο Μουσείο Καρδίτσας, είναι υπερβολικά 

επιµήκεις, γεγονός που δεν τις κάνει ιδιαίτερα λειτουργικές, καθώς θα ήταν πολύ 

εύκολο να σπάσουν. Τίθεται εποµένως το ερώτηµα της ακριβούς χρήσης τους, αν και 

πολύ δύσκολα µπορεί να δοθεί απάντηση για αντικείµενα που αποτελούν τυχαίο 

επιφανειακό εύρηµα. 

2.6.1. Γεωγραφική ∆ιασπορά 

Όπως είδαµε παραπάνω, όλες οι καίριες θέσεις της ΜΠ έχουν αποδώσει, σε µεγάλους ή 

µικρούς αριθµούς αιχµές διαφόρων τύπων. Στους χάρτες 1 έως 4 έχουν αποτυπωθεί 

αναλυτικά οι θέσεις εντοπισµού των αιχµών των τεσσάρων βασικών κατηγοριών 

(Λεβαλλουά, ψευδο-λεβαλλουά, µουστέριες, φυλλόσχηµες). Παρατηρούµε αφενός την 

ισχνή τους παρουσία στη ∆υτική Μακεδονία, τα Ιόνια νησιά και τη ∆υτική Στερεά 

Ελλάδα και αφετέρου την καίρια αντιπροσώπευσή τους  στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και 

την Πελοπόννησο. Άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου, όπως η Ανατολική 

Μακεδονία, η ανατολική Στερεά, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη δεν έχουν 

αποδώσει µέχρι σήµερα χαρακτηριστικά ευρήµατα. 

Σηµειώνεται πως οι πλέον σηµαντικές θέσεις, όπου αντιπροσωπεύονται οι αιχµές όλων 

των κατηγοριών είναι οι υδροβιότοποι του Κοκκινόπηλου και της Μόρφης στην Ήπειρο 

και το σπήλαιο της Θεόπετρας στη Θεσσαλία.   

Στον πίνακα 1 µπορεί κανείς να δει το πλήθος των θέσεων όπου έχουν εντοπιστεί οι αιχµές 

των 4 βασικών κατηγοριών, ανά γεωγραφικό διαµέρισµα. Όπως ήταν αναµενόµενο η 

Ήπειρος, που έχει ερευνηθεί µέχρι σήµερα καλύτερα από κάθε άλλη περιοχή στην Ελλάδα, 

έχει πλήθος θέσεων στις οποίες βρέθηκαν και αιχµές.  Στην περιοχή της Ηπείρου 

ξεχωρίζουν οι ερυθρογές στο Μεγάλο και το Μικρό Καρβουνάρι και η βραχοσκεπή του 

Ασπροχάλικου, όπου έχει βρεθεί ικανός αριθµός αιχµών, αλλά – σε αντίθεση µε τον 

Κοκκινόπηλο και τη Μόρφη – καµία φυλλόσχηµη αιχµή. Επιπλέον είναι χαρακτηριστικός ο 

µεγάλος αριθµός θέσεων, στις οποίες έχουν βρεθεί αιχµές ψευδο-λεβαλλουά. Ενδεχοµένως 

αυτό να σχετίζεται µε την έντονη παρουσία τους στη βραχοσκεπή του Ασπροχάλικου και 

την εντατική χρήση της οµώνυµης µεθόδου παραγωγής τέτοιων ψευδο-αιχµών. 
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Στα Ιόνια νησιά ο σχετικά µεγάλος αριθµός θέσεων αντιστοιχεί κατά κύριο λόγο στις θέσεις 

της Κέρκυρας, που όπως ήδη έχουµε αναφέρει εντάσσεται στην επικράτεια της Ηπείρου 

κατά την ΜΠ. Μέχρι στιγµής δεν έχουν βρεθεί στο Ιόνιο φυλλόσχηµες αιχµές.   

Σηµαντικό αριθµό αιχµών έχει δώσει επίσης η Πελοπόννησος. Στα σπήλαια Κλεισούρα, 

Καλαµάκια, Λακωνίς ενώ βρέθηκαν χαρακτηριστικές µουστέριες και Λεβαλλουά αιχµές, 

δεν βρέθηκαν φυλλόσχηµες. Από την άλλη πλευρά φυλλόσχηµες αιχµές βρέθηκαν στην 

Πελοπόννησο ως τυχαία επιφανειακά ευρήµατα (Αµαλιάδα, νότια Αργολίδα). 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1.  Αντιπροσώπευση των 4 βασικών τύπων αιχμών στις περιφέρειες της ελληνικής 

επικράτειας. 
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Χάρτης 1: Θέσεις µε παρουσία αιχµών Λεβαλλουά 
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Χάρτης 2: Θέσεις µε παρουσία αιχµών ψευδο-λεβαλλουά 
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Χάρτης 3: Θέσεις µε παρουσία µουστέριων αιχµών  
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Χάρτης 4: Θέσεις µε παρουσία φυλλόσχηµων αιχµών  
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2.6.2. Οι πρώτες ύλες 

Ιδιαίτερη σηµασία και ποικίλα συµπεράσµατα θα µπορούσε να αποκοµίσει κανείς 

καταγράφοντας το είδος της πρώτης ύλης που επιλέγεται για την παραγωγή αιχµών. 

Άραγε οι ανθρωπίδες της ΜΠ χρησιµοποιούσαν αδιακρίτως το ίδιο υλικό για την 

παραγωγή τόσο των ξέστρων και των οδοντωτών εργαλείων, όσο και των αιχµών ; Στις 

κυνηγετικές τους εξορµήσεις µετέφεραν αιχµές από τον καταυλισµό τους ή 

κατασκεύαζαν κάθε φορά που χρειαζόταν νέες, κάνοντας χρήση των ανά περίπτωση 

διαθέσιµων πρώτων υλών;  Η ενδεχόµενη χρήση εξωτικών πρώτων υλών θα υποδείκνυε 

πολλά τόσο για τον τρόπο παραγωγής, µεταφοράς, χρήσης και απόρριψης των αιχµών, 

όσο για την προσοχή που έδιναν οι κυνηγοί στην προετοιµασία του  εξοπλισµού τους. 

∆υστυχώς, στις περισσότερες δηµοσιεύσεις δεν δίνονται λεπτοµερείς  πληροφορίες για 

την πρώτη ύλη που χρησιµοποιείται συγκεκριµένα  στην παραγωγή αιχµών.  

Τόπος εύρεσης 
Πρώτη ύλη λοιπών 

τέχνεργων 

Πρώτη ύλη αιχµών 

Γρεβενά 

(Εfstratiou et al. 2006) 
γηγενής κερατόλιθος 

 

γηγενής κερατόλιθος 

Καστοριά 

(Γαλανίδου 2007) 

πυριτόλιθος,  ίασπης, 

χαλαζίας 

 

                 πυριτόλιθος 

Κλεισούρα 

(Sitlivy et al. 2007 

ραδιολαρίτης, 

πυριτόλιθος, χαλκηδόνιος 

ηφαιστειογενή 

πετρώµατα, 

ασβεστόλιθος 

 

ραδιολαρίτης, πυριτόλιθος, 

χαλκηδόνιος 

Μικρό Καρβουνάρι 

(Papoulia 2011a) 
πυριτόλιθος 

 

πυριτόλιθος 

Μεγάλο Καρβουνάρι 

(Ligovanlis 2011) 
λεπτόκοκκος πυριτόλιθος 

 

λεπτόκοκκος πυριτόλιθος 

Ασπροχάλικο 

(Gowlett, Carter 1997, 

Papakonstantinou, 

Vasilopoulou 1997)  

ντόπιες ποταµίσιες 

κροκάλες  

(πυριτόλιθος, χαλαζίας) 

 

δεν διευκρινίζεται 

Λίµνη Πλαστήρα ραδιολαρίτης,  
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(Apostolikas, Kyparissi -

Apostolika 2008) 

πυριτόλιθος δεν διευκρινίζεται 

Σαρδίνια Αµφιλοχίας 

(Ντάρλας – 

Παπακωνσταντίνου 

2004) 

 

πυριτόλιθος 

 

 

πυριτόλιθος 

Λακωνίς 

(Panagopoulou et al. 

2002-2004) 

τόφφος, ανδεσίτης, 

κροκεάτης λίθος, 

χαλαζίας, σχιστόλιθος, 

µαύρος πυριτόλιθος 

 

δεν διευκρινίζεται 

Λευκάδα 

(Dousougli 1999) 

πυριτόλιθος πυριτόλιθος 

Θεόπετρα ραδιολαρίτης  

γηγενής χαλαζίας σε 

µικρό ποσοστό (5%) 

οι φυλλόσχηµες αιχµές από 

ραδιολαρίτη, δεν δίνονται 

πληροφορίες για τις άλλες 

αιχµές   

Καλαµάκια Μάνης 

(Darlas, de Lumley 

1999, Darlas 2007) 

πυριτόλιθος,  

χαλαζίας, ασβεστόλιθος, 

πράσινος ανδεσίτης 

πράσινος ανδεσίτης 

πυριτόλιθος 

Πίνακας 2. Η επιλογή της πρώτης ύλης στη διαδικασία παραγωγής αιχμών   

 

Στον πίνακα 2 αναγράφονται οι θέσεις εύρεσης αιχµών,  η  πρώτη ύλη που 

χρησιµοποιήθηκε. γενικότερα στην λιθοτεχνία της θέσης και η πρώτη ύλη που 

χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή αιχµών. Αναλύοντας τα διαθέσιµα δεδοµένα 

βλέπουµε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν παρατηρείται διαφοροποίηση ως προς 

την επιλογή της πρώτης ύλης σε ότι αφορά την κατασκευή αιχµών.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της κατασκευής αιχµών στα Καλαµάκια της 

Μάνης. Εκεί, το πλέον διαδεδοµένο υλικό είναι ο πυριτόλιθος που απαντά σε απόσταση 

12-20χλµ από το σπήλαιο, σε µορφή µικρών πολυεδρικών κονδύλων µε κακές ιδιότητες 

θραύσης, ο οποίος είναι ακατάλληλος για την απόκρουση επιµηκών υποβάθρων. 

Μακρύτερα, σε απόσταση 25-30χλµ από το σπήλαιο εντοπίζoνται κοιτάσµατα 

πρασινωπού ανδεσίτη καλής ποιότητας που χρησιµοποιήθηκε κυρίως για την παραγωγή 

φολίδων Λεβαλλουά και κατ’ επέκταση και για την παραγωγή αιχµών. Παρατηρούµε 
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ωστόσο πως οι δυο επιµήκεις γνωστές αιχµές από το σπήλαιο είναι κατασκευασµένες η 

µία από πυριτόλιθο και η άλλη από ανδεσίτη. Εκ πρώτης όψεως, λοιπόν,  φαίνεται πως 

οι ένοικοι του σπηλαίου δεν επέµειναν στη χρήση του υλικού καλύτερης ποιότητας, 

αλλά εκµεταλλεύτηκαν και τον πυριτόλιθο, ο οποίος ήταν πιο προσιτός σε αυτούς. 

Βεβαίως είναι απαραίτητα περισσότερα δεδοµένα για να µπορέσει να στηριχτεί µια 

στατιστική ανάλυση και να προκύψουν σαφέστερα συµπεράσµατα. 

 

2.6.3. Μετρικές αναλύσεις 

Στο υποκεφάλαιο αυτό επιχειρείται η καταγραφή των διαστάσεων των εργαλείων, 

προκειµένου αφενός να διαπιστώσουµε αν υπάρχει κάποια τυποποίηση στην 

παραγωγική διαδικασία και αφετέρου να µπορέσουµε να συγκρίνουµε το υλικό µας, µε 

αντίστοιχο υλικό από τα µεγάλα κέντρα της Ευρώπης. Πρόκειται για δύσκολο 

εγχείρηµα καθώς στις περισσότερες δηµοσιεύσεις δεν αναφέρονται οι διαστάσεις των 

αιχµών και κατά συνέπεια το έργο µας εστιάζει στα διαθέσιµα σχέδια υπό κλίµακα. Ως 

εκ τούτου τα αποτελέσµατα βασίζονται σε µικρό δείγµα, είναι ενδεικτικά και σε καµία 

περίπτωση δεν µπορούν να εκληφθούν ως στατιστικά δεδοµένα. 

Στους πίνακες 3α και 3β καταγράφονται οι µέγιστες και ελάχιστες διαστάσεις του 

µήκους και του πλάτους των αιχµών Λεβαλλουά. Πάντα µε βάση τη διαθέσιµη 

πληροφορία, το µέσο µήκος τους  είναι τα 5εκ. και το µέσο πλάτος τα 3.3 εκ. Η 

µεγαλύτερη σε µήκος αιχµή προέρχεται από το Μικρό Καρβουνάρι, ενώ πολλές αιχµές 

είναι σχεδόν τετράγωνες.  και το σπήλαιο της Θεόπετρας.  

Το µεγάλο πλάτος της αιχµής που αποτελεί παράδοση από τον Κοκκινόπηλο, οδηγεί στο 

συµπέρασµα πως ίσως πρόκειται για κάποια αιχµηρή φολίδα Λεβαλλουά και όχι για 

πραγµατική αιχµή. 

Συγκρίνοντας τις αιχµές Λεβαλλουά από τον ελλαδικό χώρο µε στερεότυπα 

παραδείγµατα από ευρωπαϊκές θέσεις (Debénath & Dibble 1994, εικ.4.22-4.28) θα 

λέγαµε ότι µορφολογικά δεν παρατηρούνται µεγάλες διαφορές, καθώς το µέσο µήκος 

τους κυµαίνεται στα 6εκ και το µέσο πλάτος τους στα 2.75 εκ. 

Στους πίνακες 4α και 4β καταγράφονται οι µέγιστες και ελάχιστες διαστάσεις του 

µήκους και του πλάτους των αιχµών ψευδο-λεβαλλουά. Σηµειώνεται πως το µέγιστό 

µήκος έχει µετρηθεί µε βάση τον µορφολογικό άξονα. Επίσης µε βάση τη διαθέσιµη 
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πληροφορία το µέσο µήκος τους είναι τα 4.4 εκ. και το µέσο πλάτος τα 3.5 εκ. Η 

µεγαλύτερη σε µήκος αιχµή προέρχεται από το Μικρό Καρβουνάρι, ενώ αρκετές είναι 

σχεδόν τετράγωνες. 

Συγκρίνοντας τις αιχµές ψευδο-λεβαλλουά από τον ελλαδικό χώρο µε στερεότυπα 

παραδείγµατα από ευρωπαϊκές θέσεις (Debénath & Dibble 1994, εικ.4.36-4.39) 

βλέπουµε κάποια διαφοροποίηση, καθώς το µέσο µήκος τους κυµαίνεται στα 5εκ και το 

µέσο πλάτος τους στα 7 εκ. Οι αιχµές του ελλαδικού χώρου δηλαδή, ενδεχοµένως να 

είναι µικρότερες και πιο επιµήκεις. Χρειάζεται ωστόσο πολύ περισσότερο συγκριτικό 

υλικό για να ελεγχθεί αυτή η υπόθεση. 

Στους πίνακες 5α και 5β καταγράφονται οι µέγιστες και ελάχιστες διαστάσεις του 

µήκους και του πλάτους ορισµένων µουστέριων αιχµών από τον ελλαδικό χώρο. Το 

µέσο µήκος τους  είναι τα 5εκ. και το µέσο πλάτος τα 2.8 εκ. Οι µεγαλύτερες σε µήκος 

αιχµές έχουν βρεθεί στο Μεγάλο και το Μικρό Καρβουνάρι, καθώς και στο σπήλαιο της 

Θεόπετρας. Στην Πελοπόννησο αντίθετα, και συγκεκριµένα στα σπήλαια Κλεισούρας 

και στα Καλαµάκια βλέπουµε µία τάση για αιχµές µικρών διαστάσεων.  

Αντίστοιχα ευρωπαϊκά παραδείγµατα (Debénath & Dibble 1994, εικ.5.1 - 5.16) 

αφορούν σε αιχµές µε µέσο µήκος τα 6.2εκ. και µέσο πλάτος τα 4 εκ. 

Τέλος στους πίνακες 6α και 6β καταγράφονται οι µέγιστες και ελάχιστες διαστάσεις 

του µήκους και του πλάτους των φυλλόσχηµων αιχµών από τον ελλαδικό χώρο, για τι 

οποίες διαθέτουµε τη συγκεκριµένη πληροφορία. Το µέσο µήκος τους  είναι τα 9εκ. και 

το µέσο πλάτος τα 3.3εκ. 

Ο µέσος όρος του µήκους ανεβαίνει πολύ εξαιτίας των δύο αιχµών από τη λίµνη 

Πλαστήρα, οι οποίες δεν είναι δηµοσιευµένες και για το λόγο αυτό θα πρέπει να τις 

αντιµετωπίσουµε µε επιφύλαξη. Αν δεν τις λάβουµε υπόψη, τότε ο µέσος όρος του 

µήκους κατεβαίνει στα 6 εκ. Ειδικά η φυλλόσχηµη αιχµή από το Χαλικάκι Λαµπερού 

είναι τόσο λεπτή και επιµήκης που σε περίπτωση που όντως αποτελεί τέχνεργο της ΜΠ 

είναι βέβαιο πως δεν είχε λειτουργικό χαρακτήρα.  

Η φυλλόσχηµη αιχµή από το  Γαλατά είναι η πλέον επιµήκης φυλλόσχηµη αιχµή από τις 

µέχρι  σήµερα γνωστές στην επικράτεια της Ηπείρου. 



70 

 

Αντίστοιχα παραδείγµατα από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (Debénath & 

Dibble 1994, εικ.9.28 - 9.32) αφορούν σε αιχµές µε µέσο µήκος τα  10εκ. και µέσο 

πλάτος τα  3.98εκ. 

 

ΘΕΣΗ  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΗΚΟΣ 
 

ΠΛΑΤΟΣ 
(ΜΕΓ.) 

Σαµαρίνα Γρεβενών 5,4 2,4 

Σαµαρίνα Γρεβενών 6,4 4 

Ασπροχάλικο 2,2 1 

Ασπροχάλικο 4 2,2 

Ασπροχάλικο 5 3 

Ασπροχάλικο (αιχµή µε επεξεργασία) 3,7 3 

Ασπροχάλικο (αιχµή µε επεξεργασία) 5 3,5 

Καστρίτσα 5,3 3 

Κοκκινόπηλος (παράδοση) 5,3 4,7 

Κοκκινόπηλος 6,4 4 

Γκόρτσες 5 3,1 

Μεγάλο Καρβουνάρι 7,8 3,5 

Μικρό Καρβουνάρι (αιχµή µε επεξεργασία) 5,6 4 

Μικρό Καρβουνάρι (αιχµή µε επεξεργασία) 8,9 4 

Μικρό Καρβουνάρι (αιχµή µε επεξεργασία) 6,5 2,9 

Θεόπετρα (αιχµή µε επεξεργασία) 7,8 3,2 

Θεόπετρα (αιχµή µε επεξεργασία) 6 4 

Κοίτες Πηνειού  6 2.6 

Λευκάδα 6,3 3,9 

Κάστρο Ηλείας 4,5 3 

Κλεισούρα 5 4 

Κλεισούρα 5 3,1 

Καλαµάκια Μάνης 4,5 2,9 

Λακωνίς 9,9 5,2 

Λακωνίς (µεταβατικό στάδιο ΜΠ-ΑΠ) 6,8 2,8 

Eλιά Λακωνιας 6 3 

Πίνακας 3α.  Διαστάσεις αιχμών Λεβαλλουά 
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Πίνακας 3β. Διαστάσεις αιχμών Λεβαλλουά 
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ΘΕΣΗ  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΗΚΟΣ 
 

ΠΛΑΤΟΣ 
(ΜΕΓ.) 

ΑΣΠΡΟΧΑΛΙΚΟ 3.4 2.9 

ΑΣΠΡΟΧΑΛΙΚΟ 2.7 2.4 

ΑΣΠΡΟΧΑΛΙΚΟ (ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) 3.2 2.7 

ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ (ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) 4 3.6 

ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ  2.9 4 

ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ 4 3 

ΣΤΕΦΑΝΗ 4 3.4 

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.1 2.8 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 4.1 2.5 

ΗΛΙΟΒΟΥΝΙ 3 2.2 

ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ 3.5 4.5 

ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ 4 3.5 

ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ  8 2.6 

ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ  4.4 2.4 

ΜΕΣΟΓΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 4.5 

ΜΕΣΟΓΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4 4.2 

ΘΕΟΠΕΤΡΑ  2.8 2.8 

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 5 4.8 

ΚΟΙΤΕΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 4.4 2.6 

ΚΟΙΤΕΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 3.7 2.6 

ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 3 2.2 

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΜΑΝΗΣ 3.1 3.2 

Πίνακας 4α. ∆ιαστάσεις αιχµών ψευδο-λεβαλλουά 
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Πίνακας 4β. Διαστάσεις αιχμών ψευδο-λεβαλλουά 
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ΘΕΣΗ  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΗΚΟΣ 
 

ΠΛΑΤΟΣ 
(ΜΕΓ.) 

ΑΣΠΡΟΧΑΛΙΚΟ  4.9 3.5 

ΓΑΛΑΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 5.8 3.5 

ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ 7.4 4 

ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ 7.6 5.2 

ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ 4.5 3.2 

ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ (ΜΕ ΜΙΣΧΟ) 5.5 4.9 

ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ  7.5 2.8 

ΘΕΟΠΕΤΡΑ (Λ.Φ.2) 6 2.5 

ΘΕΟΠΕΤΡΑ (Λ.Φ.2) 6.5 2.8 

ΘΕΟΠΕΤΡΑ (Λ.Φ.3) 7.6  3 

ΣΑΡ∆ΙΝΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  6.2 2.6 

ΛΟΥΤΡΑ ΜΟΥΡΣΤΙΑΝΟΥ 4.2 2 

ΛΕΥΚΑ∆Α 5.5 3.7 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 5.9 2.5 

ΚΑΣΤΡΟ ΗΛΕΙΑΣ 4.5 1.8 

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ (ΕΠΙΜΗΚΕΙΣ) 4.2 1.2 

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ (ΕΠΙΜΗΚΕΙΣ) 6 2 

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ (ΒΡΑΧΥΣΩΜΕΣ) 3.8 2.5 

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ (ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ) 4 2.2 

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ (ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ) 5 2.1 

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ (ΦΥΛΛΟΣΧΗΜΕΣ) 6.1 3.1 

ΝΟΤΙΑ ΑΡΓΟΛΙ∆Α 4 1.9 

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΜΑΝΗΣ 3.3 1.5 

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΜΑΝΗΣ 1.4 1.1 

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΜΑΝΗΣ 2.4 1.1 

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΜΑΝΗΣ 1.8 1.2 

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΜΑΝΗΣ 5.5 3 

ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΜΑΝΗΣ 3.2 2.5 

5α. ∆ιαστάσεις µουστέριων αιχµών 
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Πίνακας 5β. Διαστάσεις  μουστέριων  αιχμών 
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ΘΕΣΗ  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΗΚΟΣ 
 

ΠΛΑΤΟΣ 
(ΜΕΓ.) 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 7 3 

ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ 6.5 2.6 

ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ 7.5 2.8 

ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ 6 1.8 

ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ 5.8 2.6 

ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ 7.7 2.3 

ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ 7.3 2.7 

ΓΑΛΑΤΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 9.4 3.3 

ΚΟΥΚΛΙΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7.6 2.1 

ΜΟΡΦΗ 8.1 2.5 

ΘΕΟΠΕΤΡΑ  6.8 3 

ΧΑΛΙΚΑΚΙ ΛΑΜΠΕΡΟΥ 16 4 

ΜΟΥΧΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 11 3.5 

ΚΟΙΤΕΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 9.8 3.3 

ΚΟΙΤΕΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 5.4 2.9 

ΣΑΡ∆ΙΝΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 5 1.8 

ΑΜΑΛΙΑ∆Α 6.5 
(σωζόµενο) 

2.3 

ΝΟΤΙΑ ΑΡΓΟΛΙ∆Α 7.2 2.8 

6α. ∆ιαστάσεις φυλλόσχηµων αιχµών 
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Πίνακας 6β. Διαστάσεις  φυλλόσχημων  αιχμών 
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2.6.4. Ποσοτικά δεδοµένα 

Στον πίνακα 7 παρατίθενται όσα στοιχεία κατέστη δυνατό να σταχυολογηθούν από τις 

διαθέσιµες δηµοσιεύσεις
24

, που αφορούν στο ποσοστό αντιπροσώπευσης των αιχµών 

επί του συνόλου των εργαλείων από κάθε θέση. Κυρίως ενδιαφέρει η αναλογία των 

αιχµών προς το σύνολο των εργαλείων σε ανεσκαµµένες θέσεις ή σε επιφανειακές 

θέσεις µε υψηλή συγκέντρωση αποκρουσµάτων λαξευµένου λίθου.  

Σηµειώνεται πως οι αιχµές ψευδο-λεβαλλουά δεν ελήφθησαν υπόψη, καθώς θεωρούνται 

τεχνικά κοµµάτια και δεν καταµετρούνται µαζί µε τα εργαλεία. 

Οι δεκαεννιά αιχµές Λεβαλλουά στο δείγµα 263 εργαλείων που µελετήθηκε από τα 

χαµηλότερα  ΜΠ στρώµατα της βραχοσκεπής του Ασπροχάλικου, αντιστοιχούν στο 

7.22 % του συνόλου, ενώ αν προσθέσουµε σε αυτές και τις πέντε αιχµές Λεβαλλουά µε 

επεξεργασία στο 9.88  % (Gowlett, Carter 1997).  

Στο Μεγάλο Καρβουνάρι, σε σύνολο 147 εργαλείων βρέθηκαν δυο µουστέριες αιχµές 

(1.36%) και µια αιχµή Tayac (0,68%). Αν στα εργαλεία αυτά που φέρουν επεξεργασία 

προσθέσουµε και φολίδες – εργαλεία (20 αιχµές Λεβαλλουά χωρίς ρετούς, 13 αιχµές 

ψευδολεβαλλουά χωρίς ρετούς και 6 µαχαίρια µε φυσική ράχη, τότε οι αιχµές 

Λεβαλλουά αντιπροσωπεύονται µε ποσοστό 10.75%  και οι αιχµές ψευδο-λεβαλλουά µε 

ποσοστό 6,98%. Πρόκειται συνολικά για 36 αιχµές που αποτελούν το 24.48% των 

εργαλείων. 

Στο Μικρό Καρβουνάρι οι αιχµές Λεβαλλουά απαρτίζουν το 5.47% του εργαλειακού 

εξοπλισµού, και οι µουστέριες αιχµές το 2.34% Πρόκειται συνολικά για 14 αιχµές, που 

αποτελούν το 10,94% του συνόλου των εργαλείων από την εν λόγω θέση (Papoulia 

2011a, 135, εικ.18).  

 

Γίνεται άµεσα αντιληπτή η έντονη παρουσία αιχµών στους υδροβιότοπους της Ηπείρου, 

στο Μεγάλο Καρβουνάρι και στον Κοκκινόπηλο, γεγονός που αποτελεί σηµαντική 

µαρτυρία για την έντονη κυνηγετική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στους 

υδροβιότοπους αυτούς κατά τη ΜΠ. Υψηλό ποσοστό όµως παρατηρείται και στο 

                                                           
24

 Για παράδειγμα, η Παπαγιάννη δίνει ένα πίνακα με τις ποσότητες των διαφόρων εργαλείων από τις 

επιφανειακές θέσεις της Ηπείρου που μελέτησε (Papagianni 2000, πιν.5.1a), και μετρά τις μουστέριες 

αιχμές μαζί με τα συγκλίνοντα ξέστρα, με αποτέλεσμα τα στοιχεία αυτά να μην είναι χρήσιμα στη 

παρούσα μελέτη. 
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σπήλαιο Λακωνίς, αλλά και στα σπήλαια Θεόπετρας και Κλεισούρας, αν 

αναλογιστούµε πως έχουµε διαθέσιµα στοιχεία κυρίως για τις µουστέριες αιχµές. 

 

 

Τόπος εύρεσης αιχµών  

 

Αριθμός αιχμών  

προς συνολικό  αριθμό 

εργαλείων 

Ποσοστό επί του συνόλου 

των εργαλείων 

Καστοριά  

(Γαλανίδου 2007) 

3/176 1.70 

Ασπροχάλικο  

(Gowlett, Carter 1997, πιν.23.1) 

26/263 9.88 

Μεγάλο Καρβουνάρι 

(Ligovanlis 2011, πιν.15,16 

36/186 24.48 

Μικρό Καρβουνάρι 

(Papoulia 2011a, πιν.18) 

14/128 10.94 

Κοκκινόπηλος  

(Dakaris et al. 1964, 230) 

36/223 16.21 

Λίµνη Πλαστήρα 

(Apostolikas, Kyparissi -

Apostolika 2008, πιν.4.1 

9/139 6.5 

Θεόπετρα Λ.Φ.2 

(Παναγοπούλου 2000) 

7/120 

(µουστέριες αιχµές) 

5.83 

Θεόπετρα Λ.Φ.2 

(Παναγοπούλου 2000) 

11/223 

(µουστέριες αιχµές) 

4.93 

Λακωνίς  

(Panagopoulou et al. 2002-2004) 

 

31/194 15.97 

Κλεισούρα  

(Sitlivy et al. 2007, σελ.12, 

πιν.12) 

 

(µουστέριες αιχµές) 

1.4 έως 7.5 

Πίνακας 7. Η αντιπροσώπευση των αιχµών στα εργαλειακά ΜΠ σύνολα 
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3. ΟΙ ΛΙΘΙΝΕΣ ΑΙΧΜΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ  ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Tα Βαλκάνια και κατ΄ επέκταση ο ελλαδικός χώρος, όπως και το Γιβραλτάρ, 

θεωρούνται πύλες εισόδου προς την Ευρώπη για το είδος Homo sapiens (Galanidou 

2004). Σύµφωνα µε την επικρατέστερη θεωρία, ο σύγχρονος άνθρωπος εξήλθε της 

αφρικανικής ηπείρου πριν από 150.000 χρόνια και εξαπλώθηκε µέσω της Εγγύς 

Ανατολής, στην Ασία και την Ευρώπη, όπου υπολογίζεται ότι αφίχθηκε πριν από 

περίπου 45.000 χρόνια.  

O κυνηγετικός εξοπλισµός τoυ Homo sapiens παρουσιάζει έντονες καινοτοµίες, εν 

συγκρίσει µε τον αντίστοιχο εξοπλισµό του Homo neanderthalensis. Όπως είδαµε οι 

κυνηγοί της ΜΠ χρησιµοποιούσαν σχετικά µεγάλες και βαριές αιχµές στειλεωµένες 

σε δόρυ. Έτσι, αφενός αναγκάζονταν να πλησιάσουν κοντά στο ζώο για να το 

χτυπήσουν, αφετέρου η λεία τους περιοριζόταν σε µεγάλα και σχετικά δυσκίνητα 

ζώα. Αντίθετα, ο σύγχρονος άνθρωπος εφηύρε νέα κυνηγετικά όπλα, πολύ πιο µικρά 

και ελαφριά, που στειλεώνονταν σε βέλος. Έτσι, µε τη χρήση εκτοξευτήρα ή τόξου τα 

βέλη ήταν δυνατό να εκτοξευθούν σε µεγάλη απόσταση και να πετύχουν ευκίνητα και 

ευέλικτα ζώα, όπως οι αίγαγροι ή ακόµη και τα πουλιά.                                             

108. Τα στάδια παραγωγής λεπίδων και μικρολεπίδων (Gamble, Cl., The Palaeolithic settlement of 

Europe, Cambridge World Archaeology, Cambridge University Press, Cambridge 1986,  121, 4.2 ) 

Οι αιχµές της ΑΠ έχουν ως υπόβαθρο λεπτές λεπίδες και µικρολεπίδες. Πρόκειται για 

σχήµατα αποκρουσµάτων σαφώς καθορισµένα, µε µήκος τουλάχιστον δυο φορές                                                                                                                        

µεγαλύτερο από το πλάτος τους. Η εγχειρηµατική αλυσίδα παραγωγής λεπίδων 

108
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(εικ.108) απαιτεί αρκετά στάδια προ-διαµόρφωσης των επιφανειών του πυρήνα, ο 

οποίος κατά τη λάξευση αποκτά πρισµατικό σχήµα. Στους πυρήνες λεπίδων είναι 

απαραίτητη η λάξευση µιας κορυφής κατά τον άξονα του µήκους, που λειτουργεί ως 

οδηγός προκειµένου να ξεκινήσει η διαδικασία της κατάτµησης (Μουνδρέα – 

Αγραφιώτη 1996α). 

Βασικό χαρακτηριστικό των αιχµών της ΑΠ είναι το στόµωµα της ράχης που 

επέτρεπε την εύκολη στειλέωσή τους στις µύτες των βέλων ή άλλων ελαφρών 

στελεχών µε µεγάλη βλητική ικανότητα. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι 

Γραβέττιες και οι µικρογραβέττιες αιχµές, καθώς και οι αιχµές µε ώµο. Μια ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα κατηγορία αποτελούν ορισµένες αιχµηρές µικρολεπίδες µε ράχη, που 

έχουν αποκτήσει ένα αιχµηρό τρίεδρο µε τη µέθοδο της σκόπιµης θραύσης και 

προσοµοιάζουν στις αιχµές La Mouillah.  

Υπάρχουν και άλλα µικρολιθικά λεπιδόµορφα εργαλεία µε ράχη που 

χρησιµοποιήθηκαν στο κυνήγι ή το ψάρεµα όπως οι γεωµετρικοί µικρόλιθοι, τα οποία 

προσαρµόζονταν στις απολήξεις βελών ή ενίσχυαν πιο σύνθετα όπλα όπως τα 

καµάκια.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι αιχµές που έχουν βρεθεί επιφανειακά ή 

ανασκαφικά στην ελληνική επικράτεια. Η οργάνωση του υλικού, ανά κατηγορία, έχει 

και εδώ ως άξονα τη διασπορά του στον ελλαδικό χώρο και κατά συνέπεια η 

παρουσίασή του γίνεται µε βάση τη γεωγραφική κατανοµή από Βορρά προς Νότο. 
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3.1 Oι γραβέττιες και µικρογραβέττιες αιχµές 

Οι Γραβέττιες αιχµές (pointe de la Gravette) είναι χαρακτηριστικός τύπος της 

Γραβέττιας περιόδου (εικ.109). Πρόκειται για λεπτές λεπίδες µε ευθύγραµµη ή 

ελαφρά κυρτή ράχη που φέρει επεξεργασία απότοµη ή σταυρωτή. Έχουν µια 

ιδιαίτερα αιχµηρή απόληξη, ενώ το κάτω άκρο διαµορφώνεται ανάλογα αιχµηρό ή 

τοξωτό µε άµεση ή ανάστροφη επεξεργασία που είτε είναι κοντή είτε είναι 

καλύπτουσα (de Soneville – Bordes, Perrot 1956, 547, αρ. 48, Demars, Laurent 1989, 

100). Συνήθως η ράχη δουλεύεται  στη δεξιά πλευρά της αιχµής. 

Σε περίπτωση που µια Γραβέττια αιχµή έχει µεγάλο πλάτος ή έχει πολύ µικρή ράχη ή 

ράχη που φέρει µερική επεξεργασία, τότε κατά τους de Soneville – Bordes και Perrot, 

θα πρέπει να θεωρείται ως ατυπική. O Laplace, κατηγοριοποιεί τις Γραβέττιες αιχµές 

είτε στον τύπο PD2, δηλαδή στις αιχµές µε ράχη που φέρουν µερική επεξεργασία, 

είτε στον τύπο PD4, όπου η ράχη φέρει ρετούς σε όλη της την έκταση (Laplace 1966, 

58). 

109. Γραβέττιες αιχμές (de Soneville – Bordes, Perrot 1956)    
110. Μικρογραβέττιες αιχμές (de Soneville – Bordes, Perrot 1956)                                                                                                                              

 

Oι µικρογραβέττιες αιχµές (εικ. 111), αποτελούν ουσιαστικά µια µικρογραφία των 

Γραβέττιων αιχµών (de Soneville – Bordes, Perrot 1956, 547, αρ.51, Demars, Laurent 

1989, 100). 

Στην Ήπειρο, στη βραχοσκεπή Κλειδί, βρέθηκαν τέσσερις (4) αιχµές (εικ. 111), 

κατασκευασµένες µε «εξωτική» πρώτη ύλη, που εκλαµβάνονται ως µικρογραβέττιες 

109 110
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αιχµές (Roubet 1997). Η µία από αυτές φέρει ώµο στην κάτω απόληξη. Η κύρια 

περίοδος κατοίκησης του σπηλαίου κυµαίνεται από τα 16.500 έως και τα 13.000 

χρόνια (Bailey 1997). Η θέση θεωρείται πως αποτελούσε έναν εποχιακό κυνηγετικό 

σταθµό της ΑΠ, οι ένοικοι του οποίου ασχολούνταν αποκλειστικά µε το κυνήγι 

άγριων αιγοειδών (Capra ibex, Rupicapra rupicapra)
1
.  

 

111 

111. Μικρογραβέττιες αιχμές από το Κλειδί (Roubet 1997) 

Οι κυνηγετικοί σταθµοί αγριοκάτσικων της ΑΠ απαντούν κατά µήκος των 

µεσογειακών ακτών στην Ισπανία, την Ιταλία, την Βοσνία και την Ελλάδα (Gamble 

1997) σε υψόµετρο 500 έως 1500µ. To κυνήγι των αγριοκάτσικων απαιτεί εξελιγµένο 

τεχνολογικό εξοπλισµό και την ικανότητα για προσχεδιασµό. Προικισµένος µε αυτές 

τις δύο παραµέτρους ο Homo Sapiens µπορούσε σε δύσβατες ορεινές και απότοµες 

βραχώδεις περιοχές να σκοτώσει τα θηράµατά του µε τη χρήση του τόξου (Strauss 

1987
 
α). Στην περίπτωση του Κλειδιού οι κυνηγοί προνοούσαν και σχεδίαζαν εκ 

προοιµίου την επίσκεψή τους στο σπήλαιο κατά τους θερινούς µήνες, όταν τα ζώα 

ήταν αποδυναµωµένα και αποµονωµένα (Gamble 1997). 

Η λιθοτεχνία του Κλειδιού παρουσιάζει ενδιαφέρον κατ’ αρχήν εξαιτίας της έντονης 

εκµετάλλευσης των  ντόπιων πυριτόλιθων από τον Βοϊδοµάτη. Αυτοί διακρίνονται σε 

τρεις κατηγορίες και είναι µέτριας ή κακής ποιότητας (Roubet 1999). Τη µεγαλύτερη 

χρήση γνωρίζει ένας πυριτόλιθος χρώµατος πράσινου και µαύρου που βρίσκεται σε 

µορφή βότσαλου κυµαινόµενου µήκους 6-9εκ. Η εξωτερική επιφάνεια στερείται 

                                                           
1
 Τα σπήλαια των οποίων οι ένοικοι ασχολούνται αποκλειστικά µε τη θήρα ενός συγκεκριµένου είδους 

χαρακτηρίζονται ως εξειδικευµένης χρήσης (Stiner 1990). 
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φλοιού ή κάποιας προστατευτικής επικάλυψης. Το εσωτερικό του πυρήνα είναι 

ανοµοιογενές, µε  θραύσεις και αλλοιώσεις, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να 

αναπαραχθεί µε συστηµατικό τρόπο ένα συγκεκριµένο υπόβαθρο (π.χ. λεπίδες). Η 

αφαλάτωση και η αφυδάτωση δηµιουργούν χαρακτηριστικές λευκές ζώνες, ή λεπτές 

µαυρόασπρες φλέβες στο πέτρωµα. Με µαλακό σφυρί παράγονται λεπτά διάφανα 

αποκρούσµατα γκριζωπής απόχρωσης που προσιδιάζει σε οψιανό. ∆εύτερο σε χρήση 

είναι ένα πυριτολιθικό πέτρωµα µαύρου χρώµατος, χονδρόκοκκης υφής και 

ανοµοιογενούς σύστασης, µε προσµείξεις λευκού χρώµατος. Οι κόνδυλοι απαντούν 

σε µεγαλύτερες διαστάσεις, έως και 15εκ. και περιβάλλονται από ασβεστολιθικό 

µανδύα. Το πέτρωµα είναι κατάλληλο για την  παραγωγή χοντρών, επιµηκών και 

πεπλατυσµένων φολίδων και λεπίδων, αλλά όχι µικρολεπίδων. Πιο σπάνια, τέλος, 

χρησιµοποιείται ένας οµοιογενής µαύρος πυριτόλιθος λεπτόκοκκος και ιδιαίτερα 

κατάλληλος για λάξευση, ο οποίος όµως φαίνεται πως απαντά στην περιοχή του 

Βοϊδοµάτη σε πολύ µικρές ποσότητες. ∆εδοµένων των περιορισµών που επέβαλε 

στους λιθοξόους η κακή ποιότητα και το µικρό µέγεθος των ντόπιων υλών, υπήρξε 

φροντίδα για την προµήθεια πρώτης ύλης από άλλες περιοχές, που ανέρχεται σε 

ποσοστό έως και 20% στο σύνολο παραγωγής επιµηκών τέχνεργων κατά κύριο λόγο. 

Αποβλέποντας στη µέγιστη δυνατή εκµετάλλευση των «εξωτικών» πετρωµάτων 

αρχικά παράγονται µονές ή διπλές ράσπες, γλυφίδες ή σύνθετα εργαλεία, και σε ένα 

δεύτερο στάδιο παραγωγής, όταν πλέον ο πυρήνας έχει σµικρυνθεί, προκύπτουν 

εργαλεία που εφαρµόζουν στις απολήξεις βλητικών όπλων.  

 

Θα πρέπει ωστόσο στο σηµείο αυτό να σηµειώσουµε ότι σύµφωνα µε µια άλλη 

µελέτη που πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα από υλικό της θέσης δεν διαπιστώθηκε 

στατιστικά διαφοροποίηση ως προς τη χρήση των εξωτικών υλών (Εlefanti 2003).   

 

Πολύ κοντά στο Κλειδί, στο στόµιο του φαραγγιού του Βοϊδοµάτη, στη βραχοσκεπή 

Mπόιλα, βρέθηκαν σε στρωµατογραφική συνάφεια µικρογραβέττιες αιχµές (εικ.112) 

µε µικρογλυφίδες. 
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Κατά τη 14
η
 χιλιετία φαίνεται πως η Μπόιλα αποτέλεσε “δορυφόρο” του Κλειδιού. Η 

θέση της βραχοσκεπής έδινε τη δυνατότητα στους ενοίκους της να καρπωθούν όχι 

µόνο την πανίδα του φαραγγιού, αλλά 

και της ανοιχτής πεδιάδας που 

απλώνεται στα δυτικά, προς τη Κόνιτσα 

και την Αλβανία. Η θήρα δεν 

περιορίζεται αποκλειστικά σε άγρια 

αιγοειδή, όπως στην περίπτωση του 

Κλειδιού, αλλά περιλαµβάνει το 

κόκκινο ελάφι και µικρά θηλαστικά, 

ενώ υπάρχουν ενδείξεις και για άσκηση 

του ψαρέµατος (Κotjabopoulou et al 

1997, Kotjabopoulou et al 1999). 

 

 

112.  Μικρογραβέττιες αιχμές από τη Μπόιλα  (Κotjabopoulou et al 1997) 

 

Για την κατασκευή του εργαλειακού εξοπλισµού τους οι κυνηγοί χρησιµοποίησαν τον 

ντόπιο γκριζόµαυρο πυριτόλιθο του Βοϊδοµάτη, που περισυνέλεγαν από 

δευτερογενείς αποθέσεις, υπό τη µορφή βότσαλων. Σε αντίθεση µε το δυσπρόσιτο 

Κλειδί, ο ανοιχτός ορίζοντας δυτικά της Μποΐλας επέτρεπε πιο εύκολα την προµήθεια 

εξωγενών πρώτων υλών. Τα εξωγενή υλικά δέχονται την ίδια επεξεργασία µε τους 

ντόπιους πυρήνες και δεν επιλέγονται ξεχωριστά για την παραγωγή συγκεκριµένων 

υποβάθρων, όπως στην περίπτωση του Κλειδιού. 

 

Στο σπήλαιο της Καστρίτσας Ιωαννίνων έχουν βρεθεί σηµαντικά κατάλοιπα της 

Γραβέττιας περιόδου. Mια σειρά ραδιοχρονολογήσεων ορίζει τις επιχώσεις στο 

διάστηµα 22000 - 13000 χρόνια (Bailey et al. 1983),  ενώ µια πιο πρόσφατη µέτρηση 

µε ΑΜS έδωσε ως χρονικό πλαίσιο το διάστηµα 24000-15000 χρόνια (Galanidou, 

Tzedakis 2001). Στο σπήλαιο εντοπίστηκαν και µελετήθηκαν εκτενώς σηµαντικά 

στοιχεία για την οργάνωση του χώρου, όπως εστίες και δυο σειρές πασσαλότρυπων 

(Galanidou 1997).  

 

112



86 

 

Ο εργαλειακός εξοπλισµός κάθε καταυλισµού διαφοροποιείται, ανάλογα µε τις 

δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε αυτόν. Στην περίπτωση της Καστρίτσας 

αφενός κατασκευάζονταν εργαλεία για το κυνήγι µεγάλων θηλαστικών (κόκκινο 

ελάφι, πρωτόγονα βοοειδή, άγριους όνους), αφετέρου για την µεταποίηση οστών και 

κεράτων σε εξοπλισµό πρακτικού ή συµβολικού χαρακτήρα. 

 

Η ποικιλία της πρώτης ύλης µαρτυρά την αναζήτηση κατάλληλων πετρωµάτων σε 

µεγάλες αποστάσεις µακριά από το σπήλαιο. Κρίνοντας από την παρουσία 

πυριτόλιθου από τον Βοϊδοµάτη, αλλά και θαλάσσιων οστρέων, υπολογίζεται ότι για 

τον εφοδιασµό σε διάφορες ύλες διανύονταν έως και 100 χιλιόµετρα. Κατά κύριο 

λόγο ο πυριτόλιθος που χρησιµοποιείται στην Καστρίτσα είναι λεπτόκοκκος, 

λαξεύεται εύκολα και απαντά σε διάφορες αποχρώσεις. Επίσης απαντά και 

πυριτόλιθος µε πιο χονδροειδή σύσταση, αλλά σε µικρές ποσότητες. Οι επιφάνειες 

των πυρήνων δεν µαρτυρούν ανακύληση, ωστόσο ο κιµωλώδης φλοιός και η 

ανάπτυξη πατίνας ίσως υποδηλώνει την περισυλλογή τους από δευτερογενείς 

αποθέσεις στο έδαφος.   

Στη Γραβέττια περίοδο εµπίπτει η λιθοτεχνία από τα στρώµατα 3 και 5 (Αdam 

1989). Στο στρώµα 5 βρέθηκε ακέραιη µια µικρογραβέττια αιχµή (εικ.113) που 

δέχτηκε επεξεργασία στη ράχη µε την τεχνική της σύνθλιψης 

µεταξύ κρουστήρα και άκµωνα. (Adam 1989).  

Στο στρώµα 3 οι µικρογραβέττιες αιχµές πληθαίνουν. Πρόκειται 

για 18 αιχµές, εκ των οποίων οι οχτώ  βρέθηκαν ακέραιες. Οι 

περισσότερες έχουν ευθύγραµµο προφίλ και µέσο πάχος περίπου 

3.5mm, ενώ τρεις τουλάχιστον έχουν κυρτό προφίλ. Πολλές από 

αυτές δέχτηκαν επεξεργασία στη ράχη µε την τεχνική της 

σύνθλιψης µεταξύ κρουστήρα και άκµωνα.  

113. Μικρογραβέττια αιχμή από την Καστρίτσα στρώμα 5  (Αdam 2007) 

Βρέθηκε ακόµα µια ακέραιη γραβέττια αιχµή, χωρίς φλοιό στην επιφάνειά της, που 

επίσης δέχτηκε επεξεργασία στη ράχη µέσω της σύνθλιψης µεταξύ κρουστήρα και 

άκµωνα. (εικ. 114). 
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114.  Γραβέττια αιχμή από την Καστρίτσα στρώμα 3  (Αdam 2007) 
115. Μικρογραβέττια αιχμή από την Καστρίτσα στρώμα 1  (Αdam 1989) 

 

 

Κατά την Επιγραβέττια περίοδο (στρώµα 1) µειώνεται εµφανώς ο αριθµός των 

µικρογραββέτιων αιχµών. Πιο συγκεκριµένα έχουν βρεθεί πέντε αιχµές αυτής της 

κατηγορίας, εκ των οποίων µόνο οι δύο ακέραιες. Όλες δέχτηκαν επεξεργασία στη 

ράχη µέσω της σύνθλιψης µεταξύ κρουστήρα και άκµωνα. Το πάχος τους είναι κατά 

µέσο όρο 3mm, ενώ οι τρεις έχουν κυρτό προφίλ. (εικ. 115) (Adam 1989). 

 

Σε βραχοσκεπή στη θέση Γκράβα της Κέρκυρας εντοπίστηκαν κατάλοιπα της 

Γραβέττιας περιόδου
2
, και µεταξύ των ευρηµάτων αναφέρεται η παρουσία µιας 

µικρογραβέττιας αιχµής (Adam 2007).  

 

Η λιθοτεχνία της ΑΠ της βραχοσκεπής του Ασπροχάλικου εντάσσεται στον 

ορίζοντα της Γραβέττιας πολιτισµικής φάσης (Adam 1989). Στην ΑΠ κατοίκηση 

αντιστοιχούν το στρώµα 4 και το στρώµα 10, του οποίου το κατώτερο χρονολογικό 

όριο  ανέρχεται στα 26000 χρόνια, βάσει ραδιοχρονολόγησης (Βailey et al. 1983).  

 

                                                           
2
 Η Perlès τοποθετεί το υλικό της Γράβας στη φάση διακοπής χρήσης του σπηλαίου Φράγχθι, µεταξύ 

δηλαδή των φάσεων ΙΙΙ και ΙV (Perlès 1987,211) 

 

114
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Ως πρώτη ύλη χρησιµοποιείται ο πυριτόλιθος διαφόρων χρωµατικών αποχρώσεων, 

που στην πλειοψηφία του είναι λεπτόκοκκος µε λίγα εγκλείσµατα. Παρότι η 

βραχοσκεπή είναι παραποτάµια, δεν υπάρχει ιδιαίτερη προτίµηση στα ποταµίσια 

βότσαλα. Αντίθετα, συλλέγονται κόνδυλοι µικρών 

διαστάσεων από επιφανειακές αποθέσεις που υπάρχουν σε 

αφθονία γύρω από τη βραχοσκεπή. Το µικρό µέγεθος των 

κονδύλων σε συνδυασµό µε εγκλείσµατα ή φλέβες 

ανάγκαζαν το λιθοξόο να αλλάζει συνεχώς την διεύθυνση 

επίκρουσης, προκειµένου να εκµεταλλευθεί κατά το δυνατόν 

το υλικό του. Η λάξευση γίνεται µε σκληρό σφυρί, µε 

εξαίρεση τις µικρολεπίδες για τις οποίες χρησιµοποιείται 

µαλακός επικρουστήρας. Η λάξευση αποσκοπεί στην 

παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων αποκρουσµάτων και 

παραβλέπει το ποιοτικό επίπεδο, που παραµένει σχετικά 

πρωτόγονο. Στο Στρώµα 10 - Τετ. 2 βρέθηκαν δυο ακέραιες 

µικρογραβέττιες αιχµές µε ίδιες διαστάσεις (26,5x6x1.5mm) χωρίς 

ίχνη φλοιού στην επιφάνειά τους (εικ. 116). 

116. Μικρογραβέττια αιχμή από το Ασπροχάλικο (Αdam 2007) 
117. Μικρογραβέττια αιχμή από το Σέιντι  (Stampfuss 1942) 

 

Οι µικρής διάρκειας έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στο σπήλαιο 

Σέιντι αρχικά από τον Stampfuss (Stampfuss 1942) και στη 

συνέχεια από τον Schmid (Schmid 1965) δεν είναι δυστυχώς 

επαρκώς δηµοσιευµένες. Ωστόσο αξίζει να αναφέρουµε ότι από τα 

στρώµατα της ΑΠ προέρχονται επτά αιχµές, µεταξύ των οποίων 

ορισµένες Γραβέττιες αιχµές (εικ.117). Τα εργαλεία έχουν δεχτεί 

δευτερογενή επεξεργασία, εν µέρει αδρή και εν µέρει πιο 

επιµεληµένη και ενδεχοµένως µπορούν να αποδοθούν στη Γραβέττια περίοδο ή στις 

αρχικές φάσεις της Επιγραβέττιας (Perlès 1987, 205). 

 

Στο σπήλαιο της Κλεισούρας έχει βρεθεί µόνο µια τυπική γραβέττια αιχµή (εικ.118) 

στα στρώµατα της Επιγραββέτιας περιόδου. Σηµειώνεται ότι  τα  στρώµατα αυτά  

έχουν υποστεί διαταραχές και τα ευρήµατα ήταν φτωχά, καθώς µεγάλο µέρος του 

116
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υλικού αφορά σε άµορφα αποκρούσµατα και µικρά θρύµµατα, που προέκυψαν από 

την κατεργασία των πυρήνων και τη δευτερογενή επεξεργασία των εργαλείων 

(Κaczanowska et al 2010). 

Στο σπήλαιο Κεφαλάρι πραγµατοποιήθηκαν έρευνες τη δεκαετία του 1970, τα 

αποτελέσµατα των οποίων είναι ελλιπώς δηµοσιευµένα (Felsch 1973, Reisch 1976). 

Τα στρώµατα της ΑΠ περιείχαν αρκετά λίθινα ευρήµατα, για τα οποία όµως οι 

µελετητές δίνουν λιγοστές πληροφορίες. Αναφέρουν ωστόσο την παρουσία 

Γραβέττιων και µικρογραβέττιων αιχµών. Στη πρώτη δηµοσίευση απεικονίζονται δυο 

αιχµές µε ράχη (εικ.119, 120), αλλά δεν δίνονται επιπλέον στοιχεία. Με βάση τα λιγοστά 

δεδοµένα που έχουµε θα µπορούσαµε να εντάξουµε τα εν λόγω ευρήµατα στη 

Γραβέττια περίοδο και συγκεκριµένα στη φάση διακοπής χρήσης του σπηλαίου Φράγχθι, 

µεταξύ δηλαδή των φάσεων ΙΙΙ και ΙV (Perlès 1987, 204).  

 

118. Γραβέττια αιχμή από την Κλεισούρα (Κaczanowska et al 2010) 
119, 120. Αιχμές με ράχη από το Κεφαλάρι (Felsch 1973) 
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3.2 Οι αιχµές µε ώµο 

Οι αιχµές µε ώµο (pointe à cran) είναι ουσιαστικά αιχµές µε ράχη που φέρουν στην 

κάτω απόληξη, συνήθως αριστερά, µια µεγάλη εγκοπή, δουλεµένη µε απότοµη 

επεξεργασία. ∆ιαµορφώνεται έτσι ένας µίσχος, κατάλληλος για στειλέωση, ο οποίος 

δέχεται επιµέρους επεξεργασία στην πλευρά που βρίσκεται αντίθετα του ώµου. Οι de 

Soneville – Bordes και Perrot αναφέρουν ορισµένες αιχµές αυτού του τύπου (εικ.121) 

που στην άνω όψη φέρουν επιµέρους επεξεργασία (de Soneville – Bordes, Perrot 

1956, 547, αρ.56).  Ο Laplace τις κατηγοριοποιεί ως ξεχωριστή κατηγορία (PD3) και 

αναφέρει ότι ως υπόβαθρο συνήθως έχει χρησιµοποιηθεί µια λεπίδα και πιο σπάνια 

µια φολίδα (Laplace 1966). Oι υποκατηγορίες έχουν να κάνουν : 

α) µε τη θέση της µύτης της αιχµής ως προς το µίσχο και τον κατακόρυφο άξονα 

β) µε τον τρόπο επεξεργασίας της ράχης 

γ) µε την παρουσία ή µη συµπληρωµατικής 

επεξεργασίας  

δ) µε το µέγεθος της αιχµής 

Οι αιχµές µε ώµο απαντούν µε διαφορετικά 

επιµέρους χαρακτηριστικά στη Σολουτραία και τη 

Μαγδαλήνια παράδοση, ενώ αναφέρεται και ένας 

τύπος µεσογειακών αιχµών µε ώµο (Demars, 

Laurent 1989, 142). 

121. Αιχμές με ώμο από τη Δυτική Ευρώπη (de Soneville – 
Bordes, Perrot 1956) 

Κατά τη διάρκεια της Τελευταίας Παγετώδους περιόδου τα Β∆ Βαλκάνια 

λειτούργησαν ως περιβαλλοντικό καταφύγιο για οµάδες πληθυσµών που 

µετακινήθηκαν από τις παραδουνάβιες περιοχές. Μάρτυρας αυτών των µετακινήσεων 

είναι ο πολιτισµικός ορίζοντας των αιχµών µε ώµο (21.000- 16000ΒP) που κάνει 

αρχικά την εµφάνισή του στην Ίστρια, στη Σλοβενία και µετέπειτα στην Καστρίτσα 

(Κozlowski 1999, Kozlowski 2008). Οι αιχµές µε ώµο απαντούν ήδη πριν από 20000 

χρόνια στο Σολουτραίο πολιτισµό. Στην Ιταλία έχει προηγηθεί η τεχνολογία των 

απλών φυλλόσχηµων αιχµων, που πιθανόν επηρεάστηκε από την Σολουτραία 

λιθοτεχνία. Αντίθετα, στα Βαλκάνια δεν προϋπάρχει τέτοιο υπόβαθρο και για το λόγο 

121
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αυτό η διάδοση των αιχµών µε ώµο θεωρείται πως έγινε είτε µέσω της Κεντρικής 

Ευρώπης, είτε µέσω Ιταλίας. 

Στον ελλαδικό χώρο είναι χαρακτηριστική η παρουσία των αιχµών µε ώµο σε 

διάφορες θέσεις της Ηπείρου, στην Κέρκυρα και την Πελοπόννησο. 

Στο στρώµα 5 της Καστρίτσας βρέθηκε µόνο µια αιχµή µε ώµo, στο στρώµα 3 

ωστόσο απαντούν έξι, εκ των οποίων οι τρεις σώζονται ακέραιες. (εικ. 122, 123).  

Όλες έχουν χρησιµοποιήσει ως υπόβαθρο λεπίδες, έχουν ευθύγραµµο προφίλ και 

µέσο πάχος 3mm. Μία από αυτές έχει δεχτεί επιµέρους επεξεργασία γύρω από τη 

βάση.4 

122. Αιχμές με ώμο από την Καστρίτσα στρώμα 3  (Αdam 2007) 
123. Αιχμή με ώμο από την Καστρίτσα στρώμα 3  (Αdam 1989) 

 

Στην Επιγραβέττια περίοδο, που αντιπροσωπεύεται στο στρώµα 1 εξακολουθεί να 

είναι έντονη η παρουσία των αιχµών µε ώµο. Στις δύο αιχµές που αναφέρονται στη 

µελέτη του υλικού από τη θέση (Adam 1997), θα πρέπει να προσθέσουµε ακόµη 20 

αιχµές, οι οποίες βρέθηκαν στην ανασκαφή του 1966 και είχαν µεταφερθεί από τον 

Higgs για έκθεση στην Βρετανία (εικ.124)
3
. Οι εν λόγω αιχµές προέρχονται από τα 

τετράγωνα 2 και 3 του στρώµατος 1 (Adam 2007).   

 

Στο Μεγάλο Καρβουνάρι, ανάµεσα στα ευρήµατα της ΑΠ, βρέθηκε και µια αιχµή µε 

ώµο κακής ποιότητας µε γραββετοειδή χαρακτηριστικά (Ligovanlis 2011). 

                                                           
3
 Οι αιχμές τελικά επεστράφησαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων το 1985, από την ομάδα του 

G. Bailey, που διενέργησε νέες έρευνες στην περιοχή. 
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Στη βραχοσκεπή στη θέση 

Γκράβα της Κέρκυρας µεταξύ 

των καταλοίπων της Γραβέττιας 

περιόδου αναφέρεται η παρουσία 

ορισµένων αιχµών µε ώµο και 

στοµωµένη ράχη, µικρών 

διαστάσεων και µε προσεγµένη 

επεξεργασία (εικ.125) (Sordinas 

1969).  

 

 

 

 

 

124. Αιχμές με ώμο από την Καστρίτσα στρώμα 1  (Higgs et al. 1967) 
125. Aιχμές με ώμο από τη Γκράβα Κέρκυρας (Sordinas 1969) 
126. Αιχμή με ώμο από τo Σέιντι (Stampfuss 1942) 

 

Aιχµές µε ώµο που εντάσσονται χρονολογικά στη Γραβέττια φάση βρέθηκαν και στο 

σπήλαιο Σέιντι  (εικ.126) (Stampfuss 1942) 
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Στα στρώµατα της Επιγραββέτιας περιόδου στο σπήλαιο της Κλεισούρας βρέθηκε 

µια διαγνωστική λεπίδα µε ώµο (εικ.127), που θυµίζει τις αντίστοιχες αιχµές από την 

Καστρίτσα (Κaczanowska et al 2010). 

127. Αιχμή με ώμο από την Κλεισούρα (Κaczanowska et al. 2010) 
128. Αιχμή με ώμο από τo Φράγχθι  (Perles 1987) 
129. Αιχμή με ώμο από τo Σκοινί 4 (Darlas, Psathi 2008) 

 

Οι φάσεις ΙΙ και ΙΙΙ του σπηλαίου Φράγχθι καλύπτουν χρονολογικά το διάστηµα από 

τα 23000 χρόνια έως και τα 17000 χρόνια, παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες και 

αποδίδονται στον ορίζοντα του Γραβέττιου πολιτισµού. Το σπήλαιο αυτή την περίοδο 

χρησιµοποιείται ως κυνηγητικός σταθµός σποραδικά και όχι ιδιαίτερα εντατικά και 

τα θηράµατα είναι αποκλειστικά ελάφια και ίπποι.  

Οι πρώτες ύλες ποικίλουν σε σύσταση και χρωµατισµούς (Perlés 1987, Perlés 1999). 

Πυριτόλιθος, χαλκηδόνιος, ραδιολαρίτης ίασπις είναι τα κύρια πετρώµατα υπό χρήση 

και πλέον η καταλληλότητά τους ελέγχεται επί τόπου στο πεδίο. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι πυριτόλιθοι κυανού και ερυθρού χρώµατος, 

Από τον ορίζοντα της φάσης ΙΙ προέρχεται µια µικρολεπίδα που θα µπορούσε να 

εκληφθεί ως αιχµή µε ώµο, καθώς στο κάτω αριστερό άκρο σχηµατίζεται κολόβωση 

µε απότοµη επεξεργασία (εικ.128). Εξ όψεως θυµίζει τις αιχµές µε ώµο από άλλες 

θέσεις της Ελλάδας, που όµως είναι υστερότερες χρονολογικά (Perlés 1987). 

 

Το σπήλαιο Σκοινί 4 στη Μάνη, είναι στην ουσία µια µικρή βραχώδης κοιλότητα, 

στα επιφανειακά στρώµατα της οποίας βρέθηκαν κατάλοιπα της Νεολιθικής εποχής 
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αλλά και ανάµεικτο υλικό της Παλαιολιθικής περιόδου. Kατά τη διάρκεια των 

ανασκαφών εντοπίστηκαν οστεολογικά κατάλοιπα διάφορων ζώων και έχουν 

αναγνωριστεί τα είδη Lepus europaeus, Equus sp., Cervus elaphus, Dama dama, Sus 

scrofa, Capra cf. ibex, Rupicapra rupicapra. Από την µεγάλη ποσότητα οστών που 

ανήκουν σε ελαφοειδή εξάγεται το συµπέρασµα  πως οι ένοικοι της θέσης είχαν 

επιδοθεί κυρίως στο κυνήγι αυτής της οικογένειας χορτοφάγων ζώων (Darlas, Psathi 

2008). 

 

Η πρώτη ύλη των λίθινων ευρηµάτων διακρίνεται κυρίως σε πυριτόλιθους διαφόρων 

χρωµάτων, αλλά έχουν µια µικρή παρουσία ο χαλαζίας και ο γηγενής ανδεσίτης. Τα 

περισσότερα τέχνεργα είναι φτιαγµένα µε ένα καστανό λεπτόκοκκο πυριτόλιθο 

οµογενούς σύστασης. Σε γενικές γραµµές τα 1389 αποκρούσµατα λαξευµένου λίθου 

που περισυλλέχθηκαν από τα µη διαταραγµένα στρώµατα εντάσσονται στη 

λιθοτεχνία της Γραβέττιας.  

 

Χαρακτηριστικός τύπος είναι οι λεπίδες µε ράχη, ενώ απαντούν και αιχµές µε ώµο,  

οι οποίες είναι ιδιαίτερα προσεγµένης κατασκευής (εικ.129). Οι γεωµετρικοί 

µικρόλιθοι και η τεχνική της µικρογλυφίδας, απουσιάζουν. 
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3.3 Οι µικρολεπίδες µε αιχµηρό τρίεδρο  

Κυρίαρχος εργαλειακός τύπος στο Κλειδί είναι οι µικρολεπίδες µε ράχη κατά µήκος 

της µιας πλευράς, ευθύγραµµο προφίλ και αιχµηρή απόληξη. Η εξονυχιστική µελέτη 

της συγκεκριµένης κατηγορίας από το Κλειδί έδειξε πως σε πολύ µεγάλο ποσοστό το 

ανώτερο ή το απώτατο ή και τα δυο άκρα των µικρολεπίδων µε ράχη έχουν σκόπιµα 

αποκοπεί, προκειµένου να αποµακρυνθεί η φτέρνα και ο κώνος επίκρουσης ή 

ελαττώµατα στο άνω ασθενές άκρο του εργαλείου (Roubet 1997). O τεµαχισµός των 

µικρολεπίδων µε ράχη απέδιδε αιχµηρά 

εργαλεία που θα προσαρτούνταν στην 

άκρη ξύλινων ή οστέινων στελεχών, 

δηµιουργώντας έτσι όπλα κατάλληλα για 

το κυνήγι των αίγαγρων.  

 

                                                                

 

 

 
130. Στάδια παραγωγής μικρολεπίδων με ράχη και αιχμηρό τρίεδρο στο Κλειδί (Roubet 1997) 
131. Mικρολεπίδες με αιχμηρό τρίεδρο στο κάτω άκρο από το Κλειδί (Roubet 1997) 
132. Mικρολεπίδες με αιχμηρό τρίεδρο στο άνω άκρο από το Κλειδί (Roubet 1997) 
 

Ο τεµαχισµός των µικρολεπίδων µε ράχη στο Κλειδί έχει επιτευχθεί µε δυο τεχνικές:  

η πρώτη είναι η κλασική τεχνική της µικρογλυφίδας : µε την δηµιουργία ενός 

αιχµηρού τρίεδρου (PTF: piquant triedre fracture) σε προϋπάρχουσα εγκοπή 

130
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παράγονταν αιχµηρά αποκρούσµατα, που χρησιµοποιούνταν ως αιχµές (εικ.130). Το 

αιχµηρό τρίεδρο µπορεί να εντοπίζεται στην κάτω (εικ.131) ή την άνω απόληξη του 

εργαλείου (εικ.132).   

 

Η δεύτερη τεχνική είναι µια τοπική παραλλαγή που απαντά στο Κλειδί και γι’ αυτό 

ονοµάστηκε ως «εγκάρσια τµήση του Κλειδιού» από την ερευνήτρια (TKF: 

Transversal Klithian fracture). Το κόψιµο γίνεται σε ένα κοίλο σηµείο και η  έδρα που 

δηµιουργείται από τη θραύση είναι επίπεδη ή ελαφρώς επικλινής µε µέγιστη κλίση 

90º - 120º. Το τελικό προϊόν είναι ένα µικρολιθικό εργαλείο µε µονόπλευρη (εικ.133) 

ή αµφίπλευρη κολόβωση (εικ. 134).  

 
133. Mικρολεπίδες τεχνικής ΤΚF  με ένα αιχμηρό άκρο, από το Κλειδί (Roubet 1997) 
134. Mικρολεπίδες τεχνικής ΤΚF με αμφίπλευρη τμήση, από το Κλειδί (Roubet 1997) 
 

Αν η αρχική λεπίδα έχει ένα σχετικά µεγάλο µήκος (2-3 εκ) τότε προκύπτουν έως και 

τρεις µικρολεπίδες (άνω, µεσαίο, κάτω τµήµα), ενώ αν είναι πιο βραχεία η λεπίδα 

χωρίζεται σε δυο ισοµήκη τµήµατα (εικ.135).   

 

Και στις δυο περιπτώσεις τα µέτωπα που δηµιουργούνται είτε παραµένουν 

αδιαµόρφωτα, είτε επιδέχονται δευτερογενή επεξεργασία. Η τεχνική ΤΚF είναι η πιο 

πρώιµη χρονολογικά και είναι παρούσα ακόµα και στα κατώτερα ανασκαφικά 

στρώµατα (16.300 ± 400 χρόνια). Στα πρώτα στάδια χρήσης της τεχνικής της 

µικρογλυφίδας σηµειώνεται προτίµηση στην αποκοπή του άνω άκρου.  
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134



97 

 

135. Πειραματική  τμήση λεπίδων σε δύο και τρία μέρη με την τεχνική ΤΚF (Roubet C., Lenoir M. 

1997, The Transversal Klithian Fracture (TKF) and the Trunkated Elements of the Upper Palaeolithic in 

Epirus: Experimentation, Klithi: Palaeolithic settlement and Quaternary landscapes in northwest 

Greece. Vol.1: Excavation and intra-site analysis at Klithi, Bailey G.N. (ed.), Cambridge, 177-180) 

 

Οι δυο τεχνικές συνυπάρχουν µε διακυµάνσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής στο 

σπήλαιο αν και στα υστερότερα στρώµατα παρατηρείται ταυτόχρονη µείωση στη 

χρήση και των δυο τεχνικών. 

 

Την υπόθεση πως οι αιχµηρές µικρολεπίδες µε ράχη από το Κλειδί 

χρησιµοποιήθηκαν στο κυνήγι στειλεωµένες σε κοντάρι ή στην άκρη ενός βέλους, 

επιβεβαιώνουν οι µελέτες των ιχνών χρήσης που πραγµατοποιήθηκαν σε υλικό από 

τη βραχοσκεπή (Moss 1997). Ορισµένες µικρολεπίδες φέρουν ίχνη που οφείλονται σε 

πρόσκρουση ή  εµπίεση σε σκληρή επιφάνεια. Τέτοιου είδους ίχνη µπορούν κάλλιστα 

να δηµιουργηθούν σε αιχµές κατά τη διάρκεια της θήρας. Υπάρχουν ωστόσο και 

άλλα ίχνη σε µικρολεπίδες µε ράχη που εξετάστηκαν, οι οποίες οφείλονται σε 

διατρητικές εργασίες ή σε κατεργασία ξύλου. Η γενικότερη εικόνα πάντως 

υποδεικνύει την επικέντρωση των ενοίκων της θέσης στον εφοδιασµό µε κατάλληλα 

αιχµηρά εργαλεία που θα τους χρησίµευαν στο κυνήγι. Τα ίχνη χρήσης άλλωστε που 

σχετίζονται µε την κατεργασία δερµάτων είναι λιγοστά, ενώ η κατεργασία ξύλου 

ίσως σχετίζεται µε την παρασκευή ξύλινων στελεχών βελών. Τέλος τα ίχνη χρήσης 

µας δίνουν και µια επιπλέον πληροφορία. 
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Οι µικρολεπίδες µε ράχη από το Κλειδί που  είχαν χρησιµοποιηθεί σε κυνήγι είχαν 

µικρό κύκλο ζωής, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν την 

επαναλαµβανόµενη στειλέωσή τους.     

 

Η τεχνική της µικρογλυφίδας για την τµήση µικρολεπίδων και η παρουσία αιχµών La 

Mouillah αναφέρεται και στα ύστερα στρώµατα της παρακείµενης βραχοσκεπής της 

Μπόιλας (Κοtzabopoulou et al. 1999) 

 

Σκόπιµα θραυσµένες µικρολεπίδες απαντούν και στην Πελοπόννησο, στο σπήλαιο 

Φράγχθι. Πριν από 13000 χρόνια (φάση ΙV) οι ένοικοι του σπηλαίου κυνηγούν 

βοοειδή και αιγοειδή. H βλάστηση γύρω από το σπήλαιο προσφέρει αµύγδαλα, 

φυστίκια, αχλάδια, σταφύλια, άγρια δηµητριακά και λαχανικά. Οι πρώτες ύλες για 

την κατασκευή εργαλείων είναι γηγενείς. Περισυλλέγονται περισσότερο σε πλακέτες 

µικρών διαστάσεων, απ’ ότι σε κονδύλους και η επεξεργασία τους λαµβάνει χώρα 

µέσα στη σπηλιά. Εν συγκρίσει µε τις προηγούµενες φάσεις εµφανίζεται αυξηµένος 

κατά πολύ ο αριθµός των αιχµηρών µικρολεπίδων µε ράχη.  

 

136 

136. Μικρολεπίδες με ράχη και αιχμηρό τρίεδρο από το σπήλαιο Φράγχθι (Perles 1987) 

Σε αυτό το στάδιο, εµφανίζεται η τεχνική της µικρογλυφίδας, η οποία 

χρησιµοποιείται εκτενώς για την κατασκευή µικρολεπίδων µε ράχη που φέρουν 

αιχµηρό τρίεδρο στο ένα άκρο σε αντιστοιχία µε τη λιθοτεχνία του Κλειδιού (Perles 

1987). Οι µικρολεπίδες αυτές έχουν ορισµένα σταθερά χαρακτηριστικά. Κυρίως 

φέρουν τη ράχη στα αριστερά και έχουν το αιχµηρό τρίεδρο στην άνω απόληξη 
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(εικ.136). Πιο σπάνια απαντούν και µερικές µικρολεπίδες µε τη ράχη στα δεξιά και 

το αιχµηρό τρίεδρο στο κάτω µέρος.  

Την επόµενη χιλιετία (φάση V) οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες και στις 

δραστηριότητες των ενοίκων του σπηλαίου γίνονται ακόµη πιο αισθητές. Στα 

ανασκαφικά στρώµατα βρέθηκαν πολλά θαλασσινά όστρεα, τα κελύφη από µυριάδες 

χερσαία σαλιγκάρια, καθώς και ενδείξεις για ψάρεµα µικρής κλίµακας. Το κυνήγι 

των ίππων και των βοοειδών µειώνεται πάρα πολύ και παράλληλα αυξάνεται το 

κυνήγι των ελαφοειδών και χοίρων. Θα λέγαµε πως το σπήλαιο αποτελεί πλέον τόπο 

κατοίκησης, έστω και σε εποχιακή βάση. Εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται οι 

διάφορες πρώτες ύλες από την ευρύτερη περιοχή του σπηλαίου, ενώ δεν 

παρατηρούνται µεγάλες αλλαγές στην τεχνολογική αλυσίδα της λιθοτεχνίας. H 

τεχνική της µικρογλυφίδας επιστρατεύεται πλέον για την παραγωγή των πρώτων 

πραγµατικών γεωµετρικών µικρόλιθων, και ελάχιστα για την τµήση των 

µικρολεπίδων µε ράχη   (Perlés 1987) 

Το τελικό προϊόν µέσω της σκόπιµης τµήσης των µικρολεπίδων στο Κλειδί και στο 

σπήλαιο Φράγχθι  βρίσκει πολλές οµοιότητες στις αιχµές La Mouillah (Perlés 

1987,123).  

Οι αιχµές La Mouillah είναι ουσιαστικά µικρολεπίδες µε ράχη των οποίων το ένα από 

τα δύο άκρα έχει κολοβωθεί και έχει αποκτήσει τη µορφή αιχµηρού τρίεδρου 

(εικ.137). Αποτελούν χαρακτηριστικό τύπο εργαλείου στη Βόρεια Αφρική της 

Επιπαλαιολιθικής περιόδου (Τιxier 1963, αρ. 62) και οφείλουν το όνοµά τους στο 

οµώνυµο σπήλαιο της Αλγερίας. 

137.  Μικρολεπίδες με ράχη και αιχμηρό τρίεδρο από το σπήλαιο La Mouillah (A. Montet,  L'Ibéro-
maurusien de la Mouillah (Algérie), Bulletin de la Société préhistorique française,1956, Vol. 53, 
Num. 11, 727 – 734) 
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Γενικότερα, οι µικρολεπίδες φαίνεται πως 

προσαρτούνταν µε διάφορες κολλοειδείς ουσίες πάνω 

σε οστείνα ή ξύλινα στελέχη (εικ. 138), µόνες ή σε 

συνδυασµό µε γεωµετρικούς µικρόλιθους (Piel-

Desruisseaux 1986, 123-127,  Petillon et al. 2011). 

                        

 
138. Αναπαράσταση στειλέωσης μικρολεπίδων με ράχη σε 

οστέινο στέλεχος  (Petillon et.al. 2011) 

 

 

139. Mηνοειδείς μικροαιχμές από τη Λήμνο (Εfstratiou et 

al.2013) 

 

3.4 Οι γεωµετρικοί µικρόλιθοι 

H µέθοδος της µικρογλυφίδας χρησιµοποιήθηκε προς το τέλος της ΑΠ για την 

κατασκευή και γεωµετρικών µικρολίθων. Πρόκειται για τµήµατα λεπίδων ή 

µικρολεπίδων, µε λεπτή επεξεργασία στις πλευρές τους, οι οποίες δεν υπερβαίνουν σε 

µήκος τα 2,6 εκατοστά. Προορίζονταν για αιχµές απλών και σύνθετων βελών, όπου 

τα ένθετα µικρολιθικά στοιχεία στερεώνονται µεµονωµένα ή στη σειρά αντίστοιχα 

(Ματζάνας 2006). ∆ιακρίνονται σε γεωµετρικούς και µη µικρόλιθους. Οι γεωµετρικοί 

µικρόλιθοι έχουν µορφή τριγωνική, τραπεζιόσχηµη, ορθογώνια, σχήµα ηµισελήνου 

κ.ά. H γεωµετρική µορφή τους είναι το αποτέλεσµα της λεπτής και 

συνεχούς επεξεργασίας, που εκτείνεται σε µία ή περισσότερες πλευρές, 

δηµιουργώντας συχνά κολόβωση. Οι µη γεωµετρικοί µικρόλιθοι αποτελούν συνήθως 

αιχµές διαµορφωµένες σε ακέραιες µικρολεπίδες ή σε τµήµατά τους. Στην 

Επιπαλαιολιθική περίοδο παρατηρείται µια σχετικά καλή εκπροσώπηση γεωµετρικών 

µικρόλιθων, ως επί το πλείστον τριγωνικού και µηνοειδούς σχήµατος (εικ. 139) 

(Perlés 1987, Efstratiou et al. 2013).  
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3.5 Λοιπές αιχµές 

3.5.1 Oι αιχµές Κrems 

Οι αιχµές τύπου Krems (αρ.13 στην τυπολογική ταξινόµηση του Schwabedissen), 

αποτελούν χαρακτηριστικό τύπο αιχµής της Ωρινιάκιας περιόδου στη ∆υτική 

Ευρώπη, γνώρισαν όµως διάδοση και στην υπόλοιπη Ευρώπη (εικ. 140). Φέρουν 

αµφίπλευρη ράχη µε απότοµη επεξεργασία και πολύ αιχµηρή την άνω απόληξη και 

εποµένως είναι παρεµφερείς µορφολογικά µε τις αιχµές τύπου Font-Yves ή µε 

ορισµένες Γραβέττιες αιχµές που έχουν διπλή ράχη  (Schwabedissen 1954, 69)  

                         

140. Aιχμές  Krems (Schwabedissen 1954) 
141. Αιχμή τύπου Κrems (Kazanowska et.al. 2010) 
 

Μια αιχµή που προσεγγίζει αυτόν τον τύπο µορφολογικά έχει βρεθεί στο σπήλαιο 

της Κλεισούρας (εικ.141), αλλά σε στρώµα της Γραβέττιας πολιτισµικής φάσης 

(Kazanowska et.al. 2010).  

3.5.2 Oι αιχµές Vachons 

Σύµφωνα µε τους de Soneville – Bordes και Perrot οι αιχµές από τη θέση Les 

Vachons της νότιας Γαλλίας (εικ.142), θα πρέπει να θεωρηθούν ως µια παραλλαγή 

της Γραβέττιας αιχµής (de Soneville – Bordes, Perrot 1956, 547, αρ. 50), ενώ ο 

Bordes θεωρεί πως δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ο όρος αυτός, και πως θα πρέπει να 

εξαλειφθεί (Bordes 1965). 
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142.   Αιχμή Vachons (de Soneville – Bordes, Perrot 1956) 
143.   Αναπαράσταση στειλέωσης μιας αιχμής Vachons (Simonet 2011) 
 

Ωστόσο σύµφωνα µε νεώτερους µελετητές, η αιχµή παρουσιάζει ορισµένα 

τυποποιηµένα χαρακτηριστικά που θα µπορούσαν να την κατατάξουν σε µια 

ξεχωριστή κατηγορία, στα πλαίσια µιας αναθεώρησης των παραδοσιακών 

τυπολογικών ταξινοµήσεων (Simonet 2011).  

 Οι αιχµές αυτές, προσοµοιάζουν στις Γραβέττιες αιχµές, αλλά επιπλέον διακρίνονται 

για τη συµµετρία τους και έχουν µια επίπεδη, ρηχή ανάστροφη επεξεργασία στην 

κάτω όψη, που εστιάζεται στην άνω και κάτω απόληξη του εργαλείου (εικ. 143).  

Αιχµές που πλησιάζουν σε αυτόν τον τύπο έχουν βρεθεί στο σπήλαιο της 

Κλεισούρας. 

Συγκεκριµένα, στο στρώµα ΙΙΙ΄ που εντάσσεται χρονολογικά στον ορίζοντα της 

Γραβέττιας πολιτισµικής φάσης βρέθηκαν ορισµένες µικρολεπίδες µε ράχη που 

φέρουν επίπεδη επεξεργασία στο εγγύτατο άκρο (εικ. 144), θυµίζοντας τις αιχµές 

τύπου Vachons. Ο τύπος εξακολουθεί και στην ύστερη ΑΠ περίοδο (εικ.145), όπως 

δηλώνει η εύρεση παρόµοιων αιχµών σε στρώµατα της ενότητας Β που 

χρονολογούνται στην Επιγραβέττια περίοδο (Κaczanowska et al 2010).  
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143



103 

 

 

144. Αιχμές τύπου Vachons από την Κλεισούρα – Γραβέττια περίοδος (Kazanowska et.al. 2010) 
145. Αιχμές τύπου Vachons από την Κλεισούρα – Επιγραβέττια περίοδος (Kazanowska et.al. 2010)     

 

3.5.3 Aιχµές Sauveterre  

∆ιαδεδοµένος τύπος αιχµής κατά την Επιπαλαιολιθική και Μεσολιθική περίοδο. 

Πρόκειται για µικρόλιθο ιδιαίτερα επιµήκη µε µήκος σχεδόν τετραπλάσιο ως προς το 

πλάτος. Το µήκος συνήθως κυµαίνεται έως 2.5 εκ και ποτέ δεν ξεπερνά τα 3εκ. Η µια 

πλευρά φέρει σε όλο το µήκος ράχη δουλεµένη µε απότοµη επεξεργασία, ενώ η άλλη 

πλευρά µπορεί να έχει δεχτεί απότοµο ρετούς είτε σε όλο το µήκος, είτε και εν µέρει. 

Οι πλευρές του εργαλείου απολήγουν εκατέρωθεν σε ιδιαίτερα οξεία µύτη (G.E.E.M. 

1972, 370, Chesnaux 2008) (εικ. 146, 147). 

Στον ελλαδικό χώρο τις βρίσκουµε στην Ήπειρο και στην Πελοπόννησο. 

Στη βραχοσκεπή Μπόιλα ενώ την 14
η
 χιλιετία οι µικρολεπίδες µε ράχη αποτελούσαν 

τον βασικό εργαλειακό τύπο, την 11
η
 χιλιετία έδωσαν τη θέση τους σε µικρολιθικές 

βλητικές αιχµές, όπως οι αιχµές Sauveterre και οι γεωµετρικοί µικρόλιθοι 

(Κοtzabopoulou et al. 1999).     
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146. Αιχμή Sauveterre (N. Valdeyron, B. Bosc-Zanardo, T. Briand, Èvolutions des armatures de 
pierre et dynamiques culturelles durant le Mésolithic dans le Sud-Ouest de la France : L’ Exemple du 
Haut Quercy, Recherches sur les armatures de projectiles du Paleolithique superieur au Neolithique, 

Actes du colloque C83, XVe congres de l’UISPP, Lisbonne, 4-9 septembre 2006) 
147. Aναπαράσταση στειλέωσης μιας αιχμής Sauveterre σε ξύλινο στέλεχος όπου έχουν 
προσαρτηθεί επιπλέον γεωμετρικοί μικρόλιθοι (Chesnaux 2008) 
148.Aιχμές τύπου Sauveterre, από το Φράγχθι (Perlés 1987) 
 

 

Στο σπήλαιο Φράγχθι πολύ λεπτές  αιχµές µε διπλή ράχη  (εικ. 148), που προσεγγίζουν 

τoν τύπο των αιχµών Sauveterre απαντούν στη φάση VI, δηλαδή κατά την 11
η
 χιλιετία.  

Η εµφάνιση νέων τύπων στους γεωµετρικούς µικρόλιθους  και µια περαιτέρω τάση 

για µικρολιθισµό είναι οι κύριες αλλαγές που παρατηρούνται στη λιθοτεχνία. Τα 

αποκρούσµατα λαξευµένου λίθου από αυτό το στρώµα είναι άφθονα, και 

συµβαδίζουν µε την εντατική χρήση του σπηλαίου,    .   
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3.5.4. Αιχµές Valorgues 

Τύπος αιχµής της Επιπαλαιολιθικής και Μεσολιθικής περιόδου, παραλλαγή της 

αιχµής d’ Istres (G.E.E.M. 1972, 370). Πρόκειται για αιχµή µε διπλή ράχη, η βάση 

της οποίας είναι σχετικά (εικ.149) 

Αιχµές που ακολουθούν αυτόν τον τύπο έχουν βρεθεί 

στο στρώµα VI στο Φράγχθι, όπως και οι αιχµές 

Sauveterre (Perlés 1987).  

 

149. Aιχμή Valorgues (G.E.E.M. 1972) 
150. Aιχμές  a soie -  Font – Robert (de Soneville – Bordes, Perrot 1956) 
151. Aιχμές a soie – Teyjat (de Soneville – Bordes, Perrot 1956) 
 

3.5.5 Αιχµές µε µίσχο (a soie) 

Οι αιχµές µε µίσχο φέρουν ρετούς µε απότοµη επεξεργασία στη ράχη και µίσχο στον 

άξονα που δηµιουργείται µε την λέπτυνση της βάσης µε ρετούς εκατέρωθεν. Αιχµές 

αυτής της µορφής απαντούν στη ∆υτική Γαλλία, µε την ονοµασία Font-Robert, και 

χρονολογούνται στο ανώτερο Περιγόρδιο (εικ. 150). Στον Μαγδαλήνιο πολιτισµό 

βρίσκουµε τον τύπο Teyjat (εικ.150) (de Soneville – Bordes, Perrot 1956, 547, αρ. 

55, Laplace 1966). Oι υποκατηγορίες έχουν να κάνουν : 

α) µε τη θέση της µύτης της αιχµής ως προς το µίσχο και τον κατακόρυφο άξονα 

β) µε τον τρόπο επεξεργασίας της ράχης 

149 150 151
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γ) µε την παρουσία ή µη συµπληρωµατικής επεξεργασίας  

δ) µε το µέγεθος της αιχµής 

∆ύο αιχµές a soie (εικ. 152) έχουν 

βρεθεί στα στρώµατα της 

Επιγραβέττιας περιόδου στο σπήλαιο 

της Κλεισούρας (Κaczanowska et al 

2010).  Ως υπόβαθρο 

χρησιµοποιήθηκαν λεπίδες µεσαίου 

µεγέθους. 

 

 

 152. Aιχμές a soie από το σπήλαιο της Κλεισούρας (Kazanowska et.al. 2010)     

3.5.6 Ατυπικές αιχµές 

Στη βραχοσκεπή Γκράβα της Κέρκυρας (Sordinas 1969) αναφέρονται µερικές 

λεπτές αιχµές µε ράχη και ανάστροφη δευτερογενή 

επεξεργασία, που έχουν δεχτεί αµφιπρόσωπη 

επεξεργασία στη βάση ή την άνω αιχµηρή απόληξη 

(εικ.153).  

153. Λεπτές αιχμές με αμφιπρόσωπη επεξεργασία από την 
Γκράβα (Sordinas 1969)     
154. Αιχμή με ράχη από την Κυλλήνη (Chavaillon et al. 1969)     

 

Στο Κάστρο Κυλλήνης και συγκεκριµένα στη «θέση 14», βρέθηκε µεταξύ άλλων µια 

αιχµή µε ράχη που φέρει µερική επεξεργασία στο άνω άκρο (εικ.154), η οποία 
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θυµίζει τις γραβέττιες αιχµές, αλλά δεν κατονοµάζεται ως τέτοια από τους ερευνητές 

της θέσης (Chavaillon et al. 1969).   

Στα Ωρινιάκια στρώµατα του σπηλαίου της Κλεισούρας βρέθηκε µια λεπίδα ή αιχµή 

από ραδιολαρίτη. Έχει µήκος 3.6εκ και φέρει επεξεργασία και στις δύο πλευρές 

(εικ.155) 

Στα Επιγραβέττια στρώµατα, επίσης στο σπήλαιο της Κλεισούρας, έχουν βρεθεί 

ορισµένες βελονοειδείς αιχµές οι απολήξεις των οποίων έχουν δεχτεί λέπτυνση µε 

επεξεργασία (εικ.156).Επίσης έχουν βρεθεί και κάποιες αιχµές – σουβλιά (εικ. 157), 

όπως αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση 

(Κaczanowska et al 2010).  

 

155.Αιχμή με αμφίπλευρη επεξεργασία από την Κλεισούρα – Ωρινιάκια περίοδος (Kazanowska 
et.al. 2010    
156. Βελονοειδείς αιχμές από την Κλεισούρα – Επιγραβέττια περίοδος (Kazanowska et.al. 2010) 
157. Αιχμές – σουβλιά από την Κλεισούρα – Επιγραβέττια περίοδος (Kazanowska et.al. 2010) 
  
 

 

155

156

157
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3.6 Σύνθεση δεδοµένων 

Με την εµφάνιση του Homo sapiens o κυνηγετικός οπλισµός αλλάζει, γίνεται 

ελαφρύτερος και βεβαίως εµφανίζεται η χρήση του τόξου, που αποτελεί το κατ’ 

εξοχήν εκηβόλο και τηλέµαχο σύνθετο όπλο των προϊστορικών χρόνων. Σε αντίθεση 

µε το αγχέµαχο δόρυ, το τόξο επέτρεπε στον κυνηγό να πληγώσει το θήραµά του από 

µεγάλη απόσταση. Οι πληροφορίες για τη χρήση του τόξου κατά την εποχή του 

Λίθου είναι έµµεσες, και τεκµαίρονται από την παρουσία των µικρολιθικών αιχµών 

που στειλεώνονταν στα βέλη
4
.  

 

Οι αιχµές αυτές µπορεί να είναι επιµεληµένες µε εξαιρετική επεξεργασία, όπως 

παραδείγµατος χάριν οι Γραβέττιες αιχµές, αλλά σε µεγάλο βαθµό, χάριν ευκολίας 

και εξοικονόµησης χρόνου, χρησιµοποιούνταν και απλές µικρολεπίδες µε ράχη, οι 

οποίες αποκτούσαν αιχµηρή τρίεδρη απόληξη, µε την τεχνική της µικρογλυφίδας. 

 

Φαίνεται πιθανό πως οι κυνηγοί που διέµεναν  στην Καστρίτσα, το Κλειδί, το 

Μεγαλάκκο και το Φράγχθι (Αdam 1989, Roubet 1997, Sinclair 1997, Perlés 1987)  

βασίζονταν σε ένα σύνθετο κυνηγετικό εξοπλισµό, όπου κύριο ρόλο είχαν οι 

αιχµηρές µικρολεπίδες µε ράχη. To ίδιο φαινόµενο απαντά και σε σχετικά άγνωστές 

θέσεις, όπως το σπήλαιο του Αγ. Νικολάου στη Βαράσοβα Αιτ/νίας, όπου οι αιχµηρές 

µικρολεπίδες µε ράχη είναι κυρίαρχες στο εργαλειακό σύνολο (Sørensen 2004).  

 

Όπως είδαµε στο Κλειδί και στο Φράγχθι εισάγεται και εφαρµόζεται παράλληλα στην 

Επιγραβέττια περίοδο η παραγωγή µικρολεπίδων µε αιχµηρό τρίεδρο µε τη µέθοδο 

της σκόπιµης θραύσης που προσοµοιάζουν στις αιχµές La Mouillah.   

 

Ειδικά σε ότι αφορά το κυνήγι κατά την ΑΠ στον ελλαδικό χώρο, οι πληροφορίες που 

διαθέτουµε είναι αρκετές. Ο εξειδικευµένος εργαλειακός εξοπλισµός επέτρεπε την 

αποκλειστική θήρα ευκίνητων ζώων, όπως τα αγριοκάτσικα και τα ελάφια. Οι 

γνώσεις µας για την πανίδα την ίδια περίοδο είναι πολλές, χάρη στο άφθονο 

ανεσκαµµένο οστεολογικό υλικό από τα ελληνικά σπήλαια. Έτσι είναι σχετικά 

ασφαλές να προβούµε σε συµπεράσµατα για την κυνηγετική οικονοµία και τις 

εποχικές µετακινήσεις ζώων και ανθρώπων. Στην ψυχρή φάση απαντούν µεγάλα 

                                                           
4
 Το βέλος ονοµαζόταν στην αρχαιότητα ιός ή οϊστος (Ηροδ. VII, 69) και η αιχµή του ακίς. 
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µηρυκαστικά, άγρια βοοειδή, άγριοι όνοι, αλλά και µικρά τρωκτικά. Επίσης από τις 

ανασκαφές αναφέρονται ιπποπόταµοι, αρκούδες, σαρκοφάγα (λύκος, τσακάλι, 

αγριόγατα, λύγκας), χελώνες και άλλα ερπετά, καθώς και πτηνά (Τρανταλίδου 1996). 

Με το λιώσιµο των πάγων αρχικά αυξάνεται ο πληθυσµός των βοοειδών, όµως στη 

συνέχεια το είδος εκλείπει, δίνοντας τη θέση του στους αγριόχοιρους, στα αιγοειδή 

και τα µεγαλόσωµα ελάφια στην αρχή του Ολόκαινου. 

 

Οι έρευνες του Higgs στην Ήπειρο τον οδήγησαν στην υπόθεση πως τους 

χειµερινούς µήνες οι κυνηγοί θα χρησιµοποιούσαν ως κατάλυµα το πεδινό 

Ασπροχάλικο, ενώ τους θερινούς µήνες θα ακολουθούσαν τα θηράµατά τους στα 

αφιλόξενα βουνά της Πίνδου. Αυτό άλλωστε παρατήρησε πως συνέβαινε και µε τις 

σύγχρονες οµάδες των Βλάχων και των Σαρακατσάνων βοσκών. Το νοµαδικό 

µοντέλο των εποχιακών µετακινήσεων επανεκτιµήθηκε αργότερα, µε τη διαπίστωση 

της ύπαρξης εξειδικευµένων κυνηγετικών καταυλισµών, όπως το Κλειδί και άλλα 

σπήλαια κοντά στην Κόνιτσα. Το κατακερµατισµένο οικοσύστηµα της Ηπείρου 

απαιτούσε τη συνεχή κίνηση από τόπο σε τόπο µικρών ευέλικτων ανθρώπινων 

οµάδων για τη διασφάλιση της τροφής. Η διάσπαση σε µικρές οµάδες µεικτής 

σύνθεσης, από άποψη ηλικίας και φύλου,  εξασφάλιζε κατά το δυνατό την αποφυγή 

ενδεχόµενων διατροφικών κρίσεων (Κοτζαµποπούλου 2008).      

3.6.1 Γεωγραφική ∆ιασπορά  

Όπως βλέπουµε στον χάρτη 5 οι εντοπισµένες και ερευνηµένες θέσεις της ΑΠ δεν 

είναι πολλές και µόνο στις µισές από αυτές έχουν βρεθεί τυπικές αιχµές της ΑΠ. 

Σχεδόν στο σύνολό τους, έχουν βρεθεί σε σπήλαια ή βραχοσκεπές και δεν έχουµε 

σχετικά ευρήµατα από ανοιχτές υπαίθριες θέσεις. Μόνο µια ατυπική αιχµή µε ράχη 

µας είναι γνωστή από το Κάστρο Ηλείας (Chavaillon et al.1969). Λείπουν εποµένως, 

θα λέγαµε, οι άµεσες πληροφορίες για τα µέρη που επέλεγαν οι κυνηγοί να στήσουν 

τις ενέδρες τους (killing sites). 

Επιπλέον θα πρέπει να σηµειώσουµε την αναµενόµενη απουσία τους από τα 

στρώµατα της Ωρινιάκιας λιθοτεχνίας. Στον ελλαδικό χώρο η ωρινιάκια φάση 

αντιπροσωπεύεται φτωχά στα σπήλαια Λακωνίς, Κολοµινίτσα Μάνης και Φράγχθι, 

ενώ ωρινιάκιες λιθοτεχνίες έχουν εντοπιστεί και στις υπαίθριες θέσεις του Σπηλαίου 

Πρέβεζας και του Ελαιοχωρίου Αχαΐας. Ουσιαστική αντιπροσώπευση της Ωρινιάκιας 
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φάσης απαντά µόνο στο σπήλαιο της Κλεισούρας (στρώµατα ΙΙΙ και ΙV), όπου 

απουσιάζουν µεν αιχµές ή έστω αιχµηρές λεπίδες, αλλά υπάρχουν αρκετά οστέινα 

αιχµηρά εργαλεία. Εξαίρεση αποτελεί ο εντοπισµός µιας µόνο ατυπικής αιχµής. 

(Kazanowska et al 2010). 

Ενδιαφέρουσα είναι η απουσία αιχµών στο σπήλαιο της Θεόπετρας, που µας έχει 

δώσει ορισµένα εξαιρετικά δείγµατα ΜΠ αιχµών. Εξίσου ενδιαφέρον είναι το 

γεγονός πως στα στρώµατα της Γραβέττιας περιόδου στο Φράγχθι ουσιαστικά 

απουσιάζουν τα τυπικά χαρακτηριστικά της Γραβέττιας (Γραβέττιες και 

µικρογραβέττιες αιχµές, γλυφίδες), κάτι που πιθανόν οφείλεται ακριβώς στη φύση 

των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται µέσα και γύρω από το σπήλαιο. 

Στη Γραβέττια και Επιγραβέττια περίοδο είναι χαρακτηριστική η παρουσία ενός 

ορίζοντα αιχµών µε ώµο στην Ήπειρο (Καστρίτσα, Ασπροχάλικο), την Κέρκυρα 

αλλά και στα σπήλαια Κεφαλάρι και Σέιντι της Πελοποννήσου. Η Καστρίτσα 

ειδικότερα αποτελεί σηµαντική θέση σε ότι αφορά την παρουσία αιχµών, καθώς µας 

έχει δώσει ικανό αριθµό µικρογραβέττιων αιχµών και αιχµών µε ώµο. 

Ειδικά κατά την Επιγραβέττια περίοδο παρατηρείται σε όλες τις θέσεις µια έντονη 

τάση για µικρολιθισµό.  
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Xάρτης 5:  Οι ΑΠ θέσεις στον Ελλαδικό χώρο. Με κόκκινο χρώµα σηµειώνονται 

οι περιοχές όπου έχουν βρεθεί αιχµές 
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3.6.2 Πρώτες ύλες  

Ο µικρολιθικός χαρακτήρας του κυνηγετικού εξοπλισµού της ΑΠ δίνει την ελευθερία 

στον λιθοξόο να χρησιµοποιήσει πιο εύκολα τη διαθέσιµη πηγή πρώτης ύλης, 

δεδοµένου ότι δεν χρειάζεται υπόβαθρα µεγάλου µεγέθους, για τα οποία είναι 

απαραίτητο ένα πέτρωµα καλής ποιότητας µε ανάλογες ιδιότητες θραύσης. 

Οι πληροφορίες που διαθέτουµε ως προς τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν για 

την κατασκευή των αιχµών είναι σποραδικές, καθώς συνήθως δίνεται σε κάθε 

δηµοσίευση µια γενικότερη περιγραφή των πετρωµάτων που απαντούν σε κάθε θέση, 

αλλά δεν διευκρινίζεται το είδος της πρώτης ύλης που επιλέχθηκε συγκεκριµένα για 

τα βλητικά κυνηγετικά όπλα.  

Οι τέσσερις µικρογραβέττιες αιχµές που βρέθηκαν στο Κλειδί, αναφέρεται πως έχουν 

ως υπόβαθρο µικρολεπίδες φτιαγµένες µε εξωτική ύλη. Η παραγωγή αιχµηρών 

µικρολεπίδων µε ράχη µαρτυρά µια τεχνολογική εξειδίκευση στην κατασκευή 

κυνηγετικού εξοπλισµού. H τεχνολογική εξειδίκευση είναι το αποτέλεσµα µιας 

αυξανόµενης πολυπλοκότητας στις κυνηγετικές πρακτικές και αντανακλά την 

προσπάθεια για καλύτερες αποδόσεις µέσω µιας συστηµατοποίησης. Αυτό 

προϋποθέτει την ικανότητα για προσχεδιασµό, την ικανότητα δηλαδή µιας οµάδας ή 

ενός ατόµου να προετοιµαστεί για µελλοντικές δραστηριότητες εξασφαλίζοντας εξ 

αρχής τον εφοδιασµό του µε τον απαραίτητο εξοπλισµό. Η χρήση σύνθετων 

εργαλείων κατά την ΑΠ ενδεχοµένως µαρτυρά µια µεγαλύτερη ικανότητα του Homo 

Sapiens έναντι των Ηοmo Neanderthalensis για προσχεδιασµό (Βinford 1989).  

Η αριθµητική πλειοψηφία σε µια θέση των µικρολεπίδων µε ράχη θα µπορούσε να 

αποτελέσει κριτήριο για τον χαρακτηρισµό µιας θέσης ως κυνηγετικού καταυλισµού. 

Ωστόσο µικρολεπίδες µε ράχη απαντούν και σε σπήλαια µε αποδεδειγµένη µια πιο 

γενικευµένη χρήση (Strauss 1987α, 1987β ). Τι γίνεται όµως στην περίπτωση θέσεων 

που χαρακτηρίζονται ως εξειδικευµένης χρήσης, όπως για παράδειγµα το Κλειδί; Η 

αποκλειστική θήρα αιγοειδών αντανακλάται στη διαµόρφωση του εργαλειακού 

εξοπλισµού από την εν λόγω θέση;  

Η παραγωγή λεπίδων µε ράχη αδιακρίτως από ντόπιο πυριτόλιθο και η µη 

συστηµατοποίηση της τεχνολογικής αλυσίδας παραγωγής τους ενδεχοµένως να 

δείχνει κάτι διαφορετικό (Elefanti 2003). Η παρουσία οπέων και ξέστρων, των 
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οποίων µάλιστα η παραγωγή παρουσιάζει υψηλή συστηµατοποίηση, µαρτυρά µια 

πιθανώς πιο γενικευµένη χρήση του σπηλαίου, όπου εκτός από το κυνήγι, οι ένοικοί 

του θα ασχολούνταν µε την τροφοσυλλογή και την επικαρπία της πανίδας και της 

χλωρίδας κατά µήκος του φαραγγιού του Βοϊδοµάτη.   

Στο σπήλαιο Φράγχθι πιστοποιείται για πρώτη φορά η παρουσία οψιανού από τη 

Μήλο στο στρώµα VI Φράγχθι, ωστόσο τα εργαλεία από οψιανό αφορούν σε µια 

µικρολεπίδα µε ράχη και δυο µικρο-οπείς (Perlés 1987, 143) 

 

3.6.3 Ποσοτικά δεδοµένα 

Στον πίνακα 8 καταγράφονται τα ποσοστά αντιπροσώπευσης των τυπικών αιχµών της 

ΑΠ (γραβέττιες, µικρογραβέττιες, µε ώµο, µε µίσχο) βάσει των δεδοµένων που 

κατέστη δυνατό να αντληθούν από τις σχετικές δηµοσιεύσεις. 

 

Τόπος εύρεσης αιχµών  

 

Αριθµός αιχµών  

προς συνολικό  αριθµό 

εργαλείων 

Ποσοστό % στο σύνολο 

των εργαλείων 

Καστρίτσα   

Str. 5 

Adam 1989 

2/126 3.5 

Καστρίτσα   

Str. 3 

Adam 1989 

25/637 9.3 

Καστρίτσα   

Str. 1 

Adam 1989 

8/319 5.1 

Ασπροχάλικο  

Τετ.2 στρ. 10 

Adam 1989 

2/47 4.2 
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Μεγάλο Καρβουνάρι 

(Ligovanlis 2011, πιν.23 

1/142 0.7 

Κλεισούρα 

Αιχµές a soie 

(Κaczanowska et al 2010) 

2/283 0.7 

Πίνακας 8. Η αντιπροσώπευση των τυπικών αιχµών στη λιθοτεχνία της ΑΠ 

 

Αν και οι διαθέσιµες πληροφορίες είναι ελάχιστες για να δεχτούµε αυτά τα στοιχεία 

ως στατιστικές τιµές, µπορούµε να διακρίνουµε πως η παρουσία των κλασικών 

αιχµών είναι σχετικά ισχνή, ως προς το λοιπό εργαλειακό σύνολο. Aντίθετα, οι 

αιχµηρές µικρολεπίδες µε ράχη (µονή ή αµφίπλευρη) απαντούν σε µεγάλα ποσοστά 

σε διάφορες θέσεις όπως είδαµε παραπάνω. 
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4. OI ΛΙΘΙΝΕΣ ΑΙΧΜΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Οι ερευνηµένες θέσεις της Μεσολιθικής περιόδου στον ελλαδικό χώρο είναι 

αριθµητικά πολύ λιγότερες εν συγκρίσει µε τις θέσεις της ΜΠ και της ΑΠ (χάρτης 

6). Στο χάρτη της Εποχής του Λίθου βρίσκουµε για πρώτη φορά σηµαντικές 

αρχαιολογικές θέση στο Αιγαίο Πέλαγος, όπως το  σπήλαιο του Κύκλωπα στα Γιούρα 

(Βόρειες Σποράδες) και ο Μαρουλάς στην Κύθνο.  

Χάρτης 6 : Οι Μεσολιθικές θέσεις στην ελληνική επικράτεια (Galanidou 2011) 

Είθισται να θεωρούµε πως κατά τη ΜΛ στον ελλαδικό χώρο η κατοίκηση είναι 

σποραδική και ισχνή. Ωστόσο επιφανειακά ευρήµατα που µπορούν να αποδοθούν στη 

ΜΛ εντοπίστηκαν πρόσφατα στο Ιόνιο Πέλαγος, και συγκεκριµένα στη βραχονησίδα 

Θηλειά, στο Μεγανήσι Λευκάδας, όπως επίσης σε τρία σηµεία στην ΝΑ Κρήτη 

(Galanidou 2011). Αναφορές για ευρήµατα της ΜΛ που έχουν έρθει στο φως την 

τελευταία δεκαετία υπάρχουν ακόµη για τη κοιλάδα του Κωκκυτού στη Θεσπρωτία, 

την Κάντια Αργολίδας, τη Γαύδο, τον Πλακιά και την Κνωσσό Κρήτης και την 
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Ικαρία
1
. Στο χάρτη της Μεσολιθικής θα µπορούσαν ακόµη να προστεθούν και οι 

βραχοσκεπές Μποίλα και Μεγαλλάκος της Ηπείρου, όπου ανιχνεύεται η µετάβαση 

από την Επιπαλαιολιθική στην Μεσολιθική περίοδο. Επιπλέον θα πρέπει να έχουµε 

υπόψη πως πολλές παράκτιες θέσεις της ΜΛ ίσως έχουν βυθιστεί µε την ανύψωση 

της στάθµης της θάλασσας (Galanidou 2011).  

Mια νέα ανάγνωση των παλαιών ευρηµάτων σε συνδυασµό µε αρχαιοµετρικές και 

παλαιοπεριβαλλοντικές έρευνες µπορεί να καταδείξει τον πολυµορφικό χαρακτήρα 

της Μεσολιθικής περιόδου. Εκτός από την παράκτια κατοίκηση και τη στενή σχέση 

µε τη θάλασσα, θα πρέπει να θεωρούµε βέβαιη την κατοίκηση στα σπήλαια της Β∆ 

Ελλάδας, όπου οι πολιτιστικές ή οικονοµικές αλλαγές ως προς την ΑΠ είναι 

µηδαµινές (Galanidou 2011) 

Η έναρξη κατοίκησης των νησιών του Αιγαίου σχετίζεται πάντως µε µια έντονη 

στροφή του µεσολιθικού ανθρώπου προς τη θάλασσα και την εκµετάλλευση των 

θαλάσσιων πόρων. Η αλιεία διαδραµατίζει την περίοδο αυτή ιδιαίτερα σηµαντικό 

ρόλο, όπως υποδηλώνει ο µεγάλος όγκος οστών ψαριών τόσο στο σπήλαιο του 

Κύκλωπα, όσο και στο Φράγχθι. Ο ρόλος της αλιείας είναι δε διττός, καθώς 

αποτέλεσε έµµεσα τον κύριο µοχλό για την ανάπτυξη της ναυτιλίας και του εµπορίου 

(Powell 2003).  

Oι ανασκαφές στο σπήλαιο του Κύκλωπα έφεραν στο φως ένα πολυάριθµο σύνολο 

οστέινων αγκιστριών, µεταξύ των οποίων και ορισµένα αµφίαιχµα. ∆εδοµένου ότι τα 

αµφίαιχµα αγκίστρια παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες µε τις βλητικές λίθινες αιχµές 

της ΑΠ, προτείνεται πως ενδεχοµένως συνδέονταν µε κυνηγετικές και όχι αλιευτικές 

δραστηριότητες (Μoundrea – Agrafioti 2003).  

 

Η εύρεση δυο λειαντήρων στελεχών βελών από πράσινη σκληρή πέτρα  αποτελεί µια 

σηµαντική πληροφορία για το κυνήγι, αλλά και τη χρήση του τόξου κατά την 9
η
 

χιλιετία στη Γιούρα (Σαµψών 2006). Με βάση τα ζωοαρχαιολογικά κατάλοιπα 

συνάγεται πως οι κάτοικοι της βραχονησίδας κυνηγούσαν πτηνά, αλλά και αίγες που 

είχαν εισαχθεί από την Ανατολία, οι οποίες βρίσκονταν σε µεταβατικό στάδιο 

εξηµέρωσης. Σε ηµιάγρια κατάσταση διαβιούσαν στο νησί και χοίροι  (Trantalidou 

2003).  

                                                           
1
 Για τη σχετική βιβλιογραφία βλ. Galanidou 2011 
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Oι αιχµές από λαξευµένο λίθο κατά τη ΜΛ είναι σπάνιες και πολλές από αυτές 

ατυπικές.  

∆υο (2) βελονοειδείς αιχµές (εικ.158) στον τύπο των αιχµών Sauveterre βρέθηκαν 

στα µεσολιθικά στρώµατα της Κλεισούρας και συγκεκριµένα στον τοµέα  A, στρώµα 

3. H µία, συµµετρική,  κατασκευασµένη από χαλκηδόνιο και η δεύτερη ελαφρώς 

ασύµµετρη, φτιαγµένη από ραδιολαρίτη (Kaczanowska et al. 2010). Μια (1) ακόµη 

αιχµή που ακολουθεί τον τύπο των αιχµών Sauveterre βρέθηκε στην ενότητα Α, 

στρώµα 5. Η αιχµή έχει ως υπόβαθρο µια µικρολεπίδα η οποία αποσπάστηκε από 

έναν διπολικό πυρήνα και φέρει επίπεδη επεξεργασία στην κάτω όψη.  

158. Αιχμή Sauveterre, σπήλαιο Κλεισούρας (Καczanowska et al. 2010) 

159. Αιχμές Sauveterre, σπήλαιο Κλεισούρας (Καczanowska et al. 2010) 

160. Αιχμή τύπου Sauveterre, σπήλαιο Κλεισούρας (Καczanowska et al. 2010) 

161. Αιχμή τύπου Sauveterre, σπήλαιο Κλεισούρας (Καczanowska et al. 2010) 

 

 

Στην ενότητα Α, στρώµα 5
α
, βρέθηκαν έξι (6) αιχµές αυτής της κατηγορίας. Οι τρείς 

είναι τυπικές, βελονοειδείς µικρού µεγέθους (εικ. 159). Οι άλλες είναι ελαφρώς 

µεγαλύτερες, µε υπόβαθρο πιο πλατιές µικρολεπίδες που φέρουν αµφίπλευρη 

απότοµη επεξεργασία (εικ.160) Μια αιχµή έχει επίπεδη επεξεργασία στο κάτω µέρος 

της κάτω όψης και θραύση από πρόσκρουση στη µύτη (εικ. 161). 

Η παρουσία των αιχµών Sauveterre στη Κλεισούρα αποτελεί - κατά τους µελετητές -

µάρτυρα επικοινωνίας µε τη ζώνη της Αδριατικής και συγκεκριµένα µε ΜΛ θέσεις 

της Βόρειας Ιταλίας, όπως το Romagnano III. 

 Μια (1) αιχµή Sauveterre βρέθηκε στο σπήλαιο Ulbrich, την εποχή των 

ανασκαφών του Markovits η οποία πιθανόν προέρχεται από το ΜΛ στρώµα, αλλά 

158

159

160

161
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λόγω διατάραξης της στρωµατογραφικής ακολουθίας βρέθηκε σε πρωιµότερο 

στρώµα (Galanidou 2003). 

Στο Σιδάρι Κέρκυρας αναφέρεται η παρουσία πέντε µεγάλων αιχµών και 37 µικρών 

ατυπικών αιχµών, χωρίς όµως να δίνονται 

περισσότερα στοιχεία (Sordinas 2003) 

Μερικές ατυπικές αιχµές µε ράχη έχουν 

βρεθεί στα ΜΛ στρώµατα της Κλεισούρας 

(Kaczanowska et al. 2010). Kάποιες έχουν 

ως υπόβαθρο λεπίδες είναι συµµετρικές, µε 

ρετούς καλής ποιότητας κατά µήκος της 

πλευράς έναντι της ράχης (εικ. 162).  

162. Αιχμές με ράχη, σπήλαιο Κλεισούρας (Καczanowska et al. 2010) 

163. Αιχμή με ρετούς στη βάση, σπήλαιο Φράγχθι (Perlès 1990) 

 

Στα στρώµατα της Ανώτερης Μεσολιθικής στο 

Φράγχθι (φάση VIII) βρέθηκε µια ατυπική µικρή 

αιχµή από πυριτόλιθο που φέρει ρετούς στη βάση και 

ίχνη – στίγµατα µαύρης ουσίας στο κάτω ήµισυ του 

σώµατος (εικ.163). Ενδεχοµένως τα στίγµατα αυτά 

να είναι υπολείµµατα κάποιας οργανικής κόλλας, που 

είχε χρησιµοποιηθεί για τη στειλέωση της αιχµής.   

Η απουσία αιχµών στα στρώµατα της φάσης VIII 

οδηγεί στη σκέψη πως για το κυνήγι χρησιµοποιούνταν οι αιχµηρές µικρολεπίδες µε 

ράχη που αφθονούν στη λιθοτεχνία αυτής της περιόδου (Perlès 1990,76). 

Στο µεταβατικό στάδιο  προς την Τελική ΜΛ VIII/ΙΧ κάνει για πρώτη φορά την 

εµφάνισή του στο σπήλαιο Φράγχθι µια τριγωνική µικρολιθική αιχµή που έχει 

εγκάρσια κόψη και αµφιπρόσωπη επεξεργασία
2
.  

                                                           
2
 Tυπολογικά κατατάσσεται στην κατηγορία F 4 (Famille F), σύµφωνα µε την ταξινόµηση του Ηugot 

(Hugot 1957). Η ταξινόµηση των βλητικών όπλων στις λιθοτεχνίες της Αφρικής που επιχείρησε ο 

Hugot, παρέχει µια καλή εποπτεία στις διάφορες κατηγορίες αιχµών. ∆ιακρίνει 9 κατηγορίες, οι οποίες 

µε τη σειρά τους υποδιαιρούνται σε επιµέρους τύπους. 
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Συνολικά βρέθηκαν τέσσερις (4) αιχµές αυτού του τύπου (εικ. 164), αριθµός που 

αντιστοιχεί στο 2.7% των εργαλείων µε επεξεργασία (Perlès 1990). Είναι 

κατασκευασµένες από πυριτόλιθο καλής ποιότητας. Το άνω άκρο αφήνεται 

ακατέργαστο µετά την απόσπαση, ενώ οι δύο πλευρές συγκλίνουν σε µια επιµήκη 

αιχµή µε κοντό ηµι-απότοµο και αµφιπρόσωπο ρετούς.  

Αιχµές µε τα ίδια χαρακτηριστικά απαντούν επίσης στο στρώµα ΙΧ της Τελικής ΜΛ 

(εικ. 165), και στη µετάβαση στην προκεραµική ΝΛ - στρώµα ΙΧ/Χ. 

145.  Αιχμές βελών με εγκάρσια κόψη σπήλαιο Φράγχθι – στρώμα VIII/ΙΧ (Perlès 1990) 

165. Αιχμές με  εγκάρσια κόψη σπήλαιο Φράγχθι – στρώμα ΙΧ (Perlès 1990) 

166. Αιχμές με  εγκάρσια κόψη σπήλαιο Φράγχθι – στρώμα Χ (Perlès 1990) 

 

Οι δυο αιχµές που βρέθηκαν στο στρώµα ΙΧ διαφέρουν µορφολογικά, καθώς οι 

πλευρές της µίας είναι κυρτές και της δεύτερης κοίλες. Οι διαστάσεις τους είναι 0.8 x 

0.75 x 0.2 εκ. και 0.85 x 0.8 x 0.15 εκ. (Perlès 1990). Τέλος, στις απαρχές της ΝΛ, 

στο στρώµα Χ, απαντούν και πάλι οι µικρο-αιχµές αυτής της κατηγορίας (εικ. 166). 

Σε αντίθεση µε τους γεωµετρικούς µικρόλιθους που διαφέρουν σε σχέση µε τις 

προηγούµενες φάσεις, οι αιχµές παρουσιάζουν οµοιότητες που µαρτυρούν µια 

συνέχεια και µια πολιτισµική συνάφεια στο µεταβατικό αυτό στάδιο. Οι διαστάσεις 

τους είναι 1.16 x 0.9 x 0.2 εκ. και 1.25 x 0.95 x0.24 εκ. 

Oι γεωµετρικοί µικρόλιθοι της Μεσολιθικής Ελλάδας ως επί το πλείστον δεν 

ακολουθούν τους σταθερότυπους της Β. Ευρώπης. Είναι µεν µικρόλιθοι, αλλά 

συνήθως όχι γεωµετρικοί και καθόλου τυποποιηµένοι. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στην 
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περίπτωση του υλικού από το Σιδάρι της Κέρκυρας, όπου τα 222 σχετικά ευρήµατα 

αφορούν σε άµορφα τραπέζια, ή τρίγωνα χωρίς το στερεότυπο γεωµετρικό σχήµα 

(Sordinas 2003, 96).  

Ορισµένοι γεωµετρικοί µικρόλιθοι απαντούν στο υλικό από το σπήλαιο Ζαίµη. 

Ειδικά στο στρώµα V oι γεωµετρικοί µικρόλιθοι συνιστούν το 1/3 των εργαλείων. 

Πρόκειται κυρίως για τραπέζιους ή τραπεζοειδείς µικρόλιθους, υπάρχει δε ένας 

µηνοειδής και ένα σκαληνό τρίγωνο (Galanidou 2003). 

Στην Κλεισούρα κυρίως βρίσκουµε ατυπικούς µικρόλιθους τραπέζιου ή τριγωνικού 

σχήµατος και ελάχιστους πραγµατικούς γεωµετρικούς µικρόλιθους (Κοumouzelis et 

al. 2003). Aντίθετα στο Φράγχθι βρίσκουµε αρκετά δείγµατα από τραπέζιους 

συµµετρικούς ή ασύµµετρους µικρόλιθους σε κολόβωση (εικ. 167) και λίγους 

τριγωνικούς (εικ. 168). 

167. Τραπέζιοι  μικρόλιθοι, σπήλαιο Φράγχθι – στρώμα VIII (Perlès 1990) 

168. Τριγωνικοί μικρόλιθοι, σπήλαιο Φράγχθι – στρώμα VIII (Perlès 1990) 

 

 

Κατά τη σύντοµη διάρκεια της ΜΛ η Ελλάδα ήταν µια στεριά και µια θάλασσα 

αντιθέσεων. Η περιοχή του Αιγαίου και η ανατολική Ελλάδα φαίνεται πως έγινε 

νωρίτερα αποδέκτης νέων πολιτισµικών επιρροών, σε αντίθεση µε τη ∆υτική Ελλάδα 

που παρέµεινε πιο «συντηρητική». Τα σποραδικά ευρήµατα σε διάφορα σηµεία της 

χώρας, ηπειρωτικά, παράκτια ή νησιωτικά, υποδηλώνουν τη συνύπαρξη ή τη διαδοχή 

διαφορετικών κοινωνιών, µε διαφορετική οικονοµία και πολιτισµικό υπόβαθρο, 

διαφορετική τρόπο ζωής και ουσιαστικά µε διαφορετική ταυτότητα (Galanidou 

2011).  
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5. ΟΙ ΑΙΧΜΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Ο οψιανός και ο πυριτόλιθος αποτελούν τις δυο βασικές κατηγορίες πρώτης ύλης που 

απαντούν στις ΝΛ λιθοτεχνίες. Ο οψιανός είναι ένα µαύρο ηφαιστειακό πέτρωµα τα 

κοιτάσµατα του οποίου είναι λιγοστά και σπανίζουν στην ευρύτερη περιοχή του ελλαδικού 

χώρου. Αναλύσεις του φάσµατος των ραδιοϊσοτόπων έχει δείξει πως η κύρια πηγή του 

οψιανού που βρέθηκε στην ηπειρωτική Ελλάδα, προέρχεται από το νησί της Μήλου. 

Όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, ο οψιανός απαντά ήδη σε µικρές ποσότητες 

στα στρώµατα της Μεσολιθικής περιόδου στο Φράγχθι. Μετά την 5
η
 χιλιετία,όµως, η 

χρήση του υλικού γνωρίζει µεγάλη αύξηση, στο πλαίσιο της διακίνησης προϊόντων 

µέσω του ανταλλακτικού εµπορίου (Μουνδρέα – Αγραφιώτη 1996β). 

Σε ότι αφορά τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της ΝΛ λιθοτεχνίας, παρατηρείται µια σαφής 

προτίµηση στην παραγωγή λεπίδων και µικρολεπίδων. Οι λεπίδες οψιανού αποσπούνται από 

προετοιµασµένους κωνικούς πυρήνες µε την τεχνική της πίεσης που τελειοποιήθηκε στη 

διάρκεια της τελικής ΝΛ. Αντίθετα, οι λεπίδες πυριτόλιθου προκύπτουν µε την τεχνική της 

έµµεσης επίκρουσης και για το λόγο αυτό οι πλευρές και οι ακµές τους είναι ακανόνιστες, εν 

συγκρίσει µε τις λεπίδες οψιανού (Μουνδρέα – Αγραφιώτη 1996β). Στην πρώιµη και µέση 

ΝΛ η παραγωγή περιορίζεται κυρίως στην παραγωγή λεπιδόµορφων εργαλείων µε ιδιαίτερα 

περιορισµένη επεξεργασία, που συνήθως χρησιµοποιείται για την ανανέωση των φθαρµένων 

ενεργών άκρων. Στην ύστερη και τελική ΝΛ η επεξεργασία γνωρίζει µεγάλη απήχηση και 

αυξάνεται κατά πολύ ο αριθµός των στερεότυπων εργαλείων (ξέστρα, οπείς, αιχµές). Οι 

αιχµές βελών, κυρίως από οψιανό, γνωρίζουν µεγάλη διάδοση στη νότια Ελλάδα και τις 

Κυκλάδες (Μουνδρέα – Αγραφιώτη 1996β). Επίσης εξακολουθεί η παραγωγή 

γεωµετρικών µικρολίθων, όπως τουλάχιστον τεκµαίρεται από την παρουσία τους στα 

στρώµατα του Φράγχθι (Perlés 2004). 

Πριν περάσουµε να δούµε αναλυτικά τους διαφόρους τύπους των ΝΛ αιχµών θα πρέπει να 

σηµειώσουµε πως τα όρια µεταξύ των κατηγοριών δεν είναι πάντοτε σαφή, καθώς τα 

µορφολογικά κριτήρια αρκετές φορές είναι παραπλήσια (Evans, Renfrew 1968, 56,  Perlés 

2004, 192). Σε µια προσπάθεια οργάνωσης του υλικού επελέγη η ταξινόµηση που 

χρησιµοποιεί η Perlés για τις αιχµές που παρουσιάζονται στις ενότητες 5.1 και 5.2 

(Perlés 2004). Για τις αιχµές µε ή χωρίς µίσχο και πτερύγια (ενότητες 5.3, 5.4 και 

5.5), ακολουθείται η ταξινόµηση που χρησιµοποίησαν οι Εvans και Renfrew (Εvans, 

Renfrew 1968). Τέλος για την παρουσίαση των αιχµών δοράτων (ενότητα 5.6) 

επελέγη ο τρόπος ταξινόµησης του υλικού από τη Φτελιά (Galanidou 2002).  
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι αιχµών από τις πλέον σηµαντικές και 

καλά δηµοσιευµένες θέσεις του ελλαδικού χώρου. Πρώτα παρατίθενται οι αιχµές από 

την ηπειρωτική Ελλάδα, από Β προς Ν και εν συνεχεία οι αιχµές από την περιοχή του 

Αιγαίου. 

5.1 Κεφαλές βελών µε εγκάρσια κόψη  

Πρόκειται για βλητικό όπλο µε τραπεζοειδές σχήµα, µε διαστάσεις µεγαλύτερες σε 

σχέση µε τους τραπεζοειδείς γεωµετρικούς µικρόλιθους, το οποίο, όπως είδαµε,  

πρωτοεµφανίζεται στη λιθοτεχνία του σπηλαίου Φράγχθι ήδη στα τέλη της 

Μεσολιθικής περιόδου.  

∆έκα κεφαλές βελών µε εγκάρσια κόψη (εικ.169) έχουν βρεθεί στο σπήλαιο της 

∆ράκαινας στην 

Κεφαλονιά. Το µεγάλο 

πλάτος στο µέτωπο της 

αιχµής θεωρείται πως 

προκαλούσε ευρεία πληγή 

(Μεταξάς 2009).   

 

169. Αιχμές με  εγκάρσια κόψη, σπήλαιο Δράκαινας (Μεταξάς 2009) 

170. Αιχμές με  εγκάρσια κόψη, σπήλαιο Φράγχθι (Perlès 2004) 

 

Οι αιχµές µε εγκάρσια κόψη στο σπήλαιο Φράγχθι αποτελούν χαρακτηριστικό 

εργαλείο στα στρώµατα της Μέσης ΝΛ, ενώ εξαφανίζονται την επόµενη περίοδο. 

Έχουν βρεθεί σαράντα (40) αιχµές αυτού του τύπου, 11 από οψιανό, 16 από µελίχροο 

πυριτόλιθο και 12 από σοκολατί ίασπη (Perlés 2004).  Το υπόβαθρό τους είναι 

µεγάλες φολίδες και το τελικό τους σχήµα είτε είναι βραχύσωµο και φαρδύ, είτε 

ραδινό. Έχουν δεχτεί επεξεργασία στην άνω και κάτω απόληξη ή σπανιότερα κατά 

µήκος των πλευρών. Και στις δυο περιπτώσεις η επεξεργασία είναι ηµι-απότοµη, 
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φαρδιά, αµφιπρόσωπη που επιτεύχθηκε µε πίεση (εικ.170). Αιχµές αυτού του τύπου 

έχουν βρεθεί και σε άλλες θέσεις της Μέσης ΝΛ στην Ελλάδα, όπως στην Ελάτεια 

Βοιωτίας και τα Βασιλικά της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά είναι µορφολογικά 

σχετικά διαφορετικές. Για παράδειγµα οι αιχµές από την Πλατειά Μαγούλα Ζάκρου, 

είναι πιο βραχύσωµες και φέρουν επεξεργασία παράλληλη  και µακριά (Perlés 2004).    

5.2 Ατυπικές αιχµές µε ώµο   

Ασύµµετρες αιχµές µε ιδιαίτερα οξυκόρυφη 

απόληξη στο πάνω µέρος και ώµο που 

σχηµατίζεται στη µία πλευρά της βάσης του 

εργαλείου. Ο µίσχος είναι φαρδύς και απολήγει 

σε οβάλ ή ευθύ σχήµα.  

Oρισµένες ασύµµετρες ατυπικές αιχµές µε ώµο 

(εικ.171) έχουν βρεθεί στο σπήλαιο της 

∆ράκαινας στην Κεφαλονιά (Μεταξάς 2009).    

 

171. Αιχμές με ώμο, σπήλαιο Δράκαινας (Μεταξάς 2009) 

172. Αιχμές με ώμο, σπήλαιο Φράγχθι (Perlès 2004) 

Στο σπήλαιο Φράγχθι βρέθηκαν µόνο οχτώ (8) αιχµές αυτού του τύπου, ωστόσο η 

παρουσία τους είναι σηµαντική καθώς φαίνεται πως αποτελούν το µεταβατικό τύπο
1
 

ανάµεσα στις αιχµές µε εγκάρσια κόψη και στα κατ’ εξοχήν εκηβόλα όπλα µε µίσχο 

και πτερύγια που εξετάζονται στη συνέχεια. Οι οχτώ αιχµές τοποθετούνται 

χρονολογικά στο τέλος της Μέσης ΝΛ και στη µεταβατική φάση από τη Μέση στη 

Νεότερη  ΝΛ (εικ.172). Ως πρώτη ύλη έχει χρησιµοποιηθεί οψιανός, ίασπης, γηγενή 

                                                           
1
 Αυτό επιβεβαιώνεται από την εύρεση στην Ελάτεια Βοιωτίας µιας κεφαλής βέλους µε εγκάρσια κόψη 

στην οποία διακρίνεται η απαρχή µιας εγκοπής – ώµου. Η αιχµή αυτή τοποθετείται χρονολογικά στη 

µετάβαση από τη Μέση στη Νεότερη  ΝΛ (Perlés 2004).   
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πετρώµατα. Επίσης έχουν µετατραπεί σε αιχµές λεπίδες µε στίλβη από µελίχροο 

πυριτόλιθο. Το µήκος τους κυµαίνεται από 2.3 έως 4 εκ. και το πλάτος τους από 1.5 

έως 1.9 εκ. (Perlés 2004).   

5.3 Αιχµές χωρίς µίσχο 

173. Αιχμές τύπου Fierra από τους Σιταγρούς Μακεδονίας (Tringham 2003) 

174. Αιχμές τριγωνικού σχήματος από τους Σιταγρούς Μακεδονίας (Tringham 2003) 

175. Αιχμή βέλους από την Κεφάλα Κέας (Coleman 1977) 

 

Στη Μακεδονία και συγκεκριµένα στους Σιταγρούς ∆ράµας 

έχουν βρεθεί ορισµένες απλές αιχµές που µορφολογικά 

εντάσσονται σε δύο κατηγορίες. Η µία αφορά λεπιδόµορφες 

µικρολιθικές αιχµές τύπου Fiera (εικ. 173) και η δεύτερη αιχµές 

τριγωνικές µε κυρτές πλευρές και βάση, που έχουν δεχτεί 

αµφιπρόσωπη κοντή επεξεργασία µε άµεση κρούση (εικ.174). Η 

ανάλυση των ιχνών χρήσης έδειξε πως οι τριγωνικές αιχµές είναι 

ακέραιες, χωρίς ίχνη πρόσκρουσης στη µύτη, γεγονός που 

σηµαίνει πως χάθηκαν κατά λάθος στο πεδίο πριν προλάβουν να χρησιµοποιηθούν 

(Τringham 2003).  

Στην Κεφάλα Κέας ένα εργαλείο µε µυτερή βάση πιθανότατα ήταν αιχµή βέλους 

(εικ.175) καθώς δεν υπάρχουν ίχνη στην άνω απόληξη που να υποδηλώνουν ότι είχε 

χρησιµοποιηθεί σε διατρητικές εργασίες (Coleman 1977).  

173

174

175



 

Στην ανασκαφή του οικισµού του 

(33) χωρίς µίσχο, που µπορούν µε βεβαιότητα να θεωρηθούν ως εκηβόλες 

(κατηγορίες DI, DII). 

αµφιπρόσωπη καλύπτουσα επεξεργασία (

εντάσσονται οι αιχµές που στην άνω όψη φέρουν χαµηλή  καλύπτουσα επεξεργασία 

και στην κάτω υπερκαλύπτουσα ή κοντή (

Ορισµένες αιχµές χωρίς µίσχο παρουσιάζουν µεγάλη µορφολογική οµοιότητα µε τις 

ωοειδείς αιχµές δοράτων που βρέ

 

176. Αιχμή της κατηγορίας DI, 

177. Αιχμή της κατηγορίας DIΙ, 

178. Αιχμή ωοειδούς σχήματος, Σάλιαγκος 

 

5.4 Αιχµές µε µίσχο 

 

Στη Σκοτεινή Θαρρουνίων 

ατρακτόσχηµο περίγραµµα (

µόλις δηλώνεται (Perlés 

σπήλαιο Κίτσου (Perlés 

αιχµών του σπηλαίου που είναι από οψιανό, η εν λόγω αιχµή είναι φτιαγµένη σε 

υπόβαθρο από διαυγή πυριτόλιθο χρώµατος µπεζ. Σε αυτόν τον τύπο εντάσσεται και 

µια επιµήκης µισχωτή αιχµή από οψιανό που βρέθη

Βοιωτίας (εικ.181) ( Kourtessi

 

176

Στην ανασκαφή του οικισµού του Σάλιαγκου βρέθηκαν τριάντα τρεις αιχµές 

(33) χωρίς µίσχο, που µπορούν µε βεβαιότητα να θεωρηθούν ως εκηβόλες 

). Oι αιχµές της κατηγορίας DI έχουν δεχτεί χαµηλή 

αµφιπρόσωπη καλύπτουσα επεξεργασία (εικ.176), ενώ στην κατηγορία 

εντάσσονται οι αιχµές που στην άνω όψη φέρουν χαµηλή  καλύπτουσα επεξεργασία 

και στην κάτω υπερκαλύπτουσα ή κοντή (εικ.177) (Εvans, Renfrew

Ορισµένες αιχµές χωρίς µίσχο παρουσιάζουν µεγάλη µορφολογική οµοιότητα µε τις 

ωοειδείς αιχµές δοράτων που βρέθηκαν στην ίδια θέση (εικ. 178)  

, Σάλιαγκος (Evans, Renfrew 1968) 

, Σάλιαγκος (Evans, Renfrew 1968) 

ωοειδούς σχήματος, Σάλιαγκος (Evans, Renfrew 1968) 

Σκοτεινή Θαρρουνίων απαντά ένας τύπος αιχµής που έχει χαρακτηριστικό 

ατρακτόσχηµο περίγραµµα (εικ. 179). Ο µίσχος τους είναι ιδιαίτερα επιµήκης και 

 1993). O ίδιος τύπος αιχµής (εικ. 180) απαντά και σ

 1981). Σε αντίθεση µε τη συντριπτική πλειοψηφία των 

αιχµών του σπηλαίου που είναι από οψιανό, η εν λόγω αιχµή είναι φτιαγµένη σε 

υπόβαθρο από διαυγή πυριτόλιθο χρώµατος µπεζ. Σε αυτόν τον τύπο εντάσσεται και 

µια επιµήκης µισχωτή αιχµή από οψιανό που βρέθηκε στο σπήλαιο Σαρακηνού 

Kourtessi – Philippakis et al. 2008)  
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τρεις αιχµές οψιανού 

(33) χωρίς µίσχο, που µπορούν µε βεβαιότητα να θεωρηθούν ως εκηβόλες 

έχουν δεχτεί χαµηλή 

), ενώ στην κατηγορία DII 

εντάσσονται οι αιχµές που στην άνω όψη φέρουν χαµηλή  καλύπτουσα επεξεργασία 

Renfrew 1968). 

Ορισµένες αιχµές χωρίς µίσχο παρουσιάζουν µεγάλη µορφολογική οµοιότητα µε τις 

ένας τύπος αιχµής που έχει χαρακτηριστικό 

). Ο µίσχος τους είναι ιδιαίτερα επιµήκης και 

) απαντά και στο 

. Σε αντίθεση µε τη συντριπτική πλειοψηφία των 

αιχµών του σπηλαίου που είναι από οψιανό, η εν λόγω αιχµή είναι φτιαγµένη σε 

υπόβαθρο από διαυγή πυριτόλιθο χρώµατος µπεζ. Σε αυτόν τον τύπο εντάσσεται και 

κε στο σπήλαιο Σαρακηνού 

178



 

179. Ατρακτόσχημη αιχμή, Σκοτεινή

180. Ατρακτόσχημη αιχμή, σπήλαιο

181. Eπιμήκης μισχωτή αιχμή από

 

Μια σπασµένη αιχµή που ίσως ανήκει στην κατηγορία των ατρακτόσχηµων έχει 

βρεθεί και στο σπήλαιο Φράγχθι

Ενενήντα (90) αιχµές οψιανού 

του Σάλιαγκου. Οι περισσότερες έχουν δεχτεί αµφιπρόσωπη 

επεξεργασία, αλλά υπάρχουν και ορισµένες πιο «άτεχνες»

Παρατηρείται µια οµοιογένεια σε ότι αφορά το µέγεθός τους

δυο στενές και επιµήκεις αιχµές 

 

Σκοτεινή Θαρρουνίων  (Perlés 1993) 

σπήλαιο Κίτσος (Perlés 1981) 

από το σπήλαιο Σαρακηνού (Kourtessi – Philippakis 

Μια σπασµένη αιχµή που ίσως ανήκει στην κατηγορία των ατρακτόσχηµων έχει 

σπήλαιο Φράγχθι (Perlés 2004).   

Στη Φτελιά Μυκόνου οι αιχµές µε µίσχο έχουν 

ως υπόβαθρο λεπίδες ή µικρολεπίδες οψιανού 

και έχουν δεχτεί επεξεργασία µε την τεχνική 

της πίεσης. Το σώµα τους είναι τριγωνικό ή 

αµυγδαλόσχηµο καλύπτοντας τα 2/3 του 

συνολικού µεγέθους του εργαλείου

Ο µίσχος άλλοτε µόλις διακρίνεται, κυρίως 

όµως είναι ευδιάκριτος και είτε είναι παχύς και 

πλατύς, είτε λεπτός και µυτερός (

2002).  

182.  Αιχμές με μίσχο, Φτελιά Μυκόνου 

2002) 

 

οψιανού µε µίσχο έχουν βρεθεί στην ανασκαφή του οικισµού 

. Οι περισσότερες έχουν δεχτεί αµφιπρόσωπη 

υπάρχουν και ορισµένες πιο «άτεχνες» (Εvans, Renfrew

Παρατηρείται µια οµοιογένεια σε ότι αφορά το µέγεθός τους. Εξαίρεση αποτελούν 

δυο στενές και επιµήκεις αιχµές µε πολύ επιµεληµένη επεξεργασία (εικ.
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 et al. 2008) 

Μια σπασµένη αιχµή που ίσως ανήκει στην κατηγορία των ατρακτόσχηµων έχει 

οι αιχµές µε µίσχο έχουν 

µικρολεπίδες οψιανού 

και έχουν δεχτεί επεξεργασία µε την τεχνική 

της πίεσης. Το σώµα τους είναι τριγωνικό ή 

αµυγδαλόσχηµο καλύπτοντας τα 2/3 του 

συνολικού µεγέθους του εργαλείου (εικ. 182). 

Ο µίσχος άλλοτε µόλις διακρίνεται, κυρίως 

αι είτε είναι παχύς και 

πλατύς, είτε λεπτός και µυτερός (Galanidou 

Αιχμές με μίσχο, Φτελιά Μυκόνου (Galanidou 

µε µίσχο έχουν βρεθεί στην ανασκαφή του οικισµού 

. Οι περισσότερες έχουν δεχτεί αµφιπρόσωπη καλύπτουσα 

Renfrew 1968). 

Εξαίρεση αποτελούν 

εικ.183) καθώς 
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και ορισµένες πολύ µικρές αιχµές που ίσως στειλεώνονταν και σε καµάκια 

ψαρέµατος (εικ. 184). Ως προς το σχήµα  άλλες  έχουν κυρτές πλευρές (εικ. 185)  και 

άλλες ευθύγραµµες (εικ. 186)  Η συνεχής επιµεληµένη επεξεργασία κατά µήκος των 

πλευρών σε ορισµένες αιχµές δίνει την εντύπωση «κεντήµατος» (εικ. 187) 

 

183. Eπιμήκεις αιχμές με μίσχο, Σάλιαγκος (Evans, Renfrew 1968) 

184. Αιχμές μικρού μεγέθους, Σάλιαγκος (Evans, Renfrew 1968) 

185. Αιχμή με κυρτές πλευρές, Σάλιαγκος (Evans, Renfrew 1968) 

186. Αιχμή με ευθύγραμμες πλευρές, Σάλιαγκος (Evans, Renfrew 1968)  

187. Αιχμή με επιμελημένη ακραία επεξεργασία, Σάλιαγκος (Evans, Renfrew 1968) 

 

5.5 Αιχµές µε µίσχο και πτερύγια 

Πρόκειται για αιχµές που αφθονούν στα στρώµατα της Νεότερης και Τελικής ΝΛ σε 

όλο τον Ελλαδικό χώρο. Όπως και οι απλές αιχµές µε µίσχο, έλκουν την καταγωγή 

τους από την Εγγύς Ανατολή. ∆ιάφορες παραλλαγές τους γνωρίζουν µεγάλη διάδοση 

στην περιοχή της Σαχάρας, αλλά και σε διάφορα σηµεία της Ευρώπης, και αργότερα 

στη Βόρεια Αµερική.  

183 184

184 186 187



128 

 

Είναι κατά κύριο λόγο ευθύγραµµες συµµετρικές και λαµβάνουν το σχήµα τους µε 

επιµελή αµφιπρόσωπη επεξεργασία µε πίεση. Tα πτερύγια – ή αλλιώς άγκιστρα – 

διαµορφώνονται µε τη λάξευση εγκοπών στο σηµείο που το σώµα της αιχµής 

συναντά τον µίσχο σχηµατίζοντας οξεία γωνία µικρότερη των 90 µοιρών (Εvans – 

Renfrew 1968). ∆ιακρίνονται διάφοροι τύποι βάσει µορφολογικών λεπτοµερειών που 

τροποποιούνται στο πέρασµα του χρόνου. 

Σχεδόν όλες οι αιχµές στο ∆ισπηλιο Καστοριάς καλύπτονται από ρετούς που έγινε 

µε πίεση και όχι µε κρούση. Είναι κατασκευασµένες αποκλειστικά από πυριτόλιθο 

και έχουν ένα κεντρικό µίσχο που πλαισιώνεται στις περισσότερες περιπτώσεις από 

δυο πλευρικές οπισθόδροµες απολήξεις (εικ.188). Βρέθηκαν σε σχετικά µικρό βάθος,  

188. Αιχμές με μακρές οπισθόδρομες απολήξεις, Δισπηλιό Καστοριάς (Τσαγκούλη 2002)  

189. Αιχμές με μίσχο και πτερύγια από την Αυγή Καστοριάς (Αndreansen 2011) 

190. Αιχμές με μίσχο και πτερύγια από το Διμήνι (Τσούντας 1908)  

191. Αιχμή με μίσχο και πτερύγια από το Σέσκλο (Τσούντας 1908) 

 

188

189

                                                                                                                          190                           191 
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 το πολύ 1.5µ, και αποτελούν σηµαντική χρονολογική ένδειξη καθώς είναι γνωστό 

πως ο εν λόγω τύπος αιχµής απαντά κατά κύριο λόγο στα στρώµατα της Νεότερης 

ΝΛ (Τσαγκούλη 2002).  

Στην ίδια γεωγραφική ενότητα, στην Αυγή Καστοριάς οι αιχµές κατασκευάζονται 

επίσης από πυριτόλιθο. ∆ιακρίνονται συµµετρικές αιχµές µε µίσχο και δυο πλευρικές 

οπισθόδροµες απολήξεις και αιχµές που τα πτερύγια εξέχουν ελάχιστα από το σώµα 

της αιχµής (εικ.189) Ως υπόβαθρο έχουν χρησιµοποιηθεί µικρές φολίδες ή τµήµατα 

λεπίδων και φέρουν αµφιπρόσωπη καλύπτουσα επεξεργασία που πραγµατοποιήθηκε 

µέσω πίεσης (Αndreasen 2011).  

Στη Θεσσαλία, στο   Μαγνησίας έχουν βρεθεί στα στρώµατα της Νεότερης 

Νεολιθικής (5300-4500π.Χ.) εννέα (9) αιχµές µε µίσχο και πτερύγια 

κατασκευασµένες από οψιανό (εικ.190), ενώ µία (1) επίσης από οψιανό βρέθηκε στο 

Σέσκλο (εικ.191). Ο µίσχος τους είναι φαρδύς και τα πτερύγια δεν εξέχουν ιδιαίτερα 

από το σώµα (Τσούντας 1908). Στο νεολιθικό οικισµό Αγίας Σοφίας Θεσσαλίας έχει 

βρεθεί µια αιχµή µεγάλων διαστάσεων µε ιδιαίτερα επιµεληµένη αµφιπρόσωπη 

επεξεργασία (εικ.192). Τα πτερύγια διαµορφώνονται µε βαθιές αµφιπρόσωπες 

εγκοπές (Milojcic et al. 1976).  

Στο σπήλαιο της ∆ράκαινας στην Κεφαλονιά βρέθηκε µια οµάδα πολύ προσεκτικά 

κατασκευασµένων αιχµών µε µίσχο και άγκιστρα (εικ.193). Η κατασκευαστική 

ακολουθία είναι τυποποιηµένη. Ως υπόβαθρα χρησιµοποιήθηκαν λεπίδες από καλής 

ποιότητας ερυθρό ή κίτρινο πυριτόλιθο, πιθανότατα αποσπασµένες µε την τεχνική της 

πίεσης. Η δευτερογενής επεξεργασία περιλάµβανε τουλάχιστον ένα αµφίπλευρο 

υπόβαθρο (Μεταξάς 2009).3 

192. Αιχμή με μακρά πτερύγια, Αγ. Σοφία Θεσσαλίας  (Μilojcic et al. 1976)  

193. Αιχμές από πυριτόλιθο με μίσχο και πτερύγια, σπήλαιο Δράκαινας (Μεταξάς 2009) 

192

193
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Εννέα (9) αιχµές µε µίσχο και πτερύγια έχουν βρεθεί στο σπήλαιο Σκοτεινή 

Θαρρουνίων σε στρώµατα της Νεότερης και Τελικής ΝΛ. Όλες έχουν ως υπόβαθρο 

λεπίδες οψιανού. ∆ιακρίνονται σε βραχύσωµες µε πλατύ τριγωνικό σώµα (εικ. 194) και σε 

πιο ραδινές µε µακρύ µίσχο µε οβάλ ή αιχµηρή απόληξη (εικ. 195), µια εκ των οποίων έχει 

οδοντωτές πλευρές (εικ.196). Τα πτερύγιά τους δεν είναι εξελιγµένα, είναι δηλαδή κυρίως  

κοντά και µόλις εξέχουν από το σώµα. Οι επτά είναι επιπεδόκυρτης διατοµής, έχουν 

υπόβαθρο λεπίδες, και η επεξεργασία τους είναι µακριά παράλληλη  αµφιπρόσωπη 

καλύπτουσα, ή σπανιότερα υπερκαλύπτουσα που πραγµατοποιήθηκε µε πίεση. Μόνο δύο  

αιχµές ατρακτόσχηµες αµφίκυρτης διατοµής φέρουν υποπαράλληλη επεξεργασία (εικ.197) 

(Perlés 1993).  

 

 

 

194. Αιχμές με πλατύ τριγωνικό σώμα, Σκοτεινή Θαρρουνίων (Perlés 1993) 

195. Αιχμή με μακρύ μίσχο,  Σκοτεινή Θαρρουνίων (Perlés 1993) 

196. Αιχμή με οδοντωτές πλευρές, Σκοτεινή Θαρρουνίων (Perlés 1993) 

197. Αιχμή αμφίκυρτης διατομής, με υποπαράλληλη επεξεργασία, Σκοτεινή Θαρρουνίων (Perlés 

1993) 

 

Οι αιχµές µε πτερύγια και µίσχο στο σπήλαιο Κίτσου Λαυρίου  χρονολογούνται στη 

Νεότερη ΝΛ και είναι κατασκευασµένες από οψιανό. Εξαίρεση αποτελεί  µία αιχµή 

από καστανό πυριτόλιθο που φέρει πολύ µακριές και αιχµηρές οπισθόδροµες 

απολήξεις και θυµίζει την αιχµή από την Αγία Σοφία Θεσσαλίας, για την οποία ήδη 

194

195 196
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έγινε λόγος παραπάνω. Ο µίσχος της έχει σπάσει και οι πλευρές είναι οδοντωτές  

(εικ.198). Μορφολογικά διαφέρουν καθώς απαντούν αιχµές κοντές ροµβοειδείς (εικ. 

199), αιχµές µε επίµηκες σώµα (εικ. 200) µε επιµήκη µίσχο (εικ.201) ή οδοντωτές 

πλευρές (εικ.202). Τα πτερύγια είτε µόλις εξέχουν από το σώµα και δίνουν µια 

ασυµµετρία στο τελικό σχήµα (εικ.203), είτε είναι πιο εξέχοντα (εικ.204). Ο µίσχος 

έχει παράλληλες ή συγκλίνουσες πλευρές διαµορφωµένες µε ηµιαπότοµο αµφίπλευρο 

και αµφιπρόσωπο ρετούς και αιχµηρή ή κοµµένη απόληξη. 

198. Αιχμή με μακρές οπισθόδρομες απολήξεις, σπήλαιο Κίτσου (Perlés 1981) 

199.Κοντές ρομβοειδείς αιχμές, σπήλαιο Κίτσου (Perlés 1981) 

200. Αιχμές με επίμηκες σώμα, σπήλαιο Κίτσου (Perlés 1981) 

201. Αιχμή με επιμήκη μίσχο, σπήλαιο Κίτσου (Perlés 1981) 

202.Αιχμή με οδοντωτές πλευρές, σπήλαιο Κίτσου (Perlés 1981) 

203. Αιχμές με κοντά πτερύγια, σπήλαιο Κίτσου (Perlés 1981) 

204. Αιχμή με εξέχοντα πτερύγια, σπήλαιο Κίτσου (Perlés 1981) 

 

 

Η επεξεργασία των αιχµών είναι αµφιπρόσωπη καλύπτουσα ή υπερκαλύπτουσα. Σε 

ορισµένες αιχµές είναι πολύ προσεγµένη παράλληλη ώστε διακρίνεται η λεπίδα που 
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χρησιµοποιήθηκε ως υπόβαθρο. Οι πιο επιµήκεις αιχµές φέρουν καλύπτουσα 

ακανόνιστη επεξεργασία που αφαιρεί την πληροφορία του υποβάθρου, αν και µάλλον 

φαίνεται πως επρόκειτο για φολίδες 

 

 

205. Αιχμή με επιμήκη μίσχο και πτ

206. Αιχμή με επιμήκη τριγωνικό 

207. Αιχμή με ευρύ σώμα και πτερύγια

 

Στο σπήλαιο του Σαρακηνού στην ανατολική Βοιωτία

µισχωτές αιχµές και αιχµές µε πτερύγια (

Στο στρώµα Α6 που χρονολογείται στην Τελική ΝΛ, βρέθηκαν δύο αιχµές από 

οψιανό Από οψιανό ήταν σχεδόν στην πλειοψηφία του και το υπόλοιπο υλικό του 

στρώµατος. Η µία αιχµή φαίνεται καθαρά πως έχει δουλευτεί σε υπόβαθρο λεπίδας

(εικ. 205), ενώ η δεύτερη έχει

επεξεργασία που δίνει οδοντωτή µορφή στις συγκλίνουσες πλευρές. Στο χρονολογικά 

σύγχρονο στρώµα Α8, βρέθηκε µια αιχµή από διαυγή ξανθό πυριτόλιθο µε ευρύ 

σώµα και επιµεληµένη επεξεργασία

αποκρούσµατα λαξευµένου λίθου από αυτό το στρώµα είναι από οψιανό. 

αιχµή µε ευρύ σώµα από ξανθό πυριτόλιθο βρέθηκε στο στρώµα Α15, που επίσης 

χρονολογείται στην τελική Νεολιθική

Οι µελετητές αναφέρουν πως οι αιχµές 

αποκαλυφθέντων εργαλείων.
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χρησιµοποιήθηκε ως υπόβαθρο. Οι πιο επιµήκεις αιχµές φέρουν καλύπτουσα 

ακανόνιστη επεξεργασία που αφαιρεί την πληροφορία του υποβάθρου, αν και µάλλον 

για φολίδες (Perlés 1981). 

και πτερύγια, σπήλαιο Σαρακηνού (Kourtessi – Philippakis

τριγωνικό σώμα, σπήλαιο Σαρακηνού (Kourtessi – Philippakis

ευρύ σώμα και πτερύγια, σπήλαιο Σαρακηνού (Kourtessi – Philippakis

Στο σπήλαιο του Σαρακηνού στην ανατολική Βοιωτία έχουν βρεθεί εκτός από απλές 

αιχµές και αιχµές µε πτερύγια (Kourtessi – Philippakis et al. 2008)

Στο στρώµα Α6 που χρονολογείται στην Τελική ΝΛ, βρέθηκαν δύο αιχµές από 

οψιανό Από οψιανό ήταν σχεδόν στην πλειοψηφία του και το υπόλοιπο υλικό του 

Η µία αιχµή φαίνεται καθαρά πως έχει δουλευτεί σε υπόβαθρο λεπίδας

, ενώ η δεύτερη έχει ευρύ τριγωνικό σώµα και έχει δεχτεί επιµεληµένη 

επεξεργασία που δίνει οδοντωτή µορφή στις συγκλίνουσες πλευρές. Στο χρονολογικά 

σύγχρονο στρώµα Α8, βρέθηκε µια αιχµή από διαυγή ξανθό πυριτόλιθο µε ευρύ 

σώµα και επιµεληµένη επεξεργασία (εικ.206), αν και στο σύνολό τους τα 

αποκρούσµατα λαξευµένου λίθου από αυτό το στρώµα είναι από οψιανό. 

αιχµή µε ευρύ σώµα από ξανθό πυριτόλιθο βρέθηκε στο στρώµα Α15, που επίσης 

χρονολογείται στην τελική Νεολιθική (εικ.207). 

Οι µελετητές αναφέρουν πως οι αιχµές ανέρχονται στο 5,09 % στο σύνολο των 

αποκαλυφθέντων εργαλείων. 
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χρησιµοποιήθηκε ως υπόβαθρο. Οι πιο επιµήκεις αιχµές φέρουν καλύπτουσα 

ακανόνιστη επεξεργασία που αφαιρεί την πληροφορία του υποβάθρου, αν και µάλλον 

Philippakis et al. 2008) 

Philippakis et al. 2008) 

Philippakis et al. 2008) 

έχουν βρεθεί εκτός από απλές 

. 2008).  

Στο στρώµα Α6 που χρονολογείται στην Τελική ΝΛ, βρέθηκαν δύο αιχµές από 

οψιανό Από οψιανό ήταν σχεδόν στην πλειοψηφία του και το υπόλοιπο υλικό του 

Η µία αιχµή φαίνεται καθαρά πως έχει δουλευτεί σε υπόβαθρο λεπίδας 

ευρύ τριγωνικό σώµα και έχει δεχτεί επιµεληµένη 

επεξεργασία που δίνει οδοντωτή µορφή στις συγκλίνουσες πλευρές. Στο χρονολογικά 

σύγχρονο στρώµα Α8, βρέθηκε µια αιχµή από διαυγή ξανθό πυριτόλιθο µε ευρύ 

ο σύνολό τους τα 

αποκρούσµατα λαξευµένου λίθου από αυτό το στρώµα είναι από οψιανό. Άλλη µια 

αιχµή µε ευρύ σώµα από ξανθό πυριτόλιθο βρέθηκε στο στρώµα Α15, που επίσης 

5,09 % στο σύνολο των 

207
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Εντυπωσιακό είναι το σύνολο δεκαέξι (16) αιχµών βελών από πυριτόλιθο ή οψιανό 

που βρέθηκαν στο σπήλαιο του Ευριπίδη στη Σαλαµίνα και χρονολογούνται στη 

Νεώτερη ή την Τελική Νεολιθική 

(Λώλος 2000). Στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία έχουν µίσχο και πτερύγια 

και καλύπτουσα αµφιπρόσωπη 

επεξεργασία (εικ.208), που βρίσκει 

συγκριτικά παράλληλα στη λιθοτεχνία 

από το Σάλιαγκο και το σπήλαιο Ζα στη 

Νάξο.  

Ανάµεσά τους διακρίνονται αρκετές 

αιχµές µε οδοντωτές πλευρές, 

αντίστοιχες µε αυτές που έχουν βρεθεί 

στη Σκοτεινή Ευβοίας, στο σπήλαιο 

Κίτσου Λαυρίου, στην Αλεπότρυπα 

∆ιρού και στο Φράγχθι. 

208. Αιχμές από το σπήλαιο Ευριπίδη  Σαλαμίνας (Λώλος 2000) 

209. Αιχμές από τη Βαράσοβα Αιτ/νίας (Μόσχος, Μαυρίδης 2012) 

 

Στη θέση Πάγκαλη της Βαράσοβας 

Αιτωλοακαρνανίας, έχει ερευνηθεί σε πλάτωµα 

νεολιθική εγκατάσταση, όπου εκτός των άλλων 

βρέθηκαν πολλές µισχωτές αιχµές βελών 

(εικ.209). Οµοιότητες αναγνωρίζονται µε 

αντίστοιχες αιχµές από το Σάλιαγκο και τη 

Φτελιά (Μόσχος, Μαυρίδης 2012).  

Σε ότι αφορά τις πρώτες ύλες υπερισχύει ο 

ραδιολαρίτης και ακολουθούν ο πυριτόλιθος, ο 

οψιανός και το µάρµαρο. Στη θέση, µαζί µε τις αιχµές βρέθηκαν και πολλά οστά 

άγριων ζώων, που υποδηλώνουν µε σαφήνεια µια ζωηρή κυνηγετική δραστηριότητα 

στη δύσβατη αυτή περιοχή. 

 

208

209
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Στον Άγιο ∆ηµήτριο (Λέπρεο) βρέθηκαν αρκετές αιχµές βελών από οψιανό που 

διακρίνονται σε υποκατηγορίες βάσει ορισµένων διακριτικών χαρακτηριστικών 

(Moundrea – Agrafioti 2008). Η πιο χαρακτηριστική οµάδα αφορά σε αιχµές µε 

µακρύ µίσχο και κοντά πτερύγια µε αµφιπρόσωπη καλύπτουσα επεξεργασία 

(εικ.210). Τα πτερύγια δηµιουργήθηκαν στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας µε τη 

δηµιουργία αµφιπρόσωπων εγκοπών. Η αιχµή που εικονίζεται άκρα δεξιά έχει ένα 

πτερύγιο µε αποτέλεσµα να θυµίζει τις ασύµµετρες αιχµές µε ώµο. 

                                                                                            

 

210. Αιχμές με μακρύ μίσχο και κοντά πτερύγια, Άγιος Δημήτριος Ηλείας (Μoundrea-Agrafioti 

2008) 

211.Αιχμές με πλευρική αμφιπρόσωπη ή εναλλάξ επεξεργασία, Άγιος Δημήτριος Ηλείας 

(Μoundrea-Agrafioti 2008) 

212. Αιχμές με ρομβοειδές σχήμα, Άγιος Δημήτριος Ηλείας (Μoundrea-Agrafioti 2008) 

213. Αιχμή με μίσχο και κοντά πτερύγια από τη Λέρνα (Kozlowski et al. 1996) 
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Η δεύτερη οµάδα αφορά αιχµές µε πλευρική αµφιπρόσωπη ή εναλλάξ επεξεργασία. 

Το υπόβαθρο που είναι συνήθως µια λεπίδα οψιανού, παραµένει εν πολλοίς άθικτο. Ο 

µίσχος µπορεί να είναι κοντός ή µακρύς και τα πτερύγια διαµορφώνονται µε εγκοπές 

(εικ. 211)  Στην τρίτη οµάδα βρίσκουµε µερικές βραχύσωµες ροµβοειδείς αιχµές 

(εικ. 212). Η επεξεργασία είναι ακραία ηµιαπότοµη αµφιπρόσωπη και τα πτερύγιά 

τους µόλις διακρίνονται.   

Η ποικιλία στη µορφολογία των αιχµών του Αγίου ∆ηµητρίου υποδηλώνει, σύµφωνα 

µε την µελετήτρια του υλικού, πως οι αιχµές φτιάχτηκαν από τους ίδιους τους 

χρήστες τους και πως δεν αποτελούν προϊόν εξειδικευµένης εργασίας. Επίσης θεωρεί 

πως οι αιχµές µορφοποιούνταν κάθε φορά αναλόγως µε το θήραµα που επρόκειτο να 

θηρευτεί. 

Mία αιχµή µε µίσχο και κοντά πτερύγια από οψιανό (εικ. 213) έχει βρεθεί στη  

Λέρνα Αργολίδας, ωστόσο οι µελετητές του υλικού θεωρούν ότι ίσως η παρουσία 

της στα νεολιθικά στρώµατα οφείλεται σε διατάραξη, καθώς τέτοιες αιχµές αφθονούν 

στον ορίζοντα της ΠΕΧ (Λέρνα ΙΙΙ) στη Λέρνα  (Kozlowski et al. 1996). 

Οι αιχµές µε µίσχο και πτερύγια κάνουν την εµφάνισή τους στο Φράγχθι στην 

Νεότερη ΝΛ αλλά η παρουσία τους γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στην Τελική ΝΛ, οπέτε 

και υπάρχει µεγαλύτερη ποικιλία στους τύπους (Perlés 2004).  

∆ιακρίνονται σε έξι υποκατηγορίες.  

Η πρώτη αφορά σε δεκαέξι (16) αιχµές οψιανού µε κοντά πτερύγια και παράλληλη 

µακριά επεξεργασία, που επιτεύχθηκε µε την τεχνική της πίεσης (εικ. 214). 

Αποτελούν το πλέον ευδιάκριτο, οµοιογενές και ποιοτικό σύνολο, στην κατηγορία 

των διατρητικών βλητικών όπλων. Το µήκος τους κυµαίνεται από 2.6 έως 3.7 εκ. και 

το πλάτος τους από 10.9 έως 1.3 εκ. Το σώµα µπορεί να  αποτελεί τα 2/3 του 

εργαλείου, ενδέχεται όµως ο µίσχος να είναι µακρύς και να καταλαµβάνει το µισό 

µέγεθος της αιχµής. Το µήκος του µίσχου µπορεί να κυµαίνεται από 0.6 έως 

1.45εκ.ενώ το πλάτος του είναι πιο σταθερό, από 0.7 έως 0.85εκ. Τα πτερύγια 

εξέχουν από το σώµα ελάχιστα και η επεξεργασία είναι καλύπτουσα ή 

υπερκαλύπτουσα. Ως υπόβαθρο χρησιµοποιούνται πολύ ευθύγραµµες λεπίδες και ο 

µίσχος καταλαµβάνει την κάτω απόληξη της λεπίδας. Πρόκειται για χαρακτηριστικό 
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τύπο της Νεότερης και κυρίως της Τελικής ΝΛ που απαντά και σε άλλες ελλαδικές 

θέσεις, όπως στα Θαρρούνια.  

214. Αιχμές  με κοντά πτερύγια και παράλληλη μακριά επεξεργασία από το Φράγχθι (Perlés 2004) 

 

Η επόµενη υποκατηγορία αφορά δύο (2) αιχµές σε υπόβαθρο λεπίδας µε ακραία µερική 

επεξεργασία (εικ. 215).Η εικονιζόµενη έχει µακρύ µίσχο και τα πτερύγια δηλώνονται ως 

εξάρµατα
2
. Χρονικά τοποθετούνται στην Τελική ΝΛ.  

Στην τρίτη υποκατηγορία κατατάσσονται    εννέα (9) αιχµές µε οδοντωτές πλευρές. 

Έχουν κοντό µίσχο, ευρύ τριγωνικό σώµα, πτερύγια καλά σχηµατισµένα που 

διακρίνονται ευκρινώς από το σώµα (εικ. 216). Μια εξ αυτών φέρει µακρά 

οπισθόδροµα πτερύγια
3
 (εικ.217). Πλην µίας, είναι φτιαγµένες από οψιανό και έχουν 

ως υπόβαθρο φολίδες και όχι λεπίδες. Το µήκος τους κυµαίνεται µεταξύ 2.5 και 4 εκ 

και το πλάτος τους µεταξύ 1.5 και 2.7 εκ. Η επεξεργασία είναι αµφιπρόσωπη άλλοτε 

καλύπτουσα και άλλοτε ακραία. Η οδόντωση έχει επιτευχθεί µέσω πίεσης µε τη 

χρήση µιας ακίδας (Perlés 2004). Xρονολογικά τοποθετούνται στην Νεότερη και Τελική 

ΝΛ.  

                   

                                                           
2
 ∆εδοµένου ότι η γωνία των εγκοπών είναι αµβλεία και τα πτερύγια µόλις διαφαίνονται, η εν λόγω 

αιχµή θα µπορούσε να καταταχθεί στην κατηγορία των αιχµών µε µίσχο.  
3
 Μόνο 6 αιχµές (5 από οψιανό και µία από πυριτόλιθο) έχουν πραγµατικές οπισθόδροµες απολήξεις 

ως πτερύγια (Perlés 2004, 195). 

214
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215. Αιχµή  µε κοντά πτερύγια σε υπόβαθρο 

λεπίδας,  Φράγχθι (Perlés 2004) 

216. Αιχµές  µε οδοντωτές πλευρές,  Φράγχθι 

(Perlés 2004)  

217. Αιχµή µε οδοντωτές πλευρές και µακρά 

πτερύγια, Φράγχθι (Perlés 2004)  

 

Η τέταρτη επιµέρους κατηγορία αφορά αιχµές 

βελών αµφίκυρτης διατοµής, µε 

υποπαράλληλη καλύπτουσα επεξεργασία 

(εικ.218).  Ο µίσχος έχει ένα σχετικό µήκος, το 

σώµα είναι οξυκόρυφο και τα πτερύγια 

διακριτά. Στο Φράγχθι έχουν βρεθεί πέντε (5) 

αιχµές αυτού του τύπου που εντάσσονται στον 

ορίζοντα της Νεότερης ή Τελικής ΝΛ (Perlés 

2004) κάτι που συνάδει µε την παρουσία δυο παρόµοιων αιχµών στα Θαρρούνια. Η 

εικονιζόµενη αιχµή είναι ιδιαίτερα ευµεγέθης, καθώς έχει µήκος 4.9εκ. και πλάτος 2εκ. 

Η επόµενη κατηγορία είναι παρεµφερής µε την τέταρτη και αφορά σε δώδεκα (12) αιχµές  

επιπεδόκυρτης διατοµής, µε υποπαράλληλη καλύπτουσα επεξεργασία (εικ.219).  

Χρονολογικά εντάσσονται στον ορίζοντα της Νεότερης ή Τελικής ΝΛ (Perlés 2004). Το 

σύνολο είναι ετερογενές καθώς απαντούν κοντές ή πιο µεγάλες αιχµές και ο µίσχος αναλόγως 

διαφέρει σε µήκος. Τα πτερύγια εξέχουν ευκρινώς από το σώµα που είναι τριγωνικό και 

οξυκόρυφο. Η µέτρια ποιότητα εκτέλεσης δίνει την εντύπωση πειραµατισµών. 

Τέλος αναφέρονται ξεχωριστά τέσσερις (4) αιχµές από πυριτόλιθο ή ίασπη σε υπόβαθρο 

λεπίδας (εικ. 220) που χρονολογικά εντάσσονται στην Νεότερη ΝΛ. Aριστερά απεικονίζεται 

µια επιµήκης αιχµή σε υπόβαθρο λεπίδας από µελίχροο πυριτόλιθο µε στίλβη. Η επεξεργασία 

είναι κοντή συνεχής και στις δύο όψεις και αφήνει ανέπαφο το υπόβαθρο, ώστε να 

διακρίνεται η κάθετη νεύρωση της λεπίδας. 

215

216

217
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218. Αιχµή αµφίκυρτης διατοµής, µε υποπαράλληλη καλύπτουσα επεξεργασία,  Φράγχθι (Perlés 

2004)  

219. Αιχµή επιπεδόκυρτης διατοµής, µε υποπαράλληλη καλύπτουσα επεξεργασία, Φράγχθι 

(Perlés 2004)  

220. Αιχµές από πυριτόλιθο σε υπόβαθρο λεπίδας, Φράγχθι (Perlés 2004)  

 

Ο µίσχος είναι πολύ κοντός και τα πτερύγια δηλώνονται µε αβαθείς εγκοπές. ∆εξιά βλέπουµε 

µια πιο βραχύσωµη αιχµή από πυριτόλιθο που έχει υποστεί θερµική επεξεργασία. Η άνω όψη 

φέρει υπο-παράλληλη, ηµι-απότοµη καλύπτουσα επεξεργασία, ενώ η κάτω όψη χαµηλή. Ο 

µίσχος είναι κοντός και τα πτερύγια ασύµµετρα. Το εργαλείο χρησιµοποιήθηκε ξανά ως 

µπέκ.  

221. Αιχµές βελών από οψιανό, Αλεπότρυπα ∆ιρού (Παπαθανασόπουλος 1996)  

222. Αιχµή µε οδοντωτές πλευρές, Αλεπότρυπα ∆ιρού (Παπαθανασόπουλος 1996)  

223. Αιχµή σε υπόβαθρο λεπίδας, Αλεπότρυπα ∆ιρού (Παπαθανασόπουλος 1996)  
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Στην Αλεπότρυπα ∆ιρού και συγκεκριµένα στα στρώµατα της Τελικής ΝΛ έχουν 

βρεθεί αποκλειστικά µισχωτές αιχµές βελών από οψιανό ή πυριτόλιθο (Κουρτέση – 

Φιλιππάκη 2011) (εικ. 221) Μια αιχµή µε κοντό µίσχο και κοντά πτερύγια  έχει 

πλευρές µε έντονη οδόντωση (εικ. 222) Η επεξεργασία είναι η συνήθης αµφίπλευρη, 

αµφιπρόσωπη καλύπτουσα ή υπέρκαλύπτουσα. (Παπαθανασόπουλος 1996, 226). Μια 

αιχµή µε ακραία επεξεργασία είναι διαµορφωµένη σε υπόβαθρο λεπίδας (εικ. 223).      

Αιχµές µε άγκιστρα απαντούν και στον νεολιθικό οικισµό της Φτελιάς Μυκόνου 

(Galanidou 2002). Ποσοτικά είναι ισάριθµες µε τον πιο απλουστευµένο τύπο, δηλαδή 

τις αιχµές µε µίσχο. Και αυτές είναι διαµορφωµένες σε λεπίδες ή µικρολεπίδες από 

οψιανό. ∆ιακρίνονται αιχµές τριγωνικές ή αµυγδαλόσχηµες µε άγκιστρα που δεν 

εξέχουν ιδιαίτερα από το κυρίως σώµα της αιχµής. Έχουν είτε επίµηκες οξυκόρυφο 

σώµα µε µακρύ ή κοντό µίσχο (εικ.224), είτε βραχύ και ευρύ σώµα µε κοντό µίσχο 

(εικ.225).  

224. Αιχµές µε επίµηκες σώµα, Φτελιά Μυκόνου (Galanidou 2002)  

225. Αιχµές µε βραχύ και ευρύ σώµα, Φτελιά Μυκόνου (Galanidou 2002) 

226. Αιχµή µε κοντή επεξεργασία, Φτελιά Μυκόνου (Galanidou 2002) 

227. Αιχµή µε καλύπτουσα και υπερ-καλύπτουσα επεξεργασία, Φτελιά Μυκόνου (Galanidou 

2002) 

 

 

224

226
227
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Η επεξεργασία είναι καλύπτουσα,  ή κοντή (εικ.226), ενώ υπάρχουν και αιχµές που 

στη µια όψη φέρουν καλύπτουσα επεξεργασία και στην άλλη υπερκαλύπτουσα 

(εικ.227).    

Αιχµές µε µίσχο και πτερύγια (εικ.228) που θυµίζουν πολύ τις αιχµές από τη Φτελιά 

έχουν βρεθεί επίσης και στη θέση Μαύρη Σπηλιά της Μυκόνου (Βelmont, Renfrew 

1964). 

Οι αιχµές µε µίσχο και πτερύγια που βρέθηκαν στο Σάλιαγκο της Αντίπαρου 

κατατάσσονται ξέχωρα τυπολογικά στην κατηγορία Β (Εvans, Renfrew 1968). Oι 

αιχµές αυτής της κατηγορίας βρέθηκαν σε µεγάλους αριθµούς στα βαθύτερα 

στρώµατα κατοίκησης της θέσης. 

Φαίνεται δηλαδή ότι προτιµήθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν κατά κόρον από τους 

πρώτους αποίκους του νησιού. Οι αιχµές έχουν επίµηκες ή τριγωνικό σώµα που 

καταλαµβάνει σε µήκος τα 2/3 του εργαλείου. Η επεξεργασία είναι αµφιπρόσωπη 

καλύπτουσα ή υπερκαλύπτουσα (εικ.229).  

Στον πολιτισµό του Σαλιάγκου αποδίδονται και ορισµένες αιχµές ίδιας τεχνοτροπίας 

(εικ.230) που βρέθηκαν στο Βουνί της Αντιπαρου (Εvans, Renfrew 1968). 

228. Αιχµές από τη Μαύρη Σπηλιά Μυκόνου (Βelmont, Renfrew 1964) 
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229. Αιχμές με μίσχο και άγκιστρα, Σάλιαγκος Αντιπάρου (Εvans, Renfrew 1968) 

230. Αιχμή με μίσχο και άγκιστρα, Βουνί Αντιπάρου (Εvans, Renfrew 1968) 
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5.6 Αιχµές δοράτων 

Στην κατηγορία αυτή βρίσκουµε ορισµένες χαρακτηριστικές αιχµές, διαφόρων 

µεγεθών και σχηµάτων που διακρίνονται για την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής 

τους. Η επεξεργασία τους είναι κατά κύριο λόγο χαµηλή αµφιπρόσωπη καλύπτουσα ή 

υπερκαλύπτουσα και επετεύχθη µε την τεχνική της πίεσης.  

Θεωρείται πως στειλεώνονταν σε δόρυ, ενώ η προσεγµένη κατασκευή τους και η 

απουσία ιχνών χρήσης οδηγεί στη σκέψη πως δεν χρησιµοποιούνταν στο κυνήγι, 

αλλά είχαν κάποιο συµβολικό χαρακτήρα ( Carter, Ydo 1996 164-165, Μουνδρέα – 

Αγραφιώτη 1996β). ∆ιακινούνταν, δηλαδή, ως "σύµβολα γοήτρου", στα νότια Βαλκάνια 

και στην Ελλάδα από τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο ως τις Κυκλάδες και τα νησιά του 

ανατολικού Αιγαίου. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι αιχµές αυτές έχουν βρεθεί σε 

διαταρραγµένα στρώµατα και κατά συνέπεια δεν µπορούν να χρονολογηθούν µε 

ακρίβεια. Μπορούν ωστόσο µε ασφάλεια να τοποθετηθούν χρονικά στο τέλος της ΝΛ 

ή στη µετάβαση στην ΠΕΧ.   

5.6.1. Τριγωνικές αιχµές 

231. Τριγωνικές αιχμές από τη Θεσσαλία (Τσούντας 1908) 

 

Στη Θεσσαλία, και συγκεκριµένα στις ακροπόλεις του ∆ιµηνιού και Σέσκλου, στον 

Πύργο και στο Ραχµάνι βρέθηκαν λίγες τριγωνικές αιχµές από πυριτόλιθο που είτε 

είναι βραχύσωµες, είτε πιο ραδινές (εικ.231) (Τσούντας 1908). Επίσης, τριγωνικές 

αιχµές  µας είναι γνωστές και από την έρευνα στα Πευκάκια (Karimali 1994). 

 

231
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Στη Σκοτεινή Εύβοιας έχει βρεθεί µια τριγωνική αιχµή από ίασπη (εικ.232), που 

δέχτηκε  αµφιπρόσωπη καλύπτουσα επεξεργασία µε πίεση (Perlés 1993), ενώ στο 

σπήλαιο Κίτσου Αττικής βρέθηκαν δυο τριγωνικές αιχµές από πυριτόλιθο (εικ.233) 

(Perlés 1981). Στην ίδια λογική κινείται και µια αιχµή από ανοιχτόχρωµο ίασπη που 

βρέθηκε στο σπήλαιο Σαρακηνού (εικ. 234). Η βάση της έχει δεχτεί ειδική 

επεξεργασία, για να γίνει ελαφρώς κοίλη και κάθετη. Χρονολογείται στην Τελική 

Νεολιθική (Κοurtessi – Philippakis et al. 2008)  

232. Τριγωνική αιχμή από ίασπη, Σκοτεινή 

Θαρρουνίων (Perlés 1993) 

233. Τριγωνικές αιχμές από πυριτόλιθο, σπήλαιο 

Κίτσου (Perlés 1981) 

234. Τριγωνική αιχμή από πυριτόλιθο, σπήλαιο 

Σαρακηνού (Κοurtessi – Philippakis et al. 2008) 

 

Στον Άγιο ∆ηµήτριο (Λέπρεο Ηλείας) 

βρέθηκαν πέντε τριγωνικές αιχµές σε κακή 

κατάσταση διατήρησης (Μοundrea – Agrafioti 

2008).Οι δύο είναι ακέραιες και διαφέρουν σηµαντικά ως προς τις διαστάσεις και το 

τελικό σχήµα. Η µία είναι µεγάλη και τριγωνική, ενώ η δεύτερη είναι κοντή, 

ισοσκελής µε κυρτές πλευρές (εικ.235). Η κακή κατάσταση διατήρησης αποτελεί 

ένδειξη πως οι αιχµές αυτές είχαν χρησιµοποιηθεί. Όλες είναι εξαιρετικής ποιότητας 

και είναι πιθανό να δέχτηκαν επιπλέον θερµική επεξεργασία. Σε αντίθεση µε την 

πλειοψηφία του υλικού από τον Άγιο ∆ηµήτριο, που είναι κατασκευασµένο µε  

232
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235. Τριγωνική αιχμή από λευκό πυριτόλιθο, Ασέα (Holmberg 1944) 

236. Τριγωνική αιχμή από πυριτόλιθο, Λέρνα (Kozlowski et al. 1996) 

237. Τριγωνικές αιχμές από πυριτόλιθο, Άγ. Δημήτριος Ηλείας (Moundrea-Agrafioti 2008) 

 

οψιανό, οι εν λόγω αιχµές είναι φτιαγµένες από πυριτόλιθο διαφόρων χρωµάτων και 

ποιοτήτων. Φαίνεται µάλιστα πως δεν αποτελούν µέρος της επιτόπιας λιθοτεχνικής 

παραγωγής, αλλά κατασκευάστηκαν από εξειδικευµένους τεχνίτες και εποµένως είναι 

προϊόντα που έφτασαν στο Λέπρεο µέσω ανταλλακτικού εµπορίου.  

 Στην Ασέα Αρκαδίας έχει βρεθεί µια µικρή τριγωνική αιχµή δόρατος από λευκό 

πυριτόλιθο (εικ.236) (Ηοlmberg 1944) 

Στη Λέρνα έχει βρεθεί µια τριγωνική αιχµή από εξωτικό σπάνιο πυριτόλιθο 

(Κοzlowski et al. 1996). Oι δύο όψεις του υποβάθρου έχουν δεχτεί αδρή επεξεργασία, 

ενώ το τελικό σχήµα στην αιχµή δόθηκε µε παράλληλη επιµεληµένη επεξεργασία 

(εικ.237).  

Στο Φράγχθι έχουν βρεθεί έξι (6) τριγωνικές αιχµές εξαιρετικής ποιότητας και 

µεγάλων διαστάσεων (εικ.238). Οι πέντε είναι φτιαγµένες από σοκολατί ίασπη 

λεπτόκοκκο και ιδιαίτερα οµοιογενή, και η µία από χαλκηδόνιο. Όλες έχουν δεχτεί  

µε πίεση εναλλάξ αµφιπρόσωπη καλύπτουσα επεξεργασία, συνήθως µακριά και 

237

236
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παράλληλη. Τα αντικείµενα αυτά φαίνεται πως δεν κατασκευάστηκαν στο σπήλαιο, 

αλλά ήρθαν στο Φράγχθι στην τελική τους µορφή, αν αναλογιστούµε πως η πρώτη 

ύλη τους δεν απαντά στην περιοχή και επιπλέον πως δεν βρέθηκαν καθόλου 

αποτρίµµατα από την κατεργασία τους (Perlés 2004). Οι αιχµές είναι απόλυτα 

συµµετρικές και ραδινές. Έχουν ευθύγραµµη κάθετη βάση, ως προς τον άξονα του µήκους 

και είναι λοξές σε προφίλ. Οι πλευρές τους συγκλίνουν σε µυτερή απόληξη. Εξαίρεση 

αποτελεί η αιχµή που εικονίζεται κάτω αριστερά, η οποία είναι βραχύσωµη και έχει 

αποστρογγυλεµένη την άνω απόληξη.    

          

238. Τριγωνικές αιχμές από ίασπη, σπήλαιο Φράγχθι (Perlés 2004) 

239, 240. Τριγωνικές αιχμές από πυριτόλιθο,  Κέας (Coleman 1977) 

241 Τριγωνικές αιχμές από οψιανό, σπήλαιο Ζα Νάξου (Zachos 1990) 
234 

 

238

239

240

241



 

Στην Κεφάλα Κέας βρέθηκαν δυο

240). Όπως και στην περίπτωση του σπηλαίου Φράγχθι 

στο νησί, αλλά εισήχθηκαν στην τελική τους µορφή, αν κρίνουµε από το γεγονός ότι 

η πρώτη ύλη τους δεν απαντά στην περιοχή και επιπλέον ότι δεν βρέθηκαν καθόλου 

αποτρίµµατα από την κατεργασία τους. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί η ξεχωριστ

ποιότητα που διακρίνει αυτές τις αιχµές, εν συγκρίσει µε την υπόλοιπη µέτριας 

ποιότητας λιθοτεχνία από οψιανό που βρέθηκε στον οικισµό

αιχµή αρ.234, καστανέρυθρου χρώµατος, βρέθηκε µέσα σε κτιστό τάφο, που περιείχε τα 

σκελετικά κατάλοιπα ενός άνδρα ηλικίας 33 ετών

κιτρινωπό χρώµα και αποτελεί επιφανειακό εύρηµα από την περιοχή µεταξύ του οικισµού και 

του νεκροταφείου (Coleman

Τέλος, δύο τριγωνικές αιχµές εξαιρετικής κατασκευής από οψιανό

βρέθηκαν στα στρώµατα της Τελικής Νεολιθικής του 

Ζachos 1990). 

 

5.6.2. Ωοειδείς αιχµές (ovates

Oι ωοειδείς αιχµές απαντούν στο Αιγαίο και απουσιάζουν εντελώς στην Ηπειρωτική 

Ελλάδα. 

237. Ωοειδείς αιχμές, Παούρα Κέας (

238, 239. Ωοειδείς αιχμές από οψιανό, Φτελιά Μυκόνου (

                                                                                                          

έθηκαν δυο τριγωνικές αιχµές δόρατος από πυριτόλιθο

. Όπως και στην περίπτωση του σπηλαίου Φράγχθι  οι αιχµές δεν κατασκευάστηκαν 

στο νησί, αλλά εισήχθηκαν στην τελική τους µορφή, αν κρίνουµε από το γεγονός ότι 

η πρώτη ύλη τους δεν απαντά στην περιοχή και επιπλέον ότι δεν βρέθηκαν καθόλου 

αποτρίµµατα από την κατεργασία τους. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί η ξεχωριστ

ποιότητα που διακρίνει αυτές τις αιχµές, εν συγκρίσει µε την υπόλοιπη µέτριας 

ποιότητας λιθοτεχνία από οψιανό που βρέθηκε στον οικισµό  (Coleman

αιχµή αρ.234, καστανέρυθρου χρώµατος, βρέθηκε µέσα σε κτιστό τάφο, που περιείχε τα 

πα ενός άνδρα ηλικίας 33 ετών, ενώ η αιχµή αρ.235, έχει γκριζωπό 

κιτρινωπό χρώµα και αποτελεί επιφανειακό εύρηµα από την περιοχή µεταξύ του οικισµού και 

Coleman 1977, 87) 

ύο τριγωνικές αιχµές εξαιρετικής κατασκευής από οψιανό

βρέθηκαν στα στρώµατα της Τελικής Νεολιθικής του σπηλαίου Ζα στη Νάξο

ovates)  

ι ωοειδείς αιχµές απαντούν στο Αιγαίο και απουσιάζουν εντελώς στην Ηπειρωτική 

. Ωοειδείς αιχμές, Παούρα Κέας (Torrence 1991) 

. Ωοειδείς αιχμές από οψιανό, Φτελιά Μυκόνου (Galanidou 2002) 

                                                                                                           
Στο πλαίσιο επιφανειακής έρευνας 

στη Παούρα Κέας

(6) ωοειδείς αιχµές από εισηγµένο 

πυριτόλιθο (εικ. 2

1991)  
242

243
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από πυριτόλιθο (εικ. 239, 

εν κατασκευάστηκαν 

στο νησί, αλλά εισήχθηκαν στην τελική τους µορφή, αν κρίνουµε από το γεγονός ότι 

η πρώτη ύλη τους δεν απαντά στην περιοχή και επιπλέον ότι δεν βρέθηκαν καθόλου 

αποτρίµµατα από την κατεργασία τους. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί η ξεχωριστή 

ποιότητα που διακρίνει αυτές τις αιχµές, εν συγκρίσει µε την υπόλοιπη µέτριας 

Coleman 1977). Η 

αιχµή αρ.234, καστανέρυθρου χρώµατος, βρέθηκε µέσα σε κτιστό τάφο, που περιείχε τα 

ενώ η αιχµή αρ.235, έχει γκριζωπό – 

κιτρινωπό χρώµα και αποτελεί επιφανειακό εύρηµα από την περιοχή µεταξύ του οικισµού και 

ύο τριγωνικές αιχµές εξαιρετικής κατασκευής από οψιανό (εικ. 241)  

σπηλαίου Ζα στη Νάξο ( 

ι ωοειδείς αιχµές απαντούν στο Αιγαίο και απουσιάζουν εντελώς στην Ηπειρωτική 

το πλαίσιο επιφανειακής έρευνας 

Παούρα Κέας βρέθηκαν έξι 

(6) ωοειδείς αιχµές από εισηγµένο 

εικ. 242) (Τοrrence 

244



 

Στη Φτελιά Μυκόνου 

διακρίνονται σε δύο επιµέρους κατηγορίες βάσει µεγέθους, στις ευµεγέθεις  (

) και στις πιο µικρόσωµες (

καλύπτουσα ή υπερκαλύπτουσα αµφιπρόσωπη επεξεργασία. Ορισµένες έχουν δεχτεί 

επιπλέον λεπτή και ασυνεχή ακραία επεξεργασία

Στο Σάλιαγκο έχουν βρεθεί εξήντα 

αναφέρουν ως ωοειδείς και τις κατατάσσουν σε τέσσερις κατηγορίες:

ΑΙ: µε χαµηλή αµφιπρόσωπη καλύπτουσα 

ΑΙΙ: µε καλύπτουσα επεξεργασία στην άνω όψη και αδρή επεξεργασ

ΑΙΙΙ: µε αµφιπρόσωπη αδρή  ή κοντή επεξεργασία κατά µήκος των πλευρών (

ΑΙV: απλές, µε µερική ακραία επεξεργασία (

Όλες οι αιχµές είναι από οψιανό. Το πλάτος τους δεν ξεπερνά τα 1.6εκ ενώ 

κυµαίνεται από 3 έως 6 εκ. 

η πολύ καλή ποιότητα κατασκευής (Ε

245. Ωοειδείς αιχμές από οψιανό, κατηγορία ΑΙ, Σάλιαγκος (

246. Ωοειδής αιχμή από οψιανό, κατηγορία ΑΙΙ, Σάλιαγκος (

247. Ωοειδής αιχμή από οψιανό, κατηγορία ΑΙΙΙ, Σάλιαγκος (

248. Ωοειδής αιχμή από οψιανό, κατηγορία ΑΙ

246

 βρέθηκαν οχτώ (8) ωοειδείς αιχµές από οψιανό 

διακρίνονται σε δύο επιµέρους κατηγορίες βάσει µεγέθους, στις ευµεγέθεις  (

πιο µικρόσωµες (εικ. 244). Η επιφάνειά τους διαµορφώθηκε µε χαµηλή 

καλύπτουσα ή υπερκαλύπτουσα αµφιπρόσωπη επεξεργασία. Ορισµένες έχουν δεχτεί 

επιπλέον λεπτή και ασυνεχή ακραία επεξεργασία (Galanidou 2002).   

χουν βρεθεί εξήντα (60) αιχµές, τις οποίες οι ερευνητές της θέσης τις 

αναφέρουν ως ωοειδείς και τις κατατάσσουν σε τέσσερις κατηγορίες: 

ΑΙ: µε χαµηλή αµφιπρόσωπη καλύπτουσα ή υπερκαλύπτουσα επεξεργασία (εικ.

ΑΙΙ: µε καλύπτουσα επεξεργασία στην άνω όψη και αδρή επεξεργασία στην κάτω (

ΑΙΙΙ: µε αµφιπρόσωπη αδρή  ή κοντή επεξεργασία κατά µήκος των πλευρών (

: απλές, µε µερική ακραία επεξεργασία (εικ.248).  

Όλες οι αιχµές είναι από οψιανό. Το πλάτος τους δεν ξεπερνά τα 1.6εκ ενώ 

 Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η απόλυτη συµµετρία και 

η πολύ καλή ποιότητα κατασκευής (Εvans, Renfrew 1968).  

. Ωοειδείς αιχμές από οψιανό, κατηγορία ΑΙ, Σάλιαγκος (Εvans, Renfrew 1968)

από οψιανό, κατηγορία ΑΙΙ, Σάλιαγκος (Εvans, Renfrew 1968) 

από οψιανό, κατηγορία ΑΙΙΙ, Σάλιαγκος (Εvans, Renfrew 1968)

από οψιανό, κατηγορία ΑΙV, Σάλιαγκος (Εvans, Renfrew 1968)
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από οψιανό που 

διακρίνονται σε δύο επιµέρους κατηγορίες βάσει µεγέθους, στις ευµεγέθεις  (εικ.243 

διαµορφώθηκε µε χαµηλή 

καλύπτουσα ή υπερκαλύπτουσα αµφιπρόσωπη επεξεργασία. Ορισµένες έχουν δεχτεί 

(60) αιχµές, τις οποίες οι ερευνητές της θέσης τις 

εικ. 245) 

ία στην κάτω (εικ. 246) 

ΑΙΙΙ: µε αµφιπρόσωπη αδρή  ή κοντή επεξεργασία κατά µήκος των πλευρών (εικ. 247) 

Όλες οι αιχµές είναι από οψιανό. Το πλάτος τους δεν ξεπερνά τα 1.6εκ ενώ το µήκος τους 

Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η απόλυτη συµµετρία και 

) 

 

) 

) 

245

248



 

5.6.3. Φυλλόσχηµες αιχµές

Οι φυλλόσχηµες αιχµές, το περίγραµµα των οποίων θυµίζει φύλλο,

βιβλιογραφία και ως αµυγδαλόσχηµες ή πως έχουν το σχήµα από δάκρυ (

Στο Φράγχθι έχουν βρεθεί δύο αιχµές από οψιανό

ενδέχεται να εντάσσεται και ένα ακόµη θραύσµα. Η βάση τους είναι στρογγυλή και 

έχουν δεχτεί ακανόνιστη αµφιπρόσωπη καλύπτουσα επεξεργασία

Προέρχονται από στρώµατα των οποίων η χρονολόγηση είναι ασαφής (

Αµυγδαλόσχηµες αιχµές έχουν βρεθεί στην 

τελική Νεολιθική. Η εικονιζόµενη αιχµή είναι κατασκευασµένη από 

επίπεδη επεξεργασία αφήνει υπόλοιπα φλοιού στο κέντρο και σε πλευρικά σηµεία των δύο 

όψεων (εικ. 250) (Κουρτέση 

το πάχος τους δεν ξεπερνά το µισό εκατοστό.

Μια φυλλόσχηµη αιχµή από 

στρώµατα οικίας στην Κεφάλα

άµεση κρούση (εικ. 251) (

του επιφανειακού υλικού από το νησί (

5.6.3. Φυλλόσχηµες αιχµές 

το περίγραµµα των οποίων θυµίζει φύλλο, αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία και ως αµυγδαλόσχηµες ή πως έχουν το σχήµα από δάκρυ (

έχουν βρεθεί δύο αιχµές από οψιανό, ενώ σ’ αυτή την κατηγορία 

ενδέχεται να εντάσσεται και ένα ακόµη θραύσµα. Η βάση τους είναι στρογγυλή και 

έχουν δεχτεί ακανόνιστη αµφιπρόσωπη καλύπτουσα επεξεργασία

Προέρχονται από στρώµατα των οποίων η χρονολόγηση είναι ασαφής (

Αµυγδαλόσχηµες αιχµές έχουν βρεθεί στην Αλεπότρυπα ∆ιρού και χρονολογούνται στην 

τελική Νεολιθική. Η εικονιζόµενη αιχµή είναι κατασκευασµένη από σοκολατή 

επίπεδη επεξεργασία αφήνει υπόλοιπα φλοιού στο κέντρο και σε πλευρικά σηµεία των δύο 

Κουρτέση – Φιλιππάκη 2011). Οι αιχµές αυτές είναι αρκετά λεπτές, καθώς 

το πάχος τους δεν ξεπερνά το µισό εκατοστό. 

Μια φυλλόσχηµη αιχµή από καστανέρυθρο πυριτόλιθο αναφέρεται στα νεολιθικά 

Κεφάλα Κέας. Η αιχµή έχει δεχτεί αδρή επεξεργασία µε 

(Coleman 1977), ενώ άλλη µια  απεικονίζεται στην παρουσίαση 

του επιφανειακού υλικού από το νησί (εικ.252) (Torrence 1991). 

 

249. Φυλλόσχημη αιχμή από 

οψιανό, Φράγχθι, (Perl

250. Αμυγδαλόσχημη αιχμή από 

πυριτόλιθο, Αλεπότρυπα Διρού 

(Κουρτέση – Φιλιππάκη 2011

251. Φυλλόσχημη αιχμή από την 

Κεφάλα Κέας (Coleman
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αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία και ως αµυγδαλόσχηµες ή πως έχουν το σχήµα από δάκρυ (tear-drop).  

, ενώ σ’ αυτή την κατηγορία 

ενδέχεται να εντάσσεται και ένα ακόµη θραύσµα. Η βάση τους είναι στρογγυλή και 

έχουν δεχτεί ακανόνιστη αµφιπρόσωπη καλύπτουσα επεξεργασία (εικ. 249). 

Προέρχονται από στρώµατα των οποίων η χρονολόγηση είναι ασαφής (Perlés 2004). 

και χρονολογούνται στην 

σοκολατή πυριτόλιθο. Η 

επίπεδη επεξεργασία αφήνει υπόλοιπα φλοιού στο κέντρο και σε πλευρικά σηµεία των δύο 

. Οι αιχµές αυτές είναι αρκετά λεπτές, καθώς 

πυριτόλιθο αναφέρεται στα νεολιθικά 

εχτεί αδρή επεξεργασία µε 

, ενώ άλλη µια  απεικονίζεται στην παρουσίαση 

. Φυλλόσχημη αιχμή από 

οψιανό, Φράγχθι, (Perlés 2004) 

Αμυγδαλόσχημη αιχμή από 

πυριτόλιθο, Αλεπότρυπα Διρού 

Φιλιππάκη 2011) 

. Φυλλόσχημη αιχμή από την 

Coleman 1977) 
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Στη Φτελιά Μυκόνου έχουν βρεθεί έντεκα (11) φυλλόσχηµες αιχµές από οψιανό 

(εικ. 253). Χαρακτηρίζονται από 

ωοειδείς επειδή οι απολήξεις τους είναι αιχµηρές (

χρησιµοποιήθηκαν µεγάλου µεγέθους αποκρούσµατα που διαµορφώθηκαν µε χαµηλή

καλύπτουσα ή υπερκαλύπτουσα αµφιπρόσωπη επεξεργασία. Ορ

επιπλέον λεπτή και ασυνεχή ακραία επεξεργασία

 

 

252. Φυλλόσχημη αιχμή από την Κέα (Το

253.Φυλλόσχημες αιχμές από οψιανό, Φτελιά Μυκόνου (

 

 

 

 

 

 

 

έχουν βρεθεί έντεκα (11) φυλλόσχηµες αιχµές από οψιανό 

). Χαρακτηρίζονται από απόλυτη συµµετρία και διαφοροποιούνται από τις 

ωοειδείς επειδή οι απολήξεις τους είναι αιχµηρές (Galanidou 2002). Ως υπόβαθρο 

χρησιµοποιήθηκαν µεγάλου µεγέθους αποκρούσµατα που διαµορφώθηκαν µε χαµηλή

καλύπτουσα ή υπερκαλύπτουσα αµφιπρόσωπη επεξεργασία. Ορισµένες έχουν δεχτεί 

επιπλέον λεπτή και ασυνεχή ακραία επεξεργασία 

Φυλλόσχημη αιχμή από την Κέα (Τοrrence 1991) 

Φυλλόσχημες αιχμές από οψιανό, Φτελιά Μυκόνου (Galanidou 2002) 
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έχουν βρεθεί έντεκα (11) φυλλόσχηµες αιχµές από οψιανό 

απόλυτη συµµετρία και διαφοροποιούνται από τις 

2002). Ως υπόβαθρο 

χρησιµοποιήθηκαν µεγάλου µεγέθους αποκρούσµατα που διαµορφώθηκαν µε χαµηλή 

ισµένες έχουν δεχτεί 

253
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5.7 Σύνθεση δεδοµένων 

Στη Νεολιθική περίοδο, η ενασχόληση µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία δίνει τη 

δυνατότητα ελέγχου των αποθεµάτων τροφής Έτσι το κυνήγι στο εξής και µέχρι 

σήµερα αποτελεί µια συµπληρωµατική πρακτική και κυρίως µια ευχάριστη 

ενασχόληση (Runnels et al. 2009, 179, Οrtega y Gasset 1995, 40). H παρουσία 

πληθώρας µικρών αιχµών µε µίσχο ή ώµο σε διάφορες νεολιθικές θέσεις, βεβαιώνει 

τη χρήση του τόξου και στην ελληνική γη (Runnels et al. 2009, 179).  

 

Ορισµένες αιχµές, σχετικά µεγάλου µεγέθους, εξαιρετικής ποιότητας και ιδιαίτερης 

µορφολογίας, που στειλεώνονταν σε δόρυ, όπως είδαµε παραπάνω, θεωρείται σχεδόν 

βέβαιο πως δεν ήταν αποκλειστικώς χρηστικά εργαλεία, αλλά αποτελούσαν σύµβολα 

κύρους ή δύναµης, που οι κάτοχοί τους θα προέβαλαν σε συνάξεις ή τελετουργικά 

δρώµενα (Demoule, Perlés 1993, 404, Μουνδρέα-Αγραφιώτη 1996β). 

Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί πως ένα αρχαίο αντικείµενο µπορεί να ενσωµατώνει 

συµβολισµό, σύµφωνα µε τις αρχές της µετα-διαδικαστικής αρχαιολογίας. Μια λίθινη 

αιχµή, εν προκειµένω, µπορεί να έχει συµβολική αξία, ως δώρο, ως κειµήλιο, ως 

τρόπαιο, ως ενθύµιο µιας διαβατήριας τελετής, ως έµβληµα κ.λ.π.  

Οι άνθρωποι άλλοτε, αλλά ακόµη και σήµερα, πιστεύουν πως οι λίθοι και οι 

κρύσταλλοι που δηµιουργήθηκαν µέσα στην αγκαλιά της γης, σφράγισαν στον 

πυρήνα τους την δύναµη και την ενέργειά της, είναι δηλαδή ζωντανά κοµµάτια γης, 

που εκπέµπουν δύναµη. Έτσι, από πολύ νωρίς άρχισαν να τους χρησιµοποιούν ως 

φυλαχτά δύναµης, θεραπείας και προστασίας (Karimali 2005, 187). Για την 

κατασκευή ορισµένων αιχµών δοράτων επιλέγονται ενίοτε εξωτικές πρώτες ύλες, 

όπως για παράδειγµα οι τριγωνικές αιχµές από ίασπι που βρέθηκαν στο Φράγχθι 

(Perlés 2004). Το αλλόχθονο σπάνιο πέτρωµα, που βρίσκουµε σε ορισµένες αιχµές, 

ίσως λειτουργούσε ως φορέας ιδιοτήτων και συµβολισµών. 

Το ίδιο φαίνεται πως ισχύει και µε το χρώµα ορισµένων αιχµών, όπως για παράδειγµα 

µερικές πυριτολιθικές αιχµές κόκκινου χρώµατος, που βρέθηκαν στο σπήλαιο της 

∆ράκαινας στην Κεφαλονιά. Η χρήση ερυθρωπού πυριτόλιθου σχεδόν αποκλειστικά 

για αιχµές βελών και κυρίως η αποφυγή της χρήσης του για άλλες κατηγορίες 

τεχνέργων, αποτελεί αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό (Mεταξάς 2009). Κατά πάσα 

πιθανότητα παραπέµπει σε µεταφυσικές αντιλήψεις σχετικά µε το ερυθρό χρώµα, 
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παρόµοιας φύσης µε εθνογραφικά παρατηρηµένες
4
, κάτι που ενισχύεται περαιτέρω 

από την επιλεκτική καύση αιχµών από ερυθρωπό πυριτόλιθο. Ούτε αυτό το στοιχείο 

µπορεί να ερµηνευθεί ορθολογικά, και µάλλον πρέπει να εκληφθεί ως αποτέλεσµα 

κάποιου είδους τελετουργίας (Mεταξάς 2009). 

Συµβολικές προεκτάσεις ανιχνεύονται επίσης στις περιπτώσεις που οι αιχµές 

αποτελούν κτέρισµα µέσα σε τάφο. Ήδη, όπως αναφέρθηκε,  κατά τη ΝΛ περίοδο 

γνωρίζουµε πως ένας ενήλικάς άντρας ενταφιάστηκε στην Κέα, µε µοναδικό 

κτέρισµα µια µεγάλη τριγωνική αιχµή δόρατος. Το εν λόγω έθιµο 

αποκρυσταλλώνεται και είναι σχετικά σύνηθες κατά τη διάρκεια της εποχής του 

Χαλκού, οπότε και τον νεκρό συνόδευαν δεσµίδες βελών, που ίσως τοποθετούνταν 

στον τάφο µαζί µε τη φαρέτρα, µε ή χωρίς το στέλεχός τους. 

5.7.1. Γεωγραφική ∆ιασπορά 

∆εδοµένου ότι στη ΝΛ εξαπλώνεται η κατοίκηση σχεδόν σε όλο τον ελλαδικό χώρο, 

η παρούσα εργασία δεν αποσκοπεί στην πλήρη καταγραφή των θέσεων που έχουν 

δώσει αιχµές. Το ζητούµενο είναι η παρουσίαση των διαφόρων τύπων αιχµών σε 

συνάρτηση πάντα µε τη γεωγραφική τους διασπορά. Στους χάρτες 7 και 8 

αποτυπώθηκαν οι θέσεις όπου έχουν βρεθεί µισχωτές αιχµές βελών µε πτερύγια και 

αιχµές δοράτων, για τις οποίες γίνεται λόγος στο κείµενο. 

Μια αρκετά λεπτοµερή καταγραφή των θέσεων που έχουν δώσει µισχωτές αιχµές 

βελών µε πτερύγια και τριγωνικές αιχµές δοράτων έχει επιχειρήσει η Μουνδρέα –

Αγραφιώτη στο πλαίσιο της µελέτης του υλικού από το Λέπρεο Ηλείας (Moundrea – 

Agrafioti 2008) (χάρτες 9 και 10). Σηµειώνεται ωστόσο η απουσία µακεδονικών 

θέσεων, όπως το ∆ισπηλιό, όπου έχουν βρεθεί µισχωτές αιχµές. 

Oι αιχµές µε µίσχο και πτερύγια γνωρίζουν µεγάλη διάδοση και χαρακτηρίζονται από 

οµοιοµορφία κατά την Τελική Νεολιθική περίοδο, υποδεικνύοντας τη συνεχή 

αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσα σε οµάδες κυνηγών που 

είναι εξαπλωµένες γεωγραφικά. Η µελέτη εποµένως της γεωγραφικής τους διασποράς 

                                                           
4
 Το κόκκινο χρώµα αποτελεί για πολλούς λαούς σύµβολο του αίµατος και προκαλεί θετικούς ή 

αρνητικούς συνειρµούς. Αφενός είναι το χρώµα της γονιµότητας, της ερωτικής αγάπης, της 

αναπαραγωγής και της γέννησης, αφετέρου είναι το χρώµα της σάρκας, της εµµηνόρροιας, του φόνου 

και των κακών πνευµάτων.  Στις τελετές της φυλής Ndembu (Ζάµπια) το κόκκινο χρώµα έχει διττή 

ιδιότητα. Είναι είτε καλό αίµα (το αίµα του ζώου που σκοτώνει ο άντρας κυνηγός), είτε κακό αίµα 

(αίµα φόνου ή εµµηνόρροιας)  (Turner 1966, 59-60, 68-69, 79-83). 
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µας παρέχει έµµεσα πληροφορίες για τον τρόπο διάχυσης της πληροφορίας και για τη 

διαπολιτισµική επικοινωνία.    

 

Αυτό που παρατηρεί κανείς διαβάζοντας τους χάρτες είναι η µετατόπιση της 

ανθρώπινης δραστηριότητας στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά του 

Αιγαίου. Σε αυτή την αλλαγή ενδεχοµένως διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο και η 

διακίνηση του µηλιακού οψιανού.  

 

Σε ότι αφορά τις αιχµές δοράτων παρατηρούµε αφενός τη διάσπαρτη παρουσία τους 

στην ηπειρωτική Ελλάδα. Γνωρίζουν διάδοση στη Θεσσαλία και  νοτιότερα στην 

Εύβοια και την Αττική, ενώ στη Πελοπόννησο εξαπλώνονται στα δυτικά (Λέπρεο 

Ηλείας) στην ενδοχώρα (Ασέα Αρκαδίας), ανατολικά (Φράγγθι, Λέρνα) και νότια 

(Αλεπότρυπα ∆ιρού). Τέλος, µια ιδιαίτερη πολιτιστική ενότητα φαίνεται να συνδέει 

τα νησιά των Κυκλάδων, Μύκονο, Νάξο και Αντίπαρο.  

Η παρουσία αιχµών είναι µικρότερη στη Μακεδονία, ενώ δεν µας είναι γνωστά 

δείγµατα από το νησί της Κρήτης. 
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Xάρτης 7: Θέσεις που εξετάζονται στο κείµενο, στις οποίες έχουν βρεθεί αιχµές 

µε µίσχο και πτερύγια 
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Xάρτης 8: Θέσεις µε αιχµές δοράτων, που εξετάζονται στο κείµενο  
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Χάρτης 9 : ΝΛ θέσεις όπου έχουν βρεθεί μισχωτές αιχμές με πτερύγια  (Moundrea – Agrafioti 2008) 
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Χάρτης 10: ΝΛ θέσεις, όπου έχουν βρεθεί τριγωνικές αιχμές δοράτων (Moundrea – Agrafioti 2008)  
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5.7.2. Οι πρώτες ύλες 

Στους πίνακες 9 και 10 καταγράφεται το είδος της πρώτης ύλης που 

χρησιµοποιήθηκε στη διαδικασία παραγωγής αιχµών βελών και δοράτων, καθώς και 

η πρώτη ύλη που χρησιµοποιείται εν γένει στη λιθοτεχνία της κάθε θέσης. 

Όπως προκύπτει από τα δεδοµένα του πίνακα 9, σε θέσεις όπου έχει διαδοθεί η 

χρήση του οψιανού, φαίνεται πως συνήθως αυτό το εξωτικό προϊόν αποτελεί την 

πρώτη επιλογή στη παραγωγή αιχµών βελών (βλ. για παράδειγµα το Σέσκλο, το 

Φράγχθι, το Λέπρεο, η Σκοτεινή Ευβοίας, και το σπήλαιο Κίτσου). Στο σπήλαιο του 

Σαρακηνού της Βοιωτίας, όπου ο οψιανός χρησιµοποιείται κατά κόρον, σηµειώνεται 

η παρουσία  αιχµών από ξανθό πυριτόλιθο, παράλληλα µε τις αιχµές από οψιανό. 

Στην ανατολική Μακεδονία όπου ο οψιανός δεν γνωρίζει ιδιαίτερη διάδοση, ως 

πρώτη ύλη επιλέγεται ο πυριτόλιθος (∆ισπηλιό και Αυγή Καστοριάς).  

Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση της Κεφαλονιάς, όπου παρότι ο οψιανός είναι παρών στη 

λιθοτεχνία του σπηλαίου της ∆ράκαινας, ο πυριτόλιθος αποτελεί τη βασική επιλογή 

στην κατασκευή των αιχµών βελών.  

Η ανάλυση των δεδοµένων του πίνακα 10 παρουσιάζει µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στην 

ηπειρωτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο ο πυριτόλιθος αποτελεί τη βασική επιλογή 

στην παραγωγή των αιχµών δοράτων, ακόµα και στις θέσεις όπου ο οψιανός 

χρησιµοποιείται κατά κόρον για την παραγωγή αιχµών βελών (Σέσκλο, Σκοτεινή 

Ευβοίας, σπήλαιο Κίτσου, Λέπρεο).  

Κάποια επικοινωνία ανιχνεύεται µεταξύ των σπηλαίων Σαρακηνού και Σκοτεινής, 

όπου απαντούν τριγωνικές αιχµές από ίασπι. 

Η περίπτωση του σπηλαίου Φράγχθι είναι ξεχωριστή, καθώς για τις τριγωνικές αιχµές 

επιλέγεται ο πυριτόλιθος, ενώ για τις φυλλόσχηµες ο οψιανός. Η διάκριση αυτή στην 

επιλογή της πρώτης ύλης ενδεχοµένως να σχετίζεται µε τη συµβολική διάσταση των 

αιχµών αυτής της κατηγορίας. 

Αντίθετα µε την ηπειρωτική Ελλάδα στο Αιγαίο οι αιχµές δοράτων γίνονται στη 

πλειοψηφία τους από οψιανό. Εξαίρεση αποτελεί το νησί της Κέας, το οποίο φαίνεται 

πως διατηρεί πολιτισµικούς δεσµούς µε την ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς για τις αιχµές 
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δοράτων επιλέγεται η χρήση του πυριτόλιθου, τη στιγµή που για τις αιχµές βελών 

γίνεται βασικά χρήση του οψιανού.  

Τόπος εύρεσης 

Πρώτη ύλη 

λοιπών τέχνεργων 

Πρώτη ύλη  

αιχµών βελών 

 

Σιταγροί Μακεδονίας 

(Tringham 2003) 

oψιανός, πυριτόλιθος, 

κερατόλιθος, 

χαλαζίας, χαλκηδόνιος 

 

δεν αναφέρεται 

∆ισπηλιό Καστοριάς 

(Τσαγκούλη 2002) 

πυριτόλιθος 

 

πυριτόλιθος 

 

 

Αυγή Καστοριάς 

(Andreansen 2011) 

πυριτόλιθος 

              

               πυριτόλιθος 

∆ιµήνι, Σέσκλο 

(Τσούντας 1908) 

πυριτόλιθος, οψιανός 

 

οψιανός 

σπάνια πυριτόλιθος 

∆ράκαινα Κεφαλονιάς 

(Μεταξάς 2009) 

πυριτόλιθος, οψιανός 

γηγενής πυριτόλιθος 

σπάνια οψιανός 

 

 

Σκοτεινή Θαρρουνίων 

(Perlés 1993) 

πυριτόλιθος, οψιανός, 

ίασπις 

 

οψιανός 
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Κίτσος Λαυρίου  

(Perlés 1981) 

οψιανός 

σπάνια  πυριτόλιθος, 

χαλαζίας, χαλκηδόνιος 

 

οψιανός, πολύ σπάνια 

πυριτόλιθος 

Σπήλαιο Σαρακηνού 

(Κοurtessi – Philippakis et 

al. 2008) 

κυρίως οψιανός 

πυριτόλιθος 

 

 

οψιανός 

 πυριτόλιθος 

 

Σπήλαιο Ευριπίδη 

Σαλαµίνας 

(Λώλος 2000) 

οψιανός  

πυριτόλιθος  

 

οψιανός 

 πυριτόλιθος 

 

Αγ. ∆ηµήτριος (Λέπρεο) 

(Moundrea – Agrafioti 

2008) 

οψιανός 

σπάνια  πυριτόλιθος, 

ίασπις, ραδιολαρίτης 

 

οψιανός 

Λέρνα  

(Κοzlowski et al. 1996) 

 

οψιανός 

σπάνια  πυριτόλιθος, 

χαλκηδόνιος 

 

οψιανός 

 

Φράγχθι 

(Perlés 2004) 

 

εξωγενής πυριτόλιθος, 

ίασπις, ραδιολαρίτης, 

χαλκηδόνιος, οψιανός 

γηγενής ασβεστόλιθος   

 

κυρίως οψιανός 

και πιο σπάνια 

 µελίχροος πυριτόλιθος 

ίασπις, γηγενή πετρώµατα 

   

οψιανός, πυριτόλιθος 
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Αλεπότρυπα ∆ιρού 

(Παπαθανασόπουλος 

1996) 

οψιανός, πυριτόλιθος 

 

Κεφάλα και Παούρα 

Κέας 

(Coleman 1977) 

 

οψιανός 

πολύ σπάνια 

πυριτόλιθος 

 

κυρίως οψιανός  

σπάνια πυριτόλιθος 

     

     Φτελιά Μυκόνου 

(Galanidou 2002) 

            

            οψιανός 

πυριτόλιθος – 

κερατόλιθος σε 

ποσοστό 0.5% 

 

οψιανός 

 

Μαύρη Σπηλιά Μυκόνου 

(Βelmont, Renfrew 1964) 

 

οψιανός, πυριτόλιθος,     

λευκός χαλαζίας 

 

οψιανός 

πολύ σπάνια πυριτόλιθος 

 

 

  Σάλιαγκος Αντίπαρου 

  (Evans, Renfrew 1968) 

 

οψιανός,  

σε µικρές ποσότητες 

ηφαιστειακά 

πετρώµατα, χαλαζίας, 

πυριτόλιθος 

 

 

οψιανός 

Πίνακας 9.  Η επιλογή της πρώτης ύλης στη διαδικασία παραγωγής ΝΛ αιχμών βελών 
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Τόπος εύρεσης 
Πρώτη ύλη λοιπών 

τέχνεργων 

Πρώτη ύλη αιχµών δοράτων 

∆ιµήνι, Σέσκλο 

(Τσούντας 1908) 

πυριτόλιθος, οψιανός 

 

πυριτόλιθος 

 

Σκοτεινή Θαρρουνίων 

(Perlés 1993) 

πυριτόλιθος, οψιανός, 

ίασπις 

 

ίασπις 

Σπήλαιο Σαρακηνού 

(Kourtessi – Philippakis et 

al. 2008) 

οψιανός 

πυριτόλιθος 

ραδιολαρίτης 

 

 

ίασπις 

Κίτσος Λαυρίου  

(Perlés 1981) 

οψιανός 

σπάνια  πυριτόλιθος, 

χαλαζίας, χαλκηδόνιος 

 

πυριτόλιθος 

 

Αγ. ∆ηµήτριος (Λέπρεο) 

(Moundrea – Agrafioti 

2008) 

οψιανός 

σπάνια  πυριτόλιθος, 

ίασπις, ραδιολαρίτης 

 

πυριτόλιθος 

Ασέα Αρκαδίας 

(Holmberg 1944) 

 

οψιανός 

πολύ σπάνια 

πυριτόλιθος 

 

πυριτόλιθος 

Λέρνα   
 

πυριτόλιθος 



162 

 

(Κοzlowski et al. 1996) οψιανός 

σπάνια  πυριτόλιθος, 

χαλκηδόνιος 

 

Φράγχθι 

(Perlés 2004) 

 

εξωγενής πυριτόλιθος, 

ίασπις, ραδιολαρίτης, 

χαλκηδόνιος, οψιανός 

γηγενής ασβεστόλιθος   

 

οι τριγωνικές από πυριτόλιθο 

οι φυλλόσχηµες από οψιανό 

 

 

Αλεπότρυπα ∆ιρού 

(Koυρτέση – Φιλιππάκη 

2011) 

 

οψιανός, πυριτόλιθος 

 

πυριτόλιθος 

 

Κεφάλα και Παούρα 

Κέας 

(Coleman 1977, Torrence 

1991) 

 

οψιανός 

πολύ σπάνια 

πυριτόλιθος 

 

πυριτόλιθος 

     

     Φτελιά Μυκόνου 

(Galanidou 2002) 

            

            οψιανός 

πυριτόλιθος – 

κερατόλιθος σε 

ποσοστό 0.5% 

 

οψιανός 

   

      σπήλαιο Ζα Νάξου 

 

- 

 

 

οψιανός 
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         (Ζάχος 1990) 

 

  Σάλιαγκος Αντίπαρου 

  (Evans, Renfrew 1968) 

 

οψιανός,  

σε µικρές ποσότητες 

ηφαιστειακά 

πετρώµατα, χαλαζίας, 

πυριτόλιθος 

 

 

οψιανός 

Πίνακας 10. Η επιλογή της πρώτης ύλης στη διαδικασία παραγωγής ΝΛ αιχμών δοράτων 

 

5.7.3. Μετρικές αναλύσεις                                                                                                                                                           

 

Στους πίνακες 11 α και β  καταγράφονται οι διαστάσεις των αιχµών µε µίσχο και 

άγκιστρα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις υπάρχουν αιχµές που ξεπερνούν σε µήκος τα 6 

εκ., όπως για παράδειγµα η αιχµή από την Αγία Σοφία, η αιχµή από το σπήλαιο 

Κίτσου και δύο αιχµές από τον Σάλιαγκο. Οι υπόλοιπες αιχµές σε ότι αφορά το 

µέγεθος και κατ’ επέκταση και το σχήµα τους εµπίπτουν σε δύο κατηγορίες. Αφενός 

τις επιµήκεις που το µέσο µήκος τους κυµαίνεται ανάµεσα στα 4.5 και 5 εκ. και 

αφετέρου τις βραχύσωµες που το µέσο µήκος τους κυµαίνεται από 2.5 έως 4 εκ. Το 

πλάτος των αιχµών είναι σε γενικές γραµµές µικρό και συνήθως δεν ξεπερνά τα δύο 

εκ, ενώ ο µέσος όρος είναι κοντά στα 1.5 εκ. 

Με βάση τα στοιχεία που καταγράφονται στους πίνακες 12 α και β, βλέπουµε πως οι 

τριγωνικές αιχµές δοράτων που ξεπερνούν τα 7 εκ είναι ελάχιστες και απαντούν σε 

δύο περιοχές. Αφενός στη Θεσσαλία και αφετέρου στο σπήλαιο Ζά της Νάξου. 

Μάλιστα, η µία αιχµή από το Ζα αποτελεί την πλέον µεγάλη σε µήκος αιχµή δόρατος, 

ανεξαρτήτως επιµέρους σχήµατος.  Οι περισσότερες είναι µεσαίου µεγέθους µε 

µήκος µεταξύ 4 και 6 εκ, ενώ επίσης λιγοστές είναι οι αιχµές µικρού µεγέθους µεταξύ 

2.5 και 3.5 εκ. Το πάχος των αιχµών κυµαίνεται µεταξύ 2.5 και 3.5 εκ.  

Σε ότι αφορά τις ωοειδείς αιχµές, από τους πίνακες 13 α και β προκύπτει πως οι 

πλέον µεγάλες σε µήκος αιχµές απαντούν στο Σάλιαγκο, ενώ οι πιο πλατιές στη 
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Φτελιά. Τέλος, µε βάση τους πίνακες 14 α και β διαπιστώνουµε πως στη Φτελιά 

Μυκόνου απαντούν µερικές αιχµές ιδιαίτερα µεγάλου µεγέθους.  

 

                                     ΘΕΣΗ  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

                

            ΜΗΚΟΣ (ΕΚ.) 

 

 

ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ 

(ΣΕ ΕΚ.) 

Αυγή Καστοριάς 

(Andreansen 2011) 

 

3.8 

 

2.3 

∆ιµήνι 

(Τσούντας 1908) 

 

2.2  έως  3.8 

 

- 

Αγία Σοφία Θεσσαλίας 

(Μilojcic 1966) 

 

7.1 

 

2.4 

∆ράκαινα Κεφαλονιάς 

(Μεταξάς 2009) 

 

3.5 

 

2.2 

 

Σκοτεινή Θαρρουνίων 

(Perlés 1993) 

επιµήκεις αιχµές 

 

4.6 έως 4 

 

1.3 έως 1  

 

Σκοτεινή Θαρρουνίων 

(Perlés 1993) 

βραχύσωµες αιχµές 

 

3.3 έως 2.4 

 

1.5 έως 1.2 

 

Κίτσος Λαυρίου  

 

6.8 

 

2 
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(Perlés 1981) 

ιδιαίτερα επιµήκης αιχµή 

Κίτσος Λαυρίου  

(Perlés 1981) 

επιµήκης αιχµή 

 

5.5 

 

1.3 

Κίτσος Λαυρίου  

(Perlés 1981) 

 αιχµή µεσαίου µεγέθους 

 

2.8 

 

1.5 

 

Αγ. ∆ηµήτριος (Λέπρεο) 

(Moundrea – Agrafioti 2008) 

 

1.4  έως  2.9 

 

1.3 

(μέσος όρος) 

Λέρνα  

(Κοzlowski et al. 1996) 

 

4 

 

1.4 

 

Φράγχθι 

(Perlés 2004) 

ιδιαίτερα ευµεγέθης αιχµή 

 

4.7 

 

2 

 

Φράγχθι 

(Perlés 2004) 

επιµήκεις αιχµές 

 

4.5  έως  3.7 

 

1.2  έως  1 

                                 Φράγχθι  

3.3 έως 2.5 

  

2.1 έως 1.4 



166 

 

(Perlés 2004) 

βραχύσωµες αιχµές 

 

Αλεπότρυπα ∆ιρού 

(Κουρτέση – Φιλιππάκη 2011) 

 

3.7  έως  2.2 

 

2.1 έως 0.8 

     

                        Φτελιά Μυκόνου 

(Galanidou 2002) 

επιµήκεις αιχµές 

 

4.2  έως  3.8 

 

1.5 

έως 

1 

     

                        Φτελιά Μυκόνου 

(Galanidou 2002) 

βραχύσωµες αιχµές 

 

2.5 

 

1.5 

 

                 Μαύρη Σπηλιά Μυκόνου 

                (Βelmont, Renfrew 1964) 

                          επιµήκης αιχµή 

 

5  έως  4.5 

 

2.1  έως  1.5 

 

                 Μαύρη Σπηλιά Μυκόνου 

                (Βelmont, Renfrew 1964) 

                          βραχύσωµη αιχµή 

 

 

3.3  έως  2.5 

 

1.5  έως  1.1 
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Σάλιαγκος Αντίπαρου 

                  (Evans, Renfrew 1968) 

                   πλέον επιµήκης αιχµή 

 

6.6 

 

1.3 

                  Σάλιαγκος Αντίπαρου 

                 (Evans, Renfrew 1968) 

                   µικρόσωµες αιχµές 

 

2 

 

1.3 

Πίνακας 11α.  Διαστάσεις αιχμών βελών με μίσχο και άγκιστρα  
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 Πίνακας 11β.  Διαστάσεις αιχμών βελών με μίσχο και άγκιστρα   

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

1 3 5 7 9

Π
λ

ά
το

ς 
/c

m

Μήκος /cm

Αυγή Καστοριάς

Αγία Σοφία Θεσσαλίας

Δράκαινα Κεφαλονιάς

Σκοτεινή Θαρρουνίων

Σκοτεινή Θαρρουνίων

Κίτσος Λαυρίου 

Κίτσος Λαυρίου 

Κίτσος Λαυρίου 

Αγ, Δημήτριος (Λέπρεο)

Λέρνα 

Φράγχθι

Φράγχθι

Φράγχθι

Αλεπότρυπα Διρού

Φτελιά Μυκόνου

Φτελιά Μυκόνου

Μαύρη Σπηλιά Μυκόνου

Μαύρη Σπηλιά Μυκόνου

Σάλιαγκος Αντίπαρου

Σάλιαγκος Αντίπαρου
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                                     ΘΕΣΗ  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

                

            ΜΗΚΟΣ ( ΕΚ.) 

 

 

ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ 

(ΣΕ ΕΚ.) 

Σέσκλο  

(Τσούντας 1908) 

 

3.9 

 

2.4 

Σέσκλο  

(Τσούντας 1908) 

 

5.8 

 

2.4 

Σέσκλο  

(Τσούντας 1908) 

 

7 

 

2.5 

Πύργος 

(Τσούντας 1908) 

 

7.9 

 

2.9 

Σκοτεινή Θαρρουνίων 

(Perlés 1993) 

 

4.9 

 

2.1 

Σπήλαιο Σαρακηνού 

(Kourtessi – Philippakis et al. 2008) 

 

5 

(σπασμένη μύτη) 

 

 

           2.4 

Κίτσος Λαυρίου  

(Perlés 1981) 

 

3.3 

 

3.3 

Κίτσος Λαυρίου  

(Perlés 1981) 

 

3.4 

 

2.7 

Αγ. ∆ηµήτριος (Λέπρεο) 

(Moundrea – Agrafioti 2008) 

 

4 

 

2.2 

Αγ. ∆ηµήτριος (Λέπρεο) 
 

2.5 

 

2 
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(Moundrea – Agrafioti 2008) 

Λέρνα  

(Κοzlowski et al. 1996) 

 

4.5 έως 5 ? 

(σπασμένη) 

 

3 

Φράγχθι 

(Perlés 2004) 

 

6 

 

3.5 

Φράγχθι 

(Perlés 2004) 

 

4.2 

 

1.9 

Φράγχθι 

(Perlés 2004) 

 

3.8 

 

1.4 

Φράγχθι 

(Perlés 2004) 

 

3.3  

  

2.7 

Kεφάλα Κέας  

(Coleman 1977) 

 

περίπου 5 

(σπασμένη) 

 

3 

Kεφάλα Κέας  

(Coleman 1977) 

 

περίπου 4 

(σπασμένη) 

 

2.7 

σπήλαιο Ζά Νάξου 

(Ζachos 1990) 

 

10.7 

 

3.7 

σπήλαιο Ζά Νάξου 

(Ζachos 1990) 

 

8 

 

4.2 

Πίνακας 12α.  Διαστάσεις τριγωνικών αιχμών δοράτων  
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Πίνακας 12β.  Διαστάσεις τριγωνικών αιχμών δοράτων   

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 2 4 6 8 10 12

Π
λ

ά
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ς 
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m

Μήκος /cm

Σέσκλο 

Σέσκλο 

Σέσκλο 

Πύργος

Σκοτεινή Θαρρουνίων

Σπήλαιο Σαρακηνού

Κίτσος Λαυρίου 

Κίτσος Λαυρίου 

Αγ, Δημήτριος (Λέπρεο)

Αγ, Δημήτριος (Λέπρεο)

Λέρνα 

Φράγχθι

Φράγχθι

Φράγχθι

Φράγχθι

Kεφάλα Κέας 

Kεφάλα Κέας 

σπήλαιο Ζά Νάξου

σπήλαιο Ζά Νάξου
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                                     ΘΕΣΗ  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

                

            ΜΗΚΟΣ ( ΕΚ.) 

 

 

ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ 

(ΣΕ ΕΚ.) 

Παούρα Κέας 

(Τοrrence 1991) 

 

3.7 

 

2.3 

Παούρα Κέας 

(Τοrrence 1991) 

 

4.5 

 

2.6 

                       Φτελιά Μυκόνου 

(Galanidou 2002) 

 

2.9 έως 5.5 

 

1.9 έως 3.8 

Σάλιαγκος Αντίπαρου 

(Evans, Renfrew 1968) 

 

2.7 έως 6.9 

 

1.4 έως 3.3 

Πίνακας 13α.   Διαστάσεις ωοειδών αιχμών δοράτων  
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                                     ΘΕΣΗ  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

                

            ΜΗΚΟΣ ( ΕΚ.) 

 

 

ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ 

(ΣΕ ΕΚ.) 

Φράγχθι 

(Perlés 2004) 

 

3.9 

 

2 

Aλεπότρυπα ∆ιρού 

(Κουρτέση – Φιλιππάκη 2011) 

 

5.7 

 

            3.2 

Kεφάλα Κέας 

(Coleman 1977) 

 

5.5 

 

2.7 

Kέα 

(Τorrence 1991) 

 

6.2 

 

3.5 

                       Φτελιά Μυκόνου 

(Galanidou 2002) 

 

4.6 έως 9.3 

 

1.9 έως 3.6 

Πίνακας 14α.  Διαστάσεις φυλλόσχημων αιχμών δοράτων  
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Πίνακας 13β.   Διαστάσεις ωοειδών αιχμών δοράτων 

 

Πίνακας 14β.  Διαστάσεις φυλλόσχημων αιχμών δοράτων 

2
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6. OΙ  ΛΙΘΙΝΕΣ  ΑΙΧΜΕΣ  ΤΗΣ  ΕΠΟΧΗΣ  ΤΟΥ  ΧΑΛΚΟΥ  ΣΤΟΝ  ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟ 

Η µεγάλη αλλαγή που συντελείται αυτή την περίοδο αφορά στην ανάπτυξη της 

µεταλλουργίας. Η κατασκευή και χρήση µεταλλικών αντικειµένων δεν περιορίζεται 

πλέον στην κοσµηµατοτεχνία, όπως συνέβαινε κατά τη ΝΛ, αλλά εξαπλώνεται σε 

όλους τους τοµείς του ανθρώπινου βίου. Βέβαια σε πολλά µέρη της ηπειρωτικής 

χώρας ακόµα και κατά την πλήρη ανάπτυξη της ΕΧ, φαίνεται πως µεγάλο µέρος του 

πληθυσµού εξακολουθεί να κατασκευάζει και να χρησιµοποιεί κατά κύριο λόγο 

λίθινα εργαλεία από πυριτόλιθο ή οψιανό (Vermeule 1983).  

Παρά τη εµφάνιση των χάλκινων αιχµών, οι λίθινες αιχµές εξακολουθούν να 

κατασκευάζονται. ∆εδοµένου ότι ο εισαγόµενος χαλκός στον µυκηναϊκό κόσµο ήταν 

ακριβός προτιµήθηκε στην κατασκευή «µονιµότερων» όπλων και εργαλείων, ενώ οι 

αιχµές βελών που ουσιαστικά είναι µίας χρήσης, συνέχισαν εν πολλοίς να 

κατασκευάζονται από διάφορα πετρώµατα (Ματζάνας 2010,38). 

Μορφολογικά δεν παρατηρείται µεγάλη ποικιλία και σε γενικές γραµµές ο αριθµός 

τους είναι µικρότερος εν συγκρίσει µε προγενέστερες περιόδους (Τreuil et al. 1996). 

Η παραγωγή τους φαίνεται ότι υπήρξε κυρίως ηπειρωτικό χαρακτηριστικό, 

καθιερώνοντας µια παράδοση που συνεχίσθηκε µέχρι αρκετά προχωρηµένους 

χρόνους της ύστερης εποχής του Χαλκού (Dickinson 2003). Οι ΝΛ αιχµές µε  µίσχο 

στειλέωσης σχεδόν απουσιάζουν κατά την πρώιµη και 

µέση εποχή του Χαλκού, ενώ κάνει την εµφάνισή του 

ένας νέος τύπος αιχµής µε κοίλη βάση που κυριαρχεί σε 

ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Η οργάνωση του υλικού 

γίνεται µε βάση µορφολογικά κριτήρια
1
, παράλληλα 

όµως ακολουθείται και η χρονολογική εξέλιξη του τύπου 

των αιχµών µε κοίλη βάση, όπως θα δούµε στη 

συνέχεια. 

254. Σχηματική απεικόνιση των αιχμών με κοίλη βάση, τύπου Α, κατά Ματζάνα (Ματζάνας 2010)  

6.1 Aιχµές βελών µε κοίλη βάση 

Οι αιχµές αυτές χαρακτηρίζουν όλο τον ευρωπαϊκό κόσµο και δεν είναι απίθανο να 

πρωτοεµφανίστηκαν στην περιοχή της Βαυαρίας (πολιτισµός Altheim). Φαίνεται 

                                                           
1
 Ο Ματζάνας (Ματζάνας 2010) έχει µελετήσει εκτενώς τον συγκεκριµένο τύπο και επιχειρεί µια νέα 

τυπολογική ταξινόµηση, στην οποία βασίζεται σε µεγάλο βαθµό η δοµή αυτού του κεφαλαίου. 
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µάλιστα πως ο τύπος διαδόθηκε µέσω διαπολιτισµικών επαφών και µετακινήσεων 

των ευρασιατικών φύλων και απαντά στα µέσα της 3
ης

 χιλιετίας στην ανατολική 

Αδριατική (Ματζάνας 2010). Το σύνηθες µήκος τους κυµαίνεται µεταξύ 1.5 και 5.5 

εκ. Στον ελλαδικό χώρο διαδίδονται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ταραγµένης 

τρίτης φάσης της ΠΕΧ (2300-2100/1900) και απαντούν για πρώτη φορά στη Λήµνο, 

την Ολυµπία και τη Λέρνα
2
. 

Οι παλαιότερες αιχµές µε κοίλη βάση είναι ισοσκελείς, τριγωνικές, κοντές και 

πλατιές µε ελαφρώς κυρτές πλευρές, µε ανοιχτή µεγάλη αλλά αβαθή εγκοπή στη 

βάση και πτερύγια εκατέρωθεν.  

255. Αιχμές με κοίλη αβαθή εγκοπή στη βάση από τη Λέρνα (Runnels 1985) 

256. Aιχμές με κοίλη βάση από το Λουτράκι Κατούνας Αιτωλοακαρνανίας (Κολώνας 2008) 

257. Αιχμές με κοίλη βάση από τη Θεσσαλία (Τσούντας 1908) 

258. Αιχμές με κοίλη βάση από την Ήπειρο (Dakaris et al. 1964) 

 

Κατατάσσονται από τον Ματζάνα (Ματζάνας 2010, πιν. VIII) στον τύπο Α (εικ. 

254), ο οποίος συνδυάζει τον τύπο ΙΙΙ του Buchholz (Buchholz 1962, 11) και τις 

πέντε υποδιαιρέσεις του Van Horn (Van Ηorn 1976, 267). Σε γενικές γραµµές αυτές 

                                                           
2
 Βλ. Ματζάνας 2010, 20, όπου παρατίθεται πλήρης βιβλιογραφική τεκµηρίωση 
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257
258



177 

 

οι αιχµές είναι σχετικά άτεχνες και φέρουν κοντή ή ηµικαλύπτουσα, σπάνια 

αµφιπρόσωπη επεξεργασία. Ο τύπος είναι διαδεδοµένος κατά την ΠΕ ΙΙΙ στην 

Πελοπόννησο (εικ. 255) και φαίνεται πως συνεχίζει σχεδόν απαράλλακτος κατά την 

ΜΕ και µέχρι τον 16
ο
 αι.π.Χ. 

Σε αυτή την κατηγορία εµπίπτουν πιθανότατα µερικές από τις πυριτολιθικές αιχµές 

(εικ.256) που βρέθηκαν σε συνάφεια µε ΠΕ τύµβο στο Λουτράκι Κατούνας Αιτ/νίας 

(Κολώνας 2008).  Εκτός από τη Στερεά Ελλάδα, απαντούν επίσης στη Θεσσαλία (εικ. 

257) , την Ήπειρο (εικ.258), τη Μακεδονία, τη Θράκη και την Τροία 
3
.  

Κατά την ΜΕ Ι κάνουν την εµφάνισή τους στα Νιχώρια Μεσσηνίας (Blitzer 1992) 

ορισµένες αιχµές µε ευθύγραµµες ή ελαφρώς κυρτές 

πλευρές, πλατιά ανοιχτή κοίλη βάση και ευθύγραµµα 

επιµήκη πτερύγια (εικ.259), οι οποίες θεωρείται πως 

αποτελούν ένα µεταβατικό τύπο µεταξύ Α και Β 

(Ματζάνας 2010). 

                                                                                                                             

259. Aιχμές με κοίλη βάση από τα Νιχώρια (Blitzer 1992) 

260. Σχηματική απεικόνιση των αιχμών με κοίλη βάση, τύπου B, κατά 

Ματζάνα (Ματζάνας 2010) 

 

Κατά τη ΜΕ ΙΙΙ (1700 – 1575 π.Χ) εµφανίζεται ο τύπος Β, 

σύµφωνα πάντα µε την τυπολογική ταξινόµηση που προτείνει 

ο Ματζάνας (Ματζάνας 2010) (εικ. 260). Ο τύπος συνοψίζει 

τον τύπο που έχει ονοµαστεί «χελιδονοουρά» (Κaro 1932, 

208), τον τύπο IV των ανασκαφέων του ανακτόρου του 

Νέστορος στον Άνω Εγκλιανό Μεσσηνίας (Blegen et al. 

1973), και τον τύπο Ιvb του Buchholz (Βuchholz 1962, 7, 11). 

Η εν λόγω αιχµή έχει ευθύγραµµες πλευρές µε πτέρυγες και σχεδόν 

οξυκόρυφη (σε σχήµα Λ) εγκοπή στειλέωσης στη βάση.  

Οι αιχµές τύπου Β, ενδεχοµένως λόγω της καταγωγής τους από τη Ν∆ Πελοπόννησο, 

απαντούν κυρίως στη ∆υτική Ελλάδα. Χαρακτηριστικά δείγµατα έχουν βρεθεί στην 

                                                           
3
 Αναλυτική βιβλιογραφία για κάθε γεωγραφικό διαµέρισµα παραθέτει ο Ματζάνας, βλ. Ματζάνας 

2010, 22  
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Εύτρηση Βοιωτίας (Goldman 1931) και κυρίως στους οικογενειακούς τάφους S4 και 

S8 στο Νυδρί Λευκάδας (Dörpfeld 1927). 

261. Aιχμές με κοίλη βάση από τoν τάφο S4 Νυδριού Λευκάδας (Kilian-Dirlmeier 2005) 

262. Λίθινο εργαλείο για την κατασκευή βελών από τoν τάφο S4 Νυδριού Λευκάδας (Kilian-

Dirlmeier 2005) 

263. Aιχμές με κοίλη βάση από τoν τάφο S8 Νυδριού Λευκάδας (Kilian-Dirlmeier 2005) 

 

 Οι τάφοι αυτοί περιείχαν ανδρικές ταφές χωρίς όπλα 

και άλλα πλούσια κτερίσµατα και χρονολογούνται 

στα τέλη της ΜΕ περιόδου. Οι αιχµές από τον τάφο 

S4  είναι επιµήκεις µε σχετικά ρηχή και ευρεία βάση 

και θεωρούνται µεταβατικού τύπου Β-Γ (εικ. 261). Στον S4 βρέθηκε µεταξύ άλλων 

και ένας τριπτήρας µε κεντρική αυλάκωση (εικ. 262), εργαλείο που θεωρείται ότι 
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σχετίζεται µε την εξοµάλυνση του άξονα του βέλους (Buschholz 1962). Οι αιχµές 

από τον S8 είναι πιο κανονικές, µεγαλύτερου µεγέθους (εικ. 263) 

 

264. Aιχμές με κοίλη βάση από κιβωτιόσχημο τάφο στην πεδιάδα Νυδριού  (προσωπικό αρχείο) 

265. Αιχμές με κοίλη βάση από τα Βολιμίδια Μεσσηνίας (Μαρινάτος 1964) 

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται και 11 

αιχµές βελών που βρέθηκαν πρόσφατα σε 

κιβωτιόσχηµο τάφο στη θέση Μπολέικα, στην 

πεδιάδα Νυδριού, πολύ κοντά στον τύµβο S 

(Στάικου 2013) (εικ.264).  

Σε λακκοειδή τάφο στα Βολιµίδια Μεσσηνίας 

(Μαρινάτος 1964) που χρονολογείται περίπου 

στα 1650π.Χ. βρέθηκε ένα σύνολο 41 αιχµών, 

οι οποίες ίσως είχαν εναποτεθεί ως δέσµη 

βελών, είτε ελεύθερα, είτε εντός φαρέτρας 

(εικ.265). Οι αιχµές αυτές παρουσιάζουν 

οµοιότητες µε τις αιχµές από τη Λευκάδα.  
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Ο τύπος Γ θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ύστατος µεσοελλαδικός και 

πρωτοµυκηναϊκός (Ματζάνας 2010). Είναι συγκρίσιµος µε τον ύστερο τύπο Α 

(Μυκήνες LA) του Van Horn (Van Horn 1976) ή τον τύπο V (Blegen et al. 1973). O 

τύπος παλινδροµεί προς τον προγενέστερο τύπο Α, καθώς έχει ευρεία ηµικυκλική και 

όχι οξυκόρυφη, όπως ο τύπος Β, εγκοπή στειλέωσης (εικ. 266). Οι πώγωνες δεν είναι 

αιχµηροί, αλλά ούτε ακόµη αγκιστρωτοί. Οι πλευρές είναι κυρτές και η άνω απόληξη 

ακιδωτή πολλές φορές. Οι περισσότερες αιχµές τύπου Γ είναι κατασκευασµένες από 

οψιανό.                                                                                                                                   

266. Σχηματική απεικόνιση των αιχμών με κοίλη βάση, τύπου Γ, κατά Ματζάνα (Ματζάνας 2010) 

267. Αιχμές με κοίλη βάση από τις Μυκήνες (Μυλωνάς 1973). 

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και καλά χρονολογηµένα σύνολα αιχµών τύπου Γ 

προέρχεται από τον τάφο ∆ του ταφικού περιβόλου των Μυκηνών  (εικ.267) 

(Μυλωνάς 1973). Έχουν µικρό πάχος και είναι αµφίκυρτης διατοµής. Επίσης σε αυτό 

τον τύπο ανήκουν και πέντε σχεδόν µικρολιθικές και ιδιαίτερα λεπτές αιχµές, που 

βρέθηκαν σε µεσοελλαδικό τάφο πολεµιστή στη Θήβα (Κασίµη – Σούτου 1980). 

Αιχµές τύπου Γ έχουν βρεθεί σε πολλές θέσεις στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στη 

Θεσσαλία και τη Μακεδονία
4
.    

                                                           
4
 Για πλήρη βιβλιογραφική ενηµέρωση βλ. Ματζάνας 2010, 24-25 
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Κυρίως απαντούν στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αργολίδα, 

όπου πιθανόν να διαµορφώθηκαν (Ματζάνας 2010). 

Στη µυκηναϊκή περίοδο, έπειτα από διάφορα στάδια µορφολογικής εξέλιξης, οι 

αιχµές αποκτούν µικρό µέγεθος, είναι συµµετρικές µε µια µικρή επεξεργασµένη 

εσοχή στη φτέρνα και δυο αγκιστρωτά εσωστρεφή πτερύγια, τους κνώδοντες ή όπως 

αναφέρονται στην Ιλιάδα (Ιλιάδα ∆, 14) τους γναµπτούς όγκους. Οι αιχµές αυτές 

δέχονται συνήθως καλύπτουσα αµφιπρόσωπη επεξεργασία µε την τεχνική της πίεσης. 

 

268 Σχηματική απεικόνιση των αιχμών με κοίλη βάση, τύπου Δ και Ε, κατά Ματζάνα (Ματζάνας 

2010) 

269. Αιχµές µε κοίλη βάση από το θολωτό τάφο της Κουκουνάρας (Κορρές 1975) 

 

Οι κατ’ εξοχήν ΥΕ Ι και ΙΙ τύποι ∆ και Ε (εικ. 268) αποτελούν ένα αµάγαλµα 

παλαιότερων στοιχείων (Ματζάνας 2010). Οι αιχµές αυτές είναι λεπτές µε σχεδόν 

ευθύγραµµες ή ελαφρώς κυρτές πλευρές (τύπος ∆) και µε συχνά ακιδωτή απόληξη 

(τύπος Ε). Σε αυτές τις κατηγορίες εµπίπτει ο ύστερος τύπος Β του Van Horn (Van 

Horn 1976), ο τύπος VI των ανασκαφέων του ανακτόρου του Νέστορος (Blegen et al. 

1973) και ο τύπος IVα του Buchholz  

 (Buchholz 1962).  

Aιχµές αυτού του τύπου έχουν βρεθεί στις Μυκήνες, στην Πρόσυµνα και σε 

θολωτούς τάφους της Μεσσηνίας, όπως για παράδειγµα αυτές από θολωτό τάφο της 

Κουκουνάρας (εικ. 269).  
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             270. Αιχµές µε κοίλη βάση από τα ∆ιόδια Μεσσηνίας (Ματζάνας 2010) 

 

Ιδιαίτερα αναλυτική και επεξηγηµατική είναι η παρουσίαση των λίθινων αιχµών που 

έχουν βρεθεί σε ορισµένους θολωτούς τάφους της Μεσσηνίας και κατά κύριο λόγο 

εµπίπτουν στους παραπάνω µυκηναϊκούς τύπους (Ματζάνας 2010). Οι µεσσηνιακές 

λίθινες αιχµές βελών είναι συνήθως κατασκευασµένες από ένα είδος οµοιογενούς και 

λεπτόκοκκου τοπικού καστανού πυριτόλιθου που συγγενεύει µε τον ίασπι. Για την 

κατασκευή τους εφαρµοζόταν µια µέθοδος που θα µπορούσε να ονοµαστεί 

«παλίνδροµη», καθώς η επεξεργασία αρχίζει από την αιχµηρή απόληξη και τελειώνει 

ξανά σ’ αυτήν.  

Ο µελετητής διακρίνει το χέρι τριών τεχνιτών στο σύνολο των αιχµών που 

παρουσιάζει. Η µία οµάδα (τεχνίτης των ∆ιοδίων) αφορά σε εξαιρετικής ποιότητας 

λεπτές αιχµές που κατασκευάστηκαν µε παράλληλες λεπιδόµορφες και σχεδόν 

εγκάρσιες µικροαποσπάσεις (εικ.270). Μια δεύτερη οµάδα (Ψάρι, Χαλκιάς) αφορά 

σε πλατιές αιχµές µικρού πάχους που έχουν παραχθεί µε πλατιά παράλληλη σχεδόν 

εγκάρσια από τον µορφολογικό άξονα επεξεργασία. Τέλος η τρίτη οµάδα (Ψάρι, 

Χαλκιάς) αποτελείται από παχιές αιχµές η παραγωγή των οποίων χαρακτηρίζεται ως                     

παραδοσιακή και λιγότερο ρηξικέλευθη. Χρησιµοποιείται η φολιδωτή ή 

υποπαράλληλη επεξεργασία, επικαλύπτουσα, συνήθως ακανόνιστη και λοξή. Σε 

πρώτη φάση γίνεται χρήση µαλακού κρουστήρα και εν συνεχεία ακολουθεί η 

επεξεργασία µε πίεση.  Ενδιαφέρον παρουσιάζει και µια οµάδα  αιχµών µικρού 

µεγέθους από το Ψάρι χωρίς ιδιαίτερη επιδεξιότητα. Ίσως αποτελούν απόπειρες 
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ανειδίκευτων ή µαθητευόµενων τεχνιτών, στους οποίους θα µπορούσε να αποδοθεί 

και ένας µεγάλος αριθµός ηµίεργων και σπασµένων αιχµών (εικ.271) 

271. Ηµίεργες αιχµές από το Ψάρι Μεσσηνίας (Ματζάνας 2010)   

272.  Αιχµές µε κοίλη βάση από την αρχαία Αγορά της Αθήνας  ( Ιmmerwahr 1971) 

Εν κατακλείδι, στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία οι λίθινες µυκηναϊκές αιχµές 

απαντούν στη Μεσσηνία και την Αργολίδα, και 

σε µικρότερους αριθµούς στην ευρύτερη 

Πελοπόννησο. Επίσης αναφέρονται στην 

Αττική (εικ.272), στη Θήβα, στην Αιτωλία. Στη Μακεδονία και τα νησιά του Αιγαίου 

σπανίζουν. Στην Κρήτη είναι σχεδόν ανύπαρκτες, γεγονός που δεικνύει πως οι 

µεσοελλαδικές και οι µυκηναϊκές αιχµές έχουν καθαρά ελλαδικό χαρακτήρα και 

αποτελούν εισαγωγές στο νησί της Κρήτης
5
.   

Στα τέλη της µυκηναϊκής περιόδου, κατά την ΥΕ ΙΙΙ οι αιχµές 

του τύπου ΣΤ (εικ. 273)  γίνονται πιο κοντές, αποκτούν 

µεγαλύτερο πάχος, ευρύτερη βάση και αµβλείς κνώδοντες. 

Απαντούν στον Εγκλιανό ήδη στις αρχές της φάσης, στο 

Ναύπλιο, την Πρόσυµνα, στα Νιχώρια και στη Μιδέα. Το 

µεγάλο πάχος των αιχµών αυτών ενδεχοµένως αποτελεί 

δείγµα µιας ύστατης φάσης παρακµής στην παραγωγή 

λίθινων αιχµών (Ματζάνας 2010). 

273. Σχηματική απεικόνιση των αιχμών με κοίλη βάση, τύπου ΣΤ, κατά Ματζάνα (Ματζάνας 2010) 

Μια πρόσφατη µελέτη µυκηναϊκών αιχµών έθεσε νέα ερωτήµατα για τη 

χρηστικότητά τους. Οι καλοδουλεµένες αιχµές που έχουν βρεθεί µέσα σε τάφους 

είναι λεπτές και εύθραυστες και εποµένως ακατάλληλες για κηνύγι. Επίσης αρκετές 

                                                           
5
 Βλ. αναλυτικά Ματζάνας 2010, 34-36 
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έχουν πολύ ρηχή και στενή κοίλη βάση που δεν επιτρέπει σωστή στερέωση. 

Προτείνεται δε πως ορισµένες αιχµές εξαιρετικής ποιότητας προορίζονταν ως 

σύµβολα ανδρείας για ταφική χρήση, ενώ άλλες πιο χονδροειδείς αιχµές 

κατασκευάζονταν για την κατά προορισµό χρήση H συµβολική τους αξία ίσως είναι 

και ένας από τους λόγους που εξακολουθούν να παράγονται παράλληλα µε τα 

χάλκινα όπλα (Druart 2010). 

 

6.2 Αµυγδαλόσχηµες αιχµές από τον ΠΕ τάφο R26, στο Νυδρί Λευκάδας  

Στην πεδιάδα του Νυδριού Λευκάδας ο W. Dörpfeld ανέσκαψε στις αρχές του 20
ου

 

αι. ένα σύµπλεγµα ΠΕ τάφων, τους οποίους θεώρησε ως «βασιλικούς» (Dörpfeld 

1927). O τάφος R26Α είναι ένας κιβωτιόσχηµος τάφος που βρέθηκε στον κυκλικό 

τύµβο R26, και περιείχε τα λείψανα ενός 14χρονού έφηβου. Τον νεκρό συνόδευαν 48 

αιχµές βελών από πυριτόλιθο διαφόρων χρωµατισµών (εικ.274). Οι αιχµές αυτές 

είναι αµυγδαλόσχηµες µε επίπεδη βάση, αιχµηρή απόληξη και µερική αµφιπρόσωπη 

επεξεργασία. Το υπόβαθρό τους είναι παχιές φολίδες, µε κυµαινόµενο µήκος 4-5 εκ. 

και πλάτος 2-3 εκ. Η αµφιπρόσωπη επεξεργασία περιορίζεται στις πλευρές της 

αιχµής, σπάνια καλύπτοντας και τις δύο όψεις. Σε ορισµένες αιχµές µάλιστα είναι 

ορατά τα ίχνη του εξωτερικού φλοιού.  

Η χονδροειδής µορφολογία αυτών των αιχµών δίνει την εντύπωση πως είναι 

ηµιτελείς (Dörpfeld 1927, Kilian-Dirlmeier 2005). Είναι ωστόσο δύσκολο να 

εξηγήσει κανείς για ποιο λόγο η ηµιτέλεια, εφόσον πρόκειται περί αυτού, 

παρατηρείται στο σύνολο αυτών των εργαλείων  Θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι 

ο ενταφιασµένος έφηβος  είχε στην κατοχή του λίθινα αντικείµενα που ήταν το 

αποτέλεσµα της άσκησης ενός µαθητευόµενου τεχνίτη ή πως ο ίδιος ο νεκρός ήταν 

ένας µαθητευόµενος λιθοξόος (Κουρτέση – Φιλιππάκη 2008). Η έλλειψη 

εξειδίκευσης πιθανόν να εµπόδισε τον τεχνίτη να ολοκληρώσει την αµφιπρόσωπη 

επεξεργασία και να δώσει συγκεκριµένη µορφή στην αιχµή.  

Όπως είδαµε λίγο παραπάνω, πολλές ηµιτελείς ή σπασµένες αιχµές που έχουν βρεθεί 

στο Ψάρι Μεσσηνίας, αποτελούν τέχνεργα µαθητευόµενων τεχνιτών.  Συγκρίνοντάς 

τις δύο περιπτώσεις µπορεί κανείς να βρει ορισµένες οµοιότητες.  
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274. Αμυγδαλόσχημες αιχμές από τον ταφικό τύμβο R26, Nυδρί Λευκάδας (Κilian – Dirlmeier 2005) 

Παρ’ όλα αυτά το αµυγδαλόσχηµο σχήµα που επαναλαµβάνεται σε όλες τις αιχµές 

της Λευκάδας και η παρουσία αντίστοιχων αιχµών στη χερσόνησο της Πλαγιάς
6
, 

αποτελούν σηµαντικές ενδείξεις πως οι εν λόγω αιχµές δεν είναι ηµίεργες, αντιθέτως 

αποτελούν ένα ενδεχοµένως τοπικό τύπο όπλου, πιθανόν µε συµβολικές προεκτάσεις.  

 6.3 Συνύπαρξη λίθινων και χάλκινων αιχµών στον ελλαδικό χώρο κατά την 

Εποχή του Χαλκού.   

Είναι σίγουρα χρήσιµο και εποικοδοµητικό να εξετάζουµε τα εργαλεία, είτε είναι 

λίθινα - είτε χάλκινα, παράλληλα και όχι αποµονωµένα ανά κατηγορία υλικού 

                                                           
6
 Κουρτέση – Φιλιππάκη 2013  
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(Karimali 2008,317). Κατά την Εποχή του Χαλκού µια µεγάλη γκάµα νέων 

µεταλλικών όπλων (εγχειρίδια, ξίφη και αιχµές) κάνουν την εµφάνισή τους, χωρίς να 

έχουν λίθινα παράλληλα (Karimali 2008,322). 

Οι χάλκινες αιχµές µε µίσχο και πτερύγια σπανίζουν. Προφανώς ακολουθούν τη 

µορφολογία των λίθινων νεολιθικών αιχµών και είναι παλαιότερες από τις χάλκινες 

αιχµές µε κοίλη βάση. Παραδείγµατα µας είναι γνωστά από τις Μυκήνες (Μυλωνάς 

1973) και την Πρόσυµνα (Blegen 1937). 

Oι χάλκινες αιχµές µε εγκοπή στη βάση που χρονολογούνται στην ΥΕ Ι και στην ΥΕ 

ΙΙ περίοδο αποτελούν πιστά αντίγραφα των αντίστοιχων λίθινων αιχµών τύπου Β, ως 

προς τη µορφολογία και το µέγεθος (Ματζάνας 2010). Πρόκειται για αιχµές που 

έχουν βρεθεί σε διάφορες θέσεις: θαλαµωτοί τάφοι Μυκηνών, Πρόσυµνας, θολωτοί 

τάφοι Πύλου, θαλαµωτός τάφος ∆ένδρων, Σπάτα
7
.  

Οι χάλκινες αιχµές της ΥΕ ΙΙ και της ΥΕ ΙΙΙΑ1 φάσης φέρουν συνήθως ένα διπλό 

ζεύγος οπών πρόσδεσης που εξυπηρετούν στην κατά το δυνατόν πιο σταθερή 

στειλέωση, κάτι που δεν απαντά ποτέ στις λίθινες αιχµές, επειδή η διάτρηση του 

σκληρού και λεπτού πετρώµατος θα έθετε σε κίνδυνο την ακεραιότητα του 

εργαλείου.  

Η βάση των χάλκινων αιχµών φέρει συνηθέστερα γωνιώδη οξυκόρυφη εγκοπή, 

καθώς η καµπυλότητα των εσωστρεφών αγκιστρωτών πτερυγίων που βρίσκουµε στις 

λίθινες αιχµές ήταν πιο δύσκολο να αντιγραφεί σε µέταλλο. 

Οι οπές πρόσδεσης και η οξυκόρυφη εγκοπή στειλέωσης αποτελούν ισχυρές ενδείξεις 

για την επακόλουθη µορφολογική ανεξαρτητοποίηση στα µυκηναϊκά κέντρα. 

Φαίνεται µάλιστα πως σταδιακά ίσως οι όροι να αντιστράφηκαν και οι λεπτές λίθινες 

αιχµές τύπου ∆ και Ε να προσπαθούν να µιµηθούν τη λεπτότητα των χάλκινων 

αιχµών του 15
ου

 αι.π.Χ (Ματζάνας 2010).  

Καθώς εξελίσσεται µορφολογικά η χάλκινη αιχµή, εµφανίζονται παραλλαγές µε 

γλωσσώδη ή κυλινδρικό µίσχο, µε διπλά ή τετραπλά πτερύγια, χαρακτηριστικά που 

δεν βρίσκουµε στις λίθινες αιχµές. Επίσης απαντούν αιχµές πυραµιδοειδείς ή 

τετράπλευρες και άλλες ροµβοειδούς διατοµής µε κεντρική νεύρωση. Τέλος, στην 

                                                           
7
 Βλ. Ματζάνας 2010, 37 για πλήρη βιβλιογραφική τεκμηρίωση 
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ΥΕΧ εµφανίζονται χάλκινες αιχµές µε κοίλωµα – αυλό για την υποδοχή του ξύλινου 

στελέχους. 

Η παραγωγή λίθινων αιχµών κατά την εποχή του Χαλκού, παράλληλα µε τις 

χάλκινες, αποτελεί στοιχείο προσκόλλησης στην παράδοση, αν όχι δείγµα 

µανιερισµού (Ματζάνας 2010). Ίσως βρίσκουµε εδώ το φαινόµενο της σταδιακής 

αποσύνδεσης του αντικειµένου από την κατά προορισµό χρήση του. Στο πλαίσιο του 

ανταλλακτικού εµπορίου, οι αιχµές ίσως έγιναν ένα µέσο συναλλαγής µε 

συγκεκριµένη αξία, καθώς συνδυάζουν τη λεπτότητα του κοσµήµατος και τη 

χρησιµότητα του εργαλείου. Στους κύκλους της άρχουσας τάξης της Μεσσηνίας και 

της Αργολίδας φαίνεται πως έχαιραν ιδιαίτερης εκτίµησης και δεν αποκλείεται να 

αποτέλεσαν µια πρώιµη µορφή ακερµατικού νοµίσµατος, µε τοπική ως επί το 

πλείστον αξία και κυκλοφορία (Ματζάνας 2010,13). 

Εκτός από την Ελλάδα, και στη γειτονική Ιταλία εξακολουθεί η παραγωγή λίθινων 

αιχµών (Μaggi et al.1994) κατά την Εποχή του Χαλκού, ενώ αντίθετα στην Εγγύς 

Ανατολή οι λίθινες αιχµές εξαφανίζονται ήδη προς το τέλος της Νεολιθικής περιόδου, 

γεγονός που συνδέεται µε τη µείωση του ενδιαφέροντος για το κυνήγι (Rosen 1997). 

6.4 Σύνθεση δεδοµένων 

Όπως είδαµε αναλυτικά παραπάνω οι λίθινες αιχµές µε κοίλη βάση αποτελούν τον 

κυρίαρχο τύπο αιχµής από την ΠΕΙΙΙ και έως το τέλος της µυκηναϊκής περιόδου, ενώ 

οι ιδιόµορφες  αµυγδαλόσχηµες αιχµές από το Νυδρί, ενδεχοµένως να αποτελούν 

κάποια ντόπια παραγωγή.  

Η ταυτόχρονη παρουσία των αιχµών αυτού του τύπου και του λειαντήρα βελών κατά 

την ΠΕ ΙΙΙ στον ελλαδικό χώρο υποδηλώνει πιθανόν την παράλληλη εισαγωγή τους 

από τις χώρες του Βορρά
8
. Παράλληλα, καταλαβαίνουµε πως οι αιχµές αυτές θα 

στειλεώνονταν πάνω σε ξύλινο συµπαγές στέλεχος που χρειαζόταν εξοµάλυνση και 

όχι σε κούφιο εσωτερικά καλάµι, όπως πιθανόν συνέβαινε νωρίτερα (Ηοοd 1986, 57).  

Σε ότι αφορά την πρώτη ύλη στη δυτική Ελλάδα φαίνεται πως χρησιµοποιείται 

περισσότερο ο πυριτόλιθος, ενώ σε περιοχές που είναι πιο κοντά στη Μήλο, όπως η 

                                                           
8
 Ο Buscholz (Buscholz 1962,20) προτείνει ως περιοχή προέλευσης των λειαντήρων τη νότια Ρωσία, 

όπου άνθισε ο πολιτισµός των Kurgan. 
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Αττική και η Αργολίδα, παρατηρείται µια προτίµηση στον οψιανό (Ματζάνας 

2010,41). 

Οι παλαιότερες αιχµές τύπου Α χαρακτηρίζονται από σχετικά µεγάλο πάχος, όπου ο 

λόγος πλάτους/µήκους είναι 1 : 1,2
9
. Ωστόσο κάποιες αιχµές αυτής της κατηγορίας 

που είναι φτιαγµένες από οψιανό, είναι κάπως λεπτότερες, λόγω των καλών 

ιδιοτήτων της πρώτης ύλης. Οι αιχµές αυτής της κατηγορίας έχουν διάρκεια µέσα στο 

χρόνο καθώς απαντούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ΜΕ και έως τον 16
ο
 αι.π.Χ. 

Προς τα τέλη της ΜΕ κάνει την εµφάνισή του στη Μεσσηνία ο τύπος Β, που είναι πιο 

ραδινός και επιµήκης. Οι αιχµές τύπου Β, όπως και οι πρωτοµυκηναϊκές αιχµές τύπου 

Γ έχουν λόγο πλάτους/µήκους 1:2. Αρκετές από τις αιχµές τύπου Γ, όπως για 

παράδειγµα οι αιχµές από τον θολωτό τάφο στα ∆ιόδια, είναι εξαιρετικής ποιότητας 

και ιδιαίτερα λεπτές, δείγµατα µιας εκλεπτυσµένης παραγωγής που ενδεχοµένως 

έλαβε χώρα στο πλαίσιο ενός ανακτορικού περιβάλλοντος. Οι αιχµές τύπου Β και Γ 

σχετίζονται µε την κατ’ εξοχήν εποχή του τόξου και των τοξοτών – ηρώων, οπότε και 

παρατηρείται το έθιµο της εναπόθεσης όπλων σε τάφους διακεκριµένων πολεµιστών 

(Ματζάνας 2010, 40).  

Το κύριο χαρακτηριστικό των πρώιµων µυκηναϊκών αιχµών (τύποι ∆ και Ε) είναι η 

ραδινότητά τους, καθώς ο λόγος πλάτους/µήκους είναι 1:3 έως 1:4. Οι αιχµές αυτές 

έχουν βρεθεί σε µεγάλο ποσοστό στην Πελοπόννησο. Αναφέρονται στη βιβλιογραφία 

ως φυλλόσχηµες λόγω της επιµεληµένης αµφιπρόσωπης επεξεργασίας και της 

λεπτότητάς τους. Στην κεντρική Ιταλία, κατά την περίοδο 3500/3000 – 

2500/2100π.Χ., παρατηρείται επίσης µια έντονη στροφή προς την αµφιπρόσωπη 

επεξεργασία, ειδικά στην παραγωγή αιχµών και εγχειριδίων από ίασπη που 

χρησιµοποιούνταν από νέες ανταγωνιστικές κοινωνικές οµάδες (Μaggi et al. 1994) 

Τέλος, οι αιχµές της ύστερης προϊστορίας που κατατάσσονται στον τύπο ΣΤ 

χαρακτηρίζονται από µια οπισθοδρόµηση, καθώς αποκτούν µεγάλο πάχος και είναι 

αρκετά άτεχνες. Οι αιχµές αυτές φαίνεται πως παράχθηκαν πρόχειρα και µαζικά, στο 

πλαίσιο αντιµετώπισης κάποιου επερχόµενου κινδύνου (Ματζάνας 2010,42).   

                                                           
9
 Ο Ματζάνας παραθέτει αναλυτικούς πίνακες (πίνακας VII και εικ.21) µε τους δείκτες λέπτυνσης 

αιχµών από διάφορες θέσεις. 
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Το γεγονός ότι οι αιχµές µε κοίλη βάση ανευρίσκονται κατά κανόνα σε θολωτούς 

τάφους και εξαφανίζονται µε την καταστροφή των ανακτόρων υποδηλώνει πως 

πρόκειται για µια παραγωγή αντικειµένων κοινωνικής προβολής των κατόχων τους, 

τους οποίους ακολουθούσαν ως κτερίσµατα στον τάφο, σύµβολα της ανδρείας και 

των πολεµικών ή κυνηγετικών κατορθωµάτων του κατόχου τους (Ματζάνας 2010). 

Υπάρχει δε και το ενδεχόµενο, οι αιχµές να χρησιµοποιούνταν πριν την κηδεία σε 

κάποιο τελετουργικό κυνήγι προς τιµήν του θανόντος, και εν συνεχεία να 

τοποθετούνταν στον τάφο µε άλλα σύνεργα και µε τη λεία του κυνηγιού (Morris 

1990,149-152). 

Η θεωρία περί οµαδικής ρίψης («οµοβροντίας») προς τιµή του νεκρού ή για 

εκφοβισµό των πνευµάτων που διατυπώθηκε παλαιότερα για µια οµάδα αιχµών που 

βρέθηκαν διάσπαρτες εντός και στο δρόµο θολωτού τάφου στο Μυρσινοχώρι 

Μεσσηνίας (Μαρινάτος 1956,205), φαίνεται απίθανο να ισχύει. Η πρόσκρουση των 

βελών στα τοιχώµατα του τάφου θα προκαλούσε τον κατακερµατισµό των αιχµών, 

κάτι που δεν συνάγεται από τα συµφραζόµενα της δηµοσίευσης (Ματζάνας 2010). 

Είναι αυτονόητο πως οι αιχµές χρησιµοποιήθηκαν ως όπλα όχι µόνο στο κυνήγι, αλλά 

και στον πόλεµο, όχι µόνο για να πλήξουν ζώα, αλλά και ανθρώπους. Σηµειώνεται, 

πως την Εποχή του Χαλκού, µε βάση τη µελέτη του ζωοαρχαιολογικού υλικού στα 

στρώµατα της Λέρνας, προκύπτει ελάχιστη παρουσία άγριων ζώων. Παρ’ όλα αυτά 

εξακολουθούν να κατασκευάζονται λίθινες αιχµές, που προφανώς χρησιµοποιούνταν 

σε πολεµικές διαµάχες και όχι στη θήρα (Runnels et al. 2009,179).  

 

 

 

 



190 

 

7777. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    

Η εργασία αυτή αποτέλεσε κατά κάποιο τρόπο ένα ταξίδι µέσα στον τόπο και τον 

χρόνο, καθώς εξετάζοντας την εξέλιξη των αιχµών, συλλέξαµε έµµεσα πληροφορίες 

για διάφορες αλλαγές που συντελέστηκαν στον ελλαδικό χώρο. Αλλαγές στην πανίδα 

και τη χλωρίδα, αλλαγές στον τρόπο διαβίωσης του ανθρώπου και κυρίως στον τρόπο 

σκέψης του. 

Κατά τη σύνθεση των δεδοµένων που επιχειρήθηκε για τις αιχµές ξεχωριστά σε κάθε 

κεφάλαιο, εξετάστηκαν αναλυτικά για κάθε περίοδο η γεωγραφική διασπορά, οι 

πρώτες ύλες, το µέγεθος και η αντιπροσώπευση των αιχµών. Εδώ πλέον επιχειρείται 

η ανασκόπηση και σύνοψη της συζήτησης που επιχειρήθηκε στα προηγούµενα 

κεφάλαια.  

Στη ΜΠ οι ανθρωπίδες που καταλύουν στην Ελλάδα δεν φαίνεται να 

διαφοροποιούνται έντονα σε ότι αφορά τη χρήση αιχµών, από τους κατοίκους των 

Βαλκανίων και της ∆υτικής Ευρώπης. Αντιπροσωπεύονται σε ικανοποιητικό ποσοστό 

οι αιχµές Λεβαλλουά και οι µουστέριες αιχµές, ενώ δεν λείπει και η παραγωγή των 

ψευδο-αιχµών Λεβαλλουά. Η παρουσία των αιχµών είναι ιδιαίτερα έντονη σε θέσεις 

ερυθρογής, περιοχές που κατά την ΜΠ υπήρξαν πλούσιοι υδροβιότοποι, ελκυστικοί 

για ζώα και ανθρώπους.  

Ιδιαίτερα αγαπητές φαίνεται πως ήταν και οι φυλλόσχηµες αιχµές, αν λάβουµε υπόψη 

ότι αντιπροσωπεύονται σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Οι φυλλόσχηµες αιχµές 

αποδίδονται όπως αναφέρθηκε σε µια µεταβατική λιθοτεχνία που έχει µεν τις ρίζες 

της στη ΜΠ αλλά φαίνεται πως εξελίσσεται στις αρχές της ΑΠ. Τα εργαλεία αυτά 

µπορεί να είναι έργα των Νεάντερταλ ή ένα προϊόν που δέχτηκε επιρροές από την 

επαφή µε τον σύγχρονο άνθρωπο κατά την είσοδό του στην Ευρώπη, πριν από 40000 

χρόνια ΒΡ. ∆εδοµένου ότι η Ελλάδα αποτέλεσε σηµείο εισόδου για τους Η. Sapiens η 

µελέτη των φυλλόσχηµων αιχµών που έχουν βρεθεί ή πρόκειται να βρεθούν εδώ έχει 

ιδιαίτερη σηµασία. Ειδικά η ευµεγέθης αιχµή από τις όχθες της Λ. Πλαστήρα, είναι 

µοναδική λόγω του µεγάλου µήκους της και θέτει πολλά ερωτηµατικά ως προς την 

καταγωγή της αλλά και τον λειτουργικό προορισµό της. 

Η απουσία φυλλόσχηµων αιχµών στα Ιόνια Νησιά είναι αξιοπερίεργη, αν λάβουµε 

υπόψη την έντονη παρουσία τους σε γειτονικές περιφέρειες ( Ήπειρο και Ακαρνανία). 
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Η εικόνα αυτή ενδεχοµένως να οφείλεται στην πληµµελή µέχρι σήµερα έρευνα, και 

ενδεχοµένως θα ανατραπεί µελλοντικά, εφόσον διεξαχθούν εντατικότερες έρευνες 

στα  νησιά αυτά.     

Σε ότι αφορά τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά όπως είδαµε, κατά την ΜΠ δεν υπάρχει 

κάποια ιδιαίτερη προτίµηση στις πρώτες ύλες, ενώ δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται 

φανερά οι αιχµές του ελλαδικού χώρου ως προς το µέγεθος, εν συγκρίσει µε αιχµές 

από την κεντρική Ευρώπη.  

Το είδος της φτέρνας θα µπορούσε να µας δώσει χρήσιµες πληροφορίες για την 

προετοιµασία του πυρήνα και για τα στάδια κατασκευής µιας αιχµής κατά την ΜΠ. 

Ωστόσο σπάνια γίνεται αναλυτική αναφορά στις δηµοσιεύσεις για το είδος της 

φτέρνας. Σε αρκετές περιπτώσεις, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, φαίνεται πως η 

φτέρνα είναι πολυεδρική ή τύπου châpeau de gendarme, υπάρχουν όµως και µερικές 

φτέρνες που είναι λείες. Επίσης σε µεγάλο βαθµό φέρουν λείες φτέρνες οι αιχµές 

ψευδο-λεβαλλουά που βρέθηκαν στο Ασπροχάλικο (Papakonstantinou 1988).  

Σε αντίθεση µε την ΜΠ, κατά την ΑΠ οι αντιπροσωπευτικοί τύποι αιχµών στον 

ελλαδικό χώρο είναι ασθενείς, τόσο σε ότι αφορά την ποσότητα, όσο και την 

ποικιλία. Οι Γραβέττιες αιχµές είναι σπάνιες ενώ οι µικρογραβέττιες αιχµές και οι 

αιχµές µε ώµο είναι επίσης λιγοστές και απαντούν σε συγκεκριµένες θέσεις (Κλειδί, 

Καστρίτσα).  

Θέσεις που κατά την ΜΠ έδωσαν πληθώρα αιχµών, όπως η Θεόπετρα, φαίνεται πως 

έπαψαν να αποτελούν κατάλυµα για τους κυνηγούς, αν κρίνουµε από το γεγονός ότι 

οι αιχµές πλέον απουσιάζουν από τα στρώµατα της ΑΠ.  

Αυτή η ισχνή εικόνα που περιγράφουµε µπορεί να οφείλεται στην ένδεια των 

ανασκαφικών δεδοµένων που αφορούν την ΑΠ και εποµένως δεν αποκλείεται 

µελλοντικά να έρθουν στο φως νέα στοιχεία. ∆εδοµένου ωστόσο ότι σε όλες τις 

θέσεις της ΑΠ το πλαίσιο είναι παρεµφερές, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη την έντονη 

παρουσία των αιχµηρών µικρολεπίδων µε ράχη στις περισσότερες θέσεις. Φαίνεται 

λοιπόν, πως οι θηρευτές της ΑΠ στηρίχθηκαν σε µεγάλο βαθµό στις µικρολεπίδες µε 

ράχη προκειµένου να είναι ανά πάσα στιγµή καλά εξοπλισµένοι στο δύσκολο κυνήγι 

των ευκίνητων αιγοειδών και δεν προσανατολίστηκαν προς µια περισσότερο 

εξειδικευµένη παραγωγή.  
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Η Μεσολιθική είναι µια σχεδόν στείρα περίοδος σε ότι αφορά τις αιχµές. Οι 

ελάχιστες που έχουν βρεθεί αφορούν σε ατυπικές αιχµές ή αιχµές Sauveterre, ενώ το 

πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η εµφάνιση για πρώτη φορά στο Φράγχθι των αιχµών 

µε εγκάρσια κόψη, προάγγελος των εξελίξεων που θα γνωρίσει το σπήλαιο, αλλά και 

ο ελλαδικός χώρος γενικότερα, κατά τη ΝΛ.  

Στη Νεολιθική περίοδο, η ποικιλοµορφία που χαρακτηρίζει τις αιχµές είναι 

αξιοµνηµόνευτη, παρόλο που το κυνήγι αποκτά ένα συµπληρωµατικό χαρακτήρα, 

καθώς οι άνθρωποι πλέον δεν βασίζονται αποκλειστικά σε αυτό για την επιβίωσή 

τους. 

Με µια απλή διασταύρωση των δεδοµένων που παρέχονται από τους χάρτες για την 

κάθε περίοδο, άµεσα διαπιστώνει κανείς την έντονη δραστηριότητα που 

αναπτύσσεται πλέον στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά του Αιγαίου. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η διακίνηση του µηλιακού οψιανού, είχε ευρύτερες 

γεωπολιτικές συνέπειες και αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο για τη µόνιµη εγκατάσταση 

πληθυσµών σε νέες περιοχές.  

Οι αιχµές µε εγκάρσια κόψη, εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται και στην ΝΛ, όπως 

φανερώνουν ευρήµατα από το Φράγχθι, αλλά και την Κεφαλονιά. Οι αιχµές αυτές 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς - αντίθετα µε τον ορισµό τους - δεν είναι 

έχουν µυτερή, αλλά ευρεία απόληξη. Το διατρητικό άκρο τους αν και αντιστοιχεί στο 

πλέον πλατύ τµήµα του εργαλείου, ήταν αρκετά κοφτερό και έτσι ενδεχοµένως 

καταφερόταν µεγαλύτερη πληγή στο θήραµα.   

Στο Φράγχθι και την Κεφαλονιά επίσης κάνουν την παρουσία τους οι ασύµµετρες 

αιχµές µε ώµο, ενώ σε µικρό βαθµό απαντούν σε διάφορα µέρη της Ελλάδας και 

απλές αιχµές χωρίς µίσχο. 

Οι πλέον χαρακτηριστικές και πολυάριθµες αιχµές βελών είναι οι αιχµές µε µίσχο και 

πτερύγια, οι οποίες ανά περιοχή διακρίνονται σε επιµέρους κατηγορίες, χάρη σε 

µικρές µορφολογικές παραλλαγές. Γενικότερα, πάντως µπορούµε να τις διακρίνουµε 

σε δυο κατηγορίες µε βάση το µήκος τους, στις επιµήκεις και στις βραχύσωµες 

Ως πρώτη ύλη επιλέγεται ο πυριτόλιθος ή ο οψιανός, αν και στη Στερεά Ελλάδα, την 

Πελοπόννησο και το Αιγαίο η προτίµηση στον οψιανό είναι εµφανέστατη. Ορισµένες 

αιχµές, όπως για παράδειγµα αυτές από το Σάλιαγκο, αν και προορίζονταν για τη 
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φαρέτρα του κυνηγού, δουλεύτηκαν πολύ προσεχτικά από το λιθοξόο και φέρουν 

ιδιαίτερα επιµεληµένη καλύπτουσα επεξεργασία. 

Παράλληλα µε τις αιχµές βελών, έντονη είναι και η παρουσία των αιχµών δοράτων, 

οι οποίες διακρίνονται στις τριγωνικές, τις ωοειδείς και τις φυλλόσχηµες. Φαίνεται 

πιθανότερο, όπως συζητήθηκε ήδη διεξοδικά παραπάνω, οι αιχµές αυτές να 

προορίζονταν για τελετουργική χρήση, ή εφόσον χρησιµοποιούνταν στο κυνήγι να 

λειτουργούσαν ως σύµβολα κύρους, γοήτρου ή ανδρείας. Άλλωστε, η προτίµηση σε 

συγκεκριµένες πρώτες ύλες αποτελεί ακόµη µια ένδειξη για το συµβολικό υπόβαθρο 

αυτών των αιχµών.  

Το πέρασµα στην Εποχή του Χαλκού σηµατοδοτεί το τελικό στάδιο στην εξέλιξη των 

λίθινων αιχµών, καθώς τη σκυτάλη θα πάρουν στο εξής οι µεταλλικές αιχµές για να 

συνεχίσουν τη µακρά πορεία τους µέσα στους ιστορικούς χρόνους.  

Οι λίθινες αιχµές βελών πλέον περιορίζονται κατά κύριο λόγο σε ένα τύπο, αυτόν µε 

την κοίλη βάση. Μικρές τροποποιήσεις στο είδος της εγκοπής, διαφοροποιούν το 

τελικό µορφολογικό αποτέλεσµα, διακρίνοντάς τις σε επιµέρους κατηγορίες.  

Οι αµυγδαλόσχηµες αιχµές που έχουν βρεθεί στον µεσοελλαδικό τύµβο R26 της 

Λευκάδας, δίνουν εκ πρώτης όψεως την εντύπωση πως πρόκειται για ηµιτελή 

εργαλεία, ωστόσο θα πρέπει το ζήτηµα αυτό να επανεξεταστεί, ενδεχοµένως υπό το 

πρίσµα νέων ευρηµάτων από την ευρύτερη περιοχή του Ιονίου πελάγους. 

Στο τέλος της µυκηναϊκής περιόδου οι αιχµές είναι αµελούς κατασκευής και η άτεχνη 

µορφή τους σήµανε το µαρασµό µιας µακραίωνης παράδοσης, που έχει τις ρίζες της 

στα βάθη της προϊστορίας και της αρχέγονης ανθρώπινης δηµιουργίας. 

 

 

. 
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