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Παρϊρτημα 1: Λύςτα εικόνων, γραφημϊτων και πινϊκων 

 
Εμώθπιιν. Λεπίδα ηεο Νενιηζηθήο πεξηφδνπ απφ ην ζπήιαην Φξάγρζη 

Εηθόλα 1. ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο εγρεηξεκαηηθήο αιπζίδαο ελφο ιηζνηερληθνχ 

ζπλφινπ 

Εηθόλα 2. Σα ζηάδηα ηεο πξνεηνηκαζίαο κηαο ιεπίδαο κε θνξπθή 

Εηθόλα 3. Ζ παξαγσγή κηαο ιεπίδαο κε θνξπθή 

Εηθόλα 4. Μέζα απφ ηελ πεηξακαηηθή ιάμεπζε ιεπίδσλ θαη κηθξνιεπίδσλ, 

αλαθέξνληαη νη ζηάζεηο πνπ παίξλεη ν ιηζνμφνο θαηά ηελ παξαγσγή: 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα απιαθσηή ζπζθεπή θαη εθαξκφδνληαο πίεζε κε έλα κηθξφ 

εξγαιείν, ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ζπκπηεζηή ψκνπ, ρξεζηκνπνηψληαο έλα πίεζηξν 

θάησ απφ ηελ θνηιηά, αθηλεηνπνηψληαο ηνλ ππξήλα, ρξεζηκνπνηψληαο ζηεζαία πίεζε 

θαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα πίεζηξν ηνπνζεηεκέλν θάησ απφ ηελ θνηιηά, θξαηψληαο 

ζηαζεξφ ηνλ ππξήλα, ηνπνζεηψληαο ηνλ αλάκεζα ζηα πφδηα 

Εηθόλα 5. Οη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη απφζπαζεο ιεπίδσλ: άκεζε θξνχζε κε ηε ρξήζε 

ζθιεξνχ θξνπζηήξα, έκκεζε θξνχζε κε ηε ρξήζε καιαθνχ θξνπζηήξα, εθαξκνγή 

πίεζεο κε ηε βνήζεηα ελφο θεξάηνπ, άκεζε θξνχζε κε ηε ρξήζε καιαθνχ θξνπζηήξα 

Εηθόλα 6. Ζ κνλαδηθή ιεπίδα απφ ππξηηφιηζν πνπ βξέζεθε ζην ζπήιαην Μααξά ζηε 

Γξάκα θαη αλαθέξεηαη σο δηπιή ξάζπα 

Εηθόλα 7. Λεπίδεο απφ ηελ ζέζε ζην Αζπξνράιηθν 

Εηθόλα 8. Ζ ιηζνηερλία ηνπ Κνθθηλφπεινπ 

Εηθόλα 9. Σα εξγαιεία ζε ππφβαζξν κηθξνιεπίδσλ είλαη πνιχ θνηλά ζηηο 

εξγαιεηνηερλίεο ηνπ Κνθθηλφπεινπ 

Εηθόλα 10. Λεπίδεο Levallois απφ ληφπην ππξηηφιηζν απφ ηελ πεξηνρή ηεο ακαξίλαο 

Εηθόλα 11. Λεπίδεο απφ ην Μεγάιν Καξβνπλάξη 

Εηθόλα 12. Πιεπξηθφ μέζηξν ζε ιεπίδα απφ ην Μεγάιν Καξβνπλάξη 

Εηθόλα 13. Λεπίδεο ηεο Μέζεο Παιαηνιηζηθήο απφ ην ζπήιαην ηεο Θεφπεηξαο 

Εηθόλα 14. Φνιηδφκνξθε Levallois ιεπίδα θαη ιεπίδα απφ ηε ιίκλε ηνπ Πιαζηεξά 

Εηθόλα 15. Λεπίδα ηεο Μέζεο Παιαηνιηζηθήο απφ ην ζπήιαην ηεο Κιεηζνχξαο 

Εηθόλα 16. Γηπιφ μέζηξν ζε ππφβαζξν ιεπίδαο απφ ηα Καιακάθηα 

Εηθόλα 17. Λεπίδεο ηεο Μέζεο Παιαηνιηζηθήο απφ ηα Καιακάθηα, πνπ 

πεξηζπιιέρζεθαλ ην 2012 

Εηθόλα 18. Levallois ιεπίδα απφ ην ζπήιαην Λαθσλίο 

Εηθόλα 19. Λεπίδα ηεο Μέζεο Παιαηνιηζηθήο απφ ηνπο Καξπψηεο Λεπθάδαο 

Εηθ. 20. Σεξκαηηθά μέζηξα ζε ιεπίδεο ππξηηφιηζνπ, απφ ηε ζέζε πήιαηνλ 

Εηθ. 21. Λεπίδεο κε ξάρε θαη κηθξνιεπίδα κε ξάρε απφ ηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο 

Ωξηλάθεηαο ζηελ Κιεηζνχξα 

Εηθ. 22. Σκήκα νδνλησηήο ιεπίδαο απφ ηελ πξψηκε Ωξηλάθεηα ζηελ Κιεηζνχξα 

Εηθ. 23. Αηρκεξή (pointed) ιεπίδα ηεο Μέζεο Ωξηλάθεηαο ζηελ Κιεηζνχξα 



2 
 

Εηθ. 24. Ζ ιηζνηερλία ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο ζηελ Κιεηζνχξα. Απνηειείηαη 

απφ αςηδσηέο (arched) ιεπίδεο κε ξάρε ηεο πξψηκεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο, απφ 

αςηδσηέο ιεπίδεο θαη θνινβσκέλνπο κηθξφιηζνπο 

Εηθ. 25. Ππξήλαο κηθξνιεπίδσλ, ιεπίδα κε θνξπθή θαη επεμεξγαζκέλε ιεπίδα απφ ην 

ζπήιαην Λαθσλίο Η, πνπ απνδίδνληαη ζηελ ΑΠ πεξίνδν 

Εηθ. 26. Αλεζηξακκέλεο κηθξνιεπίδεο ηεο Ωξηλάθεηαο ζην Φξάγρζη 

Εηθ. 27.  Μηθξνιεπίδεο θαη εξγαιεία ζε κηθξνιεπίδεο 

Εηθ. 28. Λεπίδα απφ ην Αζπξνράιηθν 

Εηθ. 29. Πξνζπάζεηα ζπλέλσζεο (reffiting) κηαο ιεπίδαο ηεο Αλψηεξεο 

Παιαηνιηζηθήο απφ ην ζπήιαην ηεο Καζηξίηζαο 

Εηθ. 30. Σέρλεξγα ζε ππφβαζξν ιεπίδσλ απφ ηελ Καζηξίηζα 

Εηθ. 31. Λεπίδεο θαη κηθξνιεπίδεο απφ ηελ Καζηξίηζα 

Εηθ. 32. Ζ ιηζνηερλία απφ ηα Σξηςάλα 

Εηθ. 33. Ζ ιηζνηερλία ζην ρνηλί 4, φπνπ θαίλεηαη μεθάζαξα ε πξνηίκεζε γηα 

επζχγξακκα ππφβαζξα 

Εηθ. 34. Σα δηαδνρηθά ζηάδηα ηεο ηερληθήο ηεο κηθξνγιπθίδαο, φπνπ ε ιεπίδα είλαη 

ηνπνζεηεκέλε πάλσ ζε έλα ακφλη. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δεκηνπξγείηαη κηα 

ιεπίδα κε ξάρε θαη άλσ άθξν 

Εηθ. 35. Μηθξνιεπίδεο κε ξάρε απφ ην Κιεηδί 

Εηθ. 36. Δξγαιεία ζε ππφβαζξα κηθξνιεπίδσλ απφ ηελ βξαρνζθεπή Μπνΐια 

Εηθ. 37. Λεπίδα κε επεμεξγαζία απφ ηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο Δπηγξαβέηηηαο ζηελ 

Κιεηζνχξα 

Εηθ. 38. Λεπίδα κε ξάρε θαη ιεπίδα κε επεμεξγαζία απφ ηα θαηψηεξα ζηξψκαηα ηεο 

Δπηγξαβέηηηαο ζηελ Κιεηζνχξα 

Εηθ. 39. Μηθξνιεπίδεο κε ξάρε απφ ηε ζπιινγή Παληαδφπνπινπ, ζηελ Καζηνξηά 

Εηθ. 40. Ππξήλαο κηθξνιεπίδσλ θαη δηπιφ ηεξκαηηθφ μέζηξν ζε ππφβαζξν 

Εηθ. 41. Μηα γιπθίδα, δπν ηεξκαηηθά μέζηξα ζε ππφβαζξα ιεπίδσλ θαη κηα ιεπίδα κε 

θνξπθή 

Εηθ. 42. Λεπίδεο ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο πεξηφδνπ απφ ην Μεγάιν Καξβνπλάξη 

Εηθ. 43. Σεξκαηηθφ μέζηξν ζε ιεπίδα απφ ηε ζέζε PS43 

Εηθ. 44. Ζ ιηζνηερλία απφ ηε Μειηηδηά 

Εηθ. 45. ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Θάζνπ, ζηελ πξντζηνξηθή ζπιινγή, εκθαλίδεηαη 

απηή ε εηθφλα, φπνπ πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία εμφξπμεο ηεο ψρξαο ζηε ζέζε Σδίλεο, 

κε ηε βνήζεηα ησλ ιίζηλσλ εξγαιείσλ 

Εηθ. 46. Ζ ιηζνηερλία ηνπ Οπξηάθνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ην κηθξνιηζηθφ ραξαθηήξα ηεο 

θαη ε παξάιιειε χπαξμε ππνβάζξσλ ιεπίδσλ θαη κηθξνιεπίδσλ 

Εηθ. 47. Λεπίδεο απφ ηε ζέζε Γξάβα 

Εηθ. 48. Σξνπηδσηφ (carinated) μέζηξν ζε ππφβαζξν ιεπίδαο απφ ηε ζέζε Λεπηφο 

Γηαιφο  

Εηθ. 49. Οη ιηζνηερλίεο ηεο Αλψηεξεο Μεζνιηζηθήο απφ ην Φξάγρζη 

Εηθ. 50. Μηθξνιεπίδα απφ νςηαλφ απφ ην Μεζνιηζηθφ ζηξψκα ζην ζπήιαην ηεο 

Κιεηζνχξαο 

Εηθ. 51. Λεπίδεο απφ νςηαλφ απφ ηε ζέζε ζην ζπήιαην ηνπ Κχθισπα ζηηο Βφξεηεο 

πνξάδεο 
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Εηθ. 52. Ζ κνλαδηθή ιεπίδα απφ ππξηηφιηζν πνπ βξέζεθε ζηνλ Μαξνπιά Κχζλνπ 

Εηθ. 53. Πξηζκαηηθέο ιεπίδεο απφ ππξηηφιηζν θαη νςηαλφ 

Εηθ. 54. Λεπίδεο θαη θνιίδεο απφ ην Αρίιιεην  

Εηθ. 55. Λεπίδεο θαη θνιίδεο πνπ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε δξεπάληα, απφ ηε ζέζε 

Αρίιιεην  

Εηθ. 56. Λεπίδεο κε ζηίιβε θαη επεμεξγαζία απφ ηνλ «μαλζφ» ππξηηφιηζν ηεο 

αξραηφηεξεο θαη κέζεο Νενιηζηθήο,  πνπ βξέζεθαλ ζην Φξάργζη  

Εηθ. 57. Λεπίδεο νςηαλνχ θαη ππξηηφιηζνπ απφ ηε ζέζε Φξάγρζη θαη Παξάιηα. 

Αλάκεζα ηνπο βξίζθνληαη θαη εξγαιεία  

Εηθ. 58. Λίζηλα εξγαιεία απφ ηε Υνηξνζπειηά 

Εηθ. 59. ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ηρλψλ ρξήζεο: ζηίιβε, ιείαλζε, 

απνζηξνγγπιεκέλε πιεπξά, κηθξν-εγραξάμεηο, νξγαληθά ππνιείκκαηα θαη πιεπξηθή 

ζχλζιηςε 

Εηθ. 60. Δπεμεξγαζκέλεο ιεπίδεο απφ ηε Λέξλα, πξνεξρφκελεο απφ ηα κεζαία 

ζηξψκαηα ηεο Νενιηζηθήο 

Εηθ. 61. Δηζαγκέλε ιεπίδα ίαζπε πνπ βξέζεθε ζην ζπήιαην ηνπ Κίηζνπ 

Εηθ. 62. Λεπίδεο θαη κηθξνιεπίδεο νςηαλνχ πξψηκεο θαη κέζεο Νενιηζηθήο απφ ην 

Φξάγρζη 

Εηθ. 63. Ζ ιηζνηερλία απφ ην ζπήιαην ηνπ Γηξνχ, θαηαζθεπαζκέλε ζε νςηαλφ. Με ηε 

ζεηξά  (αξηζηεξά πξνο δεμηά): ηεξκαηηθφ μέζηξν ζε ιεπίδα κε εγθνπή, ιεπίδα κε 

νδφλησζε, εγθνπή ζε ιεπίδα, εγθνπή ζε ιεπίδα, ιεπίδα κε νδφλησζε, ηεξκαηηθφ 

μέζηξν ζε ιεπίδα, θνιφβσζε ζε ιεπίδα, ιεπίδα κε ππέξβαζε   

Εηθ. 64. Οη ιηζνηερλίεο απφ ηε Γαχδν: ιεπίδεο, κηθξνιεπίδεο θαη θνιίδεο καδί 

Εηθ. 65. Δξγαιείν νςηαλνχ κε ίρλε θνιφβσζεο, ζε ππφβαζξν ιεπίδαο απφ ηε Γαχδν 

 

 

 

Γξάθεκα 1. Αξηζκφο ιεπίδσλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαηά ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή 

Δπνρή 

Γξάθεκα 2. Αξηζκφο ππαίζξησλ ζέζεσλ θαη ζπειαίσλ θαηά ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή 

Δπνρή 

Γξάθεκα 3. Πνζνζηφ αληηπξνζψπεπζεο ππνβάζξσλ ιεπίδσλ έλαληη ησλ ππνβάζξσλ 

θνιίδσλ θαηά ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή Δπνρή 

Γξάθεκα 4. Οη πξψηεο χιεο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ιεπίδσλ θαηά 

ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή Δπνρή 

Γξάθεκα 5. Πνζνζηφ αληηπξνζψπεπζεο ιεπίδσλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαηά ηελ 

Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή Δπνρή 

Γξάθεκα 6. Πνζνζηφ αληηπξνζψπεπζεο ππνβάζξσλ ιεπίδσλ/κηθξνιεπίδσλ έλαληη 

ησλ ππνβάζξσλ θνιίδσλ θαηά ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή Δπνρή 

Γξάθεκα 7.  Αξηζκφο ππαίζξησλ ζέζεσλ θαη ζπειαίσλ θαηά ηελ Αλψηεξε 

Παιαηνιηζηθή Δπνρή 

Γξάθεκα 8. Πνζνζηφ αληηπξνζψπεπζεο ιεπίδσλ θαη κηθξνιεπίδσλ θαηά ηελ 

Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή Δπνρή 

Γξάθεκα 9. Οη πξψηεο χιεο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ιεπίδσλ θαηά 

ηελ Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή Δπνρή 
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Γξάθεκα 10. Πνζνζηφ αληηπξνζψπεπζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ θάζεσλ θαηά ηελ 

Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή Δπνρή 

Γξάθεκα 11. Πνζνζηφ αληηπξνζψπεπζεο ησλ πνιηηηζκηθψλ θάζεσλ πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ ιεπίδεο θαηά ηελ Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή Δπνρή 

Γξάθεκα 12. Πνζνζηφ αληηπξνζψπεπζεο ζπειαίσλ θαη ππαίζξησλ ζέζεσλ θαηά ηε 

Μεζνιηζηθή Δπνρή 

Γξάθεκα 13. Πνζνζηφ αληηπξνζψπεπζεο ππνβάζξσλ ιεπίδσλ έλαληη ησλ 

ππνβάζξσλ ιεπίδσλ θαηά ηε 

Γξάθεκα 14. Αξηζκφο ιεπίδσλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαηά ηε Νενιηζηθή Δπνρή 

Γξάθεκα 15. Πνζνζηφ αληηπξνζψπεπζεο ζπειαίσλ θαη ππαίζξησλ ζέζεσλ θαηά ηε 

Νενιηζηθή Δπνρή 

Γξάθεκα 16.Οη πξψηεο χιεο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ιεπίδσλ θαηά ηε 

Νενιηζηθή Δπνρή 

Γξάθεκα 17. Πνζνζηφ αληηπξνζψπεπζεο ππνβάζξσλ ιεπίδσλ/κηθξνιεπίδσλ έλαληη 

ησλ ππνβάζξσλ θνιίδσλ θαηά ηε Νενιηζηθή Δπνρή 

 

 

 

Πίλαθαο 1. Αξηζκφο δεκνζηεπκέλσλ ιεπίδσλ αλά ζέζε θαηά ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή 

Δπνρή 

Πίλαθαο 2. Αξηζκφο δεκνζηεπκέλσλ ιεπίδσλ αλά ζέζε θαηά ηελ Αλψηεξε 

Παιαηνιηζηθή Δπνρή 

Πίλαθαο 3. Αξηζκφο δεκνζηεπκέλσλ ιεπίδσλ αλά ζέζε θαηά ηε Μεζνιηζηθή Δπνρή 

Πίλαθαο 4. Αξηζκφο δεκνζηεπκέλσλ ιεπίδσλ αλά ζέζε θαηά ηε Νενιηζηθή Δπνρή 
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Παρϊρτημα 2: Συντομογραφύεσ 

 
ΑΑ : Αλαηνκηθά χγρξνλνο Άλζξσπνο 

ΠΜ : Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  Εηζαγσγή 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί ηε ζπλέρεηα κηαο πξνζπάζεηαο πνπ έρεη μεθηλήζεη απφ 

ην ΠΜ "Ο Αξραίνο Μεζνγεηαθφο Κφζκνο" κε θαηεχζπλζε "Πξντζηνξηθή 

Αξραηνινγία" ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε θάζε 

θαηεγνξία ιίζηλσλ ηερλέξγσλ ρσξηζηά. Ζ πξψηε κειέηε, απφ ηελ Βίβηαλ ηάηθνπ, 

αθνξνχζε ηηο ιίζηλεο αηρκέο. Δδψ, κειεηάηαη ε δηαρξνλία, ε ηππνινγία, ε εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ε ρξήζε ησλ ιίζηλσλ ιεπίδσλ. Ωο πεδίν ελδηαθέξνληνο έρεη 

νξηζηεί ν ειιαδηθφο ρψξνο, κε ηηο νινέλα θαη απμαλφκελεο πξντζηνξηθέο ζέζεηο, απφ 

ηελ Παιαηνιηζηθή κέρξη θαη ηε Νενιηζηθή Δπνρή. Σν ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηελ 

ελαζρφιεζε κε ηελ πξντζηνξηθή αξραηνινγία θαη ηηο ιηζνηερλίεο, μεθίλεζε κε ηε 

ζπκκεηνρή κνπ ζηελ επηθαλεηαθή έξεπλα ηνπ Μεγαλεζίνπ, πίζσ ζην 2010, φπνπ 

ςάρλνληαο ηα θαηάινηπα πνπ άθεζε πίζσ ηνπ ν Νεάληεξηαι, ππφ ηελ θαζνδήγεζε 

ηεο θ. Νέλαο Γαιαλίδνπ, κπεζήθακε ζηνλ καγηθφ θφζκν ηεο Παιαηνιηζηθήο 

Αξραηνινγίαο. Έθηνηε, ε θ. Νέλα Γαιαλίδνπ, δελ έπαςε λα κε θαζνδεγεί θαη λα κε 

εκπλέεη.  

Μέρξη ζήκεξα δελ είρε πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα κειέηε πνπ λα αθνξνχζε ην 

ζπλνιηθφ ραξαθηήξα ησλ ιεπίδσλ, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Οη ιεπίδεο 

θαιχπηνπλ έλα επξχ ρξνλνινγηθφ θάζκα, θαζψο νη πξψηεο ελδείμεηο γηα κηα 

ηερλνινγία βαζηζκέλε ζηελ παξαγσγή ιεπίδσλ, αληρλεχεηαη θαηά ηε Μέζε 

Παιαηνιηζηθή πεξίνδν. Ζ ζπιινγή θαη ε κειέηε ησλ ιηζνηερληψλ ζηελ Διιάδα, 

μεθίλεζε ηνλ 19
ν
 αηψλα, κε ηε δεκνζίεπζε, ην 1867, επηθαλεηαθψλ επξεκάησλ απφ 

ηνλ γάιιν F. Lenormant. Αθνινχζεζε ε αλαθνξά ηνπ H. Breuil, ην 1923, ζε 

Παιαηνιηζηθά επξήκαηα πνπ είρε δεη ζηελ Διιάδα. Σηο πξψηεο αλαθνξέο ζπλφδεπζαλ 

θαη νη πξψηεο έξεπλεο απφ ηνλ απζηξηαθφ A. Markovits ζε ζπήιαηα ηεο Αηηηθήο, ην 

1927 θαη ε εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο (Κνπξηέζε-Φηιηππάθε, 1996a).  

Πνιιέο απφ ηηο δεκνζηεχζεηο ησλ ιηζνηερληψλ, έρνπλ γξαθηεί ζε γιψζζα πέξα ησλ 

ειιεληθψλ, ελψ φζεο πξνζπάζεηεο έγηλαλ απφ Έιιελεο αξραηνιφγνπο, ζηεξνχληαλ 

κηαο θνηλήο νξνινγίαο θαη ελφο εληαίνπ πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ην ηη πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη κηα κειέηε πιηθνχ. Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε επηζθφπεζε 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα απνηειέζεη θαη ηνλ θχξην θνξκφ ηεο εξγαζίαο, ζα 

αθνινπζήζεη ηε ινγηθή ησλ δεκνζηεχζεσλ, νη νπνίεο φηαλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιχ 

λσξίο, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ έιιεηςε βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ζ παξνχζα εξγαζία 

επηθεληξψλεηαη ζηηο ιεπίδεο πνπ έθεξε ζην θσο ε αξραηνινγηθή έξεπλα ζηελ 
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πξντζηνξηθή Διιάδα θαη πξαγκαηνπνηεί κηα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε φισλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ παξαγσγή ιηζνηερληψλ θαηά ηελ Δπνρή ηνπ 

Λίζνπ. Οξίδνπκε ηη είλαη ιεπίδα, πφηε αληρλεχεηαη ρξνλνινγηθά ε πξψηε απφζπαζε 

ιεπίδαο ζην αξραηνινγηθφ αξρείν ηεο ειιεληθήο πξντζηνξίαο θαη πνηα είλαη ε εμέιημε 

ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο ιεπίδσλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.  

Σν δεχηεξν θεθάιαην ζπδεηά ηελ νξνινγία. Δπηρεηξεί λα απνζαθελίζεη επηκέξνπο 

φξνπο αμηνπνηψληαο ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. Ζ γλψζε ησλ φξσλ απηψλ 

απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηε ζπλέρεηα ηεο επηζθφπεζεο. Οξίδεηαη ηη είλαη 

ιεπίδα, πνηνη είλαη νη ηξφπνη παξαγσγήο ηεο, πνηεο νη πηζαλέο ρξήζεηο ηεο θαη πνην 

είλαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε κειέηε ηνπο. Ζ κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε 

θαηά ην πξψην ζηάδην ηεο κειέηεο ήηαλ ε επηζθφπεζε ηεο θχξηαο βηβιηνγξαθίαο πνπ 

αθνξά ηε κειέηε ησλ ιηζνηερληψλ γεληθφηεξα. Ζ γλψζε θαη ε θαηαλφεζε ηεο 

νξνινγίαο θαη ησλ εξκελεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ιηζνηερλίεο είρε σο 

απνηέιεζκα ηε κεηάβαζε ζηελ επφκελε θάζε, φπνπ ζπγθεληξψζεθε φιε ε 

απαξαίηεηε βηβιηνγξαθία κε ηηο θχξηεο πεξηνρέο εθπξνζψπεζεο ησλ ζέζεσλ φπνπ 

έρνπλ βξεζεί ιεπίδεο θαη ε νξγάλσζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

Σα θεθάιαηα ηξία έσο έμη απνηεινχλ ηνλ θχξην θνξκφ ηεο εξγαζίαο, φπνπ 

αλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγσγήο ησλ ιεπίδσλ γηα θάζε κία απφ ηηο 

ηξεηο ππνδηαηξέζεηο ηεο Δπνρήο ηνπ Λίζνπ ρσξηζηά. Ζ Παιαηνιηζηθή Δπνρή θαιχπηεη 

έλα ρξνλνινγηθφ εχξνο, εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ ρξφλσλ. Ζ θχξηα δηαίξεζε ηεο 

Παιαηνιηζηθήο επηηπγράλεηαη αθνινπζψληαο ηνλ ξπζκφ ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ. 

Σν θχξην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηάθξηζε ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ 

ηεο Δπνρήο ηνπ Λίζνπ είλαη ηα ιίζηλα ιαμεπκέλα ηέρλεξγα. Πνιιέο θνξέο ε δηαίξεζε 

γίλεηαη κε βάζε ηε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ησλ ιίζηλσλ αληηθεηκέλσλ ή κε βάζε ηνλ 

Αλζξσπνινγηθφ ηχπν πνπ ηα θαηαζθεχαζε. Τηνζεηνχκε ηελ ηερλνπνιηηηζκηθή 

δηάθξηζε ηεο Καηψηεξεο Παιαηνιηζηθήο, Μέζεο θαη Αλψηεξεο, ηεο Μεζνιηζηθήο θαη 

ηεο Νενιηζηθήο Δπνρήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επξσπατθή ήπεηξν θαη ηα ιίζηλα 

ιαμεπκέλα ηέρλεξγα ηνπ Πιεηζηφθαηλνπ θαη ησλ αξρψλ ηνπ Οιφθαηλνπ. (Εψεο, 1980: 

163, Κνπξηέζε-Φηιηππάθε, 1996a: 6, Galanidou, 2014: 2). Ζ εξγαζία νξγαλψζεθε κε 

βάζε ηηο δηαθνξεηηθέο ηερλνπνιηηηζκηθέο πεξηφδνπο ηεο Δπνρήο ηνπ Λίζνπ, 

αθνινπζψληαο ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο ιεπίδαο. Παξάιιεια αλαθέξνληαη 

φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαξηίδνπλ ηελ θάζε γεσγξαθηθή ελφηεηα ηεο 

Διιάδαο μερσξηζηά, μεθηλψληαο απφ ηε Βφξεηα Διιάδα, θαηαιήγνληαο ζηε Νφηηα θαη 

αθήλνληαο γηα ην ηέινο ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ησλ λεζηψλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 
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παξνπζηάδνληαη είλαη ε πξψηε χιε, ην πνζνζηφ αληηπξνζψπεπζεο ησλ ιεπίδσλ 

έλαληη ησλ ππνβάζξσλ θνιίδσλ, ε δεπηεξεχνπζα επεμεξγαζία ησλ ιεπίδσλ θαη ε 

κεηαηξνπή ηνπο ζε ρξεζηηθά εξγαιεία, ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αλαθέξεηαη θαη ε 

εγρεηξεκαηηθή αιπζίδα παξαγσγήο ησλ ιεπίδσλ θαη ησλ κηθξνιεπίδσλ. Μεηά ηελ 

παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ γηα θάζε Δπνρή, αθνινπζεί ε ζχλζεζε ησλ δεδνκέλσλ  

θαη ε ζπδήηεζε ηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ησλ ιεπίδσλ, ηεο νηθνλνκία ηεο πξψηεο 

χιεο θαη ηα ζηάδηα ιάμεπζεο. Σε ζχλζεζε ησλ δεδνκέλσλ ζπλνδεχνπλ πίλαθεο θαη 

γξαθήκαηα, βνεζεηηθά γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, έηζη φπσο 

εγγξάθεηαη ζε απηήλ ηελ ηδηαίηεξε θαηεγνξία ηερλέξγνπ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Οξνινγία 

 
 
Ζ νηθνλνκία ηεο πξώηεο ύιεο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν πξφζθηεζεο ησλ πξψησλ 

πιψλ, ηα επηδησθφκελα πξντφληα θαη ε επηινγή κεξηθψλ απφ απηψλ γηα δεπηεξεχνπζα 

επεμεξγαζία. ια απηά είλαη νη δηαδνρηθέο ηερληθέο επηινγέο πνπ θάλνπλ νη ίδηνη νη 

θαηαζθεπαζηέο θαη επηηξέπνπλ ηελ αλαγλψξηζε νξηζκέλσλ ηερλνινγηθψλ θαη 

πνιηηηζκηθψλ ζπλεζεηψλ. Δπηηπγράλεηαη έηζη ε αλαθαηαζθεπή φισλ ησλ ζηαδίσλ 

παξαγσγήο, απφ ηελ αξρηθή πξφζθηεζε ηεο πξψηεο χιεο, κέρξη θαη ην ηειηθφ 

εξγαιείν, θαζψο ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνληαη απφ απηή ηε δηαδηθαζία. Απηφο 

είλαη ν ζηφρνο θάζε κειέηεο πιηθνχ. Πξψηα εμεηάδεηαη ηη έρεη απνκείλεη απφ ηα 

θνκκάηηα ηεο πξψηεο χιεο (ζξαχζκαηα θαη ππξήλεο), έπεηηα ηα πξντφληα πνπ έρνπλ 

απνζπαζηεί (θνιίδεο, ιεπίδεο, κηθξνιεπίδεο) θαη ζην ηέινο, επηρεηξείηαη ε ίδηα ε 

θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο ησλ απνθξνπζκάησλ, απηφ πνπ ε Perlès 

νλνκάδεη σο «economie de debitage» (Perlès, 1981: 140, Pigeot, 1987: 57). Ζ 

ηερλνινγηθή αιπζίδα (εηθ. 1) πεξηγξάθεη φια ηα ζηάδηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηε κεηαηξνπή ελφο άκνξθνπ θνκκαηηνχ πξψηεο χιεο, ζε έλα 

πνιηηηζκηθφ εξγαιείν (Waddington, 2004: 11). Ο φξνο ηερλνινγία αλαθέξεηαη ζηηο 

ηερληθέο δηαδηθαζίεο πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ ζηαδίσλ 

θαηαζθεπήο ελφο ιίζηλνπ εξγαιείνπ. Σα ζηάδηα απηά μεθηλάλε κε ηελ πξφζθηεζε ηεο 

πξψηεο χιεο, ηελ ηειηθή κνξθνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε 

ρξεζηηθφ εξγαιείν ή ελαιιαθηηθά ηε ρξήζε ηνπ εθηφο επεμεξγαζίαο, κέρξη θαη ηελ 

ηειηθή απφξξηςε ηνπ. ηφρνο, είλαη ε αλαζχλζεζε ηεο ηερλνινγηθήο αιπζίδαο θαη ε 

έληαμε ηνπ ιίζηλνπ εξγαιείνπ κέζα ζε απηή (Κνπξηέζε-Φηιηππάθε, 1996b: 7). Ζ 

ηερληθή, αλαθέξεηαη ζε φιεο εθείλεο ηηο θπζηθέο θηλήζεηο ηνπ ρεξηνχ, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε απφζπαζε ελφο ηερλέξγνπ. Ζ ρξήζε καιαθνχ ή ζθιεξνχ θξνπζηήξα, ή 

αθφκα θαη ε ρξήζε ελφο πηέζηξνπ απνηεινχλ εμαηξεηηθά παξαδείγκαηα δηαθνξεηηθψλ 

ηερληθψλ (Inizan et al., 1999: 30). Ζ κέζνδνο, απφ ηελ άιιε, αλαθέξεηαη σο ε 

ρσξνρξνληθή νξγάλσζε ησλ δηάθνξσλ ελεξγεηψλ ιάμεπζεο. Μέζα ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν αξραηνινγηθφ ζχλνιν, φηαλ ε ίδηα ρσξνρξνληθή νξγάλσζε ηεο 

ιάμεπζεο ρξεζηκνπνηείηαη επαλαιακβαλφκελα ζε πνιινχο ππξήλεο θαη 

απνθξνχζκαηα, ηφηε εληνπίδεηαη κηα κέζνδνο ιάμεπζεο θαη απηφ αληαπνθξίλεηαη ζε 

κηα ζπζηεκαηνπνηεκέλε, αλ φρη εθ πξνζέζεσο, ζπκπεξηθνξά ή πξάμε (Pelegrin, 

2005: 24). 
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Εηθ. 1. ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε κηαο εγρεηξεκαηηθήο αιπζίδαο ελφο ιηζνηερληθνχ ζπλφινπ (Bar-

Yosef & Van Peer, 2009: 110) 

 

Μαδί κε ηελ ηερλνινγία, ε κειέηε ηεο πξψηεο χιεο, ε ηππνινγία θαη ε ηρλνινγία 

απνηεινχλ ηνπο ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο ηεο έξεπλαο ησλ ιηζνηερληψλ. Ζ κειέηε ηεο 

πξώηεο ύιεο απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεηξσκάησλ πνπ επηιέρζεθαλ απφ 

ηνπο πξντζηνξηθνχο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ιίζηλσλ ηερλέξγσλ. Ζ έξεπλα 

επεθηείλεηαη ζηηο ηδηφηεηεο ηεο πξψηεο χιεο, ζηηο πεγέο θαη ζηνπο ηξφπνπο 

πξνκήζεηαο, θαζψο θαη ζηελ θπθινθνξία ησλ πιηθψλ. Ζ ηππνινγία αλαπηχρζεθε γηα 

λα ζεζπίδεη ηχπνπο εξγαιείσλ. Ζ ινγηθή πίζσ απφ ηελ ηππνινγία ιακβάλεη ππφςε ηε 

κνξθνινγηθή δηάζηαζε ηνπ ιίζηλνπ εξγαιείνπ. Μέζα απφ ηελ κειέηε ηεο ηππνινγίαο 

επηηπγράλνληαη ρξνλνπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο. Σέινο, ε ηρλνινγία, κε ηε βνήζεηα 

ηνπ ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ, εληνπίδεη ηηο δηάθνξεο αιινηψζεηο πνπ έρνπλ 

πξνθιεζεί απφ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

(Κνπξηέζε-Φηιηππάθε, 1996b: 7). Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1930 πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

πξψηε πεηξακαηηθή έξεπλα, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ήηαλ λα δηαρσξηζηνχλ ηα 

δηαθνξεηηθά ίρλε θζνξάο φπσο είλαη νη αβιαθψζεηο, νη ακβιχλζεηο, νη εθιεπίζεηο θαη 

ε ζηίιβε πνπ αθήλνπλ πάλσ ζηα ιίζηλα εξγαιεία, ηα δηαθνξεηηθά πιηθά πνπ έξρνληαλ 

ζε επαθή κε απηά (Κνπξηέζε-Φηιηππάθε, 1996d: 37).  

Ζ ιάμεπζε απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία εξγαιείσλ. χκθσλα κε ηελ Inizan et al. 

(1999: 29) «σο ιίζηλν εξγαιείν ζα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κφλν ην αληηθείκελν πνπ 

έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά αξλεηηθά ηεο απνιέπηζεο». Έλαο άιινο νξηζκφο πξνηείλεη ηα 

εξγαιεία λα «απνθαινχληαη επίζεκα θαη λα ζεσξνχληαη σο ηέηνηα, κφλν φζα απφ ηα 

πξντφληα θέξνπλ επεμεξγαζία ζηηο πιεπξέο ή ζηηο απνιήμεηο» (Κνπξηέζε-Φηιηππάθε, 

1996c: 27). Ο ζξαπζκόο ηνπ ιίζνπ, απφ φπνηα ηερληθή θαη λα πξνέξρεηαη, αθήλεη 

ζεκάδηα ζηνλ ππξήλα θαη ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ απνθξνχζκαηνο, πνπ 
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νλνκάδνληαη λεπξώζεηο ή αθκέο. Ζ αλάγλσζε πνπ κπνξνχκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε 

απφ απηά ηα ζεκάδηα, είλαη ην ζεκείν πνπ έγηλε ε θξνχζε, ε θαηεχζπλζε ησλ 

ππφινηπσλ απνθξνπζκάησλ, άξα ε ζεηξά παξαγσγήο. Δλ ηέιεη, απνθαιχπηνπλ φιε 

ηελ εγρεηξεκαηηθή αιπζίδα πνπ αθνινπζήζεθε (Pelegrin, 2005: 23). Τπάξρνπλ δπν 

κεραληζκνί ζξαχζεο: έλαο πνπ δελ είλαη ειεγρφκελνο, γίλεηαη κε ρξήζε ελφο ζθιεξνχ 

θξνπζηήξα, φπσο ν ιίζνο, θαη ην απνηέιεζκα είλαη ζξαχζκαηα αθαλφληζηνπ 

ζρήκαηνο. Ο δεχηεξνο ηξφπνο απαηηεί πεξηζζφηεξε αθξίβεηα επίθξνπζεο (Pelegrin, 

2005: 25). Ζ πξάμε ηεο απιήο απφζπαζεο έρεη έλαλ κνλαδηθφ ζηφρν. Σελ απφθηεζε 

πνιιψλ αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άκεζα σο εξγαιεία, ρσξίο 

πεξαηηέξσ ηξνπνπνίεζε (Roche, 2005: 36). Σα βήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ε ζθφπηκε 

ιάμεπζε είλαη ηξία θαη απνζθνπνχλ ζηελ ηειηθή επεμεξγαζία ηνπ απνθξνχζκαηνο 

πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπεί ζε εξγαιείν θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί. Σν πξψην βήκα 

αθνξά ηελ πξψηε χιε θαη ηελ θαηάιιειε δηακφξθσζε ηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα 

απνζπαζηνχλ απνθξνχζκαηα. Δηακόξθσζε ηνπ ππξήλα ζεκαίλεη δεκηνπξγία 

λεπξψζεσλ πνπ ζα ρξεζηκεχζνπλ σο νδεγνί γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο απφζπαζεο ηεο 

πξψηεο ιεπίδαο θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ ππνινίπσλ. Ο ζηφρνο ηεο πξνεηνηκαζίαο 

επηηπγράλεηαη κε ηε ιάμεπζε κηαο θνξπθήο θαηά ηνλ άμνλα ηνπ κήθνπο ηνπ ππξήλα 

θαη κε ηε δεκηνπξγία ελφο επηπέδνπ επίθξνπζεο ζε θαηάιιειε κνξθή θαη θιίζε. Απφ 

απηφ ην πξνεηνηκαζκέλν επίπεδν επίθξνπζεο ζα μεθηλήζεη ε απφζπαζε ιεπίδσλ. 

Μεηά απφ ηελ δηακφξθσζε ηνπ ππξήλα, αθνινπζεί ε απφζπαζε ηεο πξψηεο ιεπίδαο, 

πνπ ζπκβαηηθά νλνκάδεηαη ιεπίδα κε θνξπθή (εηθ. 2, 3). Ζ απφζπαζε ηεο ζα αθήζεη 

ηα αξλεηηθά πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ απφζπαζε ησλ επφκελσλ ιεπίδσλ. Ζ δηαδηθαζία 

απηή, φπσο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο ηερλνινγηθήο αιπζίδαο, δελ 

είλαη κηα απιή ππφζεζε. πλήζσο, επηδηψθεηαη ε παξαγσγή πάλσ απφ κηαο ιεπίδαο, 

πνπ ζα είλαη φζν πην ηππνπνηεκέλεο γίλεηαη. Γηα λα επηηεπρζεί ε ηππνπνίεζε, 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε θαιή πνηφηεηα θαη ε νκνηνγέλεηα ηεο πξψηεο χιεο 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Γηα απηφ ην ιφγν, θάπνηα πεηξψκαηα δέρνληαλ ζεξκηθή 

επεμεξγαζία, γηα λα δηεπθνιπλζεί ε δηάρπζε ησλ θπκάησλ θξνχζεο (Μνπλδξέα-

Αγξαθηψηε, 1996: 25-26). 
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Εηθ. 2. Σα ζηάδηα ηεο πξνεηνηκαζίαο κηαο ιεπίδαο κε θνξπθή, απφ Μνπλδξέα-Αγξαθηψηε (επηκ.) ( 

http://www.milosminingmuseum.com ) 

 

 

Εηθ. 3. Ζ παξαγσγή κηαο ιεπίδαο κε θνξπθή (Tixier et al., 1980, φπσο αλαθέξεηαη ζην Debenath & 

Dibble, 1994: 28) 

 

Σα απνξξίκαηα θνιίδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή ηε δηαδηθαζία είλαη γλσζηά σο 

πξσηνγελή απνξξίκαηα. Σν θνκκάηη ηεο πξψηεο χιεο, πιένλ νλνκάδεηαη ππξήλαο. 

ηφρνο ηνπ δεχηεξνπ βήκαηνο, αθνχ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε δηακφξθσζε ηνπ 

ππξήλα, είλαη ε παξαγσγή δεπηεξνγελώλ απνξξηκάησλ, φπσο νλνκάδνληαη, ή 

αιιηψο ε δεκηνπξγία ππνβάζξσλ γηα ηελ παξαγσγή εξγαιείσλ. Σν ηξίην βήκα 

απνζθνπεί ζηελ επεμεξγαζία απηψλ ησλ απνθξνπζκάησλ αλ δελ είλαη θνθηεξά απφ 

κφλα ηνπο, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ρξεζηηθά αληηθείκελα (Waddington, 2004: 

11). Σα απνθξνχζκαηα κπνξεί λα είλαη θνιίδεο ή ιεπίδεο (ηα ππφβαζξα γηα ηελ 

παξαγσγή εξγαιείσλ), ζξαχζκαηα, απνξξίκαηα θαη κηθξνιεπίδεο (Andrefsky, 2005: 

16). 

 

2.1. Οριςμόσ Λεπίδαο 

 

Οη Inizan et al. (1999: 71) καο δίλνπλ ηνλ πνιχ γλσζηφ νξηζκφ: «νη ιεπίδεο θαη νη 

κηθξνιεπίδεο είλαη απνθξνχζκαηα ησλ νπνίσλ ην κήθνο είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζην 

απφ ην πιάηνο». Έρνπλ πεξίπνπ παξάιιειεο πιεπξέο θαη είλαη ρξήζηκεο γηα κηα 

πνηθηιία εξγαιείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ. (Whittaker, 1994: 219). ηνλ ίδην ζπιινγηθφ 

ηφκν, νη Inizan et al. 1999: 130-131) θάλνπλ κηα πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο φιεο ηεο 

ρξήζηκεο γηα ηε κειέηε ησλ ιηζνηερληψλ νξνινγίαο. Αλάκεζα ζηηο άιιεο, ν νξηζκφο 

http://www.milosminingmuseum.com/
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πνπ δίλεη γηα ηηο ιεπίδεο είλαη ν εμήο: «ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο πξαγκαηηθέο ιεπίδεο 

θαη ηηο ιεπηδφκνξθεο θνιίδεο
1
, επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε γηα ηηο 

πξαγκαηηθέο ιεπίδεο, ησλ αξλεηηθψλ ηεο απνιέπηζεο ησλ πξνεγνχκελσλ 

παξάιιεισλ απνιεπίζεσλ, ζηελ άλσ πιεπξά, φπσο επίζεο ηελ χπαξμε παξάιιεισλ 

πιεπξψλ. Αλ θαη απηή ε δηάθξηζε είλαη ηέιεηα σο πξνο ηε ζεσξία, ζπρλά είλαη 

δχζθνιν λα γίλεη πξάμε θαη γηα απηφ απνξξίπηεηαη». Ωο κηθξνιεπίδα νξίδεηαη ε 

κηθξή ιεπίδα κε πιάηνο κηθξφηεξν ηνπ ελφο εθαηνζηνχ. ε θάζε ζχλνιν ιηζνηερλίαο, 

ζα πξέπεη λα νξίδνληαη ηα φξηα αλάκεζα ζηε ιεπίδα θαη ηε κηθξνιεπίδα. Ο Müller 

(1900: 42, φπσο αλαθέξεηαη ζην Sørensen, 2006: 278) δίλεη ηνλ εμήο νξηζκφ: «φια ηα 

αληηθείκελα πνπ ιίγν έσο πνιχ, έρνπλ (ηελ αθφινπζε) κνξθνινγία: ε επηκήθεο, 

ζηελή θαη ιεπηή, εθ πξνζέζεσο θαη ζπκκεηξηθή απφζπαζε, κε κηα αηρκεξή θαη επζεία 

πιεπξά, ε νπνία είλαη θαηάιιειε γηα θνπή». Ο Althin (1954, φπσο αλαθέξεηαη ζην  

Sørensen, 2006: 280) θαηεγνξηνπνηεί ηηο ιεπίδεο ζε Α-ιεπίδεο θαη Β-ιεπίδεο. Οη Α-

ιεπίδεο πεξηιακβάλνπλ ηηο ιεπίδεο πνπ έρνπλ παξάιιειεο πιεπξέο θαη κηα αλαινγία 

κήθνπο – πιάηνπο 2:1. Οη Β-ιεπίδεο δελ έρνπλ παξάιιειεο πιεπξέο θαη ε αλαινγία 

κήθνπο – πιάηνπο ηνπο είλαη κηθξφηεξε απφ 2:1. Ο Malmer (1969, φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Sørensen, 2006: 280) γηα λα νξίζεη ηη είλαη ιεπίδα, πεξηιακβάλεη ζηνλ νξηζκφ ηνπ 

ην πνζνζηφ ησλ εμσηεξηθψλ αθκψλ ηεο θαη ην πάρνο ηεο ιεπίδαο σο παξάγνληεο 

κέηξεζεο γηα ηνλ νξηζκφ. Ο Semenov (1964, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Sørensen, 2006: 

280) ππνζηεξίδεη ηε κνξθνινγηθή δηάζηαζε ηεο ιεπίδαο σο παξάγνληα γηα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ. Γηα λα εληζρχζεη ηελ άπνςε ηνπ αλαθέξεη ην γεγνλφο φηη νη 

ιεπίδεο παξάγνληαη κε δηαθνξεηηθέο ηερληθέο θαη κεζφδνπο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη είηε 

άκεζα σο εξγαιεία, είηε σο ππφβαζξα εξγαιείσλ. Δπνκέλσο, νη ιεηηνπξγίεο ηνπο 

δηαθνξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξντζηνξίαο. Σέινο, καο δίλεηαη έλαο λένο 

νξηζκφο ηεο ιεπίδαο κε βάζε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο έξεπλαο γηα ηελ ηερλνινγία 

ησλ ιεπίδσλ, παξά γηα ηε ζέζπηζε ελφο ρξνλνινγηθνχ πιαηζίνπ: «είλαη ην 

απφθξνπζκα, κηαο  ζεηξάο απνθξνπζκάησλ, πνπ παξάρζεθε κε ηελ πξφζεζε λα γίλεη 

εξγαιείν ή ππφβαζξν εξγαιείνπ. Οη ιεπίδεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα εξγαιείσλ, 

παξάγνληαη κε ηελ ίδηα ηερληθή, κέζνδν θαη δηαλνεηηθή αλαπαξάζηαζε θαη 

                                                      
1
 Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα θνιίδεο πνπ είλαη επηκήθεηο αιιά δελ ζπκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ιεπίδσλ. Σν θξηηήξην γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπο είλαη θπξίσο κνξθνκεηξηθφ. Γηαρσξίδνληαη απφ ηα 

επηκήθε ππφβαζξα απφ ηηο θηέξλεο, φπνπ είλαη ειαθξψο πνιχεδξεο ή πνπ είλαη ειαθξψο ιεηαζκέλεο 

θαη έρνπλ απνζπαζηεί κε κηα ηερληθή φπνπ επηηξέπεηαη ε αλαγλψξηζε ηνπ θνγρνεηδνχο ζξαπζκνχ πνπ 

είλαη πην έληνλε, απφ φηη ζηηο ιεπίδεο (Pigeot, 1987: 21).  
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ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα φκνηα κνξθνινγία, θαζψο θαη ην ίδην ζχλνιν δηαγλσζηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ» (Sørensen, 2006: 289).  

 

2.2. Τεχνολογύα παραγωγόσ λεπύδων  

 

Οη ιεπίδεο απνηεινχλ ην αληηπξνζσπεπηηθφηεξν παξάδεηγκα γηα ηηο ηερληθέο 

απφθξνπζεο κε πξνθαζνξηζκφ (Μνπλδξέα-Αγξαθηψηε, 1996: 25). Τπάξρνπλ ηξεηο 

ηερληθέο απφζπαζεο ιεπίδσλ (εηθ. 5). Ζ απφζπαζε κε άκεζε θξνχζε, ε απφζπαζε κε 

έκκεζε θξνχζε θαη ε απφζπαζε κε πίεζε. ήκεξα είκαζηε ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπκε 

πιήξσο ηε ιεηηνπξγία ηεο θάζε κηαο ηερληθήο ράξε ζηελ πιεζψξα ησλ κειεηψλ πνπ 

έρνπλ δεκνζηεπηεί θαη αθνξνχλ κειέηεο πάλσ ζηα ίδηα ηα ιίζηλα αληηθείκελα, αιιά 

θαη ράξε ζηε ζπκβνιή ηεο πεηξακαηηθήο ιάμεπζεο θαη ησλ εζλνινγηθψλ 

παξαηεξήζεσλ (Inizan et al., 1999, Roche, 2005, Waddington, 2004, Whittaker, 

1994). Ζ άκεζε θξνύζε επηηπγράλεηαη ρηππψληαο έλαλ ζθιεξφ θξνπζηήξα κε άκεζν 

ρηχπεκα πάλσ ζε έλαλ θφλδπιν ή ππξήλα. Οη θξνπζηήξεο είλαη θνξεηνί θαη κπνξνχλ 

λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ δηάθνξα αληηθείκελα, θαζέλα απφ ηα νπνία νδεγεί ζε 

δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Οη θξνπζηήξεο κπνξεί λα είλαη ζθιεξνί θαη λα 

απνηεινχληαη απφ ππξηηφιηζν ή ραιαδία, ή καιαθνί θαη λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ 

μχιν, νζηφ ή θέξαην. Ζ ηερληθή ηεο άκεζεο θξνχζεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ 

ελδεηθηηθφ ρξνλνιφγεζεο γηαηί, αλ θαη ήηαλ ε πξψηε ηερληθή πνπ επηλνήζεθε, 

δηήξθεζε γηα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ρξφληα. Ζ έκκεζε θξνύζε πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε 

ελφο πηέζηξνπ ή νπέα, ηνπνζεηεκέλνπ ζην ζεκείν πνπ ν ιηζνμφνο έρεη επηιέμεη λα 

γίλεη ε θξνχζε. Ο νπέαο είλαη απηφο πνπ δέρεηαη ηελ θξνχζε κε έλαλ θξνπζηήξα θαη 

απηή είλαη ε δηαθνξά κε ηελ πξνεγνχκελε κέζνδν, φηη δελ εθαξκφδεηαη επί ηφπνπ 

θξνχζε ζηελ πξψηε χιε. Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο ηερληθήο είλαη ιεπηφηερλα 

απνθξνχζκαηα, ειεγρφκελεο παξαγσγήο. Σν ζπλεζέζηεξν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ 

νπέα είλαη ην θέξαην. Ζ ηερληθή ηεο πίεζεο, εθεπξέζεθε θαηά ηελ Αλψηεξε 

Παιαηνιηζηθή πεξίνδν θαη είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί αθξίβεηα, εθφζνλ έλα 

πίεζηξν ηνπνζεηείηαη ζην επηζπκεηφ ζεκείν ηνπ θνλδχινπ. Με ηελ εθαξκνγή πίεζεο
2
, 

                                                      
2
 Γηα ηελ απφζπαζε κηαο κεγάιεο ιεπίδαο, ρξεηάδεηαη λα αζθεζεί κεγάιε δχλακε. Ζ αθηλεηνπνίεζε 

ηνπ ππξήλα είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία ηεο ιάμεπζεο (Whittaker, 1994: 225). Γηα ηελ 

ζπλερή παξαγσγή ιεπίδσλ ρξεηάδεηαη έιεγρνο ηεο δχλακεο ηεο θξνχζεο ή ηεο πίεζεο. Ζ απφζπαζε 

ιεπίδσλ κε ηελ ρξήζε ζθιεξψλ θξνπζηήξσλ δελ ελδείθλπηαη. ηελ πιεηνλφηεηα ηνπο νη θξνπζηήξεο 

είλαη καιαθνί, ελψ ε έκκεζε θξνχζε, εμαζθαιίδεη ηελ επηηπρία θαη ηε ζπλέρεηα ηεο ιάμεπζεο 

(Μνπλδξέα-Αγξαθηψηε, 1996: 26). Ζ εθαξκνγή κεγαιχηεξεο δχλακεο κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα 
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απνζπάηαη ε ιεπίδα (εηθ. 4). Κχξηα πξνυπφζεζε απηήο ηεο ηερληθήο είλαη ν θαιά 

πξνεηνηκαζκέλνο ππξήλαο θαη ην επίπεδν επίθξνπζεο. Ζ πίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηε ρξήζε ελφο θεξάηνπ πνπ έρεη ακβιπλζεί ε άθξε ηνπ ή είλαη αηρκεξή.  

 

 

 

Εηθ. 4. Μέζα απφ ηελ πεηξακαηηθή ιάμεπζε ιεπίδσλ θαη κηθξνιεπίδσλ, αλαθέξνληαη νη ζηάζεηο πνπ 

παίξλεη ν ιηζνμφνο θαηά ηελ παξαγσγή: ρξεζηκνπνηψληαο κηα απιαθσηή ζπζθεπή θαη εθαξκφδνληαο 

πίεζε κε έλα κηθξφ εξγαιείν (1), ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ζπκπηεζηή ψκνπ (2), ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

πίεζηξν θάησ απφ ηελ θνηιηά (3a), αθηλεηνπνηψληαο ηνλ ππξήλα (3b), ρξεζηκνπνηψληαο ζηεζαία πίεζε 

(4) θαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα πίεζηξν ηνπνζεηεκέλν θάησ απφ ηελ θνηιηά, θξαηψληαο ζηαζεξφ ηνλ 

ππξήλα, ηνπνζεηψληαο ηνλ αλάκεζα ζηα πφδηα (5) (Inizan et al., 1999: 77) 

 

                                                                                                                                                        
λα ζπάζεη ε ιεπίδα πξηλ απφ ηελ αθαίξεζε θαη έηζη λα θαηαζηξαθεί ν ππξήλαο. Απφ ηελ άιιε, ε 

εθαξκνγή κηθξφηεξεο δχλακεο απφ φζν πξέπεη, κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο 

ιάμεπζεο (Whittaker, 1994: 227).  
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Εηθ. 5. Οη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη απφζπαζεο ιεπίδσλ: 1. άκεζε θξνχζε κε ηε ρξήζε ζθιεξνχ 

θξνπζηήξα, 2. έκκεζε θξνχζε κε ηε ρξήζε καιαθνχ θξνπζηήξα, 3. εθαξκνγή πίεζεο κε ηε βνήζεηα 

ελφο θεξάηνπ, 4. άκεζε θξνχζε κε ηε ρξήζε καιαθνχ θξνπζηήξα (Waddington, 2004: 17) 

 

Σα πην θνηλά εξγαιεία ζε ππφβαζξα ιεπίδσλ είλαη νη εγθνπέο, ηα νδνλησηά, ηα 

καραίξηα κε ξάρε (Κνπξηέζε-Φηιηππάθε, 1996c: 32), ηα μέζηξα, νη γιπθίδεο, νη 

νπείο, ηα εξγαιεία κε θνιφβσζε (Κνπξηέζε-Φηιηππάθε, 1996c: 33), νη αηρκέο ηεο 

Όζηεξεο Παιαηνιηζηθήο, νη ιεπίδεο κε ξάρε, νη κηθξφιηζνη θαη θάπνηα ζχλζεηα 

εξγαιεία (Κνπξηέζε-Φηιηππάθε, 1996c: 36). Αληηπξνζσπεχνπλ δηαθνξεηηθέο 

ηερλνπνιηηηζκηθέο θάζεηο.  

Ζ εγρεηξεκαηηθή αιπζίδα παξαγσγήο ιεπίδσλ πεξηιακβάλεη αξθεηά ζηάδηα. Σα πην 

ζεκαληηθά είλαη απηά πνπ αθνξνχλ ηελ πξνεηνηκαζία πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

παξαγσγήο ιεπίδσλ, θαζψο νη ιεπίδεο αθνινπζνχλ ηνλ ζηαζεξόηππν ηνπ 

πξνθαζνξηζκνύ
3
. Απηφ ζεκαίλεη φηη απαηηείηαη πξνδηακφξθσζε ησλ επηθαλεηψλ ηνπ 

ππξήλα πξνθεηκέλνπ λα απνζπαζηνχλ αληηθείκελα κε πξνθαζνξηζκέλε κνξθή, φπσο 

είλαη νη ιεπίδεο. Ζ θαηαζθεπή ησλ ιεπίδσλ, ησλ κηθξνιεπίδσλ θαη ησλ κηθξφιηζσλ 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε δχν έλλνηεο, απηή ηνπ πξνθαζνξηζκνχ θαη ηηο 

                                                      
3
 Οη απαξρέο ηεο έλλνηαο ηνπ πξνθαζνξηζκνχ, δελ βξίζθνληαη ζηελ καδηθή παξαγσγή ησλ ιεπίδσλ θαη 

κηθξνιεπίδσλ ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο θαη ηεο Ωξηλάθεηαο πνιηηηζκηθήο θάζεο. Αληρλεχνληαη 

ήδε ζηελ ηερληθή πξνεηνηκαζία ηνπ ππξήλα κε ηε κέζνδν Levallois αιιά θαη αθφκα πην πξηλ κε ηελ 

ηερλνινγία ηνπ SPC (Simple Prepared Core). Ζ SPC, θαζψο θαη ε Levallois ζπλδένληαη κε ηνπο 

πξψηκνπο Neanderthal ή ηνλ Homo heidelbergensis ζηελ Δπξψπε. Ζ πξσηκφηεξε ρξνλνινγία πνπ 

δίλεηαη γηα ηελ εκθάληζε ηνπο είλαη ηα 350000 ρξ. π. π. Σν δηαλνεηηθφ ζρήκα γηα ηηο δπν απηέο 

ηερλνινγίεο δελ αιιάδεη, θαζψο θαη νη δχν ιακβάλνπλ ππφςε ηελ νγθνκεηξηθή αληίιεςε γηα ηνλ 

ππξήλα θαη ην επηζπκεηφ ηειηθφ πξντφλ. Ζ έλλνηα ηνπ πξνθαζνξηζκνχ, έρεη μεθάζαξεο αλαθνξέο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αλζξσπηδψλ (Bolton, 2015).   



17 
 

εμεηδηθεπκέλεο πξαθηηθέο δηαβίσζεο. Οη εμεηδηθεπκέλεο ηερλνινγίεο βαζίδνληαη ζηελ 

παξαγσγή ππνβάζξσλ ιεπίδσλ, θαζψο απηέο πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε επειημία σο 

πξνο ηηο επηινγέο θαηαζθεπήο εξγαιείσλ θαη δηαηήξεζεο απηψλ, έλαληη ησλ 

ππνβάζξσλ θνιίδσλ.  Μπνξνχκε πιένλ λα κηιήζνπκε γηα ηελ ηππνπνίεζε, ε νπνία 

απνηειεί κηα έλλνηα θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε νιφθιεξεο ηεο πεξηφδνπ. Δμ‟ νξηζκνχ 

ε έλλνηα ηεο ηππνπνίεζεο αλαθέξεηαη σο ε θαζηέξσζε κηαο επαλαιακβαλφκελεο 

ηερληθήο γα ηελ παξαγσγή ππνβάζξσλ, κε άκεζν ζηφρν ηελ θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε 

ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ θαη θπξίσο ηελ απνθπγή ιαζψλ (Elefanti, 2003: 10). 

Παξνπζηάδεη πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ λα δνχκε ην πσο πέξαζαλ ζηελ ηερληθή 

πξνεηνηκαζία ησλ ηερλέξγσλ ηνπο. Ζ ηερληθή πξνεηνηκαζία αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν 

ησλ ζηξαηεγηθψλ καδί κε ηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο λα πξνεηνηκάδεη 

ηηο κειινληηθέο θηλήζεηο, πνπ ηνπο δηαζθαιίδεη φηη ζα ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα ζηνλ 

εμνπιηζκφ θαη ηηο πξψηεο χιεο, φηαλ απηά ρξεηαζηνχλ. Ζ ηερλνινγηθή εηδίθεπζε 

εξκελεχεηαη σο κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θπλεγηνχ θαη ζεσξείηαη ην 

απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο πνιππινθφηεηαο ζηηο ηερληθέο θπλεγηνχ θαη κηα 

πξνζπάζεηα λα απμήζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο κέζσ ηεο ηππνπνίεζεο. (Elefanti, 

2008: 58, Kuhn, 1992: 186, Elefanti, 2003: 2).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Μϋςη Παλαιολιθικό Εποχό 

 

Ζ ηερλνινγία ησλ ιεπίδσλ εκθαλίδεηαη ήδε απφ ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή Δπνρή. Οη 

ιηζνηερλίεο απηέο θαίλεηαη λα ζπλδένληαη κε ηνπο Homo neanderthalensis. Γεθαηξείο 

είλαη νη ζέζεηο – ζπήιαηα πνπ απνδίδνληαη ζηε Μέζε Παιαηνιηζηθή, ε πιεηνλφηεηα 

ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ζηηο αζβεζηνιηζηθέο πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο θαη Νφηηαο Διιάδαο, 

ελψ δηαθφζηεο είθνζη ελληά είλαη νη αλνηρηέο ζέζεηο (Elefanti & Marsall, 2015: 196). 

ην ζπλνιηθφ ραξαθηήξα ησλ ζέζεσλ ηεο Μέζεο Παιαηνιηζηθήο πξνζηίζεηαη ε 

αλαθάιπςε ζέζεσλ κεγάινπ πςφκεηξνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Πίλδνπ. Ήηαλ ε πξψηε 

θνξά πνπ δηαπηζηψζεθε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ νλνκαδφκελν «νξίδνληα 

δαζηθήο θάιπςεο» ζε κηα πεξηνρή πνπ θηάλεη θαη ηα 2000κ. πςφκεηξν θαη ε πξψηε 

θνξά πνπ εηζήρζε ν φξνο «αξραηνινγία κεγάινπ πςνκέηξνπ» ζηελ Διιάδα 

(Δπζηξαηίνπ & Biagi, 2009: 65, Efstratiou & Biagi, 2011: 23, Efstratiou et al., 2014a: 

38). 

Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ αλζξψπηλε εμέιημε είλαη αλ ε 

παξαγσγή ιεπίδσλ είλαη θαηά θάπνην ηξφπν πην ζχλζεηε απφ ηελ παξαγσγή άιισλ 

ππνβάζξσλ θαη αλ ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξνο βαζκφο θπζηθψλ ηθαλνηήησλ ή 

δηαλνεηηθήο επηηήδεπζεο. Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ην φηη ε θαηαζθεπή ησλ 

ιεπίδσλ είλαη πεξηζζφηεξν απαηηεηηθή απφ ηελ θαηαζθεπή ελφο Αρειαίνπ 

ρεηξνπέιεθπ ή απφ ηελ παξαγσγή κηαο θνιίδαο Levallois. Οη ζχγρξνλνη ιηζνμφνη θαη 

νη πεηξακαηηθέο ιαμεχζεηο έρνπλ απνδείμεη φηη ε κέζνδνο Levallois είλαη πην ζχλζεηε 

λνεηηθά απφ ηελ απφζπαζε ιεπίδσλ απφ πξηζκαηηθνχο ππξήλεο (Bar-Yosef & Kuhn, 

1999: 324).  

 

3. 1. Οι Μουςτϋριεσ Λεπύδεσ 

 

Ζ ιεθάλε ηεο Γξάκαο εξεπλήζεθε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 (Σξαληαιίδνπ & 

Νηάξιαο, 1992: 587). Σν ζπήιαην Μααξά, ή αιιηψο πεγέο ηνπ Αγγίηε, ζηελ 

Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, απέδσζε έλαλ πνιχ κηθξφ αξηζκφ ιηζνηερληψλ θαη κηα κφλν 

ιεπίδα. Ζ κνλαδηθή απηή ιεπίδα (εηθ. 6), είρε δηακνξθσζεί ζε εξγαιείν θαη έρεη 

θαηαζθεπαζηεί ζε ππξηηφιηζν (Σξαληαιίδνπ & Νηάξιαο, 1992: 596).  



19 
 

 

Εηθ. 6. Ζ κνλαδηθή ιεπίδα απφ ππξηηφιηζν πνπ βξέζεθε ζην ζπήιαην Μααξά ζηε Γξάκα θαη 

αλαθέξεηαη σο δηπιή ξάζπα (Σξαληαιίδνπ & Νηάξιαο, 1992: 598) 

 

 

Ζ ζέζε ζην Αζπξνράιηθν πνπ βξίζθεηαη ζηε Γπηηθή φρζε ηνπ πνηακνχ Λνχξνπ, 

ζηελ Ήπεηξν, απνηειεί κηα κηθξή αζβεζηνιηζηθή βξαρνζθεπή κε κηα πνιχ ξερή 

πξνεμνρή φπνπ ζήκεξα βξίζθεηαη 20κ. πάλσ απφ ην πνηάκη ηνπ Λνχξνπ. Ζ ζπλνιηθή 

έθηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο θάησ απφ ηε βξαρνζθεπή, θαηαιάκβαλε έλα ρψξν 150η.κ. 

Σν Αζπξνράιηθν έρεη απνδψζεη ιηζνηερλίεο πνπ ε ρξνλνιφγεζε ηνπο θπκκαίλεηαη 

ζηα 100000-35000 π. π. Μέζα ζην ίδην ιηζνηερληθφ ζχλνιν παξαηεξνχληαη αιιαγέο 

πνπ αληαλαθινχλ κηα δηαθνξεηηθή ηερλνινγία παξαγσγήο απνθξνπζκάησλ θαη 

εξγαιείσλ θαιχπηνληαο ηε Μνπζηέξηα ηερλνπνιηηηζηηθή παξάδνζε θαη ιηζνηερλίεο 

ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο Δπνρήο. Δμαξρήο ε Μνπζηέξηα δηαθξίζεθε ζε δπν 

κεγάιεο ελφηεηεο: α) Ζ βαζηθή Μνπζηέξηα πνπ πεξηέρεη ηε Levallois-Μνπζηέξηα 

ιηζνηερλία. ε απηήλ ηελ ελφηεηα θπξηαξρεί κηα ηάζε γηα επηκήθπλζε ησλ 

ππνβάζξσλ θαη απηφ ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ απμεκέλε παξνπζία ιεπίδσλ. β) Ζ 

αλψηεξε ελφηεηα πνπ ελέρεη ηε κηθξν-Μνπζηέξηα. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία 

ηνπ Levallois ζηνηρείνπ, ηε ζπαληφηεηα ιεπίδσλ θαη ηελ πην εληαηηθή ρξήζε πξψησλ 

πιψλ (Gowlett & Carter, 1997: 441, 445, 448, Papaconstantinou & Vassilopoulou, 

1997: 461, Papagianni, 2000). (εηθ. 7). Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ε παξνπζία ησλ 

κεγάισλ ιεπίδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο ελδεηθηηθή γηα ηε δηάθξηζε απφ ηε κηθξν-

Μνπζηέξηα ιηζνηερλία. Ζ πνηθηιία ζην κέγεζνο δελ είλαη αζπλήζηζην θαηλφκελν γηα 

ηε Μνπζηέξηα ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο (Gowlett & Carter, 

1997: 448). Ζ θχξηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε Levallois απφζπαζε 

ππνβάζξσλ ήηαλ ε επαλαιακβαλφκελε (recurrent). Ζ κέζνδνο απηή πεξηγξάθεηαη 

(απφ ηνλ Boëda, φπσο αλαθέξεηαη ζην Papaconstantinou & Vassilopoulou, 1997: 463) 

σο ε πνιχ θαιή πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ ππξήλα, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 
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δηαδνρηθή απφζπαζε θνιίδσλ θαη ιεπίδσλ. Ζ πξψηε χιε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 

νη πνηάκηεο θξνθάιεο απφ ππξηηφιηζν, ελψ πεξηζηαζηαθά ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ν 

ραιαδίαο, κε πεξηνρή πξνέιεπζεο θπξίσο απφ ην Λνχξν (Papagianni, 2000: 25 , 

Gowlett & Carter, 1997: 445). Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο έξεπλεο 

ζην Αζπξνράιηθν, ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: απφ ηε κηα ε κηθξν-

Μνπζηέξηα ιηζνηερλία παξαπέκπεη ζηελ πξαθηηθή ηεο ζηηιέσζεο, αλ θαη δελ έρνπκε 

αθφκα επηβεβαησκέλεο καξηπξίεο θαη απφ ηελ άιιε, ν ζπλνιηθφο ραξαθηήξαο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε θαη ησλ δπν ελνηήησλ, πξνηείλεη κηα θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ 

αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή ησλ θνπαδηψλ ησλ δψσλ θαη αζθψληαο ηελ πξαθηηθή ηνπ 

θπλεγηνχ. Παξάιιεια, ε ζέζε ρξεζίκεπε γηα ηελ θαηαζθεπή θαη αλαθαηαζθεπή ηνπ 

ιίζηλνπ εμνπιηζκνχ ηνπο (Gowlett & Carter, 1997: 457).  

 

 

Εηθ. 7. Λεπίδεο απφ ηελ ζέζε ζην Αζπξνράιηθν (Gowlett & Carter, 1997: 451, 452)  

 

Ο Κνθθηλόπεινο  είλαη ην παξάδεηγκα κηαο πφιγεο. Σα θνθθηλνρψκαηα πνπ γεκίδνπλ 

ηηο πφιγεο, πξνθχπηνπλ απφ αζβεζηνιηζηθέο δηαβξψζεηο θαη απφ αηνιηθέο απνζέζεηο. 

Ζ πξνζέιθπζε ηνπο εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο λεξνχ, εηδηθά ζε πεξηφδνπο μεξαζίαο θαη 

ε παξνρή ππξηηφιηζνπ γηα ηελ θαηαζθεπή εξγαιείσλ, απνηέιεζαλ ηδαληθέο ζέζεηο γηα 

θαηαζθήλσζε, αλεθνδηαζκφ θαη θαηνηθία ζε επνρηθή βάζε. Έρεη πξνηαζεί φηη νη 

ηξνθειάηεο ηηο Δπνρήο ηνπ Λίζνπ ζπλήζηδαλ λα αλεβαίλνπλ πξνο ηα βνπλά ην 

θαινθαίξη θαη επέζηξεθαλ ζε θαηαθχγηα κηθξφηεξνπ πςφκεηξνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ρεηκψλα (Runnels et al., 1999: 123). Ζ ζέζε ζηνλ Κνθθηλφπειν πξνζήιθπζε ην 

ελδηαθέξνλ ησλ αξραηνιφγσλ απφ πνιχ λσξίο, νη νπνίνη αξρηθά βξήθαλ ζηελ 

εξπζξνγή, επξήκαηα ηεο Καηψηεξεο, Μέζεο θαη Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο πεξηφδνπ, 

εληάζζνληαο ηελ Διιάδα ζην δξνκνιφγην ησλ πηζαλψλ δηαδξνκψλ ησλ πξψηκσλ 

Αλζξσπηδψλ (Harris & Vita-Finzi, 1968: 537). Ζ κειέηε ησλ επξεκάησλ θαη ησλ 

πνιπεηψλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ νδήγεζαλ ζην πξψην ζπκπέξαζκα φηη δελ 

πξφθεηηαη γηα έλα νκνγελνπνηεκέλν δείγκα, αιιά γηα κηα ιηζνηερλία ηεο Μέζεο θαη 
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ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο πεξηφδνπ, καδί. Σν δεχηεξν ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη 

πξφθεηηαη γηα δεπηεξνγελείο απνζέζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην δηάζηεκα απφ 

150.000 κέρξη 10.000 ρξφληα πξηλ, θαιχπηνληαο κηα κεγάιε πεξίνδν ηνπ ηέινπο ηνπ 

Πιεηζηφθαηλνπ. Απνπζία παιαηναλζξσπνινγηθψλ θαηαινίπσλ θαη κε κνλαδηθφ 

θξηηήξην ηηο ιηζνηερλίεο, εηθάδεηαη φηη ν Κνθθηλφπεινο ζπλδέεηαη κε ηελ παξνπζία 

δπν Αλζξσπνινγηθψλ ηχπσλ, ηνπ Homo neanderthalensis θαη ηνπ Homo sapiens 

(Αδάκ, 2014: 45, Runnels & van Andel, 1993: 191). ια ηα ηέρλεξγα πνπ 

ζεσξνχληαλ Μέζεο Παιαηνιηζηθήο, νκαδνπνηήζεθαλ ζε κηα μερσξηζηή θαηεγνξία 

πνπ αλαθέξεηαη σο «Ληζνηερλία ηνπ Κνθθηλφπεινπ», ελψ παξάιιεια 

δηαθνξνπνηήζεθαλ απφ απηά ηηο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο
4
 (εηθ. 8). 

(Papaconstantinou & Vassilopoulou, 1997: 466). Ο Mellars (φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Dakaris et al., 1964: 234) δηέθξηλε δπν θχξηεο ηερληθέο ιάμεπζεο θαη νη παξαηεξήζεηο 

ηνπ βαζίζηεθαλ ζην επηθαλεηαθφ πιηθφ: ηελ ηππηθή Levallois, πνπ αληηπξνζσπεχεηαη 

απφ θνιίδεο θαη επηκήθεηο ιεπίδεο κε πνιχεδξα επίπεδα, πνπ έρνπλ απνζπαζηεί απφ 

δηακήθεηο πξνεηνηκαζκέλνπο ππξήλεο θαη ηηο πνιχ ζπκκεηξηθέο θαη ιεπηέο ιεπίδεο 

θάηη πνπ νδεγεί ζηελ έληαμε ηνπο ζηελ Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή Δπνρή. Σν πιηθφ απφ 

ηελ αλεζθακκέλε ζέζε β απνηειείηαη κεηαμχ άιισλ θαη απφ ιεπίδεο. ια ηα 

ηέρλεξγα είραλ έληνλε παηίλα θαη βξέζεθαλ ζε άξηζηε θαηάζηαζε (Dakaris et al., 

1964: 217). Ο πην θνηλφο εξγαιεηαθφο ηχπνο ήηαλ νη επεμεξγαζκέλεο θνιίδεο θαη 

αθνινπζνχζαλ νη επεμεξγαζκέλεο ιεπίδεο θαη ηα εξγαιεία ζε ππφβαζξν 

κηθξνιεπίδσλ
5
 (εηθ. 9). (Αδάκ, 2014: 49).  

Ζ ζέζε ζηνλ Κνθθηλφπειν είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο αλαθαιχθζεθαλ πεξίπνπ 

είθνζη ζέζεηο πνπ έρνπλ απνδψζεη ιηζνηερλίεο ηεο Δπνρήο ηνπ Λίζνπ. Μέζα απφ ηε 

κειέηε ηνπ πιηθνχ, πξνέθπςε ε ηεξάζηηα κνξθνινγηθή θαη ηερλνινγηθή 

πνηθηινκνξθία πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ιηζνηερλία ηνπ Κνθθηλφπεινπ, ελψ παξάιιεια 

ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηε κειέηε ησλ κεζνπαιαηνιηζηθψλ ζπλφισλ, θαζηζηψληαο 

δπλαηή ηε ζχγθξηζε ηνπο κε ηηο γεηηνληθέο ζέζεηο ηεο Ζπείξνπ. Σα ηέρλεξγα έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί ζε θαιήο πνηφηεηαο πξψηεο χιεο, γεγνλφο πνπ ηα θαζηζηά ζε 

                                                      
4
 Δμαξρήο ρξεζηκνπνηήζεθε ν βαζκφο παηίλαο σο ελδεηθηηθφ ηεο δηάθξηζεο ησλ ιηζνηερληψλ ηεο 

Μέζεο απφ ηελ Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή (Papaconstantinou & Vassilopoulou, 1997: 466). ήκεξα, ν 

βαζκφο παηίλαο είλαη ελδεηθηηθφο ηεο παιαηφηεηαο ελφο ιίζηλνπ αληηθεηκέλνπ θαη φρη δεισηηθφ ηεο 

ρξνλνιφγεζεο. 
5
 Δληχπσζε πξνθαιεί ε παξνπζία κηθξφιηζσλ ζηα ζηξψκαηα ηεο Μέζεο Παιαηνιηζηθήο ζηνλ 

Κνθθηλφπειν. Αληηθείκελν ηεο κεηαγελέζηεξεο έξεπλαο ζηνλ Κνθθηλφπειν ήηαλ ε έληαμε ησλ 

ιηζνηερληψλ ζηε Μέζε Παιαηνιηζηθή Δπνρή θαη ε δηάθξηζε ηνπο απφ ηελ Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή. Ζ 

ίδηα ε Αδάκ (2014: 48) καο πιεξνθνξεί φηη ε έληαμε ηνπ πιηθνχ απηνχ ζηελ Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή 

πεξίνδν, θαζίζηαηαη ζρεδφλ αδχλαηε. 
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πνζφηεηα, ζπληήξεζε θαη δεμηνηερλία κνλαδηθά (Tourloukis, 2010: 58, 

Papaconstantinou & Vassilopoulou, 1997: 467). 

 

 

Εηθ. 8. Ζ ιηζνηερλία ηνπ Κνθθηλφπεινπ (Dakaris et al., 1964: 220)  

 

 

 

Εηθ. 9. Σα εξγαιεία ζε ππφβαζξν κηθξνιεπίδσλ είλαη πνιχ θνηλά ζηηο εξγαιεηνηερλίεο ηνπ 

Κνθθηλφπεινπ (Αδάκ, 2014: 54) 

 

Οη έξεπλεο ζηε δπηηθή Πίλδν, εηζήγαγαλ έλα θαηλνηφκν ζηνηρείν ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο έξεπλαο γηα ηνλ εληνπηζκφ ζέζεσλ ηεο Δπνρήο ηνπ Λίζνπ ζηελ 

Διιάδα, εθφζνλ γηα πξψηε θνξά απνθαιχθζεθαλ θαηάινηπα ηεο παξνπζίαο θαη ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο πξψηκσλ Αλζξσπηδψλ ζηηο αιπηθέο πεξηνρέο ηεο Πίλδνπ. ηε 

Σακαξίλα, έλα νξεηλφ ρσξηφ 1450κ. ζε πςφκεηξν, βξέζεθαλ ιαμεπκέλα ηέρλεξγα, 

θαηά βάζε Μέζεο Παιαηνιηζηθήο Δπνρήο (Efstratiou et al., 2014a: 38). Αλάκεζα ζηηο 

εληππσζηαθέο Levallois αηρκέο Μνπζηέξηαο παξάδνζεο, ζπγθαηαιέγνληαη θαη 

Levallois ιεπίδεο (εηθ. 10), ελψ ππεξηεξνχλ ηα ηέρλεξγα ζε ππφβαζξα θνιίδσλ 

(Eftratiou et al., 2011). Ζ πξψηε χιε πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ν ληφπηνο ππξηηφιηζνο 

αιιά θαη εηζαγκέλα πεηξψκαηα κε ηε κνξθή έηνηκσλ εξγαιείσλ. ηελ πιεηνλφηεηα 

ηνπο ηα ηέρλεξγα εκθαλίδνπλ παηίλα αιιά ζε κηθξφ βαζκφ θαη ε θαηάζηαζε 

δηαηήξεζεο ηνπο ραξαθηεξίδεηαη σο θαιή (Biagi et al., 2017). Σα ιίζηλα ηέρλεξγα 
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βξέζεθαλ θαηά κήθνο ιεθαλψλ απνξξνήο θαη πνιχ θνληά ζε πεγέο ππξηηφιηζνπ. 

70.000 ρξφληα π. π. ηξνθειάηεο ηεο Μέζεο Παιαηνιηζηθήο, πέξαζαλ θαη 

θαηαζθήλσζαλ αθνινπζψληαο θνπάδηα δψσλ, πάληα θνληά ζε πεγέο λεξνχ. 

Παξάιιεια, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαζχλζεζεο νιφθιεξεο ηεο εγρεηξεκαηηθήο 

αιπζίδαο παξαγσγήο ησλ ηερλέξγσλ, θαζψο ζηε ακαξίλα έρνπκε επηβεβαησκέλε ηελ 

επί ηφπνπ απνθινίσζε ηνπ ππξήλα (Efstratiou et al., 2014a). 

 

 

Εηθ. 10. Λεπίδεο Levallois απφ ληφπην ππξηηφιηζν απφ ηελ πεξηνρή ηεο ακαξίλαο, θσηνγξαθία E. 

Starnini, (Biagi et al., 2017: 42) 

 

Σν Μηθξό Καξβνπλάξη, βξίζθεηαη ζηελ θνηιάδα ηνπ Κνθθπηνχ θαη απνηειεί κηα 

ζέζε κε έληνλε ηελ παξνπζία θνθθηλνρσκάησλ, φπσο δηαπηζηψζεθε πξψηε θνξά απφ 

ηνλ Eric Higgs, ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Ζ ιηζνηερλία ζην Μηθξφ Καξβνπλάξη είλαη 

κηθξή, κε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο παηίλαο πάλσ ζηα ιίζηλα ηέρλεξγα. Οη επζχγξακκεο 

θνιίδεο
6
  είλαη 82 θαη έρνπλ παξάιιεια αξλεηηθά απνιέπηζεο (εηθ. 11). Οη 

επζχγξακκεο θνιίδεο κε παξάιιεια αξλεηηθά απνιέπηζεο ζηελ άλσ φςε ηνπο, 

παξνπζηάδνπλ θσληθά ή ππεξβαηηθά θάησ άθξα. ε ππξήλεο πνπ είλαη παξάιιεινη 

παξαηεξνχληαη ππεξβαηηθά αξλεηηθά απνιέπηζεο, φπσο επίζεο θαη αλαζηξεθφκελα 

ζξαχζκαηα, φπνπ πεξηγξάθνληαη θαη ηα δπν σο αηπρήκαηα ιάμεπζεο (Papoulia, 2011: 

132).  

 

Εηθ. 11. Λεπίδεο απφ ην Μεγάιν Καξβνπλάξη, θσηνγξαθίεο Υξ. Παπνχιηα (Papoulia, 2011: 134) 

                                                      
6
 Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, είλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη ε παξνπζία κηαο 'ηερλνινγίαο ιεπίδσλ' δελ 

πξνηείλεη κηα εθ ησλ πξνηέξσλ ιηζνηερλία ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο. Σα ιεπηδφκνξθα ζηνηρεία δελ 

απνθιείνληαη απφ ην δείγκα ηεο Μέζεο Παιαηνιηζηθήο, εθηφο θαη αλ απνδείμνπλ μεθάζαξν ραξαθηήξα 

ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο. Γηα απηφ ην ιφγν, ν φξνο laminar ή αιιηψο επζχγξακκε θνιίδα 

πξνηηκάηαη, αληί γηα ιεπίδα γηα λα γίλεη ε δηάθξηζε απφ ηηο ιεπίδεο πνπ ζπλαληψληαη ζην Μεγάιν 

Καξβνπλάξη,  ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο, νη νπνίεο δηαθέξνπλ ηππνινγηθά θαη ηερλνινγηθά 

(Papoulia, 2011: 128). 
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Σν Μεγάιν Καξβνπλάξη βξίζθεηαη 3 ρικ. καθξηά απφ ην ρσξηφ Καξβνπλάξη, ζηελ 

πεξηνρή ηεο Παξακπζηάο. Αλαθαιχθζεθε πξψηε θνξά, πάιη απφ ηνλ Eric Higgs, θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ εξεπλψλ ηνπ Βξεηαληθνχ Παλεπηζηεκίνπ. Δμαξρήο, πξνζήιθπζε ην 

ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ εμαηηίαο ησλ θνθθηλνρσκάησλ πνπ ζψδεη. Ζ ζέζε ζην 

Μεγάιν Καξβνπλάξη πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα αθφκε αξραία πφιγε πνπ 

ζπγθεληξψλεη απνζέζεηο εξπζξνχ ρξψκαηνο ρσκάησλ (Ligkovanlis, 2011). Ζ ελφηεηα 

πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ε U 24, θαζψο απέδσζε έλα ζπλνιηθφ αξηζκφ 1.601 ιίζηλσλ 

επξεκάησλ θαη ε ζέζε αλαθέξεηαη σο ε PS 22 (Ligkovanlis, 2011: 159). Σν 

ζεκαληηθφ ζε απηή ηε ζέζε είλαη ε δηαπίζησζε ηεο ηάζεο γηα επηκήθπλζε ησλ 

ππνβάζξσλ. Βξέζεθαλ 12 ιεπίδεο πνπ απνδίδνληαη ζηε Μέζε Παιαηνιηζηθή. Ζ 

Levallois είλαη ε κέζνδνο πνπ θπξηαξρεί ζηηο ζηξαηεγηθέο κείσζεο ηνπ ππξήλα. 

Τπάξρνπλ επίζεο παξαδείγκαηα κεγάισλ, νξζνγψλησλ ππξήλσλ πνπ ππνδεηθλχνπλ 

ηε ρξήζε κηαο κε Levallois κεζφδνπ ιάμεπζεο, πνπ θέξεη ίρλε απφ παξάιιειε 

δηπνιηθή ιάμεπζε θαη πξνεηνηκαζκέλα επίπεδα επίθξνπζεο. Απηφο ε ηχπνο ηνπ 

ππξήλα επίζεο παξάγεη επηκήθε απνθξνχζκαηα πνπ είλαη δχζθνιν λα δηαθξηζνχλ απφ 

απηά πνπ παξάγνληαη κε ηελ παξάιιειε Levallois κέζνδν απφθξνπζεο (εηθ. 12) 

(Ligkovanlis, 2011: 165).  

 

 

Εηθ. 12. Πιεπξηθφ μέζηξν ζε ιεπίδα απφ ην Μεγάιν Καξβνπλάξη (Ligkovanlis, 2011: 166)  

 

ηελ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο, θνληά ζηηο φρζεο ηνπ Πελεηνχ (Coulson, 1996: 27) 

αλαθαιχθζεθαλ αηρκεξά ηέρλεξγα κε πςειφ πνζνζηφ επεμεξγαζκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ. Σα ππφινηπα ηέρλεξγα είλαη απιέο θνιίδεο, κηθξνχ κεγέζνπο ππξήλεο, 

αληηθείκελα κε θινηφ θαη ιεπίδεο. Πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηεο ζέζεο σο ρψξνο γηα λα 

θπλεγνχλ θαη λα ζθνηψλνπλ ηα ζεξάκαηα, παξά σο θαηαζθήλσζε. Σα εξγαιεία πνπ 

θαηαζθεχαδαλ θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ήηαλ φπια πνπ σο επί ην πιείζηνλ ηα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα απνθηνχλ πξφζβαζε ζηα ζθνησκέλα δψα. Απηέο νη ζέζεηο 

είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε ζεκεία φπνπ ην πνηάκη έκπαηλε ζε θνκκάηηα ηνπ θαξαγγηνχ 
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θαη φπνπ κπνξνχζαλ λα αηρκαισηηζηνχλ επθνιφηεξα ηα δψα θαζψο θαη λα αζθεζεί ε 

πησκαηνθαγία (Runnels & van Andel, 1999: 216). 

Γπηηθά ηεο Θεζζαιίαο βξίζθεηαη ην ζπήιαην ηεο Θεόπεηξαο. Ζ ζεκαζία ηεο 

αλαθάιπςεο απηνχ ηνπ ζπειαίνπ είλαη ηεξάζηηα γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, θαζψο 

απνηειεί έλα ζπήιαην πνπ ζψδεη ζηξσκαηνγξαθία απφ ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή κέρξη 

θαη ηε Νενιηζηθή πεξίνδν. Σν εζσηεξηθφ ηνπ ζπειαίνπ δελ έπαςε λα ρξεζηκνπνηείηαη 

αθνχ έρνπκε καξηπξίεο βνζθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ζπήιαην σο ζηάλε γηα ηε 

θχιαμε ησλ δψσλ ηνπο. Ωο επί ην πιείζηνλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, ην 

ζπήιαην ρξεζίκεπε σο θαηαθχγην (Κππαξίζζε – Απνζηνιίθα, 1990: 112, 

Κππαξίζζε-Απνζηνιίθα, 2000: 26, Valladas et al., 2007: 306). 

ηα ζηξψκαηα ηεο Μέζεο Παιαηνιηζηθήο επξίζθνληαη ιίζηλα εξγαιεία, πνπ έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί κε ηελ ηερληθή Levallois γηα ηελ παξαγσγή θνιίδσλ, ιεπίδσλ θαη 

αηρκψλ (Κππαξίζζε-Απνζηνιίθα, 1996: 41). Δληνπίδνληαη ζρεδφλ φια ηα ζηάδηα ηεο 

εγρεηξεκαηηθήο αιπζίδαο, κε έκθαζε λα δίλεηαη ζηελ θαηαζθεπή εξγαιείσλ. Γελ 

ιείπνπλ ηα ηερληθά απνθξνχζκαηα θαη νη ιεπίδεο κε θινηφ. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο 

ιάμεπζεο ήηαλ ε παξαγσγή θνιίδσλ, θαηλφκελν ζπλεζηζκέλν ζηηο ιηζνηερλίεο ηεο 

Μέζεο Παιαηνιηζηθήο γεληθφηεξα, ελψ νη ιεπίδεο (εηθ. 13) παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν 

κέγεζνο (60-70 εθ.) ζε ζρέζε κε ηηο θνιίδεο (30-40 εθ.). Ζ ηάζε γηα ηελ παξαγσγή 

επζχγξακκσλ ππνβάζξσλ εθθξάδεηαη θπξίσο κέζσ ηεο Levallois κεζφδνπ. Σα 

επζχγξακκα ππφβαζξα παξάγνληαη απφ ππξήλεο κε κνλφ επίπεδν επίθξνπζεο. Οη 

ιεπίδεο απνηεινχζαλ κηα πνιχ ζεκαληηθή πεγή ππνβάζξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

εξγαιείσλ ηνπο. Ζ παξαγσγή επζχγξακκσλ ππνβάζξσλ ζε κηα ζέζε ζα κπνξνχζε 

απιά λα ππνδειψλεη ηε ιεηηνπξγία ή κηα ρξήζε ηεο πξψηεο χιεο, πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηελ νηθνλνκία ηεο, γηαηί κηα ιεπίδα παξέρεη καθξχηεξεο θνθηεξέο πιεπξέο θαη 

θνινβψλεηαη πην εχθνια (Papagopoulou, 1999: 256). Σν θχξην πιηθφ θαηαζθεπήο 

είλαη ν θαιήο πνηφηεηαο ξαδηνιαξίηεο, πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ-

Κφδηαθαο. Σν ζπήιαην ρξεζηκνπνηήζεθε ζπνξαδηθά απφ νκάδεο πνπ ήξζαλ απφ 

κεγάιε ζρεηηθά απφζηαζε, φπσο αληαλαθιάηαη απφ ηε ρακειή ππθλφηεηα ηνπ 

πιηθνχ, γηα λα θαηαζθεπάζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα εμαηξεηηθά εμεηδηθεπκέλν 

εξγαιεηαθφ εμνπιηζκφ. Αλαιχζεηο κηθξνζθνπηθψλ ηρλψλ ρξήζεο ζε άιιεο ζέζεηο θαη 

ζχγρξνλα πεηξακαηηθά δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ φηη μέζηξα απηήο ηεο κνξθνινγίαο 

είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επεμεξγαζία ζθαγίσλ θαη ηελ θαηεξγαζία δεξκάησλ 

(Παλαγνπνχινπ, 2000: 141).  
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Εηθ. 13. Λεπίδεο ηεο Μέζεο Παιαηνιηζηθήο απφ ην ζπήιαην ηεο Θεφπεηξαο. Με ηε ζεηξά: μέζηξν ζε 

ππεξβαηηθή ιεπίδα, δηπιφ μέζηξν ζε ιεπίδα Levallois θαη racloir foliace ζε ιεπίδα Levallois 

(Panagopoulou, 1999: 255) 

 

ηε ιίκλε ηνπ Πιαζηήξα, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Γπηηθή Θεζζαιία, νη ζπζηεκαηηθέο 

επηθαλεηαθέο έξεπλεο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αλαθάιπςε ελφο αμηνζεκείσηνπ 

αξηζκνχ πξντζηνξηθψλ εξγαιείσλ (Apostolikas & Kyparrisi-Apostolika, 2008: 33). 

Αλάκεζα ζηα 188 ζην ζχλνιν ηέρλεξγα ηεο Μέζεο Παιαηνιηζηθήο, 14 ήηαλ νη 

ιεπίδεο (εηθ. 14). Απνηεινχλ ηνλ δεχηεξν πην θνηλφ εξγαιεηαθφ ηχπν, κεηά ηηο 

Levallois θνιίδεο, πνπ αξηζκεηηθά ππεξέρνπλ. Σν θχξην πιηθφ θαηαζθεπήο ήηαλ ν 

εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαθέ ξαδηνιαξίηεο. Αθνινπζεί ν γθξη θαη πξάζηλνο 

ππξηηφιηζνο. Οη ππξήλεο κε κνλνπνιηθή θαη δηπνιηθή ηερλνινγία θαηεξγαζίαο ηνπ 

ππξήλα, ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή ιεπίδσλ. Απφ ηε κειέηε ηνπ πιηθνχ πξνθχπηεη 

φηη νη αλζξσπίδεο πνπ πέξαζαλ απφ ηε ιίκλε ηνπ Πιαζηήξα, είραλ κηα πξνηίκεζε ζην 

λα παξάγνπλ επηκήθε ππφβαζξα (Apostolikas & Kyparrisi-Apostolika, 2008: 34) θαη 

επέιεγαλ λα εηζάγνπλ ηελ πξψηε χιε ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή. Σν ηειεπηαίν 

πξνθχπηεη θαη απφ ηε ζπρλή παξνπζία αληηθεηκέλσλ κε θινηφ (Apostolikas & 

Kyparrisi-Apostolika, 2008: 35). 

 

Εηθ. 14. Φνιηδφκνξθε Levallois ιεπίδα θαη ιεπίδα απφ ηε ιίκλε ηνπ Πιαζηήξα (Apostolikas & 

Kyparissi-Apostolika, 2008: 35) 

 

ηελ πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο, ζηελ Αλαηνιηθή Πεινπφλλεζν, ζην ζπήιαην ηεο 

Κιεηζνύξαο, νη αλαζθαθέο ζπκπιεξψζαλ ηα ζηνηρεία πνπ έιεηπαλ γηα ην Αλψηεξν 

Πιεηζηφθαηλν. Σα επξήκαηα πνπ μεθηλνχλ απφ ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή, θηάλνπλ 

κέρξη θαη ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο (Darlas, 2007: 355). ηε ιηζνηερλία ηεο Μέζεο 

Παιαηνιηζηθήο ηεο Κιεηζνχξαο θπξηαξρνχλ ηα κηθξνχ κεγέζνπο απνθξνχζκαηα θαη 
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ηα επεμεξγαζκέλα αληηθείκελα. Οη θνιίδεο απνηεινχλ ην πνιππιεζέζηεξν είδνο 

απνθξνχζκαηνο θαη αθνινπζνχλ ηα επεμεξγαζκέλα αληηθείκελα, νη ιεπίδεο θαη νη 

ππξήλεο. ην ζχλνιν ηνπο νη ιεπίδεο (εηθ. 15) πνπ αλήθνπλ ζηε Μέζε Παιαηνιηζηθή 

είλαη 975 θαη πξνέξρνληαη απφ 14 ζηξψκαηα (Sitlivy et al., 2007: 5). ηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιεπίδσλ, φπσο πξνέθπςε απφ ηε κειέηε ηνπ πιηθνχ, 

πεξηιακβάλνληαη ηα αξλεηηθά κνλήο θαηεχζπλζεο, ε ζπαληφηεηα ιεπίδσλ κε θινηφ 

θαη ε παξνπζία απιήο θηέξλαο (Sitlivy et al., 2007: 8). Ωο πξνο ηελ θαηαζθεπή ηνπο, 

παξαηεξήζεθε φηη ζηα θαηψηεξα ζηξψκαηα επηθξαηεί ε ρξήζε ηνπ ζθιεξνχ 

θξνπζηήξα (Sitlivy et al., 2007: 9). Ζ κέζνδνο απφθξνπζεο ησλ ιεπίδσλ ήηαλ ε κε-

Levallois θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ ε παξαγσγή δηαθνξεηηθψλ ππνβάζξσλ: ιεπίδεο 

κεγάιεο κε επζχγξακκν πξνθίι, ιεπίδεο ζηελέο, ιεπηέο ή ρνλδξέο ζε ηξηγσληθή ή 

ηξαπεδνεηδή δηαηνκή, θαζψο θαη κηθξέο ιεπίδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

κηθξνιεπίδσλ. Έρεη παξαηεξεζεί φηη κεξηθέο ιεπίδεο, ρξεζηκνπνηνχληαλ απεπζείαο, 

θακία θνξά κε κεξηθή κφλν επεμεξγαζία (Sitlivy et al., 2007: 10). Ζ πξψηε χιε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ιηζνηερληψλ ηεο Κιεηζνχξαο ήηαλ θαηά 

βάζε ν ξαδηνιαξίηεο, πνπ θαηά ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή αληηπξνζψπεπε πεξίπνπ ην 

70-80% ηνπ ζπλφινπ ησλ ιηζνηερληψλ. Αθνινπζεί ν ππξηηφιηζνο θαη άιινη ιίζνη, ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ, φπσο ν ραιαδίαο, ν αζβεζηφιηζνο θαη ν ραιθεδφληνο (Koumouzelis 

et al., 2001a: 483, Sitlivy et al., 2007: 6).  

 

 

Εηθ. 15. Λεπίδα ηεο Μέζεο Παιαηνιηζηθήο απφ ην ζπήιαην ηεο Κιεηζνχξαο (Koumouzelis et al., 

2001a:  490) 

 

ηε ΒΓ πιεπξά ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ζηε Γπηηθή Αραΐα, ζηε ζέζε Μαύξε Μύηε, 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, απνθαιχθζεθαλ ηα πξψηα Παιαηνιηζηθά εξγαιεία. Ζ 

ιηζνηερλία ηεο Μαχξεο Μχηεο είλαη κηα ιηζνηερλία θνιίδσλ θαη ην πνζνζηφ 

αληηπξνζψπεπζεο ησλ ιεπίδσλ είλαη πνιχ ρακειφ, κφιηο 1,7% ηνπ ζπλφινπ. Ο 

ραξαθηήξαο ηεο ζέζεο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηε Βφξεηα Διιάδα θαη ην ζεκαληηθφ 



28 
 

ζε απηή ηε ζέζε είλαη φηη ηα ηέρλεξγα βξέζεθαλ in situ θαη σο επί ην πιείζηνλ ε ζέζε 

είλαη ππαίζξηα (Darlas, 1995: 390, Darlas, 1999: 303).  

Ζ ζέζε Καιακάθηα ηεο Μάλεο
7
 ρξνλνινγείηαη ζηα 100000-39000 ρξ. π. π. πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ πεξίνδν ρξήζεο ηνπ ζπειαίνπ. Σν ζπήιαην απνηειεί έλα πνιχ θαιφ 

παξάδεηγκα δηαηήξεζεο απνζέζεσλ ηνπ Σεηαξηνγελνχο, θαζψο είλαη απφ ηα ιίγα 

ζπήιαηα κε ζρεδφλ φιεο ηηο απνζέζεηο ηνπ αλέπαθεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θαηάινηπα 

παλίδαο, ηα παιαηναλζξσπνινγηθά θαηάινηπα θαη ηηο ιηζνηερλίεο. (Harvati et al., 

2013: 1, Darlas & de Lumley, 1999: 303). Σα ιίζηλα ζηα Καιακάθηα, αλήθνπλ ζηε 

Μνπζηέξηα πνιηηηζκηθή θάζε κε πνιιά ζηνηρεία απφ ηε Levallois παξάδνζε. Οη 

ιηζνηερλίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ην πνιχ κηθξφ ηνπο κέγεζνο, ηνλ πνιχ κηθξφ αξηζκφ 

ησλ ππξήλσλ, νη νπνίνη είλαη ππεξβνιηθά εμαληιεκέλνη θαη έρνπλ πνιχ κηθξφ 

κέγεζνο. Οη Levallois ιεπίδεο είλαη ζπάληεο, ελψ απνπζηάδνπλ εληειψο νη αηρκέο. Ζ 

ιηζνηερλία ζηα Καιακάθηα, είλαη κηα ιηζνηερλία θνιίδσλ θαη νη ειάρηζηεο ιεπίδεο 

(εηθ. 16, 17) πνπ έρνπλ βξεζεί απνηεινχλ εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα (Harvati et al., 2013: 

2, de Lumley et al., 1994: 553, Darlas, 2007: 361, Darlas & de Lumley, 2001: 740). 

Σν θχξην πιηθφ ιάμεπζεο ήηαλ ν ππξηηφιηζνο, πνηθίισλ δηαζηάζεσλ θαη ρξσκάησλ, ν 

ραιαδίαο θαη ν ραιαδίηεο αιιά ην πην ραξαθηεξηζηηθφ πέηξσκα ήηαλ ν πξάζηλνο 

αλδεζηηηθφο ππξίηεο, ή αιιηψο θξνθεάηεο ιίζνο (Darlas & de Lumley, 1999: 298). 

Απφ ηε κειέηε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο ηξνθήο πξνέθπςε φηη νη θάηνηθνη ηνπ ζπειαίνπ 

θαηαλάισλαλ απνθιεηζηηθά αγξηνθάηζηθα θαη ειάθηα, ηα νπνία θαη θπλεγνχζαλ 

(Νηάξιαο, 1996b: 64).  

 

Εηθ. 16. Γηπιφ μέζηξν ζε ππφβαζξν ιεπίδαο απφ ηα Καιακάθηα (de Lumley et al., 1994: 554) 

                                                      
7
 Ζ πεξηνρή ηεο Μάλεο είλαη κηα απφ ηηο πεξηνρέο κε ηελ πςειφηεξε ζπγθέληξσζε 

παιαηναλζξσπνινγηθψλ επξεκάησλ θαη ηέρλεξγσλ ηεο Παιαηνιηζηθήο επνρήο. Σξείο είλαη νη ζέζεηο – 

ζπήιαηα πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ, κε ηα Καιακάθηα λα θαηέρεη ηελ 

πξψηε ζέζε κε ηα απνιηζσκέλα θαηάινηπα ηνπ είδνπο Homo neanderthalensis. ην ζπήιαην Λαθσλίο 

βξέζεθε έλα δφληη ηνπ ίδηνπ είδνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πινχζηεο αλζξσπνγελείο απνζέζεηο πνπ 

ζψδνληαη κέζα ζην ζπήιαην. Σέινο, ζην ζπήιαην Απήδεκα, βξέζεθαλ δπν θξαλία, πάιη ηνπ ίδηνπ 

παιαηναλζξσπνινγηθνχ ηχπνπ (Tourloukis et al.. 2016: 69).  
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Εηθ. 17. Λεπίδεο ηεο Μέζεο Παιαηνιηζηθήο απφ ηα Καιακάθηα, πνπ πεξηζπιιέρζεθαλ ην 2012 

(Tourloukis et al., 2016:  7) 

 

Σν ζπήιαην Λαθσλίο I ζηελ πεξηνρή ηεο Μάλεο ζψδεη επξήκαηα πνπ απνθάιπςαλ ηε 

δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ ζπειαίνπ πνπ ήηαλ απφ ηα 100000 κέρξη ηα 40000 π. π. 

(Panagopoulou et al., 2004: 323). Οη ιεπίδεο ήηαλ 111. Πην ζπγθεθξηκέλα 74 ήηαλ νη 

ιεπίδεο Levallois (εηθ. 18) θαη 37 νη κε Levallois. Ζ θχξηα εγρεηξεκαηηθή αιπζίδα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε Levallois γηα ηελ απφζπαζε επζχγξακκσλ ππνβάζξσλ 

πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ θαηαζθεπή ιεπίδσλ, επζχγξακκσλ θνιίδσλ, θαη σο έλα 

κηθξφηεξν βαζκφ επηκήθσλ αηρκψλ Levallois. H ηερληθή απηή είλαη 

επαλαιακβαλφκελε, πνπ ζεκαίλεη φηη κηα ζεηξά απφ επηκήθε ππφβαζξα, πνπ 

εθηείλνληαη πξνο ηα θάησ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ππξήλα, απνζπψληαη απφ 

πξνεηνηκαζκέλα επίπεδα θαη ζηα δπν άθξα (Panagopoulou et al., 2004: 333, Darlas, 

2007). Παξαηεξείηαη κηα πξνηίκεζε θπξίσο ζε ηνπηθνχο ιίζνπο θαη εθαηζηεηαθνχο 

αλδεζίηεο, γλσζηνχο κε ηελ νλνκαζία «θξνθεάηεο ιίζνο». Πεξηζηαζηαθά εκθαλίδεηαη 

ν ραιαδίαο θαη ν ζρηζηφιηζνο, θαζψο θαη ν καχξνο ππξηηφιηζνο. Οη πξψηεο χιεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ραξαθηεξίδνληαη γηα ηε κέηξηα πνηφηεηα ηνπο θαη επξίζθνληαη ζε 

εγγχηεηα 5-10 ρηι. καθξηά απφ ηε ζέζε (Panagopoulou et al., 2004: 331, Darlas, 

2007). ην ζπήιαην Λαθσλίο Η, κηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο ζηξαηεγηθήο κείσζεο ηνπ 

ππξήλα, νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ κέηξηα πνηφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηε ζπλερή 

δηακφξθσζε θαη δηαηήξεζε ηεο επηθάλεηαο επίθξνπζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζσζηφο 

βαζκφο ηεο επηκήθνπο θαη εγθάξζηαο θπξηφηεηαο. Απηή ε δηαδηθαζία έρεη σο 

απνηέιεζκα ζην κεγάιν αξηζκφ αλαγλσξηζηηθψλ ππνπξντφλησλ, φπσο είλαη νη 

ππεξβαηηθέο ιεπίδεο, πνπ ζπρλά κεηαηξέπνληαη ζε εξγαιεία θαη εκθαλίδνληαη ζην 

ζχλνιν ησλ ιηζνηερληψλ. (Panagopoulou et al., 2004: 333).   
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Εηθ. 18. Levallois ιεπίδα απφ ην ζπήιαην Λαθσλίο (Panagopoulou et al., 2004: 335) 

 

Ζ επηθαλεηαθή ζέζε Ειαηνρώξη 1 (Νηάξιαο, 1989: 138-144), απέδσζε έλαλ πνιχ 

κηθξφ αξηζκφ ιεπίδσλ, θαηαζθεπαζκέλεο θπξίσο ζε ππξηηφιηζν θαιήο πνηφηεηαο, 

δηαθφξσλ ρξσκαηηζκψλ ελψ ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο καξηπξάηαη θαη ε χπαξμε 

ρνλδξφθνθθνπ ππξηηφιηζνπ. Απφ ηηο δεθαπέληε ζπλνιηθά ιεπίδεο, νη επηά έρνπλ 

δηακνξθσζεί ζε εξγαιεία, Μνπζηέξηαο πνιηηηζκηθήο θάζεο, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηελ κνλφπιεπξε επεμεξγαζία ηνπο.  

Μηα ζέζε κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απνηεινχλ νη Καξπώηεο ζηε Λεπθάδα. Ζ ζέζε 

αλαθαιχθζεθε ηελ πεξίνδν κεηαμχ 1990 θαη 1996, θαηά ηε δηάξθεηα ζσζηηθψλ 

αλαζθαθψλ θαη έθεξε ζην θσο πιήζνο εξγαιείσλ ιαμεπκέλνπ ιίζνπ ηεο Μέζεο θαη 

Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο πεξηφδνπ. Λεπίδεο βξέζεθαλ κφλν ζηα ζχλνια ηεο Μέζεο 

Παιαηνιηζηθήο, ελψ ε Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή, αληηπξνζσπεχεηαη πεληρξά. Ζ 

ζεκαζία αλεχξεζεο Παιαηνιηζηθψλ ηερλέξγσλ ζηε Λεπθάδα, είλαη κεγάιε θαζψο ηα 

απνηειέζκαηα ηέηνησλ αλαθαιχςεσλ ελζσκαηψλνληαη ζην γεληθφ πιαίζην ηεο 

Παιαηνιηζηθήο παξνπζίαο ζηε Γπηηθή Διιάδα (Γαιαλίδνπ, 2016: 83). Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ηα ηέρλεξγα βξέζεθαλ ζε δεπηεξνγελή απφζεζε θαη ε 

θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο θζνξέο. Αλάκεζα ζηα 

ππφβαζξα εξγαιείσλ, πνπ βξέζεθαλ, ηα ηέζζεξα είλαη ζε ιεπίδεο θαη δεθαηξείο είλαη 

νη ιεπίδεο κε επεμεξγαζία (εηθ. 19) (Γαιαλίδνπ, 2016: 89-90, 98). Κάπνηεο απφ ηηο 

ιεπίδεο (Γαιαλίδνπ, 2016: 94) είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ππξήλεο κνλνπνιηθήο ή 

ακθηπνιηθήο απφζπαζεο απνθξνπζκάησλ. Ο ζπρλφηεξνο ηχπνο εξγαιείσλ, είλαη 

θνιίδεο θαη ιεπίδεο κε πεξηνξηζκέλε θαη αζπλερή επεμεξγαζία πνπ είηε ζπλδένληαη 

κε κηα πξφρεηξε επεμεξγαζία, είηε είλαη ίρλε ρξήζεο. Ζ πξψηε χιε πνπ πξνηηκήζεθε 

γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηερλέξγσλ είλαη έλαο ιεπηφθνθθνο ππξηηφιηζνο, θάπνηεο 

θνξέο δηάθαλνο θαη έλαο αδξφθνθθνο ππξηηφιηζνο κε εγθιείζκαηα. ε κηθξφηεξνπο 

αξηζκνχο εκθαλίδνληαη ηέρλεξγα απφ θεξαηφιηζν θαη αζβεζηφιηζν (Γαιαλίδνπ, 2016: 

90).  
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Εηθ. 19. Λεπίδα ηεο Μέζεο Παιαηνιηζηθήο απφ ηνπο Καξπψηεο Λεπθάδαο (Dousougli, 1999: 260) 

 

ηε Ννηηνδπηηθή Κξήηε θαη ηνλ Πιαθηά, νη έξεπλεο μεθίλεζαλ πνιχ αξγφηεξα, 

ζπγθεθξηκέλα ην 2008. Αλ θαη ππήξραλ ήδε ελδείμεηο γηα κηα πξν Νενιηζηθή 

θαηνίθεζε ζηελ Κξήηε, ε έξεπλα ζηνλ Πιαθηά πξνζθέξεη ηηο πξψηεο απνδείμεηο κηαο 

θαιά ζηξσκαηνγξαθεκέλεο ζέζεο. ην ιηζνηερληθφ ζχλνιν αλαθέξεηαη ε χπαξμε 

δπν ιεπίδσλ. Καζψο νη έξεπλεο ζηε ζέζε απηή παξακέλνπλ αθφκα ζε πξσηαξρηθφ 

ζηάδην
8
, ηα εξσηήκαηα είλαη πνιιά θαη ζίγνπξα πνιχ ζεκαληηθά ζηελ θαηαλφεζε 

ησλ πξψηκσλ κεηαθηλήζεσλ (Strasser et al., 2010, Runnels et al., 2014).  

ην λνηηφηεξν ζεκείν ηεο Διιάδαο, ε λήζνο Γαύδνο, έρεη απνδψζεη εληππσζηαθά 

επξήκαηα κε δηαρξνληθφ ραξαθηήξα, κε ζεκείν έλαξμεο ηελ Παιαηνιηζηθή θαη ηηο 

ιηζνηερλίεο ιαμεπκέλνπ ιίζνπ. Αλάκεζα ζηα επξήκαηα πνπ απνδίδνληαη ζηελ πξψηκε 

Μέζε Παιαηνιηζηθή, επξίζθνληαη αθαλφληζηεο ιεπίδεο ή ιεπηδφκνξθα 

απνθξνχζκαηα, απφ ληφπην καχξν ππξηηφιηζν (Κφπαθα & Μαηδάλαο, 2011: 54). 

Καηά ηελ Όζηεξε Μέζε Παιαηνιηζηθή, ηα ηέρλεξγα πνπ ίζσο καο ελδηαθέξνπλ 

αλαθέξνληαη σο ιεπηδφκνξθα απνθξνχζκαηα, κε ηελ πξνηίκεζε γηα ηνλ καχξν 

ππξηηφιηζν λα παξακέλεη ζηαζεξή (Κφπαθα & Μαηδάλαο, 2011: 55). Ζ απφδνζε ησλ 

ηερλέξγσλ ζηελ Παιαηνιηζηθή πεξίνδν είλαη αξθεηά παξαθηλδπλεπκέλε, σζηφζν, ηα 

ηππνινγηθά παξάιιεια, ραξαθηεξηζηηθψλ ηχπσλ εξγαιείσλ, θαζψο θαη ε ίδηα ε 

παξνπζία ησλ ηερλέξγσλ ζηε Γαχδν, εληζρχνπλ νπνηαδήπνηε ζχλδεζε ηνπο κε ηελ 

Παιαηνιηζηθή πεξίνδν. 

                                                      
8
 Ζ αξραηνινγηθή θνηλφηεηα αλακέλεη γηα πεξηζζφηεξα θαη πην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά 

ηελ εγθαηάζηαζε ζην λεζί ησλ πξψηκσλ απηψλ ηαμηδησηψλ. Γηα ηνπο εμήο ιφγνπο, κε επηθχιαμε 

αλαθέξσ ηηο δπν ιεπίδεο πνπ βξέζεθαλ ζηε ζέζε Πξέβειε 7 θαη απνδίδνληαη ζηελ Καηψηεξε 

Παιαηνιηζηθή πεξίνδν.  
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3.2. Σύνθεςη δεδομϋνων 

 

Ζ ηζηνξία ηεο ιεπίδαο ζηελ Διιάδα μεθηλάεη θαηά ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή Δπνρή. 

Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν ε παξνπζία ησλ ιεπίδσλ είλαη θνηλή ζηελ Δπξαζία θαη ηελ 

Αθξηθή (Μέζε Δπνρή ηνπ Λίζνπ). πρλά, νη ιεπίδεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο 

ραξαθηεξηζηηθά „απνιηζψκαηα‟ ελφο πνιηηηζκνχ ή σο ελδεηθηηθά ρξνλνιφγεζεο. 

Σειεπηαία, νη κειέηεο έδεημαλ φηη ην θαηλφκελν ησλ ιεπίδσλ είλαη ηφζν δηαδεδνκέλν, 

ρσξνρξνληθά θαη είλαη δχζθνιν λα ην ζεσξήζνπκε σο ηνλ πξφδξνκν ησλ ιεπίδσλ ηεο 

Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο (Papagopoulou, 1999).  

Σα πεξηζζφηεξα ιαμεπκέλα ηέρλεξγα  ηεο Μέζεο Παιαηνιηζηθήο βξέζεθαλ ζηελ 

Πεινπφλλεζν θαη ηελ Ήπεηξν. Οη ζέζεηο ζην Αζπξνράιηθν, ηα Καιακάθηα θαη ην 

Λαθσλίο Η έδσζαλ κηα κέγηζηε ρξνλνινγία ζηα 100.000 π. π., θηάλνληαο πεξίπνπ 

κέρξη ηα 40.000 π. π. ελψ ζηε ζέζε ηεο ακαξίλαο, δψζεθε κηα ρξνλνιφγεζε πεξίπνπ 

ζηα 70.000 π. π. ην γξάθεκα 1 θαίλεηαη ην πνζνζηφ αληηπξνζψπεπζεο ησλ 

ιεπίδσλ, αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ζηνλ πίλαθα 1 παξαηίζεληαη ηα πνζνηηθά 

δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ ιεπίδσλ, αλά ζέζε, ηα νπνία αληιήζεθαλ απφ 

ηηο ππάξρνπζεο δεκνζηεχζεηο. ηελ Πεινπφλλεζν, ν αξηζκφο ησλ ιεπίδσλ θηάλεη ηηο 

126 θαη ζηελ Ήπεηξν νη ιεπίδεο είλαη κφλν 94. Αθνινπζεί ε Θεζζαιία κε 69 ιεπίδεο 

θαη ε Μαθεδνλία κε 22. ηελ πεξηνρή ηνπ Ηνλίνπ, ην πνζνζηφ είλαη ρακειφ θαη ε 

παξνπζία ησλ ιεπίδσλ είλαη ζεκαληηθή. ηηο ππφινηπεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ε 

ζπαληφηεηα ιεπίδσλ δελ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, νπφηε 

επηθεληξσλφκαζηε ζην γεγνλφο θαη κφλν ηεο χπαξμεο ηνπο. Ζ ζπκβνιή ησλ λέσλ 

δεδνκέλσλ γηα ηα λεζηά
9
, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα παιαηφηεξα, αιιά θαη ε πην 

εθηεηακέλε κειέηε ησλ θαηαινίπσλ, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ πνιχ ινγηθνχ 

εξσηήκαηνο πεξί πξψηκνπ επνηθηζκνχ ησλ λεζηψλ. Σα πξφζθαηα επξήκαηα ηεο 

Κξήηεο πξνζζέηνπλ λέα ζηνηρεία ζηα κέρξη ηφηε δεδνκέλα πνπ ππήξραλ ζε Κχπξν, 

ηθειία θαη αξδελία. Ζ παξνπζία αλζξψπηλεο εγθαηάζηαζεο απφ ηε Μέζε 

Παιαηνιηζηθή ζηελ Ήπεηξν θαη ηελ Πεινπφλλεζν, απφ ηελ Κεληξηθή Διιάδα θαη ηα 

                                                      
9
 Σξείο δεθαεηίεο λσξίηεξα, επηθξαηνχζε ε αληίιεςε φηη ηα λεζηά απνηεινχλ ηνπο ιηγφηεξν πηζαλνχο 

δξφκνπο δηαζπνξάο ησλ πξψηκσλ Αλζξσπηδψλ. ε απηή ηελ αληίιεςε ζπλέβαιαλ ηα γεσκνξθνινγηθά 

ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, φπσο νη αιιαγέο ζηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο, θαζψο θαη ε θαζπζηεξεκέλε 

δηεξεχλεζε ηνπο (Κνπξηέζε-Φηιηππάθε, 1996e: 81). χκθσλα κε ηα λέα δεδνκέλα ε γεσγξαθηθή 

εμάπισζε ησλ ζέζεσλ επεθηάζεθε θαηά πνιχ, ελψ Παιαηνιηζηθέο ελδείμεηο έρνπλ βξεζεί ζηελ 

Κέξθπξα, ηε Λεπθάδα, ηελ Δχβνηα, ηε Λήκλν, ηε Θάζν θαη πην πξφζθαηα ζην Ληζβφξη ηεο Λέζβνπ. 

Απφ απηά ηα λεζηά, θάπνηα ήηαλ ζπλδεδεκέλα κε ηελ ελδνρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πιεηζηνθαίλνπ 

θαη ε ππφζεζε είλαη φηη ε πξφζβαζε ζε απηά ηα λεζηά γηλφηαλ φηαλ ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο ήηαλ πνιχ 

ρακειή. Παιαηνιηζηθά επξήκαηα έρνπλ βξεζεί επίζεο, ζηε Μήιν, ηε Εάθπλζν θαη Κεθαινληά θαη ζηελ 

Κξήηε. 
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Νφηηα Ηφληα λεζηά πξνηείλνπλ φηη ππήξρε θηλεηηθφηεηα αλάκεζα ζηελ ελδνρψξα θαη 

ηα λεζηά θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ (Galanidou, 2014: 3, Ferentinos et al., 

2012: 2167, Runnels, 2014: 216). Σέινο, ζεκαληηθή είλαη ε αλαθάιπςε ηερλέξγσλ 

ηεο Δπνρήο ηνπ Λίζνπ ζηε ακαξίλα, θαζψο αληρλεχζεθαλ ηα πξψηκα δξνκνιφγηα θαη 

νη επνρηθέο κεηαθηλήζεηο ησλ Αλζξσπηδψλ, αλάκεζα ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία θαη ηελ 

Ήπεηξν.  

 

 

Γξάθεκα 1. Αξηζκόο ιεπίδσλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαηά ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή Επνρή 

 

 

Γεωγραφική 
περιοχή 

Θζςη Αριθμόσ 
λεπίδων 

Μακεδονία πιλαιο Μααρά 1 

Μακεδονία αμαρίνα - 

Ήπειροσ Μικρό Καρβουνάρι 82 

Ήπειροσ Μεγάλο Καρβουνάρι 12 

Ήπειροσ Αςπροχάλικο  - 

Ήπειροσ Κοκκινόπθλοσ - 

Θεςςαλία Λίμνθ Πλαςτιρα 14 

Θεςςαλία πιλαιο Θεόπετρασ 55 

Θεςςαλία Λάριςςα - 

Πελοπόννθςοσ πιλαιο Κλειςοφρασ 975 

Πελοπόννθςοσ Μαφρθ Μφτθ - 

Πελοπόννθςοσ πιλαιο Λακωνίσ 111 

Πελοπόννθςοσ πιλαιο Καλαμάκια - 

Πελοπόννθςοσ Ελαιοχϊρι 15 

Ιόνιο Καρυϊτεσ Λευκάδασ 17 

Ν = 126

Ν = 94

Ν = 69

Ν = 22
Ν = 17

Πελοπόννθςοσ Ήπειροσ Θεςςαλία Μακεδονία Ιόνιο

Μέζε Παιαηνιηζηθή: αληηπξνζώπεπζε ιεπίδσλ 

αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή

φνολο (Ν) =
328
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Κριτθ Γαφδοσ - 

Κριτθ Πλακιάσ - 
           Πίλαθαο 1. Αξηζκόο δεκνζηεπκέλσλ ιεπίδσλ αλά ζέζε θαηά ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή Επνρή 

 

Οη ζέζεηο πνηθίιινπλ κεηαμχ ηνπο απφ πεξηβάιινληα παξάθηηα θαη ρακεινχ 

πςνκέηξνπ, θαζψο θαη πνηάκηεο πεδηάδεο, κέρξη ζέζεηο πνιχ κεγάινπ πςνκέηξνπ ζε 

βνπλνθνξθέο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζέζεηο είλαη ππαίζξηεο θαη ππνινγίδνπκε φηη 

πεξίπνπ ην 1/3 απφ απηέο έρνπλ βξεζεί in situ (Elefanti & Marsall, 2015: 209). ην 

γξάθεκα 2 απνηππψλεηαη ε πξνηίκεζε ηνπο γηα ππαίζξηεο ζέζεηο, έλαληη ησλ 

ζπειαίσλ. Οη δεθάδεο λέεο ζέζεηο πνπ αλαθαιχθζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηελ 

Διιάδα, ζπκπιήξσζαλ ηηο γλψζεηο καο γηα ηελ πεξίνδν θαη επηβεβαίσζαλ ηελ αλάγθε 

ησλ αλζξψπηλσλ νκάδσλ γηα εγθαηάζηαζε θνληά ζε πεγέο λεξνχ. Οη ζέζεηο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ εγγχηεηα ηνπο θνληά ζε πεγέο, φρη κφλν λεξνχ, αιιά 

θαγεηνχ θαη ίζσο, πξψησλ πιψλ.  

 

 

Γξάθεκα 2. Αξηζκόο ππαίζξησλ ζέζεσλ θαη ζπειαίσλ θαηά ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή Επνρή 

 

ην γξάθεκα 3, θαίλεηαη ε ζπλνιηθή πξνηίκεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ππνβάζξσλ 

θνιίδσλ, έλαληη ησλ ππνβάζξσλ ιεπίδσλ. Οη ιφγνη γηα απηή ηελ πξνηίκεζε 

ηαπηίδνληαη κε ηελ πξνηίκεζε ηνπο γηα ηνπηθέο πξψηεο χιεο θαη απηφ εξκελεχεηαη κε 

βάζε ηελ πξνζαξκνγή ζηνπο ζηηο δηαζέζηκεο πξψηεο χιεο, ζε κηα πεξίνδν πνπ είρε 

αλαπηπρζεί ε γλψζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ ιεπίδσλ θαη είρε ελζσκαησζεί ζηηο πνηθίιεο 

θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο αιιά δελ είρε αλαπηπρζεί ε πςειή θηλεηηθφηεηα 

γηα ηελ πξνκήζεηα δηαθνξεηηθψλ πξψησλ πιψλ.  

Ν = 14

Ν = 3

Τπαίκριεσ κζςεισ πιλαια

Μέζε Παιαηνιηζηθή: ηύπνη ζέζεσλ
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Γξάθεκα 3. Πνζνζηό αληηπξνζώπεπζεο ππνβάζξσλ ιεπίδσλ έλαληη ησλ ππνβάζξσλ θνιίδσλ 

θαηά ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή Επνρή 

 

3.2.2. Πρώτεσ ύλεσ 

 
Οη πεξηζζφηεξεο ιεπίδεο θαηαζθεπάδνληαη ζε ηζφηξνπεο θαη θαιήο πνηφηεηαο πξψηεο 

χιεο, φπσο είλαη ν ππξηηφιηζνο, ν ίαζπηο θαη ν θεξαηφιηζνο. Κακία θνξά, 

θαηαζθεπάδνληαη θαη ζε πην ρνλδξνεηδείο πξψηεο χιεο, φρη ιεπηφθνθθεο αιιά 

ηθαλνπνηεηηθά ηζφηξνπεο. Ζ αλάγθε γηα νκνηνγελή πιηθά κπνξεί λα απαηηεί 

απζηεξφηεηα ζηελ επηινγή ή ηελ εηζαγσγή πξψησλ πιψλ. Βέβαηα, απηφ ζπλεπάγεηαη 

θφζηνο ζε ρξφλν θαη ζηελ πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο (Bar-

Yosef & Kuhn, 1999: 324). ηε Μαθεδνλία παξαηεξείηαη κηα πξνηίκεζε γηα 

εθαηζηεηαθά πεηξψκαηα, ραιαδία θαη ππξηηφιηζν, ζηελ Ήπεηξν επηιέρζεθε θπξίσο ν 

ππξηηφιηζνο, ελψ ζηε Θεζζαιία, ηελ Κξήηε, ηα λεζηά θαη ηελ Πεινπφλλεζν ε πξψηε 

χιε ελαιιάζζεηαη απφ ππξηηφιηζν πνηθίισλ ρξσκαηηζκψλ, αλδεζίηε θαη ξαδηνιαξίηε. 

ην γξάθεκα 4, ζπλππνιφγηζα φια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχζαλ ηηο πξψηεο χιεο θαη 

θαίλεηαη πνζνηηθά ε πξνηίκεζε ηνπο.  

 

Ν = 1233

Ν = 328

Φολίδεσ Λεπίδεσ

Μέζε Παιαηνιηζηθή: αληηπξνζώπεπζε ππνβάζξσλ 

ιεπίδσλ έλαληη ππνβάζξσλ θνιίδσλ
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Γξάθεκα 4. Οη πξώηεο ύιεο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ιεπίδσλ θαηά ηε Μέζε 

Παιαηνιηζηθή Επνρή 

 

3.2.3. Εγχειρηματικό αλυςύδα 

 
Οη ιεπίδεο, νη κηθξνιεπίδεο θαη νη ιεπηδφκνξθεο θνιίδεο θαηαζθεπάδνληαλ κε 

πνιινχο ηξφπνπο. Οη ιεπίδεο απηήο ηεο πεξηφδνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη πνιχ γεληθά ζε 

πξηζκαηηθέο ιεπίδεο θαη ιεπίδεο Levallois.  

ηελ παξαγσγή ησλ απιψλ, πξηζκαηηθώλ ιεπίδσλ, κηα ή πεξηζζφηεξεο καθξηέο 

θνξπθέο πξνεηνηκάδνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππξήλα κε ακθηπξφζσπε ιάμεπζε, 

δεκηνπξγψληαο ηε ραξαθηεξηζηηθή ιεπίδα κε θνξπθή. ηε ζπλέρεηα, απνζπάηαη κηα 

ζεηξά απφ ιεπίδεο θαηά κήθνο ή απφ ηε κηα πιεπξά ηνπ ππξήλα. Σα επίπεδα 

επίθξνπζεο ησλ πξηζκαηηθψλ ππξήλσλ κπνξνχλ λα είλαη επίπεδα θαη ρσξίο 

ηξνπνπνίεζε ή κπνξνχλ λα είλαη πξνεηνηκαζκέλα κε ιάμεπζε ή κε θξνχζε. Αλ 

ππάξρνπλ πνιιαπιά επίπεδα επίθξνπζεο, ηφηε απηά βξίζθνληαη ζηηο αληίζεηεο 

πιεπξέο ηνπ ππξήλα, ζηα αληίζεηα άθξα (Bar-Yosef & Kuhn, 1999: 323).  

Ζ ηερλνινγία παξαγσγήο ιεπίδσλ Levallois
10

, ήηαλ ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε θαηά ηε 

Μέζε Παιαηνιηζηθή. ηελ παξαγσγή ιεπίδσλ Levallois, νη ιεπίδεο απνζπψληαη απφ 

ηε θινηψδε επηθάλεηα ελφο γεληθά επίπεδνπ ππξήλα. Σα επίπεδα επίθξνπζεο 

βξίζθνληαη ζε φιε ηε δηάκεηξν ηνπ ππξήλα. Σππηθά, νη γσλίεο θαη ηα πεξηγξάκκαηα 

                                                      
10 

Ζ Levallois είλαη κηα ηερληθή γηα ηελ παξαγσγή ππνβάζξσλ, θπξίσο θνιίδσλ. Παξφια απηά είλαη 

κηα απφ ηηο πνιιέο κεζφδνπο απφζπαζεο ππνβάζξσλ απφ ηνλ ππξήλα. Ζ ιάμεπζε κε ηε κέζνδν 

Levallois ραξαθηεξίδεηαη (θαη απηφ είλαη πνπ ηε δηαθξίλεη απφ ηηο άιιεο κεζφδνπο) απφ ηνλ θαιά 

πξνεηνηκαζκέλν ππξήλα. χκθσλα κε ηε κέζνδν Levallois επηβάιιεηαη πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ ππξήλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνθαζνξηζηεί ε κνξθή ηεο επηδησθφκελεο θνιίδαο. 

Σα ζρήκαηα ησλ Levallois απνθξνπζκάησλ πνηθίιινπλ: κπνξνχλ λα είλαη νβαι ή επζχγξακκα ζην 

πεξίγξακκα (αλαθέξνληαη σο Levallois θνιίδεο) ή λα είλαη καθξπά θαη ζηελά (αλαθέξνληαη σο 

Levallois ιεπίδεο) ή αθφκα θαη ηξηγσληθά (νη Levallois αηρκέο) (Bar-Yosef & Dibble, 2005: xi). 
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ησλ επηπέδσλ επίθξνπζεο πξνζαξκφδνληαη κε ηελ απνκάθξπλζε κηθξψλ θνιίδσλ, 

παξάγνληαο απηή ηελ ραξαθηεξηζηηθή κνξθνινγία κε έδξεο. Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ζηελ θαηαζθεπή Levallois ιεπίδσλ, είλαη ε δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο 

απφζπαζεο, ζε κηα θαηάιιειε, δηακήθε θαη εγθάξζηα θπξηφηεηα, κηα δηαδηθαζία πνπ 

νδεγεί ζε δηαθξηηά ππνπξντφληα (Bar-Yosef & Kuhn, 1999: 323).  

Καηά ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή, ε Levallois ηερληθή εθηεινχληαλ κε ηε ρξήζε ζθιεξνχ 

θξνπζηήξα θαη άκεζε θξνχζε. Αληίζεηα, νη πξηζκαηηθέο ιεπίδεο θαηαζθεπάδνληαλ κε 

ηε ρξήζε ζθιεξνχ ή καιαθνχ θξνπζηήξα θαη έκκεζε θξνχζε. Ο Boeda (1990, 1995, 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Bar-Yosef & Kuhn, 1999: 324) ππνζηεξίδεη φηη ε παξαγσγή 

πξηζκαηηθψλ ιεπίδσλ, δηαθέξεη απφ ηε Levallois ζην πσο αμηνπνηείηαη ε πξψηε χιε.  

Ζ παξαγσγή Levallois ιεπίδσλ επηθεληξψλεηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε κηαο επηθάλεηαο 

απφζπαζεο ιεπίδσλ, πνπ ζηαδηαθά γίλεηαη πην επίπεδε θαη πην θνληή, φζν πξνρσξάεη 

ε εθκεηάιιεπζε. Απφ ηελ άιιε, ε πξηζκαηηθή θαηαζθεπή ιεπίδσλ ζεσξείηαη φηη 

εκπιέθεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή εθκεηάιιεπζε φινπ ηνπ φγθνπ ηεο πξψηεο χιεο. Έρεη 

ππνζηεξηρζεί φηη ε παξαγσγή ιεπίδσλ νπζηαζηηθά απμάλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ρξήζηκσλ 

θνθηεξψλ αθκψλ πνπ κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ απφ έλαλ ππξήλα (Ambrosse, 2001: 

1752).  

Οη Παιαηνιηζηθνί θπλεγνί ζην Αζπξνράιηθν, έζηελαλ ηηο ελέδξεο ηνπο ζε έλα 

θαξάγγη θνληά ζην πνηάκη, ελψ ζηηο ζέζεηο ηεο Πεινπνλλήζνπ, νη Παιαηνιηζηθέο 

νκάδεο εμαζθνχζαλ κηα πξαθηηθή φπνπ αθνινπζνχζαλ ηα θνπάδηα ησλ δψσλ, φπσο 

έθαλαλ θαη νη νκάδεο ησλ βνζθψλ θαηά ηα κέζα απηνχ ηνπ αηψλα. Παξφια απηά ηα 

ζπήιαηα θαη νη βξαρνζθεπέο δελ απνηέιεζαλ ηηο κφληκεο θαηνηθίεο ηνπο (Papagianni, 

2000: 23). Οη ιεπίδεο ρξεζίκεπζαλ γηα ηελ θαηεξγαζία ησλ δεξκάησλ θαη σο φπια 

γηα λα απνθηνχλ πξφζβαζε ζε ήδε ζθνησκέλα δψα, φπνηε δελ κπνξνχζαλ λα ηα 

αηρκαισηίζνπλ.  

ηνλ Κνθθηλφπειν, ην Μηθξφ Καξβνπλάξη, ην ζπήιαην ηεο Θεφπεηξαο θαη ην 

ζπήιαην Λαθσλίο Η, νη ιηζνηερλίεο βξέζεθαλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ιηζνηερλίεο ηεο 

επφκελεο πνιηηηζκηθήο θάζεο, πνπ είλαη ε Ωξηλάθεηα, πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ 

Levallois-Μνπζηέξηα ιηζνηερλία (Perles, 2000: 380). Ζ χπαξμε ηέηνησλ ζέζεσλ καο 

απνθαιχπηεη ηε ζπλέρεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ζε θάπνηεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη 

εγείξεη έλα πξνβιεκαηηζκφ πεξί δηαηήξεζεο ησλ αξραηνινγηθψλ δεδνκέλσλ. Δίκαζηε 

πνιχ ηπρεξνί, φηαλ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε πξαθηηθέο εγθαηάζηαζεο, κεηαβνιέο 

ζηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηηο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο ησλ Αλζξσπηδψλ, ηδηαίηεξα φηαλ 

απηφ γίλεηαη ζε βάζνο ρξφλνπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Ανώτερη Παλαιολιθικό Εποχό 

 

Ζ Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή είλαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ν 

κηθξνιηζηθφο ραξαθηήξαο ησλ ιηζνηερληθψλ ζπλφισλ. Ο κηθξνιηζηζκφο ζεσξείηαη έλα 

θαηλφκελν πνπ αλάγεηαη ζηελ πξψηε θάζε ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο θαη 

ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ηε Μεζνιηζηθή πεξίνδν. Πηζηεχεηαη φηη μεθίλεζε 20000 ρξ. π. 

π. Μηθξνιηζηθέο ιηζνηερλίεο εκθαλίζηεθαλ πξψηε θνξά ζηελ Δπξψπε, ηελ Αθξηθή 

θαη ηελ Αζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηέινπο ηνπ Πιεηζηφθαηλνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηειεπηαίαο παγεηψδνπο, 18000-20000 ρξ. π. π. ε πιεηνλφηεηα ησλ ζέζεσλ πεξηείρε 

έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ κηθξφιηζσλ. Μέρξη ην Μέζν Πιεηζηφθαηλν, κηθξνιηζηθά 

εξγαιεία είραλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο ζε Απζηξαιία θαη Β. Ακεξηθή. Οη 

ηερλνινγηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο κηθξνιηζηθήο ηερλνινγίαο, πνηθίιινπλ θαηά κήθνο ηεο 

ηεξάζηηαο απηήο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο εμάπισζεο ηνπο (Kuhn, 2002, Kuhn & 

Elston, 2002). ρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή ιεπίδσλ θαη κηθξνιεπίδσλ θαη κε ηελ 

ρξήζε ηνπο ζην θπλήγη (Kuhn, 2002, Kuhn & Elston, 2002). Ζ πεξίνδνο απηή ζηελ 

Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ κηθξφ αξηζκφ αξραηνινγηθψλ ζέζεσλ κε θχξηεο 

πεξηνρέο κε έληνλν αξραηνινγηθφ απνηχπσκα λα παξακέλνπλ ε Ήπεηξνο θαη ε 

Πεινπφλλεζνο.  

Σν πιενλέθηεκα ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζηνηρείνπ ησλ κηθξφιηζσλ, έλαληη ησλ πην 

κεγάισλ θαη βαξηψλ αληηθεηκέλσλ, είλαη ην κηθξφ ηνπο κέγεζνο.  Σα θαζηζηά ηδαληθά 

αληηθείκελα γηα λα κεηαθέξνληαη κε επθνιία. Έλα κηθξνιηζηθφ αληηθείκελν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί πνηθηινηξφπσο, απφ κέξνο ελφο ζχλζεηνπ θπλεγεηηθνχ βιήκαηνο, σο 

εξγαιείν θνπήο, ή επεμεξγαζίαο ησλ θπηψλ. Ζ ηθαλφηεηα λα έρνπλ κεγάιεο 

πνζφηεηεο κηθξφιηζσλ ζε κηα ζέζε θαη λα ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζε άιιεο ζέζεηο, 

παξέρεη ζηνπο θπλεγνχο-ηξνθνζπιιέθηεο ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο Δπνρήο 

κεγαιχηεξε επειημία, απμάλεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη εληζρχεη ηελ θηλεηηθφηεηα. Έρεη 

δηαηππσζεί ε άπνςε (Neeley, 2002: 46), φηη ε κεηάβαζε ζηηο ιηζνηερλίεο κηθξφιηζσλ, 

ίζσο αληαλαθιά κηα αιιαγή ζηελ πξαθηηθή ηνπ θπλεγηνχ ή κηα αιιαγή ζηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ ζεξακάησλ.  

Παξαθάησ, αλαθέξνληαη νη νξηζκνί ησλ θχξησλ εξγαιεηαθψλ ηχπσλ ιεπίδσλ, πνπ 

ζπλαληάκε ζηηο ιηζνηερλίεο ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο Δπνρήο. Σα δεδνκέλα απηά 

έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε κειέηε ησλ ιεπίδσλ θαη κηθξνιεπίδσλ, ζπλνιηθά ζηελ 

Δπξσπατθή ήπεηξν. Ζ παξνχζα νξνινγία απνηειεί κηα γεληθεπκέλε παξνπζίαζε ησλ 

εξγαιεηαθψλ ηχπσλ πνπ έρνπλ βξεζεί ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο 
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ηππνινγίαο ησλ ιεπίδσλ θαη κηθξνιεπίδσλ ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο Ωξηλάθεηαο, ρξεζηκνπνίεζα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ απφ 

ηνπο de Sonneville-Bordes & Perrot (1956) θαη Demars & Laurent (1989). Καη νη δπν 

κειέηεο έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηα γαιιηθά, επνκέλσο πξνζπάζεζα λα παξαζέζσ ηελ 

νξνινγία κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά.  

Ωο κηθξόιηζνο νξίδεηαη έλα επεμεξγαζκέλν, ιίζηλν ηέρλεξγν, ηφζν κηθξφ ζε κέγεζνο 

ψζηε λα κελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ κφλν ηνπ, ζην ρέξη. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

κηθξφιηζνη απνηεινχζαλ κέξνο ζχλζεησλ εξγαιείσλ. Γελ ρξεηάδεηαη λα ζεζπηζηεί έλα 

θαηψηαην κήθνο γηα λα νξηζηεί έλαο κηθξφιηζνο. Ωο αλαγλσξηζηηθνί παξάγνληεο 

θξίλνληαη ην κηθξφ ηνπο κέγεζνο, αλαινγηθά κε ηα ππφινηπα ηέρλεξγα ηνπ ζπλφινπ 

θαη ε θνιφβσζε. Ζ απιή παξνπζία κηθξφιηζσλ ζε κηα ιηζνηερλία, δελ ζεκαίλεη φηη 

απηή ραξαθηεξίδεηαη σο ιηζνηερλία κηθξφιηζσλ. Οχηε νη ιηζνηερλίεο κηθξφιηζσλ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ απνπζία κεγάισλ ηερλέξγσλ. Ωο ιηζνηερλία κηθξφιηζσλ 

νξίδεηαη ε ιηζνηερλία ηεο νπνίαο ην 40% ή θαη πεξηζζφηεξν, ησλ επεμεξγαζκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ, απνηειείηαη απφ κηθξφιηζνπο (Kuhn, 2002: 84, Kuhn & Elston, 2002: 

2).  

Ωο επεμεξγαζκέλε ιεπίδα, αλαθέξεηαη ε ιεπίδα πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ζηε κηα ή θαη 

ζηηο δπν πιεπξέο ηεο ζπλερή επεμεξγαζία, θαλνληθή, άκεζε ή αλάζηξνθε (Demars & 

Laurent, 1989: 76). Οη de Sonneville-Bordes θαη Perrot (1956: 552) ηηο δηαρσξίδνπλ 

ζε “ιεπίδεο κε ζπλερή επεμεξγαζία ζηε κηα πιεπξά” θαη ζε απηέο “κε ζπλερή 

επεμεξγαζία θαη ζηηο δπν πιεπξέο”. Οη επεμεξγαζκέλεο ιεπίδεο εκθαλίδνληαη θαζφιε 

ηε δηάξθεηα ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο αιιά ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά εκθαλίδνληαη 

θαηά ηελ Ωξηλάθεηα Η.  

Οη κηθξνιεπίδα Dufour (κηθξνιεπίδα κε ξάρε), είλαη ν ηξίηνο πην θνηλφο ηχπνο ηεο 

Ωξηλάθεηαο. Δίλαη κηθξνιεπίδα κε θακππισηφ πξνθίι ή αλεζηξακκέλν, πνπ 

παξνπζηάδεη ζην άθξν κηα αλάζηξνθε επεμεξγαζία, πεξηζσξηαθή, εκη-απφηνκε θαη ζε 

γεληθέο γξακκέο ζην άιιν άθξν, ην απέλαληη, κηα άκεζε πεξηζσξηαθή επεμεξγαζία. 

Γηαθξίλνληαη ζε δπν ππνθαηεγνξίεο: 1) ν ηχπνο Dufour πάλσ ζε κηθξνιεπίδα κε 

θπξηφ πξνθίι ηεο νπνίαο ην κήθνο πνηθίιιεη κεηαμχ 30 θαη 45ριζ. 2) ν ηχπνο "Roc de 

Combe" πάλσ ζε κηθξνιεπίδα κε αλάζηξνθν πξνθίι ηεο νπνίαο ην κήθνο πνηθίιιεη 

κεηαμχ 15 θαη 20ριζ. Οη κηθξνιεπίδεο Dufour είλαη ραξαθηεξηζηηθέο γηα ηελ 

Ωξηλάθεηα, αιιά επξίζθνληαη θαη κηθξνιεπίδεο κε αλάζηξνθε επεμεξγαζία ζε 

ιηζνηερλίεο ηεο Μαγδαιήληαο θαη είλαη παξφκνηεο κε ηηο κηθξνιεπίδεο Dufour. Σέινο, 

ν ηχπνο ηεο Dufour κηθξνιεπίδαο είλαη ραξαθηεξηζηηθφο γηα ηηο αξρηθέο θάζεηο ηεο 
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Ωξηλάθεηαο ελψ ν ηχπνο "Roc de Combe" είλαη ραξαθηεξηζηηθφο γηα ηελ εμειηγκέλε 

Ωξηλάθεηα (Demars & Laurent, 1989: 102).  

Ζ Ωξηλάθεηα πνιηηηζκηθή θάζε αληηπξνζσπεχεηαη θαιχηεξα ζην ζχλνιν ησλ 

ιηζνηερληψλ ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο, ηδηαίηεξα ζηελ Ήπεηξν, ζηα ζπήιαηα 

Καζηξίηζα θαη Αζπξνράιηθν θαη ζηελ Πεινπφλλεζν ζηα ζπήιαηα Κιεηζνχξα, 

Φξάγρζη θαη Κνινκίληηζα. Ζ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ηνπνζεηείηαη ζηα 40.000 π. π. 

πεξίπνπ (Elefanti & Marshall, 2015: 211).  

Ζ Ωξηλάθεηα πνιηηηζκηθή θάζε αληηθαηαζηάζεθε απφ κηα ιηζνηερλία ζηελ νπνία 

δηαθξηηηθφ γλψξηζκα είλαη ηα αληηθείκελα κε ξάρε. ηηο ζέζεηο ηεο Βαιθαληθήο, 

καξηπξάηαη έλα ρξνλνινγηθφ θελφ αλάκεζα ζηελ  Ωξηλάθεηα θαη ηε Γξαβέηηηα 

(Kozlowski, 2008: 3). ηελ ππφινηπε Δπξψπε ε πεξίνδνο απηή ζπλδέεηαη κε κηα 

εληαηηθνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, γεγνλφο πνπ δελ εληνπίδεηαη ζηηο ζέζεηο ζηελ 

Διιάδα. Ζ Γξαβέηηηα είλαη ε πεξίνδνο πνπ αληρλεχνληαη αληηθείκελα κε ζπκβνιηθή 

ρξήζε φπσο ηα δηάηξεηα, φζηξεα θαη ηέρλεξγα απφ νζηφ ή θέξαην (Elefanti & 

Marshall, 2015: 212).   

Αθνινπζεί ε Νεφηεξε Γξαβέηηηα ή αιιηψο Επηγξαβέηηηα ζηε λνηηναλαηνιηθή 

Επξώπε. Οξηζκέλνη κειεηεηέο πξνζεγγίδνπλ ηηο δπν απηέο ιηζνηερλίεο σο κηα. ηελ 

παξνχζα εξγαζία εμεηάδνληαη ζαλ δπν μερσξηζηέο ελφηεηεο κε αλαγλσξίζηκα 

ραξαθηεξηζηηθά, αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή. Ζ Δπηγξαβέηηηα μεθηλάεη ζηα 20000 ρξ. π. 

π. θαη θαίλεηαη λα ηειεηψλεη ζηα 12000 ρξ. π.π., ζην ηέινο ηεο Αλψηεξεο 

Παιαηνιηζηθήο θαη ηνπ Πιεηζηνθαίλνπ θαη ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο γεσινγηθήο 

πεξηφδνπ, ηνπ Οινθαίλνπ (Elefanti, Marshall, 2015: 212).  

 

4.1. Οι Ωρινϊκειεσ λεπύδεσ 

 

Ζ ζέζε Σπήιαηνλ, βξίζθεηαη θνληά ζηνλ πνηακφ Αρέξνληα θαη ηα επξήκαηα ηεο είλαη 

φια επηθαλεηαθά. Γεκηνπξγείηαη πξφβιεκα σο πξνο ζηελ αζθαιή εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ εμαηηίαο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο, ηνλ απμεκέλν βαζκφ παηίλαο, 

ηνλ θίλδπλν λα βξίζθνληαη δηαηαξαγκέλα, εμαηηίαο ησλ θπζηθψλ αιινηψζεσλ πνπ 

πξνθαινχληαη θαη ε θζνξά ηνπο θαη ιφγσ ηεο έθζεζεο ηνπο ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

ζχγρξνλνπ εδάθνπο (Runnels et al., 2003: 137, 138). πλνιηθά βξέζεθαλ 150000 

ηέρλεξγα θαη ζξαχζκαηα ηερλέξγσλ, ελψ ππνινγίζηεθε φηη αληηζηνηρνχλ δεθαπέληε 

ηέρλεξγα αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. Ζ ιηζνηερλία αλήθεη ζηελ ηππηθή Ωξηλάθεηα ηεο 
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Βαιθαληθήο θαη ρξνλνινγείηαη ζηα 30000 π. π. ή θαη λσξίηεξα, ελψ παξάιιεια 

επξίζθνληαη δηάζπαξηα ζηνηρεία ηεο Μέζεο Παιαηνιηζηθήο θαη ηεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνχ. Ζ απνπζία Ωξηλάθεησλ κηθξνιεπίδσλ (Dufour) θαη κηθξνεπεμεξγαζκέλσλ 

αηρκψλ, παξνπζηάδεη αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ηελ Ωξηλάθεηα ηεο Βαιθαληθήο αιιά θαη 

γεληθφηεξα ηεο Ωξηλάθεηαο, φπσο αληηπξνζσπεχεηαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Οη ιεπίδεο 

ζην ζχλνιν ηνπο είλαη 60, έλαληη ησλ 2818 θνιίδσλ θαη ην αληηπξνζσπεπηηθφηεξν 

επεμεξγαζκέλν εξγαιείν είλαη ν ηχπνο ηνπ ηεξκαηηθνχ μέζηξνπ ζε ππφβαζξν θνιίδσλ 

ελψ κφλν 6 είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζε ππφβαζξν ιεπίδαο (εηθ. 20). Ζ πξψηε χιε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην ππξηηφιηζνο, δηαθφξσλ πνηθηιηψλ. Απφ ηελ κειέηε ησλ 

ππξήλσλ πξνέθπςε φηη νη ζηξαηεγηθέο ιάμεπζεο είραλ ζηφρν ηελ παξαγσγή απιψλ 

αιιά ζθφπηκσλ απνθξνπζκάησλ, εθαξκφδνληαο ηελ ηερληθή ηεο άκεζεο θξνχζεο, 

ελψ δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα πξνεηνηκαζία ηνπ ππξήλα θαη ηνπ επηπέδνπ 

επίθξνπζεο. Παξάιιεια, ήζειαλ λα παξάμνπλ απιέο θνιίδεο, φρη ίδηνπ κεγέζνπο, 

ψζηε λα είλαη θαηάιιειεο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Ζ παξαγσγή ησλ ιεπίδσλ, 

αθνινχζεζε ηνλ ίδην ζηαζεξφηππν (Runnels et al., 2003).  

 

 

Εηθ. 20. Σεξκαηηθά μέζηξα ζε ιεπίδεο ππξηηφιηζνπ, απφ ηε ζέζε πήιαηνλ (Runnels et al., 2003: 145) 

 

Απφ ηηο πξσηκφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο ζηξσκαηνγξαθηθέο αιιεινπρίεο ηεο 

Παιαηνιηζηθήο Δπνρήο πνπ ήξζε ζην θσο ζην ζπήιαην ηεο Κιεηζνύξαο ζηελ 

Αξγνιίδα, ζψδεηαη κηα κνλαδηθή ζηξσκαηνγξαθία ηεο Μέζεο θαη Αλψηεξεο 

Παιαηνιηζηθήο αιιά θαη ηεο Μεζνιηζηθήο πεξηφδνπ. Ζ κεηάβαζε απφ ηε Μέζε, ζηελ 

Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή, γηα ην ζπήιαην ηεο Κιεηζνχξαο, ρξνλνινγείηαη ζηα 32000 

ρξ. π. π. κε ηελ εκθάληζε ησλ ζηξσκάησλ ηεο Ωξηλάθεηαο πνιηηηζκηθήο θάζεο. Ζ 

ρξνλνιφγεζε είλαη αθφκα αβέβαηε, φκσο ππνζηεξίδεηαη είλαη φηη ε θαηνίθεζε 

εθηείλεηαη κέρξη θαη ηα 39000 ρξ. π. π. (Koumouzelis et al., 2001a: 469, Stiner et al., 

2010: 318) Γελ αληηπξνζσπεχεηαη έλα αδηαηάξαθην ζηξψκα ζηελ Κιεηζνχξα αιιά 

έλα ζχλνιν ζηξσκάησλ κε πνιηηηζκηθέο θαη νηθηζηηθέο αζπλέρεηεο κε ηελ Αλψηεξε 

Παιαηνιηζηθή, λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ειάζζνλνο θαη κείδνλνο ζεκαζίαο 

ρξνλνινγηθά θελά. ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιηζνηερληψλ ζα ιέγακε φηη ζε φια 
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ηα ζηξψκαηα
11

 ππάξρνπλ ιεπίδεο, πνπ είηε έρνπλ δερηεί επεμεξγαζία, είηε φρη. Ζ 

κείσζε ησλ ππξήλσλ ιεπίδσλ θαη θνιίδσλ μεθίλεζε απφ ππξήλεο κε κνλφ επίπεδν. 

ηελ πεξίπησζε ησλ ππξήλσλ ιεπίδσλ, είλαη ζπρλή ε ακθίπιεπξε πξνεηνηκαζία. 

ηελ παξαγσγή ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ, απηνί νη ππξήλεο ήηαλ δηπινχ επηπέδνπ γηα 

ηελ παξαγσγή κηθξνιεπίδσλ. Οη ιεπίδεο είλαη ηα πην ζεκαληηθά ππφβαζξα γηα ηελ 

παξαγσγή εξγαιείσλ (εηθ. 21, 22), ηδηαίηεξα ηα αληηθείκελα κε ξάρε, νη 

επεμεξγαζκέλεο ιεπίδεο θαη ηα θνινβσκέλα αληηθείκελα. Πξνηείλεηαη φηη νη 

δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο πνπ αληηπξνζσπεχνληαη ζην ζπήιαην δελ είλαη απνηέιεζκα 

ηεο πξνζαξκνγήο ησλ ηξνθνζπιιεθηηθψλ νκάδσλ ζην πνιηηηζκηθφ θαη 

πεξηβαιινληηθφ πιαίζην, καδί κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε πξψηε χιε, αιιά 

αληηπξνζσπεχνληαη δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο απφ δηαθνξεηηθά άηνκα 

πνπ πεξηνδηθά ζπλππήξραλ κέζα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Σα δηαγλσζηηθά ηέρλεξγα 

απφ ηελ Κιεηζνχξα είλαη ηα εμήο: 1. αςηδσηέο ιεπίδεο κε ξάρε, 2. θνίιεο θνινβψζεηο 

Uluzzian παξάδνζεο, 3. θαξηλσηνί ππξήλεο θαη ηεξκαηηθά μέζηξα, 4. 

κηθξνεπεμεξγαζκέλεο κηθξνιεπίδεο ηεο Ωξηλάθεηαο, 5. ιεπίδεο θαη κηθξνιεπίδεο κε 

ξάρε ηεο παξάδνζεο ηεο Μεζνγείνπ, 6. ζχλζεηα εξγαιεία ζε ιεπίδεο κε ξάρε, 7. 

παξά-γεσκεηξηθνί ηχπνη θαη 8. αηρκέο κε ψκν ηεο Δπηγξαβέηηηαο (εηθ. 23). Σν πςειφ 

πνζνζηφ ησλ αληηθεηκέλσλ κε ξάρε ππνδειψλεη ηε ρξήζε θνιφβσζεο ηα νπνία 

θηηάρλνληαλ απφ θζαξηά πιηθά. ηα ζηξψκαηα ηεο Ωξηλάθεηαο δελ ππάξρνπλ ηφζεο 

κηθξνιεπίδεο αιιά έρνπκε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ππξήλσλ απφ φπνπ απνζπψληαλ 

νη κηθξνιεπίδεο. Απηφ ππνδειψλεη φηη κεξηθέο απφ ηηο κηθξνιεπίδεο κεηαθέξνληαλ 

εθηφο ζέζεο παξαγσγήο, θνινβψλνληαλ, αληαιιάζζνληαλ θαη απνηεινχζαλ κέξνο 

ζχλζεησλ εξγαιείσλ. Μαθξνζθνπηθέο αλαιχζεηο έδεημαλ φηη θαη νη Ωξηλάθεηεο 

κηθξνεπεμεξγαζκέλεο κηθξνιεπίδεο θαη νη Γξαβέηηηεο κηθξνιεπίδεο κε ξάρε (εηθ. 24) 

ρξεζηκνπνηφληνπζαλ σο βιήκαηα ζηα θπλεγεηηθά ηνπο φπια ή σο έλζεηα ζε εξγαιεία 

θνπήο θαη μπζίκαηνο (Kaczanowska et al.., 2010, Stiner et al., 2010). Σα ζηνηρεία πνπ 

                                                      
11

 Σν ζηξψκα ηεο Μέζεο Παιαηνιηζηθήο (VII), πνπ βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ ζπειαίνπ, έρεη 

ππνζηεί δηάβξσζε θαη πιένλ είλαη αλακεκεηγκέλν κε ην ζηξψκα ηεο Ωξηλάθεηαο πνιηηηζκηθήο θάζεο 

(IV).  ην κεζαίν ηκήκα ηνπ ζπειαίνπ, επξίζθεηαη ε ηερλνινγία ηεο πξψηκεο Αλψηεξεο 

Παιαηνιηζηθήο (ζηξψκα V), κε αλάκεημε ησλ ζηξσκάησλ ηεο Ωξηλάθεηαο. ην ππνθείκελν ζηξψκα 

(VI) παξαηεξνχκε πάιη κηα αλάκεημε ησλ ζηξσκάησλ ηεο Μέζεο θαη ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο 

(Karkanas, 2010: 15). Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηερλνπνιηηηζκηθή ζθνπηά, ην ζηξψκα VI θαη IIIa-g, 

ζηξσκαηνγξαθηθή αιιεινπρία E, D1, D2, πεξηέρεη κηα καθξά αθνινπζία Ωξηλάθεηαο εγθαηάζηαζεο. 

Σν ζηξψκα ΗΗΗ, ζηξσκαηνγξαθηθή αθνινπζία D4, ρξνλνινγείηαη γχξσ ζηα 30000 ρξ. θαη αληηζηνηρεί 

ζηελ ιηζνηερλία ησλ ιεπίδσλ θαη ησλ κηθξνιεπίδσλ κε ξάρε πνπ ίζσο είλαη ζχγρξνλεο κε ηελ πξψηκε 

Γξαβέηηηα ηεο Ηηαιίαο, πνπ φκσο ζηελ Κιεηζνχξα αληηπξνζσπεχεη ηελ Δπηγξαβέηηηα πνιηηηζκηθή 

θάζε. Σα ζηξψκαηα ΗΗ θαη ΗΗa-d, ζηξσκαηνγξαθηθή αιιεινπρία B, απνηεινχληαη απφ ηε Γξαβέηηηα 

ιηζνηερλία. Υξνλνινγείηαη ζηα 14000 ρξ. πξηλ (Kaczanowska et al., 2010: 133). 
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κφιηο αλαθέξζεθαλ αθνξνχλ ζην ζπλνιηθφ ραξαθηήξα ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο 

ζην ζπήιαην ηεο Κιεηζνχξαο. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ ιεπίδσλ πνπ βξέζεθαλ ζην 

ζπήιαην, επέηξεςαλ ηελ ιεπηνκεξή αλάιπζε απφ ηνπο Kaczanowska M., Kozlowski 

J. K., Sobczyk K. (2010).  

 

 

Εηθ. 21. Λεπίδεο κε ξάρε (15-16) θαη κηθξνιεπίδα κε ξάρε (21) απφ ηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο 

Ωξηλάθεηαο ζηελ Κιεηζνχξα (Koumouzelis et al., 2001b: 529) 

 

 

 

Εηθ. 22. Σκήκα νδνλησηήο ιεπίδαο απφ ηελ πξψηκε Ωξηλάθεηα ζηελ Κιεηζνχξα (Koumouzelis et al., 

2001b: 530) 

 

 

Εηθ. 23. Αηρκεξή (pointed) ιεπίδα ηεο Μέζεο Ωξηλάθεηαο ζηελ Κιεηζνχξα (Koumouzelis et al., 

2001b: 531) 
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Εηθ. 24. Ζ ιηζνηερλία ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο ζηελ Κιεηζνχξα. Απνηειείηαη απφ αςηδσηέο 

(arched) ιεπίδεο κε ξάρε ηεο πξψηκεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο (1-12), απφ αςηδσηέο ιεπίδεο (13-16) 

θαη θνινβσκέλνπο κηθξφιηζνπο (13-15) (Koumouzelis et al., 2001b: 536) 

 

Σν ζπήιαην Λαθσλίο Ι, απνηειεί έλα ηέιεην παξάδεηγκα κεηάβαζεο ηεο Μέζεο 

Παιαηνιηζηθήο ζηελ Αλψηεξε θαη απηνχ πνπ πεξηγξάςακε σο πξψηκε Αλψηεξε 

Παιαηνιηζηθή. Ζ Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή ζην Λαθσλίο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

επηινγή ησλ ίδησλ πιηθψλ, φπσο θαη θαηά ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή, αιιά κε έκθαζε ζε 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο θαιήο πνηφηεηαο πξψηεο χιεο. Παξαηεξείηαη κηα 

ηερλνινγηθή ζπλέρεηα αλάκεζα ζηηο δπν πεξηφδνπο κε ππφβαζξα Levallois πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο ππξήλεο γηα ηελ παξαγσγή κηθξνιεπίδσλ θαη εξγαιείσλ ηεο 

Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο, κε ηα ζηνηρεία ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο λα 

θπξηαξρνχλ. Σα πην θνηλά εξγαιεία είλαη νη επεμεξγαζκέλεο ιεπίδεο θαη νη 

κηθξνιεπίδεο. Δπίζεο ππάξρνπλ γιπθίδεο, ηεξκαηηθά μέζηξα θαη νδνλησηά. 

(Panagopoulou et al., 2004: 334, 336, Harvati et al., 2003: 467). Δκπιέθνληαη δπν 

ζηξαηεγηθέο κείσζεο γηα ηελ παξαγσγή ησλ κηθξνιεπίδσλ. Ζ πξψηε είλαη ε 

εγρεηξεκαηηθή αιπζίδα Levallois πνπ ζθνπφ έρεη ηελ παξαγσγή επζχγξακκσλ 

θνιίδσλ πνπ ζα ρξεζηκεχζνπλ σο ππξήλεο γηα ηελ παξαγσγή κηθξνιεπίδσλ, κε έλα 

κνλνπνιηθφ ηξφπν δηακφξθσζεο. Ζ δεχηεξε κέζνδνο είλαη ε παξαγσγή κηθξνιεπίδσλ 

απφ κνλνπνιηθνχο θαη ακθηπνιηθνχο ππξήλεο θαη κηθξνιεπίδεο απφ απιά θαη 

ζηηγκνεηδή επίπεδα. Οη κηθξνιεπίδεο ηείλνπλ λα είλαη ζρεηηθά ιεπηέο κε απιέο ή 

ζηηγκνεηδείο επηθάλεηεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κε δηάρπηνπο βνιβνχο 

θξνχζεο πνπ καξηπξνχλ θξνχζε κε ζθιεξφ θξνπζηήξα (Panagopoulou et al., 2004: 

337). Ζ Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή ηνπ Λαθσλίο Η ελζσκαηψλεη κηα δηαθνξεηηθή 

νγθνκεηξηθή αληίιεςε γηα ηνπο ππξήλεο. Ζ θπξίαξρε παξαγσγή ιεπίδσλ θαη 

κηθξνιεπίδσλ επηηπγράλεηαη κέζα απφ κηα ηερλνινγηθή αιιαγή πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

κεγαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ ππξήλα, αιιάδνληαο ηελ νξγάλσζε ηνπ. Απηή ε 
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αιιαγή ήξζε ζηαδηαθά κέζα απφ ηελ παξαδνζηαθή απφζπαζε ησλ ιεπίδσλ. ηφρνο 

ήηαλ ε παξαγσγή ιεπίδσλ θαη κηθξνιεπίδσλ κε επζχγξακκα πξνθίι θαη ιεπηέο 

βάζεηο (εηθ. 25).  

 

 

Εηθ. 25. Ππξήλαο κηθξνιεπίδσλ, ιεπίδα κε θνξπθή θαη επεμεξγαζκέλε ιεπίδα απφ ην ζπήιαην 

Λαθσλίο Η, πνπ απνδίδνληαη ζηελ ΑΠ πεξίνδν (Panagopoulou et al., 2004: 338) 

 

Αλ θαη νη πξψηεο ελδείμεηο γηα αλζξψπηλε παξνπζία ζηε ζπήιαην Φξάγρζη, μεθηλνχλ 

πίζσ ζηελ Μέζε Παιαηνιηζηθή πεξίνδν, ήηαλ ε Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή ε πεξίνδνο 

θαηά ηελ νπνία ζεκεηψζεθε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη πνπ ζπλνδεχηεθε απφ 

ηερλνινγηθέο επηλνήζεηο, φπσο ε θαηαζθεπή εθαηνληάδσλ κηθξνιεπίδσλ κε ξάρε 

(Perles, 1999b: 311, Douka et al., 2011). Ζ Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή ηνπ ζπειαίνπ 

Φξάγρζη ρσξίδεηαη ζε δπν κεγάιεο πεξηφδνπο εγθαηάζηαζεο. Οη δπν απηέο πεξίνδνη, 

ρσξίδνληαη απφ έλα ηεξάζηην ρξνλνινγηθφ θελφ, αξθεηψλ ρηιηάδσλ ρξφλσλ. 

πλππνινγίδνληαο ηα δεδνκέλα, ε θάζε πεξίνδνο αληηζηνηρεί ζε δηαθνξεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηξφπνπο ρξήζεο ηνπ ζπειαίνπ. Ζ πξψηε πεξίνδνο (30000-17000 π. 

π.), ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα θιίκα μεξφ θαη θξχν, ελψ ζηε δεχηεξε (12000-10000) ην 

θιίκα έρεη γίλεη πγξφ θαη ζεξκφηεξν. ια ζπλεγνξνχλ ππέξ κηαο εγθαηάζηαζεο 

πεξηνξηζκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ εληαηηθφηεηα. Σν ζπήιαην θαίλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ πεξηζηαζηαθά σο ζέζε θαηαζθήλσζεο  φπνπ νη δξαζηεξηφηεηεο 

επηβίσζεο πεξηνξίδνληαλ ζην θπλήγη κηθξήο θιίκαθαο, κεγάισλ δψσλ. Οη άλζξσπνη 

πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην ζπήιαην απηή ηελ πεξίνδν, έθηηαμαλ θάπνηα θνζκήκαηα, κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ην θπλήγη (Perles, 1999b: 312, Stroulia, 2010: 

13, Adam, 1989: 41). Ζ ιηζνηερλία είλαη πνιχ κηθξή ζε αξηζκφ, ελψ ζα πεξίκελε 

θαλείο ηα επεμεξγαζκέλα αληηθείκελα λα είλαη πην ραξαθηεξηζηηθά. ηα γεληθά 

γλσξίζκαηα ζα πξνζζέηακε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλάγνπκε γηα ηελ πξψηε χιε, φπνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηινκνξθία. Απνηειείηαη θπξίσο απφ ππξηηφιηζν, 

αλνηρηφρξσκν θαη ζθνχξν πξάζηλν, θφθθηλνο θαη ζνθνιαηί, θεξαηφιηζν ρξψκαηνο 

θίηξηλν, θαθέ, πξάζηλν ή αλάκεηθην, απφ κέηξηαο πνηφηεηαο ζρηζηφιηζν, αζβεζηφιηζν, 
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κάξκαξν, ηιπφιηζν θαη θάπνηα άιια θξπζηαιιηθά πεηξψκαηα. Ζ πνηφηεηα ιάμεπζεο 

ραξαθηεξίδεηαη σο πνιχ ρακειή, ελψ ν ππξηηφιηζνο πεξηέρεη εγθιείζκαηα 

αζβεζηφιηζνπ. Μφλν ν θφθθηλνο θαη ν θαθέ ππξηηφιηζνο παξνπζηάδνπλ θαιχηεξε 

πνηφηεηα θαη είλαη αμηνζεκείσηε ε επηινγή απηνχ ηνπ πεηξψκαηνο γηα ηελ παξαγσγή 

ησλ κηθξνιεπίδσλ κε ξάρε (Jacobsen, 1973: 72, Douka et al., 2011: 1134). ηε 

Ληζνηερληθή Φάζε Ο, ηα ηέρλεξγα εκθαλίδνληαη ζε πνιχ κηθξνχο αξηζκνχο θαη ε 

ρξήζε ηνπ ζπειαίνπ ραξαθηεξίδεηαη σο πνιχ ζπνξαδηθή. ην ιηζνηερληθφ ζχλνιν 

ππάξρνπλ ζηνηρεία ηεο Μέζεο Παιαηνιηζηθήο πεξηφδνπ, ελψ θάλνπλ ηελ εκθάληζε 

ηνπο γηα πξψηε θνξά λέα ζηνηρεία φπσο νη κηθξνιεπίδεο κε ξάρε (Perles, 1987a: 88). 

ηε Ληζνηερληθή Φάζε Η, απνπζηάδνπλ ηα αληηθείκελα κε ξάρε, ελψ ε ιηζνηερλία 

απνηειείηαη απφ μέζηξα ηεο Ωξηλάθεηαο, εγθνπέο θαη αληηθείκελα κε πιεπξηθή 

επεμεξγαζία (Perles, 1987a: 89). Οη κηθξνιεπίδεο είλαη 69 θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 

13% ηνπ ζπλφινπ. Σν πην αμηνζεκείσην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ιηζνηερλίαο απηήο είλαη 

κηα ζεηξά απφ δεθαελληά αλεζηξακκέλεο κηθξνιεπίδεο (εηθ. 26) νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη γηα ην κηθξφ ηνπο κέγεζνο. πάληα εκθαλίδνληαη κηθξνιεπίδεο κε 

θινηφ θαη κε θαλνληθή κνξθνινγία, θάηη πνπ πξνδίδεη ηελ ζθφπηκε παξαγσγή ηνπο. 

Οη κηθξνιεπίδεο έρνπλ κηθξέο θαη ιείεο θηέξλεο, ελψ ην ζεκείν θξνχζεο έρεη 

αθαηξεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ηεο επηθάλεηαο επίθξνπζεο ηνπ ππξήλα, 

ελψ ηα απνθξνχζκαηα έρνπλ απνζπαζηεί κε πίεζε ή θξνχζε. Ζ παξαγσγή ηνπο ήηαλ 

ζπλερφκελε, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ χπαξμε παξάιιεισλ αθκψλ ζηελ άλσ φςε 

(Perles, 1987a: 92). Υαξαθηεξηζηηθφ εχξεκα ηεο Ωξηλάθεηαο πνιηηηζκηθήο θάζεο 

απνηειεί κηα Dufour κηθξνγιπθίδα, κε θνληή, επζχγξακκε θαη απφηνκε 

επεμεξγαζία
12

 (Perles, 1987a: 96).  

 

 

Εηθ. 26. Αλεζηξακκέλεο κηθξνιεπίδεο ηεο Ωξηλάθεηαο ζην Φξάγρζη (Douka et al., 2011: 1137) 

 

ην ζπήιαην Κνινκίληηζα βξέζεθαλ ιηζνηερλίεο ηεο Ωξηλάθεηαο πνιηηηζκηθήο 

θάζεο, πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηα 33870 ± 550 π. π. Σα αλψηεξα ζηξψκαηα (1-2) 

                                                      
12

  ηελ ιεπηνκεξή δεκνζίεπζε ηνπ Παιαηνιηζηθνχ πιηθνχ απφ ην Φξάγρζη, ε C. Perles αλαγλσξίδεη 

φηη πξφθεηηαη γηα κηθξνιεπίδα Dufour, αλαγλσξηζηηθφ ηέρλεξγν ηεο Ωξηλάθεηαο, παξφια απηά ην 

θαηεγνξηνπνηεί σο «κηθξνιεπίδα κε αλάζηξνθε επεμεξγαζία» (Perles, 1987a).  
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πεξηέρνπλ κηα ιηζνηερλία βαζηζκέλε ζηηο κηθξνιεπίδεο κε ξάρε. Οη ιηζνηερλίεο 

ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ αθζνλία ηνπο θαη ε πξψηε χιε πνπ επηιέρζεθε πεξηιακβάλεη 

ηνλ θφθθηλν ίαζπε, ππξηηφιηζνπο δηαθφξσλ ρξσκάησλ θαη ραιαδία (Darlas & Psathi, 

2008: 52). ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιηζνηερληψλ, πξνζηίζεηαη ην πνιχ κηθξφ 

κέγεζνο ησλ ηερλέξγσλ, ε απνπζία ιεπίδσλ, ε παξνπζία ιίγσλ κηθξνιεπίδσλ θαη 

θπξίσο ε επηθξάηεζε ησλ θνιίδσλ. Αληίζεηα πξνο ηνλ κηθξφ αξηζκφ ησλ 

κηθξνιεπίδσλ, θαίλεηαη λα ππάξρνπλ αξθεηνί ππξήλεο κηθξνιεπίδσλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθή πνηφηεηα πξψηεο χιεο κε πνιχ θαιέο ηδηφηεηεο ζξαχζεο. 

Παξαηεξείηαη επίζεο, πνιχ κεγάιε παξνπζία ζξαπζκάησλ, κέζα ζην ιηζνηερληθφ 

ζχλνιν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα ζηξψκαηα 8 έσο 5, εκθαλίδεηαη ν ραξαθηεξηζηηθφο 

ηχπνο ηνπ μέζηξνπ ηεο Ωξηλάθεηαο, πνιχ κηθξψλ δηαζηάζεσλ ελψ αμηνζεκείσηε είλαη 

ε παξνπζία ησλ κηθξνιεπίδσλ, ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ξάρε (Darlas & Phathi, 2008: 

54).  

ην Διαηνρψξη Αραΐαο, ζηε ζέζε Ειαηνρώξη 2 (Νηάξιαο, 1989: 144-156), βξέζεθε 

κεγάινο αξηζκφο ηερλέξγσλ, ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. Ζ ζέζε είλαη 

επηθαλεηαθή θαη ηα επξήκαηα, πνπ βξέζεθαλ in situ, ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε 

ππθλφηεηα κεηαμχ ηνπο. Αληηπξνζσπεχνληαη φιεο νη θάζεηο ηεο ιηζνηερληθήο 

παξαγσγήο θαη απηή ε δηαπίζησζε δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ θαιή θαηάζηαζε 

δηαηήξεζεο ηνπο. Οη δηακνξθσκέλεο ιεπίδεο απνηεινχλ ην 6.8% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξγαιείσλ, έλαληη ησλ 75 ιεπίδσλ πνπ βξέζεθαλ ζπλνιηθά. Δλψ ην ζχλνιν ησλ 

επεμεξγαζκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαίλεηαη λα έρεη θαηαζθεπαζηεί κε ηε ρξήζε ζθιεξνχ 

θξνπζηήξα, ζηηο ιεπίδεο καξηπξάηαη θαη ε ρξήζε καιαθνχ θξνπζηήξα. Σν κέγεζνο 

ησλ ιεπίδσλ είλαη πνιχ κηθξφ θαη απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηνλ κηθξφ αξηζκφ ησλ 

θξνθάισλ πνπ ήηαλ δηαζέζηκεο ζηελ πεξηνρή. Έρνπλ δερηεί θαηεξγαζία ζηε κηα ή θαη 

ζηηο δπν πιεπξέο. Ζ πξψηε χιε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ήηαλ θπξίσο ν ππξηηφιηζνο. Ο 

ιφγνο πνπ ε ιηζνηερλία θαηαηάζζεηαη ζηελ Ωξηλάθεηα
13

 πνιηηηζκηθή θάζε, είλαη ε 

παξνπζία μέζηξσλ, θαηαζθεπαζκέλα κε ηελ ηππηθή Ωξηλάθεηα ηερληθή, αξθεηά απφ 

ηα νπνία είραλ σο ππφβαζξα ιεπίδεο.  

 

 

 

                                                      
13

 Ζ απφδνζε ησλ ιηζνηερληψλ ζηελ Ωξηλάθεηα, αλαθέξεηαη απφ ηνλ Α. Νηάξια (1989: 157) κε θάζε 

επηθχιαμε, θαζψο ν επηθαλεηαθφο ραξαθηήξαο ηεο ζέζεο θαη ε απνζπαζκαηηθφηεηα ησλ επξεκάησλ 

δελ επηηξέπνπλ πεξαηηέξσ ζπκπεξάζκαηα. Παξφια απηά νκνηάδεη κε ηε δεχηεξε θάζε ηεο Ωξηλάθεηαο 

πνπ εληνπίδεηαη ζηα Βαιθάληα. 
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4.2. Οι Γραβϋττιεσ λεπύδεσ 

 

ην ζχλνιν ησλ ζηξσκάησλ ζην Αζπξνράιηθν, νη θνιίδεο ππεξέρνπλ αξηζκεηηθά θαη 

είλαη 611, έλαληη ησλ ιεπίδσλ θαη ησλ κηθξνιεπίδσλ. Παξαηεξείηαη επίζεο θαη κηα 

ππεξνρή ζε κηθξνιεπίδεο, έλαληη ησλ ππνβάζξσλ ιεπίδσλ. Οη ιεπίδεο θαη νη 

κηθξνιεπίδεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζε απηά ηα ζηξψκαηα είλαη πνιχ ιίγεο αξηζκεηηθά, 

θάηη πνπ δπζρεξαίλεη ηελ απφδνζε ηνπο ζε έλα πνιηηηζκηθφ πιαίζην. πγθεθξηκέλα, 

θαη ζηα δπν ζηξψκαηα νη ιεπίδεο είλαη κφλν 46 (εηθ. 27, 28), ζπγθξηηηθά κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ κηθξνιεπίδσλ πνπ είλαη 267. Ζ κνλαδηθή ξαδηνρξνλνιφγεζε πνπ έγηλε ζε 

ζηξψκαηα ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο, απέδσζε κηα ρξνλνιφγεζε 26100±900 

δίλνληαο καο κηα ειάρηζηε ειηθία ησλ ηερλέξγσλ κέζα ζηε βξαρνζθεπή 

απνθαιχπηνληαο παξάιιεια ηνλ Γξαβέηηην ραξαθηήξα ησλ ιηζνηερληψλ  (Adam, 

1989: 60). ην ιηζνηερληθφ ζχλνιν, μερσξίδνπλ ηέζζεξηο Ωξηλάθεηεο ιεπίδεο θαη 

ηξεηο Dufour κηθξνιεπίδεο, θαζνδεγεηηθά απνιηζψκαηα ηεο Ωξηλάθεηαο πνιηηηζκηθήο 

θάζεο (Adam, 1989). Γηα ηελ παξαγσγή ησλ ιεπίδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ζθιεξφο 

αιιά θαη καιαθφο θξνπζηήξαο. Αληίζεηα, γηα ηελ παξαγσγή ησλ κηθξνιεπίδσλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά καιαθφο θξνπζηήξαο. Οη ιεπίδεο κε θνξπθή 

είλαη ειάρηζηεο θαη ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο νη ιεπίδεο, θέξνπλ απιέο θηέξλεο, έρνπλ 

παξάιιειεο πιεπξέο θαη αηρκεξά άλσ άθξα. Ζ θνξπθή καξηπξάηαη θπξίσο ζηηο 

κηθξνιεπίδεο, νη νπνίεο έρνπλ αξλεηηθά κνλήο θαηεχζπλζεο θαη θαίλεηαη ε θξνχζε λα 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θνληά ζηελ πιεπξά ηεο επηθάλεηαο επίθξνπζεο, απφ έλα κηθξφ 

επίπεδν. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ έρνπλ επζχγξακκα πξνθίι, ελψ ζε πνιιέο 

κηθξνιεπίδεο κε ξάρε παξαηεξνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα ξάρεο. Οη ξάρεο έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί κε απφηνκε επεμεξγαζία (Adam, 1989: 59-90). Σν κφλν αζθαιέο 

ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα εμαρζεί αθνξά ηελ παξνπζία ησλ πξψησλ πιψλ ζηε 

ζέζε, κε ηνλ ππξηηφιηζν, δηαθφξσλ ρξσκαηηζκψλ, λα θπξηαξρεί ζην ζχλνιν. ηελ 

πιεηνλφηεηα ηνπ ν ππξηηφιηζνο είλαη ιεπηφθνθθνο, κε κεξηθά κφλν εγθιείζκαηα. 

Τπάξρεη θαη ρνλδξφθνθθνο ππξηηφιηζνο, ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο θαη δελ 

παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζηηο επηινγέο ιάμεπζεο ησλ δπν πξψησλ πιψλ. (Adam, 

1989: 60). 
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Εηθ. 27.  Μηθξνιεπίδεο (2-3) θαη εξγαιεία ζε κηθξνιεπίδεο (5-6) (Adam, 1999: 139) 

 

 

Εηθ. 28. Λεπίδα απφ ην Αζπξνράιηθν (Adam, 1989: 102) 

 

Σν ζπήιαην ηεο Καζηξίηζαο βξίζθεηαη ζηε ιεθάλε ησλ Ησαλλίλσλ, ιίγα ρηιηφκεηξα 

καθξηά απφ ηε ιίκλε Πακβψηηδα. πλνιηθά
14

, ζηα ζηξψκαηα ηεο Αλψηεξεο 

Παιαηνιηζηθήο βξέζεθαλ 687 ιεπίδεο θαη 1108 κηθξνιεπίδεο. Οη θνιίδεο επηθξαηνχλ 

θαη ζηα ηξία ζηξψκαηα, ελψ νη ιεπίδεο θαη νη κηθξνιεπίδεο αληηπξνζσπεχνληαη 

ζρεδφλ ζε ίζνπο αξηζκνχο, εθηφο απφ ην ζηξψκα 1 φπνπ νη κηθξνιεπίδεο είλαη 

ππεξάξηζκεο. Ζ ζηξσκαηνγξαθηθή αιιεινπρία ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο ηνπ 

ζπειαίνπ, ρξνλνινγήζεθε αξρηθά αλάκεζα ζηα 21800±470 θαη 13400±210 π. π., ελψ 

λεφηεξεο ξαδηνρξνλνινγήζεηο πξνηείλνπλ ηελ θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ, αξθεηά λσξίηεξα 

κεηαμχ 23880±100 θαη 15930±130 π. π. (Elefanti, 2003: 61). εκαληηθή είλαη ε 

αληηπξνζψπεπζε, ζε φια ηα ζηξψκαηα, ραξαθηεξηζηηθψλ ηερλέξγσλ ηεο Ωξηλάθεηαο, 

φπσο είλαη νη Ωξηλάθεηεο ιεπίδεο θαη νη Dufour κηθξνιεπίδεο, αλ θαη ειάρηζηεο ζηνλ 

αξηζκφ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ απνθξνπζκάησλ, παξάρζεθε κε ηε ρξήζε ζθιεξνχ 

θξνπζηήξα, κε κφλε εμαίξεζε ηηο κηθξνιεπίδεο, φπνπ γηα ηελ παξαγσγή ηνπο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά καιαθφο θξνπζηήξαο. Τπνδειψλεηαη κηα 

ηερλνινγηθή πνηθηινκνξθία, φζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο επηινγέο ιάμεπζεο ηνπ ιίζνπ. 

ην ζχλνιν ησλ εξγαιείσλ παξαηεξείηαη έλα παξάδνμν φζνλ αθνξά ηελ 

                                                      
14

 Οη παξαηεξήζεηο θαη ε πνζνζηηαία αληηπξνζψπεπζε ησλ θνιίδσλ, ιεπίδσλ θαη ησλ κηθξνιεπίδσλ 

πνπ ζα αλαθεξζνχλ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ ελνηήησλ. 
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αληηπξνζψπεπζε ησλ θνιίδσλ. Δλψ ππεξέρνπλ αξηζκεηηθά, θαίλεηαη μεθάζαξα κηα 

πξνηίκεζε γηα ππφβαζξα κηθξνιεπίδσλ, αιιά θαη ιεπίδσλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

εξγαιείσλ ηνπο (εηθ. 29, 30, 31). Ζ πξψηε χιε πνπ πξνηηκήζεθε ήηαλ ν ππξηηφιηζνο 

(Adam, 1989: 106, Elefanti, 2003: 66, Galanidou, 2000: 8), ππφ ηε κνξθή πνηακίζησλ 

θξνθάισλ θαη θνλδχισλ θαη εκθαλίδεηαη ζε πνηθίινπο ρξσκαηηζκνχο θαη ηδηφηεηεο. 

πλήζσο είλαη δηάθαλνο σο εκί-δηάθαλνο, ιεπηφθνθθνο, θαιήο πνηφηεηαο, κε πνιχ 

θαιέο ηδηφηεηεο ιάμεπζεο. Οη ιίζηλεο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ ιηζνηερληψλ νκνηάδνπλ κε απηέο απφ ην Αζπξνράιηθν θαη ην Κιεηδί 

θαη κπνξνχλ λα έρνπλ πξνέιζεη απφ ηε ιεθάλε ησλ Ησαλλίλσλ, είηε απφ πεγέο κε 

εγγχηεηα ζην ζπήιαην.  

 

 

Εηθ. 29. Πξνζπάζεηα ζπλέλσζεο (reffiting) κηαο ιεπίδαο ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο απφ ην ζπήιαην 

ηεο Καζηξίηζαο (Galanidou, 2000: 12) 

 

Εηθ. 30. Σέρλεξγα ζε ππφβαζξν ιεπίδσλ απφ ηελ Καζηξίηζα (ζρέδην Δπγελία Αδάκ) (Adam, 2007: 

154) 
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Εηθ. 31. Λεπίδεο θαη κηθξνιεπίδεο απφ ηελ Καζηξίηζα (Adam, 1989: 57) 

 

ηα ζηξψκαηα ηεο Γξαβέηηηαο πνιηηηζκηθήο θάζεο ηνπ ζπειαίνπ ηεο Κιεηζνύξαο, 

βξέζεθαλ ζπλνιηθά 6312 ηέρλεξγα. Οη ιεπίδεο θαη νη κηθξνιεπίδεο αληηπξνζσπεχνπλ 

κφλν ην 4.4 % ηνπ ζπλφινπ θαη είλαη 279. Πνιχ ρακειά πνζνζηά ηζρχνπλ θαη γηα ηα 

επεμεξγαζκέλα αληηθείκελα (Kaczanowska et al., 2010: 180). Ο ξαδηνιαξίηεο 

παξακέλεη ην θχξην πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ ιηζνηερληψλ θαη αθνινπζεί ν ππξηηφιηζνο. 

Δληχπσζε πξνθαιεί κηα ιεπίδα κε θνξπθή απφ νςηαλφ πνπ βξέζεθε ζηα ζηξψκαηα, 

αιιά είλαη πνιχ πηζαλφ ην αληηθείκελν λα απνηειεί κεηαγελέζηεξε πξνζζήθε. Οη 

ιεπίδεο θαηά θχξην ιφγν απνζπψληαλ απφ ππξήλεο κε κνλφ επίπεδν, κε κήθνο 

πεξίπνπ ζηα 3.3 εθ. Κάπνηα κεκνλσκέλα δείγκαηα ηείλνπλ λα είλαη πην επηκήθε. 

Μεξηθέο ιεπίδεο έρνπλ απνζπαζηεί απφ θσληθνχο ππξήλεο. Ζ ζπρλφηεηα ησλ ιεπίδσλ 

ρσξίο επεμεξγαζία είλαη ρακειή. Ωο πξνο ηα επεμεξγαζκέλα εξγαιεία, ηα 34 είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα ζε ιεπίδεο κε βαζκηδσηή πιεπξηθή επεμεξγαζία, κε πνιχ ιεπηή 

επεμεξγαζία (έλα δείγκα), κε εκη-βαζκηδσηή ή αθφκα θαη βαζκηδσηή επεμεξγαζία 

ζην θάησ άθξν. πγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλνληαη 17 ηεξκαηηθά μέζηξα ζε ιεπίδεο. Σα 

ηεξκαηηθά μέζηξα  είλαη θνληά, αλ θαη θάπνηα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζε κε θνληέο 

ιεπίδεο. Έλα αληηθείκελν ζε κηθξή ιεπίδα έρεη έλα αζχκκεηξν κέησπν θαη 

κνλφπιεπξε επεμεξγαζία. Σα ππφινηπα ηεξκαηηθά μέζηξα ζε ιεπίδεο κε πιεπξηθή 

επεμεξγαζία έρνπλ δηαηεξήζεη ην αξρηθφ κέγεζνο ηνπ ππνβάζξνπ. Ζ θαηεγνξία ησλ 

εξγαιείσλ ζπκπιεξψλεηαη κε ηα ηξππάληα ζε κεγάιεο επεμεξγαζκέλεο ιεπίδεο. Σα 

άθξα ηνπο δηαθξίλνληαη ειαθξψο θαη φηαλ ππάξρεη επεμεξγαζία απφ ηα άθξα ηφηε 

απηή εθηείλεηαη θαη ζηηο πιεπξέο (Kaczanowska et al., 2010: 183). Οη γεσκεηξηθνί θαη 

παξαγεσεηξηθνί κηθξφιηζνη είλαη 13 ζηνλ αξηζκφ, θαηαζθεπαζκέλνη ζε αςηδσηέο 

ιεπίδεο κε ξάρε θαη ζξαχζκαηα κηθξνιεπίδσλ κε θνίιε ξάρε. Οη ιεπίδεο θαη νη 

κηθξνιεπίδεο κε ψκν είλαη κφλν πέληε ζηνλ αξηζκφ. Γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ 

εκθάληζε ελφο ηχπνπ εξγαιείνπ κηθξνιεπίδαο κε ψκν θαη ξάρε, ζηηο δπν αληίζεηεο 
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πιεπξέο. Σέινο, αλαθέξνληαη νθηψ κηθξνιεπίδεο κε ξάρε κε πνιχ ιεπηή επεμεξγαζία 

ζηε κηα ή θαη ζηηο δπν πιεπξέο θαη επηά ιεπίδεο κε εγθνπή, ζε ππφβαζξν θαλνληθψλ 

θαη ιεπηψλ ιεπίδσλ, αιιά θαη ζε ιεπηφηεξεο θαη ιηγφηεξν θαλνληθέο ιεπίδεο 

(Kaczanowska et al., 2010: 184-185).  

Παξακέλνληαο  ζηελ πξψηε πεξίνδν Παιαηνιηζηθήο εγθαηάζηαζεο ζην Φξάγρζη, ζηηο 

θάζεηο ΗΗ θαη ΗΗΗ εληνπίδεηαη ν Γξαβέηηηνο ραξαθηήξαο ησλ ιηζνηερληψλ. Ζ έλαξμε ηεο 

θάζεο II ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ εμαθάληζε ζηνηρείσλ ηεο Ωξηλάθεηαο θαη ηελ 

εκθάληζε ηχπσλ εξγαιείσλ κε ξάρε. ιεο νη κηθξνιεπίδεο εκθαλίδνπλ ηα εμήο θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά: είλαη πνιχ ιεπηέο, κε παξάιιειεο πιεπξέο, επζχγξακκεο ή 

ζηηγκνεηδείο θηέξλεο. Μφλν νη κηθξνιεπίδεο ηεο ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο θαίλεηαη φηη 

έρνπλ παξαρζεί απφ κηα ζπγθεθξηκέλε εγρεηξεκαηηθή αιπζίδα θαη απηή 

αλαγλσξίδεηαη κέζα απφ ηελ κνξθνινγία ησλ ππνθσληθψλ ππξήλσλ κηθξνιεπίδσλ, 

απφ ηελ παξνπζία ηερληθψλ αληηθεηκέλσλ, φπσο κνλνπξφζσπεο κηθξνιεπίδεο κε 

θνξπθή, ηελ χπαξμε απιψλ επηθαλεηψλ απφθξνπζεο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ θξνχζεο (Perlès, 1987a: 111). Αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο 

ηχπνπο, επηθξαηέζηεξνη είλαη ν ηχπνο ζηελψλ θαη επζχγξακκσλ κηθξνιεπίδσλ κε 

ξάρε θαη ν ηχπνο ησλ αηρκεξψλ κηθξνιεπίδσλ κε δηπιή ξάρε (Perlès, 1987a: 98). Οη 

κηθξνιεπίδεο ήηαλ πξντφληα θαλνληθά θαη επζχγξακκα, πνιπάξηζκα θαη δελ 

εκθαλίδνπλ θινηφ. Οη παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ πάλσ ζηηο αιπζίδεο παξαγσγήο ησλ 

ηδηαίηεξσλ απηψλ ππνβάζξσλ, πξνηείλνπλ κηα δηαθνξεηηθή ηερλνινγηθή αιπζίδα απφ 

απηή ηεο παξαγσγήο θνιίδσλ. Ο ηχπνο ησλ αλεζηξακκέλσλ κηθξνιεπίδσλ, πνπ ε 

παξνπζία ηνπ είρε πξνθαιέζεη εληχπσζε ζηα ζηξψκαηα ηεο Ωξηλάθεηαο, εδψ, 

απνπζηάδεη εληειψο. Ωο πξνο ηα επεμεξγαζκέλα ππφβαζξα, απηά παξνπζηάδνπλ κηα 

αμηνζεκείσηε αχμεζε, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, ελψ ν ραξαθηήξαο ζα 

ιέγακε είλαη θαζαξά κηθξνιηζηθφο, αθνχ ην 80% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαιείσλ 

θαηαζθεπάζηεθαλ ζε ππφβαζξα κηθξνιεπίδσλ. Γελ είλαη εχθνιν λα απαληεζεί ην 

εξψηεκα γηαηί επέιεγαλ ηα ζπγθεθξηκέλα ππφβαζξα εξγαιείσλ. Ζ απάληεζε ίζσο λα 

ππνβφζθεη ζηελ ηδηαίηεξε κνξθνινγία ησλ κηθξνιεπίδσλ, πνπ ήηαλ επζχγξακκε θαη 

θαλνληθή. Ίζσο απηφ λα ήηαλ ην θξηηήξην επηινγήο ηνπο, έλαληη ησλ κεγαιχηεξσλ 

ππνβάζξσλ (Perlès, 1987a). ην ιηζνηερληθφ ζχλνιν, ζηελ θαηεγνξία ησλ 

επεμεξγαζκέλσλ αληηθεηκέλσλ, πεξηιακβάλνληαη 88 κηθξνιεπίδεο κε κνλή ξάρε, 16 

κηθξνιεπίδεο κε δηπιή ξάρε, αληηθείκελα κε πιεπξηθή επεμεξγαζία, ζε ππφβαζξα 

κηθξνιεπίδσλ αιιά θαη θνιίδσλ θαη έλα θνινβσκέλν εξγαιείν ζε κηθξνιεπίδα. 

Σέινο, βξέζεθαλ 3 μέζηξα ζε ππφβαζξα ιεπίδσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην κεγάιν 



53 
 

κέγεζνο ηνπο, πνπ κεηξηέηαη ζε 6 εθ. Ζ πξψηε χιε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ ιεπίδσλ απηψλ δελ είλαη ηνπηθή, αιιά εηζαγκέλε (Perlès, 1987a: 

106). Οη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ν ππξηηφιηζνο, ν ραιθεδφληνο, ν 

ίαζπεο θαη ν ξαδηνιαξίηεο, πνηθίισλ ρξσκαηηζκψλ φπσο θαθέ, ζνθνιαηί, πξάζηλν, 

θφθθηλνο κε καχξεο, πξάζηλεο ή γθξη θειίδεο. Ο πην ραξαθηεξηζηηθφο φκσο είλαη ν 

θφθθηλνο θαη κπιε ππξηηφιηζνο, ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ καξηπξάηαη κέρξη θαη ηε 

Νενιηζηθή πεξίνδν. Αλαθέξεηαη θαη ε χπαξμε νςηαλνχ αιιά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε, 

κεκνλσκέλε πεξίπησζε ηζρχεη ε ππφζεζε πεξί αλακφριεπζεο ησλ ζηξσκάησλ. 

Τπνινγίδνληαο φια ηα δεδνκέλα καδί, πξνθχπηεη φηη ε ιηζνηερλία ζην ζηξψκα ΗΗ δελ 

απνηειεί έλα νκνγελνπνηεκέλν ζχλνιν. ηα αξραηφηεξα ζηξψκαηα παξαηεξείηαη κηα 

πξνηίκεζε γηα ηνπηθέο πξψηεο χιεο, ελψ ζηα ηέρλεξγα ππάξρεη κηα μεθάζαξε ππεξνρή 

θνιίδσλ θαη ζξαπζκάησλ ζην ιηζνηερληθφ ζχλνιν. Απφ ηελ άιιε, ζηα λεφηεξα 

ζηξψκαηα νη πξψηεο χιεο είλαη πεξηνξηζκέλεο, νη ππξήλεο ζρεδφλ απνπζηάδνπλ, ελψ 

νη κηθξνιεπίδεο είλαη πιένλ πνιπάξηζκεο ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα ζηξψκαηα 

(Perlès, 1987a: 99).  

χκθσλα κε ηελ C. Perlès (1987a), ην ιηζνηερληθφ ζχλνιν ζηε Φάζε ΗΗΗ είλαη αξθεηά 

εμεηδηθεπκέλν θαη απηφ νδεγεί ζηελ ππφζεζε ηεο βξαρείαο ρξήζεο ηνπ ζπειαίνπ σο 

θπλεγεηηθνχ ζηαζκνχ θαη ζπληήξεζεο ηνπ θπλεγεηηθνχ ηνπο εμνπιηζκνχ. Γεδνκέλνπ 

φηη βξέζεθαλ κηθξνιεπίδεο, ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο θαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία 

ζε απηφ ην πξψηκν νηθηζηηθφ ζχζηεκα, δελ απνθιείεη έλαλ πξψηκν θαηακεξηζκφ 

εξγαζίαο. Αλ ηζρχεη ε ππφζεζε απηή, ηφηε ηα εξγαιεία πνπ αληηπξνζσπεχνληαη ζην 

δείγκα δελ καο επηηξέπνπλ λα δνχκε κηα αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ θπλεγψλ-ηξνθνζπιιεθηψλ πνπ ιάκβαλαλ ρψξα ηε δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή. Απφ απηή ηελ άπνςε, ε θάζε ΗΗΗ δελ δηαθέξεη απφ ηε θάζε ΗΗ.  

ην ζπήιαην ηεο Κνινκίληηζαο, ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε χπαξμε κηθξνιεπίδσλ κε 

ξάρε Γξαβέηηηνπ ραξαθηήξα (Darlas & Psathi, 2008: 54), παξφια απηά ε έξεπλα 

βξίζθεηαη ζε πξνθαηαξθηηθή θάζε θαη δελ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή πην εηδηθεπκέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ.  

Σν ζπήιαην ζηα Τξηςάλα, απέδσζε έλαλ πνιχ κηθξφ ζε αξηζκφ ιηζνηερληθφ ζχλνιν 

ηεο Γξαβέηηηαο (εηθ. 32). Γελ έρεη επηηεπρζεί θακία ρξνλνιφγεζε πξνο ην παξφλ, ελψ 

ν απνζπαζκαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζπλφινπ, θαζηζηά αδχλαηε νπνηαδήπνηε άιιε 

δηεπθξίλεζε. Σν κφλν πνπ γλσξίδνπκε είλαη ν κηθξνιεπηδηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 

ζπλφινπ, κε ραξαθηεξηζηηθά ηέρλεξγα ηηο κηθξνιεπίδεο κε ξάρε. Να ζεκεησζεί φηη 
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απνπζηάδνπλ πιήξσο νη κηθξφιηζνη θαη δελ καξηπξάηαη ε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο 

κηθξνγιπθίδαο (Darlas & Psathi, 2008: 57).  

 

 

Εηθ. 32. Ζ ιηζνηερλία απφ ηα Σξηςάλα (Darlas & Psathi, 2008: 56) 

 

Σν ζπήιαην Σρνηλί 4, απνηειεί κέξνο ελφο ζπκπιέγκαηνο ηεζζάξσλ ζπειαίσλ, 

κηθξψλ ζε κέγεζνο, ελψ ζε δπν εθ ησλ ηεζζάξσλ έρνπλ βξεζεί ιηζνηερλίεο ηεο 

Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο. Σν ζπήιαην βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην ζπήιαην ηεο 

Κνινκίληηζαο θαη ρξνλνινγείηαη ζηα 26240 ±200 π. π. Οη ιηζνηερλίεο 

θαηαζθεπάζηεθαλ ζε πξψηε χιε ππξηηφιηζνπ, ζπαλίσο ζε ραιαδία, ελψ 

καξηπξνχληαη ηέρλεξγα ζε αλδεζίηε. Σν θπξίαξρν ζηνηρείν ζε απηή ηε ιηζνηερλία 

είλαη ν κηθξνιηζηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζπλφινπ, αλ θαη δελ ππεξηεξνχλ αξηζκεηηθά. 

Αληηπξνζσπεχνληαη πεξηζζφηεξεο ιεπίδεο (εηθ. 33), απφ φηη κηθξνιεπίδεο, ελψ 

αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα ζηάδηα ηεο ηερλνινγηθήο αιπζίδαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιεπίδσλ κε θνξπθή θαη δίζθνη αλαλέσζεο ηνπ ππξήλα. ηα 

πξντφληα ησλ ππνβάζξσλ, πεξηιακβάλνληαη ιεπίδεο θαη κηθξνιεπίδεο, κε ή ρσξίο 

επεμεξγαζία. Αλάκεζα ζηα ηέρλεξγα πνπ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία, θπξίαξρν 

ζηνηρείν είλαη νη κηθξνιεπίδεο κε ξάρε, έλα ζηνηρείν πνπ καξηπξάεη ηνλ ηνλ 

Γξαβέηηην ραξαθηήξα ηεο ιηζνηερλίαο. Σέινο, καξηπξάηαη ε πιήξεο απνπζία 

γεσκεηξηθψλ κηθξφιηζσλ θαη ε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο κηθξνγιπθίδαο (Darlas & 

Psathi, 2008: 55).  

 

 

Εηθ. 33. Ζ ιηζνηερλία ζην ρνηλί 4, φπνπ θαίλεηαη μεθάζαξα ε πξνηίκεζε γηα επζχγξακκα ππφβαζξα 

(Darlas & Psathi, 2008: 56) 
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Απηφ πνπ ηζρχεη γηα ηελ αηληγκαηηθή ζέζε ηεο Γαύδνπ, είλαη κηα ιηζνηερλία κηθξή ζε 

κέγεζνο, πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ θπλεγεηηθψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ. 

Δπξήκαηα ηεο Γξαβέηηηαο βξίζθνληαη θαηά ηελ Όζηεξε Άλσ Παιαηνιηζηθή, 

ζχκθσλα κε ηελ Κφπαθα θαη ηνλ Μαηδάλα (2011: 59) θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ 

θαηεγνξία ησλ αηρκψλ κε ζηνκσκέλε ξάρε, θαηαζθεπαζκέλεο ζε ππφβαζξα ιεπίδσλ, 

κε απφηνκε θαη ζπλερή επεμεξγαζία. Πηζαλφηεηα, απνηεινχζαλ κέξνο ζχλζεησλ 

βιεηηθψλ φπισλ, πνπ ζηειερψλνληαλ γηα λα κεηαηξαπνχλ ζε βέιε ηφμσλ θαη δφξαηα. 

ηηο ζέζεηο Κάβνο θαη Κεθαιάο, βξέζεθαλ δπν Γξαβέηηηεο αηρκέο κε δηπιή ξάρε. Σν 

ππφβαζξν ζην νπνίν ήηαλ θαηαζθεπαζκέλεο ήηαλ ιεπίδα πιήξνπο θαηάηκεζεο θαη ην 

πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο, ν καχξνο ππξηηφιηζνο.  

 

 

4.3. Οι Επιγραβϋττιεσ λεπύδεσ 

 

Ζ βξαρνζθεπή Κιεηδί, ζηελ Ήπεηξν ρξνλνινγήζεθε κεηαμχ 20000 π. π. θαη 

10420±150 π. π. κε ηελ θχξηα θαηνίθεζε λα ιακβάλεη ρψξα κεηά ην 16000 π. π. θαη 

εκπεξηέρεη κηα ιηζνηερλία κηθξφιηζσλ, απνηεινχκελσλ θπξίσο απφ θνιίδεο θαη 

κηθξνιεπίδεο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ιηζνηερλίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ιεπηφθνθθνο 

γθξηδφκαπξνο ππξηηφιηζνο απφ ηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνχ Βντδνκάηε ζηελ φρζε ηνπ 

νπνίνπ βξίζθεηαη, θαζψο θαη ιηγνζηέο αιιφρζνλεο πξψηεο χιεο. Οη πεξηνξηζκνί πνπ 

έζεηε ε ηνπηθή πξψηε χιε είρε επηπηψζεηο ζηελ εκθάληζε κεγαιπηέξσλ ιεπίδσλ πνπ 

είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε εμαηηίαο ηνπ αξρηθνχ κεγέζνπο ησλ αξρηθψλ θξνθάισλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ιάμεπζε. Δπεξεάζηεθε θαη ην κέγεζνο ηεο ιηζνηερλίαο, 

πξνθαιψληαο ηνλ «αηππηθφ» ραξαθηήξα ηεο. Ζ ιηζνηερλία ζην Κιεηδί  ήηαλ 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ παξαγσγή  κηθξνιεπίδσλ θαη ν έιεγρνο ηνπ κήθνπο ηνπο 

γηλφηαλ κε ηελ ηερληθή ηεο κηθξνγιπθίδαο (εηθ. 34). Οη κηθξνιεπίδεο κε ξάρε (εηθ. 35) 

θαη ηα ηεξκαηηθά μέζηξα λα είλαη ν ζπλεζέζηεξνο εξγαιεηαθφο ηχπνο. Οη 

κηθξνιεπίδεο κε ξάρε είλαη ζηελέο, κε αηρκεξέο άθξεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο ζε 

ππξηηφιηζν, κε κηα πιεπξά ζηνκσκέλε, πηζαλφηαηα γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε 

ζηεηιέσζε. Οη κηθξνζθνπηθέο αλαιχζεηο έδεημαλ φηη πνιιά απφ απηά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αθφληηα θαη σο νπείο. πλνιηθά βξέζεθαλ 409 ιεπίδεο θαη 

1131 κηθξνιεπίδεο. Οη ιηζνηερλίεο ζην Κιεηδί απνηεινχλ κηα ζηαζεξή  θαη 

απινπνηεκέλε δηαδηθαζία απφθξνπζεο πνπ πεξηιακβάλεη θαη θάπνηα ηππνπνίεζε, 
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καδί κε ηα αθφινπζα βαζηθά ζηάδηα: 1) αξρηθή απφθξνπζε , φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

αξρηθφο έιεγρνο ηεο πξψηεο χιεο απφ ηνλ ιηζνμφν θαη ζηε ζπλέρεηα απνθινίσζε θαη 

πεξηζηαζηαθή ρξήζε ησλ εγθάξζησλ αξρηθψλ θνιίδσλ, ρσξίο πξνεηνηκαζία ηνπ 

επηπέδνπ επίθξνπζεο ή ηε δεκηνπξγία θνξπθψλ, 2) πιήξεο ιάμεπζε κνλήο 

θαηεχζπλζεο, δηπιήο θαηεχζπλζεο θαη πεξηζηαζηαθά νξζνγψληα ιάμεπζε κε ηε ρξήζε 

ζθιεξνχ θξνπζηήξα. πλήζσο απαηηνχληαη δπν αλαλεψζεηο ηνπ ππξήλα ζηελ 

επηθάλεηα θξνχζεο θαη 3) ηειηθή ιάμεπζε φπνπ νινθιεξψλεηαη ε παξαγσγή κε ηελ 

ιάμεπζε πνιιαπιψλ θαηεπζχλζεσλ δεκηνπξγψληαο πνιχκνξθεο, αθαλφληζηεο 

αληηηηζέκελεο κηθξνιηζηθέο θνιίδεο θαη κηθξνιεπίδεο (Adam, 1989, Bailey, 1992: 20, 

Roubet, 1997: 152, Elefanti, 2003: 23).  

 

  

Εηθ. 34. Σα δηαδνρηθά ζηάδηα ηεο ηερληθήο ηεο κηθξνγιπθίδαο, φπνπ ε ιεπίδα είλαη ηνπνζεηεκέλε 

πάλσ ζε έλα ακφλη (1,2,3). ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δεκηνπξγείηαη κηα ιεπίδα κε ξάρε θαη άλσ 

άθξν (5) (Inizan et al.., 1999: 83) 

 

 

 

Εηθ. 35. Μηθξνιεπίδεο κε ξάρε απφ ην Κιεηδί (Adam, 1999: 145) 

 

Ο Μεγαιάθθνο (Sinclair, 1997: 415-424) είλαη έλα κηθξφ ζπήιαην, πεξίπνπ 200κ. 

απφ ην Κιεηδί ζε έλαλ παξαπφηακν ηνπ Βντδνκάηε πνηακφ. Ζ ιηζνηερλία απφ ην 

Μεγαιάθθν είλα φηκνηα κε ην Κιεηδί ζε ζρέζε κε ηελ ηππνινγία θαη ηελ ηερλνινγία 

ηνπ ιίζνπ. Υαξαθηεξίδεηαη σο κηα ιηζνηερλία κηθξνιεπίδσλ, ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηα 

δπν, ηνπηθέο θαη κε ηνπηθέο πξψηεο χιεο. Αλάκεζα ζηα επεμεξγαζκέλα εξγαιεία, 
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πεξηιακβάλνληαη ιεπίδεο σο καραίξηα θαη κηθξφιηζνη, θπξίσο κηθξνιεπίδεο κε ξάρε. 

Οη κηθξνιεπίδεο κε ξάρε, φηαλ είλαη θνινβσκέλεο, κπνξεί λα ζρεκάηηδαλ ζχλζεηα 

εξγαιεία θνπήο ή δηάηξεζεο. Ληζνηερλίεο κε ηέηνην ραξαθηήξα, έρνπλ βξεζεί ζηα 

γεηηνληθά Βαιθάληα θαη απνηεινχλ θνηλή πξαθηηθή θαη ζηηο ιηζνηερλίεο ηεο 

Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο ηεο Δπξψπεο θαη ΝΓ Αζίαο. Πξνηείλεηαη φηη ε ζέζε 

θαηαιήθζεθε απφ έλαλ κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ πνπ δνχζαλ ζηε γχξσ πεξηνρή. Δίλαη 

μεθάζαξν φηη κέξνο ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ ιίζηλσλ, έιαβε ρψξα ζηε ζέζε, φηαλ ην 

ζπήιαην είρε θαηαιεθζεί, ζε ζπλάξηεζε κε θπλήγη κηθξήο θιίκαθαο.  

Οη ιηζνηερλίεο ζηελ βξαρνζθεπή Μπνΐια αλήθνπλ ζηελ ηειηθή Δπηγξαβέηηηα 

παξάδνζε θαη νκνηάδνπλ κε αληίζηνηρεο βαιθαληθέο ζέζεηο. Σν θχξην πιηθφ ιάμεπζεο 

ήηαλ ν γθξη-καχξνο ππξηηφιηζνο, κε πεγή πξνέιεπζεο ηνλ Βντδνκάηε πνηακφ. 

Δκπιέθνληαη θαη άιιεο ιίζηλεο πξψηεο χιεο ππξηηφιηζνπ (Kotjabopoulou et al., 1999: 

202). ηα ζηξψκαηα ηεο Δπηγξαβέηηηαο ελαιιάζζνληαη πεξίνδνη ρακειήο 

θηλεηηθφηεηαο θαη ρξήζεο ηεο ζέζεο, εγθαηάιεηςεο απηήο αιιά θαη επαλάρξεζεο ηεο 

βξαρνζθεπήο. ηηο πεξηφδνπο φπνπ απηή ρξεζηκνπνηείηαη επηθξαηνχλ ηα ππφβαζξα 

κηθξνιεπίδσλ κε ξάρε, κε απιέο θηέξλεο, κε αηρκεξέο απνιήμεηο ή κηθξνιεπίδεο πνπ 

είλαη θνινβσκέλεο (Kotjabopoulou et al., 1999: 203). Παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηε βξαρνζθεπή, φπνπ απηέο εληείλνληαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, 

κε παξάιιειε εηζαγσγή κηαο ηερλνινγίαο θαη ηππνινγίαο δηαθνξεηηθήο, σο πξνο ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο πξψηεο χιεο, ηεο παξαγσγήο ππνβάζξσλ θαη ησλ ηερληθψλ 

θαηαζθεπήο, εθφζνλ θαηά ηηο ηειεπηαίεο θάζεηο εκπιέθεηαη πνιχ ε ρξήζε ηεο 

ηερληθήο ηεο κηθξνγιπθίδαο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ κηθξνιεπίδσλ (εηθ. 36) 

(Kotjabopoulou et al., 1999: 206).  

 

 

   

Εηθ. 36. Δξγαιεία ζε ππφβαζξα κηθξνιεπίδσλ απφ ηελ βξαρνζθεπή Μπνΐια (Kotjabopoulou et al., 

1999: 204, 205) 

 

ηε ζηξσκαηνγξαθηθή αθνινπζία Α, ζηα ζηξψκαηα ΗΗΗ, V θαη Va, ηνπ ζπειαίνπ ηεο 

Κιεηζνύξαο, εληνπίζηεθαλ  6812 ηέρλεξγα, θπξίσο απφ ξαδηνιαξίηε. Οη ιεπίδεο 



58 
 

είλαη 279 θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ ηνπο θαη απφ ην γεγνλφο 

φηη βξέζεθαλ πνιιά ζξαχζκαηα ιεπίδσλ. ηα εξγαιεία πεξηιακβάλνληαη 

επεμεξγαζκέλεο ιεπίδεο, ηεξκαηηθά μέζηξα ζε ιεπίδεο, γιπθίδεο ζε ζξαχζκαηα 

ιεπίδσλ, ηξππάληα, ιεπίδεο κε εγθνπέο θαη γεσκεηξηθνί κηθξφιηζνη ζε ππφβαζξα 

ιεπίδσλ. Βξέζεθαλ επίζεο πνιιά κηθξναληηθείκελα κε ξάρε, φια ζε ππφβαζξα 

κηθξνιεπίδσλ, καδί κε έλαλ κεγάιν αξηζκφ ζξαπζκάησλ, πνπ θαηέζηεζε αδχλαηε ηελ 

αλάιπζε ηνπο (εηθ. 37). (Kaczanowska et al., 2010: 189) ηα ζπάληα επξήκαηα 

θαηαηάζζνληαη δπν Sauvetarrian αηρκέο θαη ε κηα εθ ησλ δπν αλαθέξεηαη φηη 

θαηαζθεπάζηεθε ζε κηθξνιεπίδα. Σέινο, θαη νη γεσκεηξηθνί κηθξφιηζνη 

θαηαζθεπάζηεθαλ ζε ππφβαζξα κηθξνιεπίδσλ (Kaczanowska et al., 2010: 190). Ζ 

επεμεξγαζία ησλ ιεπίδσλ (εηθ. 38) αλαθέξεηαη σο επζχγξακκε, κε κε ζπλερφκελε, 

ιεπηή επεμεξγαζία, επεμεξγαζία νδνλησηή-εγθνπήο ζε κηα απφ ηηο πιεπξέο ή ζε έλα 

αληηθείκελν κε δπν πιεπξέο. Ζ ακθίπιεπξε επεμεξγαζία είλαη ιεπηφηερλε, κε 

ζπλερήο, αλάζηξνθε θαη νδνλησηή. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε χπαξμε, ζε φια ηα 

ζηξψκαηα, ιεπίδσλ κεγάινπ κεγέζνπο, πνπ έρνπλ απνζπαζηεί απφ ππξήλεο κνλνχ 

επηπέδνπ θαη κε πξνεηνηκαζκέλεο επηθάλεηεο. ηελ πεξίπησζε απηή, πξνηείλεηαη ε 

εηζαγσγή ηνπο απφ άιιεο ζέζεηο ή αθφκα θαη ε αλακφριεπζε ησλ ζηξσκάησλ 

(Kaczanowska et al., 2010: 191).  

 

 

Εηθ. 37. Λεπίδα κε επεμεξγαζία απφ ηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο Δπηγξαβέηηηαο ζηελ Κιεηζνχξα 

(Koumouzelis et al., 2001: 523) 

 

Εηθ. 38. Λεπίδα κε ξάρε (2) θαη ιεπίδα κε επεμεξγαζία (5) απφ ηα θαηψηεξα ζηξψκαηα ηεο 

Δπηγξαβέηηηαο ζηελ Κιεηζνχξα (Koumouzelis et al., 2001: 524) 

 

Σν ζπήιαην ηεο Θεόπεηξαο δελ ήηαλ πξνζβάζηκν θαηά έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο πεξηφδνπ. Ζ θαηνίθεζε ζην ζπήιαην αλάγεηαη ζην ηέινο 

ηνπ Πιεηζηφθαηλνπ θαη ηα 14000 ρξφληα π. π. Οη ππξήλεο είλαη ζπάληνη, ελψ 
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πεξηζζφηεξα αξηζκεηηθά είλαη ηα απνθξνχζκαηα θνιίδσλ, ιεπίδσλ θαη κηθξνιεπίδσλ. 

ην ζχλνιν ησλ εξγαιείσλ, εκθαλίδνληαη αξθεηέο κηθξνιεπίδεο κε ξάρε, εξγαιεία ζε 

ππφβαζξα κηθξνιεπίδσλ θαη ηεξκαηηθά μέζηξα (Αδάκ, 2000: 164). Ζ ιηζνηερλία 

αλάγεηαη ζηελ Δπηγξαβέηηηα πνιηηηζκηθή θάζε, θπξίσο ιφγσ ηεο νκνηφηεηαο ηεο κε 

άιιεο γλσζηέο ζέζεηο απφ ηνλ ειιαδηθφ ρψξν (Αδάκ, 2000: 165).  

 

4.4.  Λοιπϋσ λεπύδεσ15 

 

Ζ Μαθεδνλία, εληάζζεηαη ζε απηή ηελ ηδηαίηεξε θαηεγνξία, εμαηηίαο ηεο ζπιινγήο 

Παληαδφπνπινπ
16

. Ζ ζπιινγή απνηειείηαη απφ ζπλνιηθά 1800 επηθαλεηαθά ιίζηλα 

ηέρλεξγα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ιίκλε ηεο Καζηνξηάο θαη ηηο γχξσ πεξηνρέο. Λφγσ 

ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ πιηθνχ, κνλαδηθφ εξγαιείν απνηεινχζαλ νη ζπγθξίζεηο κε ηηο 

γχξσ πεξηνρέο, πξνθεηκέλνπ ην ηεξάζηην απηφ πιηθφ λα κπνξέζεη λα ηνπνζεηεζεί 

ρξνλνπνιηηηζκηθά. πλνιηθά, βξέζεθαλ 187 ιεπίδεο θαη 60 κηθξνιεπίδεο. Σν κφλν 

αζθαιέο ζπκπέξαζκα πνπ κπφξεζε λα εμαρζεί απφ ηε κειέηε ηνπ πιηθνχ, είλαη ε 

παξνπζία ησλ κηθξνιεπίδσλ κε ξάρε (εηθ. 39) σο ηνπ αληηπξνζσπεπηηθφηεξνπ 

επξήκαηνο ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο πεξηφδνπ. Καζίζηαηαη αδχλαηε ε 

ρξνλνινγηθή έληαμε ηνπ πιηθνχ, κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Ζ πξψηε χιε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη θπξίσο ν ππξηηφιηζνο θαη ν ίαζπηο, ελψ ζε πεξηνξηζκέλνπο 

αξηζκνχο εληνπίδεηαη θαη ν ραιαδίαο.   

                                                      
15

 ε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη φιεο εθείλεο νη ιεπίδεο θαη νη κηθξνιεπίδεο πνπ δελ 

εληάζζνληαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηερλνπνιηηηζκηθή θάζε, είηε ιφγσ αλεπαξθνχο δεκνζίεπζεο, 

είηε ιφγσ έιιεηςεο δεδνκέλσλ, ηθαλψλ λα απνδψζνπλ κηα ιηζνηερλία ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ιηζνηερληθφ ζχλνιν. Φπζηθά, δελ ζα κπνξνχζαλ λα παξαβιεθζνχλ αιιά νχηε θαη λα ζεσξεζνχλ ζαλ 

κηα ηδηαίηεξε θαη μερσξηζηή θαηεγνξία. Οη παξαθάησ αδηάγλσζηεο ιεπίδεο θαη κηθξνιεπίδεο, φπσο ζα 

παξνπζηαζηνχλ, αλήθνπλ ζηελ Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή πεξίνδν. 
16

 Ο Ν. Παληαδφπνπινο, αξραηνθχιαθαο, πεξηζπλέιιεμε ηα ιίζηλα θαη χζηεξα ηα παξέδσζε ζηελ 

ΗΕ΄Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ. Αξγφηεξα, κε ηε ζπκβνιή ηεο Νέλαο 

Γαιαλίδνπ, ην πιηθφ κειεηήζεθε, δηαρσξίζηεθε κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηέρλεξγα ζε δηαθνξεηηθή 

ηερλνπνιηηηζκηθή παξάδνζε θαη δεκνζηεχηεθε (Γαιαλίδνπ, 2010). 
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Εηθ. 39. Μηθξνιεπίδεο κε ξάρε απφ ηε ζπιινγή Παληαδφπνπινπ, ζηελ Καζηνξηά (Γαιαλίδνπ, 2010: 4)  

 

ηελ πεξηνρή ηεο Πίλδνπ, ζην ρσξηφ Σακαξίλα, ζηηο ζέζεηο πνπ αλήθνπλ ζηε Μέζε 

Παιαηνιηζηθή πεξίνδν, εληνπίζηεθαλ εξγαιεηαθνί ηχπνη πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο πνπ 

απνδίδνληαη ζην ηέινο ηνπ Πιεηζηφθαηλνπ. Ζ ιηζνηερλία απνηειείηαη απφ πνιχ 

κηθξνχο πξηζκαηηθνχο θαη πνιπεδξηθνχο ππξήλεο, ιεπίδεο θαη κηθξνιεπίδεο (εηθ. 40), 

πνπ ζπληζηνχλ κηα ιηζνηερλία ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο πεξηφδνπ. Αξρηθά, ηα 

ηέρλεξγα απηά ζεσξήζεθαλ φηη αλήθνπλ ζηελ ηειηθή Δπηγξαβέηηηα πνιηηηζκηθή 

πεξίνδν (Δπζηξαηίνπ θ.ά., 2004: 627) ή αθφκα θαη ζηελ Μεζνιηζηθή Δπνρή. Τπέξ 

ηεο έληαμεο ηνπο ζην ηέινο ηνπ Πιεηζηνθαίλνπ, ζπλεγνξνχλ νη κνξθνινγηθέο ηνπο 

νκνηφηεηεο κε ηηο κηθξνιεπίδεο απφ ην Κιεηδί θαη ηελ Καζηξίηζα, πνπ 

ρξνλνινγνχληαη κεηά ηα 22000 π. π. (Δπζηξαηίνπ θ.α., 2003: 585).  Ζ ιηζνηερλία ηεο 

Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο Δπνρήο είλαη πνιχ κηθξή ζε αξηζκφ, θαηαζθεπάζηεθε ζε 

ππξηηφιηζν θαη ίαζπε θαη βξέζεθε ζηα ίδηα ζεκεία κε ηα ηέρλεξγα ηεο Μέζεο 

Παιαηνιηζηθήο, θνληά ζε πεξάζκαηα θαη πεγέο λεξνχ (Δπζηξαηίνπ & Biagi, 2009: 69, 

Efstratiou & Biagi, 2013: 26).  
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Εηθ. 40. Ππξήλαο κηθξνιεπίδσλ θαη δηπιφ ηεξκαηηθφ μέζηξν ζε ππφβαζξν ιεπίδαο (Efstratiou et al. 

2006: 424) 

 

ηε Θεζπξσηία, νη ζέζεηο Μηθξφ θαη Μεγάιν Καξβνπλάξη, έρνπλ απνδψζεη 

ιηζνηερλίεο ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο Δπνρήο. Μέζα απφ ηε κειέηε ησλ 

ιηζνηερληψλ ζην Μηθξό Καξβνπλάξη, πξνθχπηεη ε ζεκαζία ηεο επηκήθπλζεο ησλ 

ππνβάζξσλ, ηδηαίηεξα ζηηο παξάρζηεο πεδηάδεο ηεο Ζπείξνπ, ε νπνία απνδίδεηαη ζηελ 

εθκεηάιιεπζε θαιχηεξεο πνηφηεηαο πξψηεο χιεο, θαηάιιειε γηα ιάμεπζε (Papoulia, 

2011: 128). Οη ιηζνηερλίεο απηέο πξνζθέξνπλ ελδείμεηο γηα κηα ζπλέρεηα ηεο ρξήζεο 

ηεο ζέζεο. Ζ πξψηε χιε πνπ επηιέρζεθε ήηαλ θπξίσο ν ππξηηφιηζνο, ηνπηθήο 

πξνέιεπζεο. Αλάκεζα ζηνπο δηαγλσζηηθνχο ηχπνπο ηερλέξγσλ ηεο Αλψηεξεο 

Παιαηνιηζηθήο πεξηιακβάλνληαη ιεπίδεο κε θνξπθή, ελδεηθηηθά ππνπξντφληα ηεο 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ ππξήλα
17

. Παξνχζα είλαη επίζεο θαη ε ηερληθή ηεο κηθξνγιπθίδαο, 

φπσο καξηπξνχλ ηα πνιπάξηζκα απνθξνχζκαηα γιπθίδσλ  (εηθ. 41) (Papoulia, 2011: 

140).  

 

 

Εηθ. 41. Μηα γιπθίδα, δπν ηεξκαηηθά μέζηξα ζε ππφβαζξα ιεπίδσλ θαη κηα ιεπίδα κε θνξπθή 

(Papoulia, 2011: 142) 

 

ην Μεγάιν Καξβνπλάξη, ν αξηζκφο ησλ ηερλέξγσλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά επθνιφηεξε ηε κειέηε ηνπ πιηθνχ, ην δηαρσξηζκφ ηνπ απφ ηε 

Μέζε Παιαηνιηζηθή θαη ηελ εμαγσγή αζθαιέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ. Οη ιεπίδεο ζε 

απηφ ην ιηζνηερληθφ ζχλνιν είλαη 70 θαη νη κηθξνιεπίδεο κφλν 25 θαη 

                                                      
17

 Ο αθξηβήο αξηζκφο αληηπξνζψπεπζεο ησλ ιεπίδσλ θαη ησλ κηθξνιεπίδσλ, κέζα ζε απηφ ην 

ιηζνηερληθφ ζχλνιν, δελ κπνξεί λα δεισζεί, θαζψο ηα ηέρλεξγα απηά αλαθέξνληαη καδί κε ηα 

αληίζηνηρα Μεζνιηζηθά.  
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αληηπξνζσπεχνπλ ην 56% θαη 20% ηνπ ζπλφινπ, αληίζηνηρα. Σα ηέρλεξγα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξφ βαζκφ παηίλαο, ελψ δελ ιείπνπλ θαη ηα αληηθείκελα κε 

έληνλε παηίλα. Ζ πξψηε χιε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε ίδηα κε ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν. θνπφο ηεο απφθξνπζεο ήηαλ ε παξαγσγή επζχγξακκσλ ππνβάζξσλ, 

ιεπίδσλ θαη κηθξνιεπίδσλ, απφ ππξήλεο πξηζκαηηθνχο θαη θπιηλδξηθνχο. Οη ππξήλεο 

θέξνπλ ίρλε κνλνπνιηθήο αιιά θαη ακθηπνιηθήο απφθξνπζεο, θπξίσο απφ 

πξνεηνηκαζκέλεο επηθάλεηεο. Σα πςειά πνζνζηά εκθάληζεο βνιβψλ θξνχζεο, 

καξηπξνχλ κηα ιάμεπζε κε ηε ρξήζε καιαθνχ θξνπζηήξα. ηελ πιεηνλφηεηα ηνπο νη 

θηέξλεο είλαη επίπεδεο θαη επζχγξακκεο θαη δελ ιείπνπλ νη ζηηγκνεηδείο θαη νη 

δίεδξεο. ηελ θαηεγνξία ησλ επεμεξγαζκέλσλ απνθξνπζκάησλ, θπξηαξρνχλ 

αξηζκεηηθά ηα ηεξκαηηθά μέζηξα ζε ππφβαζξα ιεπίδσλ θαη αθνινπζνχλ νη γιπθίδεο, 

πάιη ζε ππφβαζξα ιεπίδσλ. ην ζχλνιν πεξηιακβάλνληαη κηθξνιεπίδεο, πνπ ζρεδφλ 

ζην ζχλνιν ηνπο δελ έρνπλ δερηεί επεμεξγαζία, δπν κηθξνιεπίδεο κε ξάρε, κεξηθέο 

θνινβσκέλεο θαη νδνλησηέο κηθξνιεπίδεο θαη κεξηθέο επεμεξγαζκέλεο ιεπίδεο (εηθ. 

42). Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ηερλέξγσλ παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο 

Ωξηλάθεηαο, ελψ ηα κηθξνιεπηδηθά ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην ζχλνιν, θαίλεηαη λα 

αλήθνπλ ζηηο κεηαγελέζηεξεο θάζεηο ηεο Γξαβέηηηαο θαη Δπηγξαβέηηηαο παξάδνζεο. 

Ζ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο έξεπλαο δελ επηηξέπεη πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο θαη γηα 

απηφ ην ιφγν νη ιηζνηερλίεο ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο απφ ην Μεγάιν 

Καξβνπλάξη, παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηελ ελφηεηα (Ligkovanlis, 2011: 170-175).  

 

 

 

Εηθ. 42. Λεπίδεο ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο πεξηφδνπ απφ ην Μεγάιν Καξβνπλάξη (Ligkovanlis, 

2011: 173) 
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Μηα ηξίηε ζέζε ζηελ θνηιάδα ηνπ Κνθθπηνχ είλαη ε PS43. Aλαθαιχθζεθε ην 2007 

θαη απέδσζε ιηζνηερλίεο δηαρξνληθνχ ραξαθηήξα, απφ ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή κέρξη 

θαη ηε Νενιηζηθή πεξίνδν. Απφ ηε κηα, ε Μέζε Παιαηνιηζηθή είλαη επηβεβαησκέλε 

θαη θαιά ζηξσκαηνγξαθεκέλε. Απφ ηελ άιιε, ην κεηαγελέζηεξν πιηθφ, πνπ 

απνηειείηαη απφ ππφβαζξα ρσξίο επεμεξγαζία, αξθεηνχο ππξήλεο, ιίγα ζξαχζκαηα 

θαη ειάρηζηεο κηθξνιεπίδεο (Galanidou & Papoulia, 2016: 102), δελ κπνξεί λα 

απνδνζεί κε επθνιία ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηερλνπνιηηηζηηθή παξάδνζε. 

ην ιηζνηερληθφ ζχλνιν, πεξηιακβάλνληαη δεθαηέζζεξηο ιεπίδεο (εηθ. 43), επηά 

κηθξνιεπίδεο θαη δπν ιεπίδεο κε θνξπθή αιιά αλαθέξνληαη σο ηέρλεξγα ηεο 

Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο/Μεζνιηζηθήο ή ηεο Νενιηζηθήο πεξηφδνπ. πγθξίλνληαο ηα 

επξήκαηα απφ ηελ PS43, κε ηηο φκνξεο ζέζεηο Μηθξφ θαη Μεγάιν Καξβνπλάξη, αιιά 

θαη κε ζέζεηο ηεο Μεζνιηζηθήο, πάιη ζηελ θνηιάδα ηνπ Κνθθπηνχ, πξνθχπηεη κηα 

νκνηφηεηα κε ηηο πξψηεο ζέζεηο, φπνπ θαη νη δπν έρνπλ απνδψζεη κηα ιηζνηερλία ηεο 

Μέζεο Παιαηνιηζηθήο θαη ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο/Μεζνιηζηθήο. 

πλππνινγίδνληαο ηα ζηνηρεία ησλ ζπγθξίζεσλ κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ζε ζπλάξηεζε 

κε ηηο ρξνλνινγήζεηο πνπ έδσζε ε κέζνδνο ηεο ζεξκνθσηαχγεηαο (19000±8000 π. π.), 

νη ιηζνηερλίεο εληάζζνληαη ζην ηειηθφ Πιεηζηφθαηλν θαη ζηηο πνιχ πξψηκεο θάζεηο 

ηνπ Οιφθαηλνπ (Galanidou & Papoulia, 2016). Ζ πξψηε χιε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηερλέξγσλ, παξνπζηάδεη αξθεηή πνηθηινκνξθία θαη 

απνηειείηαη απφ κηθξνχο θνλδχινπο γθξη, κπεδ, θφθθηλνπ-θαθέ θαη ππφιεπθνπ 

ππξηηφιηζνπ, ζπλήζσο ιεπηφθνθθνπο θαη κε παξνπζία αζβεζηνιηζηθνχ θινηνχ. Έρνπλ 

πνιχ κηθξφ κέγεζνο θαη δεδνκέλεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηεο επηθάλεηαο ηνπο 

πξνηείλεηαη ε πξφζθηεζε ηνπο απφ ηελ πεξηνρή ηεο θνηιάδαο (Galanidou & Papoulia, 

2016: 109).  

 

 

Εηθ. 43. Σεξκαηηθφ μέζηξν ζε ιεπίδα απφ ηε ζέζε PS43 (Galanidou & Papoulia, 2016: 112) 

 

ην Αλψλπκν ζπήιαην Σρηζηνύ Κεξαηζηλίνπ, νη αλαζθαθηθέο πεξίνδνη ησλ εηψλ 

2006 θαη 2007, έθεξαλ ζην θσο έλα πνιχ κηθξφ ζχλνιν ηεο Αλψηεξεο 
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Παιαηνιηζηθήο. Ο ιφγνο πνπ νη ιηζνηερλίεο απηέο παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηελ 

ελφηεηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ξαδηνρξνλνινγήζεσλ πνπ έδεημαλ κηα απφιπηε 

ρξνλνιφγεζε θαηά ηελ 11
ε
 ρηιηεηία. Παξφια απηά ην ιηζνηερληθφ ζχλνιν είλαη 

δχζθνιν λα απνδνζεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηερλνπνιηηηζκηθή πεξίνδν, αθελφο ιφγσ 

ηεο απνζπαζκαηηθφηεηαο ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ πξψηκνπ ζηαδίνπ κειέηεο ηνπ θαη 

αθεηέξνπ, εμαηηίαο ηεο νκνηφηεηαο ηνπ κε θαιά ζηξσκαηνγξαθεκέλα θαη 

αλεζθακκέλα ζπήιαηα απφ αληίζηνηρεο ιηζνηερλίεο ηεο Μεζνιηζηθήο πεξηφδνπ πνπ 

αθνινπζεί. Σα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο απφδνζεο ηνπ ζπλφινπ 

ζηελ Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή θαη απηά είλαη ε πξνηίκεζε ηνπο γηα ππφβαζξα 

θνιίδσλ, ε παξνπζία κηθξνιεπίδσλ κε ξάρε θαη ε πεξηνξηζκέλε παξνπζία ιεπίδσλ. 

Σα ζηνηρεία πνπ καξηπξνχλ κηα Μεζνιηζηθή ιηζνηερλία είλαη ε κεηαηξνπή ησλ 

ιεπίδσλ ζε εξγαιεία θαζψο θαη ε απνπζία γεσκεηξηθψλ κηθξφιηζσλ. Οη ιηζνηερλίεο 

έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζε ππξηηφιηζν θαη ξαδηνιαξίηε θαη έρνπλ ραξαθηεξηζηηθφ, πνιχ 

κηθξφ κέγεζνο (Μαπξίδεο & Κνξκαδνπνχινπ, 2009).  

ην ζπήιαην Φξάγρζη, καξηπξάηαη ην πέξαζκα ζηελ δεχηεξε πεξίνδν εγθαηάζηαζεο. 

Πξνηείλεηαη κηα εληαηηθνπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ κηα 

ηερλνινγηθή παξάδνζε δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξνεγνχκελε. Δηζάγνληαη λένη ηχπνη 

εξγαιείσλ, φπσο κηθξνιεπίδεο θαη θνιίδεο κε ξάρε θαη ηξίεδξεο θηέξλεο (piquant-

triedre), κηθξνγξαβέηηηα, λένη ηχπνη αηρκψλ θαη  θαζψο θαη λέεο ηερληθέο, φπσο είλαη ε 

ηερληθή ηεο κηθξνγιπθίδαο. Ζ θάζε IV, δηαθέξεη ηππνινγηθά θαη ηερλνινγηθά απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο (Perlès, 1987a: 128). Ζ ζηξαηεγηθή πξφζθηεζεο ηεο πξψηεο χιεο δελ 

άιιαμε ζεκαληηθά, αλ θαη νη ηξφπνη απφθξνπζεο πξνηείλνπλ ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ 

ζηνηρείνπ, ηελ χπαξμε κηαο δηαθνξεηηθήο ηερλνινγηθήο αιπζίδαο γηα ηελ παξαγσγή 

ησλ κηθξνιεπίδσλ. ια ζπλεγνξνχλ ππέξ κηαο αχμεζεο ηεο ππθλφηεηαο ησλ 

εξγαιείσλ ζε απηή ηε θάζε. Μαξηπξάηαη θαη κηα κεηαηφπηζε ζηηο δψλεο έληνλεο 

δξαζηεξηφηεηαο κέζα ζην ζπήιαην πνπ εληζρχνπλ ηελ ηδέα πεξί κνληκφηεξεο 

θαηάιεςεο ηνπ ζπειαίνπ. πλνπηηθά, ε ιίζηλε θάζε IV, αληηθαηνπηξίδεη ηηο θχξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπιέθνληαλ ζην ζπήιαην, απφ νκάδεο αλζξψπσλ πνπ θαηείραλ 

κηα εληειψο δηαθνξεηηθή ηερλνγλσζία απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο «έλνηθνπο». Απηφ 

πνπ παξακέλεη ίδην είλαη ε θχζε ηεο εγθαηάζηαζεο, απηή ηνπ θπλεγεηηθνχ ζηαζκνχ 

(Perlès, 1987a: 129).  Οη ηχπνη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζπλερίδνληαη απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο θάζεηο είλαη νη αηρκεξέο κηθξνιεπίδεο κε ξάρε θαη νη κηθξνιεπίδεο κε 

ξάρε θαη θνιφβσζε ζην έλα άθξν (Perlès, 1987a: 115). Οη πξψηεο χιεο πνπ 

επηιέγνληαλ δελ αιιάδνπλ ζεκαληηθά, ζε ζρέζε κε ηηο θάζεηο πνπ πξνεγνχληαη, ελψ 
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ζηαζεξή παξακέλεη ε πξνηίκεζε γηα ηνπηθέο πξψηεο χιεο. (Perlès, 1987a: 118). 

πγθεθξηκέλα βξέζεθαλ 57 (10.5% επί ηνπ ζπλφινπ) επζχγξακκα αληηθείκελα
18

, ελψ 

ηα επεμεξγαζκέλα, επζχγξακκα αληηθείκελα είλαη 82 (13.5% επί ηνπ ζπλφινπ). Ο 

κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ππνβάζξσλ κε ηελ ηερληθή ηεο κηθξνγιπθίδαο είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ παξνπζία 508 αληηθεηκέλσλ (Perlès, 1987a: 119). Σα επεμεξγαζκέλα 

αληηθείκελα, εθηφο απφ ηηο κηθξνγιπθίδεο, είλαη 362 θαη ην αληηπξνζσπεπηηθφηεξν 

ηέρλεξγν είλαη νη 232 κηθξνιεπίδεο κε κηα ξάρε πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 63% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ επεμεξγαζκέλσλ ηερλέξγσλ. Γηαθέξνπλ απφ φιεο ηηο άιιεο 

κηθξνιεπίδεο κε κνλή ξάρε ζην Φξάγρζη, θαζψο είλαη κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο (Perlès, 

1987a: 120). Έλα λέν ζηνηρείν πνπ εηζάγεηαη ζην Φξάγρζη, είλαη ε παξνπζία 

γεσκεηξηθψλ κηθξφιηζσλ, απηή ηε θνξά ζε ζρήκα ηξηγσληθφ, ζε ππφβαζξα 

κηθξνιεπίδσλ αιιά θαη θνιίδσλ (Perlès, 1987a: 126, 128). ηελ επφκελε ιηζνηερληθή 

θάζε (V), παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε. Απηφ 

εξκελεχεηαη κε φξνπο εθκεηάιιεπζεο ηεο πξψηεο χιεο, ησλ αιιαγψλ ζηηο ηερληθέο 

απφζπαζεο ησλ ππνβάζξσλ, κε ην πην ζεκαληηθφ ηηο ηερλνινγηθέο επηλνήζεηο θαη ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ζηε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο κηθξνγιπθίδαο. Βξηζθφκαζηε ζηελ 

ηειηθή θάζε ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο θαη ζε κηα νκαιή κεηάβαζε ζε άιιεο 

πξαθηηθέο νηθνλνκίαο. Ζ θάζε V ραξαθηεξίδεηαη απφ αιιαγέο θαη ηερλνινγηθά 

επηηεχγκαηα. Μηα απφ ηηο πην αμηνζεκείσηεο αιιαγέο είλαη ε εμαθάληζε ησλ 

αηρκεξψλ κηθξνιεπίδσλ κε κηα ξάρε θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ κηθξνιεπίδεο κε 

δηπιέο ξάρεο. Παξαηεξνχληαη αιιαγέο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο, θαζψο 

καξηπξάηαη ε χπαξμε θαηαινίπσλ ςαξηψλ θαη νζηξέσλ πνπ δειψλεη κηα 

εθκεηάιιεπζε δηαθνξεηηθψλ νηθφηνπσλ. Οη αιιαγέο πνπ κφιηο αλαθέξζεθαλ 

δηθαηνινγνχληαη θαη απφ ηελ νξγάλσζε ηνπ εξγαιεηαθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 

απαξηίδεηαη θαηά ην 55% απφ αληηθείκελα κε ξάρε, ζπγθξηηηθά κε ην 75% πεξίπνπ 

πνπ αληηζηνηρνχζε ζηηο πξνεγνχκελεο ιηζνηερληθέο θάζεηο (Perlès, 1987a). Ζ πξψηε 

χιε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε δελ δηαθέξεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο, κε ηνλ 

ππξηηφιηζν, ηνλ ραιθεδφλην θαη ην ξαδηνιαξίηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη, κε ηε κνξθή 

θξνθάισλ θαη πιαθεηψλ, φια ηνπηθήο πξνέιεπζεο. ε απηή ηε θάζε, παξαηεξείηαη 

κηα ηδηαίηεξε πξνηίκεζε γηα ππφβαζξα θνιίδσλ, έλαληη ησλ κηθξνιεπίδσλ. πλνιηθά 

νη κηθξνιεπίδεο είλαη 23, ελψ νη θνιίδεο 378 (Perlès, 1987a: 131). Έρεη δηαπηζησζεί 

φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε ηερλνινγηθή αιπζίδα παξαγσγήο ππνβάζξσλ 

                                                      
18

 Οη ιεπίδεο θαη νη κηθξνιεπίδεο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζε κηα επηκέξνπο θαηεγνξία, απηή ησλ 

επζχγξακκσλ αληηθεηκέλσλ. 
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κηθξνιεπίδσλ, πεξηειάκβαλε ηελ απφζπαζε ηνπο απφ ππξήλεο θνιίδσλ θαη δελ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ κηα ρσξηζηή δηαδηθαζία, φπσο ζπλέβαηλε ζηηο πξνεγνχκελεο 

θάζεηο. (Perlès, 1987a: 134).  

ην ζπήιαην ηεο Καζηαληάο, πνπ βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην ζπήιαην ηεο 

Κνινκίληηζαο, ζηελ επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Μάλεο, αλαθέξεηαη ε χπαξμε 

ελφο κηθξνχ ιηζνηερληθνχ ζπλφινπ, πνπ απαξηίδεηαη θπξίσο απφ κηθξνιεπίδεο κε 

ξάρε
19

. Σν θχξην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο ήηαλ ν ππξηηφιηζνο θαη ν ραιαδίαο (Darlas 

& Psathi, 2008: 54).  

Σν ζπήιαην Σρνηλί 3, δελ παξνπζηάδεηαη καδί κε ην ρνηλί 4 (βι. παξαπάλσ) εμαηηίαο 

ηεο απνζπαζκαηηθφηεηαο ησλ επξεκάησλ. Αλαθέξεηαη ε χπαξμε κεξηθψλ κφλν 

κηθξνιεπίδσλ κε ξάρε θαη κεξηθψλ επεμεξγαζκέλσλ κηθξνιεπίδσλ. Παξφια απηά, 

καο δίλεηαη κηα ρξνλνινγία 25560±190 π. π. ηνπνζεηψληαο ην ζπήιαην αλάκεζα ζε 

απηά ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο, αιιά φρη ζε θάπνην ηδηαίηεξν ηερλνπνιηηηζκηθφ 

πιαίζην (Darlas & Psathi, 2008: 57).  

ην ρσξηφ Οίηπιν, ζηε Μάλε θαη ζην ζπήιαην ηεο Μειηηδηάο, βξέζεθε έλαο ζρεηηθά 

κηθξφο αξηζκψλ ηερλέξγσλ ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο (εηθ. 44). Πξνθαιεί 

εληχπσζε ε πνιχ θαιή πνηφηεηα ησλ επξεκάησλ, πνπ απνδίδεηαη ζηηο ηδηφηεηεο ηεο 

πξψηεο χιεο πνπ επηιέρζεθε. Ο αλδεζίηεο είλαη ε πξψηε χιε πνπ εκθαλίδεηαη 

ζπρλφηεξα. Ωο πξνο ηελ παξαγσγή ησλ εξγαιείσλ, απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ 

παξνπζία κηθξνιεπίδσλ κε ξάρε (Darlas & Psathi, 2008: 58).  

 

 

Εηθ. 44. Ζ ιηζνηερλία απφ ηε Μειηηδηά (Darlas & Psathi, 2008: 56) 

 

Ζ αξραηνινγηθή έξεπλα ζηηο πεξηνρέο Μπεξκπάηη θαη Λίκλεο, ζηελ Αξγνιίδα, 

επηβεβαίσζε ηελ παξνπζία ηεο Μέζεο Παιαηνιηζηθήο ζηελ πεξηνρή. Σν πιηθφ είλαη 

απνζπαζκαηηθφ αιιά αθφκα πην απνζπαζκαηηθφ θαη πξνβιεκαηηθφ είλαη ην πιηθφ 

απφ ηελ Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή πεξίνδν. Οη κφλεο ελδείμεηο πνπ έρνπκε 30000-11000 

                                                      
19

 ηελ αξρή ηνπ άξζξνπ (Darlas & Psathi, 2008) κφλν ην ζπήιαην ηεο Κνινκίληηζαο, 

θαηεγνξηνπνηείηαη ζηελ Ωξηλάθεηα, ελψ νη ππφινηπεο ζέζεηο, φπσο απηή ηεο Καζηαληάο, πεξηγξάθεηαη 

σο Γξαβέηηηα – Δπηγξαβέηηηα, ρσξίο πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο.  
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π. π. είλαη κηα ιεπίδα κε ξάρε θαη έλα ηεξκαηηθφ μέζηξν, ζε ππφβαζξν κηθξνιεπίδαο 

κε ξάρε θαη ηα δπν απφ απηή ηελ πεξηνρή. χκθσλα κε ηνλ Runnels (1996: 27) νη 

πεξηνρέο Μπεξκπάηη θαη Λίκλεο δελ πξνηηκήζεθαλ γηα ηξνθνζπιινγή, θπλεγεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή γηα πξψηκε θαηνίθεζε.  

Ζ δηαρξνληθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο Ν. Αξγνιίδαο θαηά 

ηε δεθαεηία κεηαμχ 1972 θαη 1982, έθεξε ζην θσο έλα ηεξάζηην φγθν ιηζνηερληψλ. Σν 

πιηθφ νξγαλψζεθε θαη κειεηήζεθε αλά πιηθφ, ηππνινγηθή νκάδα θαη ηέινο, 

επηρεηξήζεθε κηα ηερλνπνιηηηζκηθή θαηεγνξηνπνίεζε. Ζ ζέζε βξίζθεηαη αλάκεζα ζην 

ρσξηφ Κνηιάδα ηεο Αξγνιίδαο θαη ην ζπήιαην Φξάγρζη. Μφλν ζηε ζέζε C6, 

αλαθέξζεθε ε παξνπζία ιηζνηερληψλ ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο, ζε κηα ζέζε πνπ 

ρξεζίκεπζε σο θπλεγεηηθφο ζηαζκφο. Ζ ιηζνηερλία ηεο ζέζεο (εηθ. 43, 44) είλαη πνιχ 

κηθξή αξηζκεηηθά, παξφια απηά εθπιήζζεη κε ην θαηλνηφκν ζηνηρείν ηεο παξαγσγήο 

37 εθ ησλ 92 ηερλέξγσλ ζπλνιηθά, ζε νςηαλφ. Σα ππφινηπα 55 έρνπλ θαηαζθεπαζηεί 

ζε ππξηηφιηζν, ηνπηθήο πξνέιεπζεο, θαιήο πνηφηεηαο, ρξψκαηνο ζθνχξν θαθέ. Σα 

κφλα δηαγλσζηηθά ηέρλεξγα ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο είλαη δπν ιεπίδεο κε ξάρε. 

Σν ζχλνιν ηεο ιηζνηερλίαο νκνηάδεη κε ην αληίζηνηρν απφ ην ζπήιαην ζην Φξάγρζη, 

ην νπνίν επίζεο πεξηέρεη κηθξφ αξηζκφ επεμεξγαζκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαη αληηθείκελα 

κε ξάρε, θπξίσο φκσο κηθξνιεπίδεο. Ζ ηαπηφρξνλε παξνπζία κηθξνιεπίδσλ κε ξάρε, 

ζηε ζέζε C6, πξνηείλεη ηε ρξήζε ηεο ζέζεο σο θπλεγεηηθφ ζηαζκφ (Kardulias & 

Runnels, 1995: 88).   

Καηά ηελ Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή (20000 – 10000 ρξ. π. π.), ήηαλ πνπ εληνπίζηεθε ε 

παιαηφηεξε έλδεημε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζηε Θάζν, ζπγθεθξηκέλα ζηε ζέζε 

Τδίλεο θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ νξπθηψλ ηνπ λεζηνχ, κεξηθέο 

ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ εγθαηαζηάζεσλ ζην λεζί 

(Papadopoulos, 2005: 245, Κνπξηέζε-Φηιηππάθε, 2012a: 171, Παπαδφπνπινο & 

Νεξαληδήο, 2014: 67). Βξέζεθαλ 18 ιεπίδεο θαη ηκήκαηα ιεπίδσλ. Δίλαη ζρεδφλ φιεο 

αθέξαηεο θαη πνιχ ιίγεο είλαη ζπαζκέλεο ζην άλσ άθξν. 4 είλαη νη ιεπίδεο πνπ θέξνπλ 

επεμεξγαζία, πιεπξηθή. ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιίζηλσλ πνπ βξέζεθαλ, 

πξνζηίζεηαη ε παξνπζία παηίλαο θαη ππνιεηκκάησλ ψρξαο ζηηο αθκέο θαη ζηηο 

πιεπξέο (Κνπξηέζε-Φηιηππάθε, 2012: 175-176). Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα νξπρεία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνπζία ιεπίδσλ είλαη ην Σ1, ην Σ2 θαη ην Σ3. ην Σ1, θαη εθεί 

βξέζεθαλ ιεπίδεο απφ ππξηηφιηζν. Ζ ρξήζε ηνπο έρεη απνδεηρηεί φηη ήηαλ ην μχζηκν 

ηεο ψρξαο (εηθ. 45) αιιά ζπγρξφλσο, εμππεξεηνχζαλ θαη άιινπο ζθνπνχο. Μέζα απφ 

ηε κειέηε ηνπ πιηθνχ πξνέθπςε φηη νη ιεπίδεο έρνπλ απνθξνπζηεί απφ ηνλ ίδην 
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ππξήλα, ζε δηαδνρηθέο θάζεηο θαη απηφ ίζσο λα ππνδειψλεη θαη κηα επηηφπνπ 

παξαγσγή ηνπο. Παξφια απηά δελ έρνπλ βξεζεί ππξήλεο ιεπίδσλ (Κνπθνχιε-

Υξπζαλζάθε & Weisgerber, 1993: 546). Οη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ήηαλ 

ν μαλζφο ππξηηφιηζνο κε ή ρσξίο ιεπθέο πξνζκίμεηο, ν ραιθεδφληνο, ν ίαζπεο, ν 

ραιαδίαο θαη ε νξεία θξχζηαιινο (Κνπξηέζε-Φηιηππάθε, 2012: 175). Ζ ζέζε ζηηο 

Σδίλεο είλαη ζεκαληηθή, θαζψο δελ απνηειεί κηα ζέζε εγθαηάζηαζεο αιιά κηα ζέζε 

σο πεγή πξψηεο χιεο κε ζηφρν ηνλ πξνζπνξηζκφ ηεο ψρξαο. Ζ εθηεηακέλε 

εθκεηάιιεπζε ησλ νξπρείσλ πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ηεο Νενιηζηθήο νηθνλνκίαο, ίζσο 

πξνηείλεη ηελ παξνπζία νηθηζκψλ, εκηκφληκεο εγθαηάζηαζεο. Σελ ίδηα ζηηγκή, 

απνθιείεηαη ε πηζαλφηεηα. ν πιεζπζκφο ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο λα 

κεηαθηλνχληαλ ζην λεζί κφλν γηα ηελ εμφξπμε ηεο ψρξαο (Κνπξηέζε-Φηιηππάθε, 

2012: 175, Papadopoulos, 2005: 245). 

 

 

 

 

Εηθ. 45. ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Θάζνπ, ζηελ πξντζηνξηθή ζπιινγή, εκθαλίδεηαη απηή ε εηθφλα, 

φπνπ πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία εμφξπμεο ηεο ψρξαο ζηε ζέζε Σδίλεο, κε ηε βνήζεηα ησλ ιίζηλσλ 

εξγαιείσλ (Παπαδφπνπινο & Νεξαηδήο, 2012: 78) 

 

Ζ ζέζε ζηνλ Ούξηαθν ηεο Λήκλνπ, απέδσζε έλα κεγάιν αξηζκφ ιηζνηερληψλ ηεο 

χζηεξεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο πεξηφδνπ (εηθ. 46).  14000 ρξφληα π. π. είλαη ε 

ρξνλνιφγεζε πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή απηνχ ηνπ ηδηαίηεξνπ ιηζνηερληθνχ 

ζπλφινπ. ηε ιηζνηερλία ηνπ Οχξηαθνπ μερσξίδεη ν ηχπνο ηνπ γεσκεηξηθνχ 

κηθξφιηζνπ ζε ζρήκα κηζνθέγγαξνπ (lunate), πνπ βξέζεθε ζε αξθεηά κεγάιεο 

πνζφηεηεο. ην ζχλνιν ηνπο ηα ηέρλεξγα είλαη 9131 θαη ηα εξγαιεία κφιηο 196. 

πγθεθξηκέλα, αλάκεζα ζηα ηέρλεξγα, μερσξίδνπλ 21 κηθξνιεπίδεο κε ξάρε θαη 

αηρκέο, 115 γεσκεηξηθνί κηθξφιηζνη απφ ηνπο νπνίνπο νη 114 έρνπλ ην ζρήκα ηεο 

εκηζειήλνπ, ηξείο επεμεξγαζκέλεο κηθξνιεπίδεο θαη 212 ιεπίδεο κε θνξπθή. Ζ 

πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ν ραιθεδφληνο, ν ίαζπεο, ν ξαδηνιαξίηεο 
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θαη έλαο ππξηηφιηζνο θαιήο πνηφηεηαο, ε πεγή ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ζε γεηηλίαζε κε 

ηε ζέζε. Ζ παξνπζία ππξήλσλ, απνιεπηζκάησλ, θνιίδσλ θαη ιεπίδσλ κε θνξπθή 

καξηπξάεη ηελ επί ηφπνπ παξαγσγή ησλ ιηζνηερληψλ ζηε ζέζε. Ζ παξαγσγή γηλφηαλ 

είηε κε άκεζε θξνχζε θαη ρξήζε καιαθνχ θξνπζηήξα, είηε κε έκκεζε θξνχζε θαη ηε 

βνήζεηα ελφο πηέζηξνπ. Οη ιηζνηερλίεο ζηνλ Οχξηαθν, ζπλδένληαη κε δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θπλήγη θαζψο θαη κε ην ςάξεκα λα απνηειεί κηα πηζαλή 

πξαθηηθή (Δπζηξαηίνπ & Κπξηαθνχ, 2011, Efstratiou et al., 2013, Efstratiou et al., 

2014b).  

 

 

Εηθ. 46. Ζ ιηζνηερλία ηνπ Οπξηάθνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ην κηθξνιηζηθφ ραξαθηήξα ηεο θαη ε παξάιιειε 

χπαξμε ππνβάζξσλ ιεπίδσλ θαη κηθξνιεπίδσλ (Efstratiou et al., 2014b: 22) 

 

 

Ζ ζχλδεζε ηνπ λεζηνχ ηεο Κέξθπξαο
20

 κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα, επηβεβαηψλεηαη 

απφ ηελ χπαξμε θνθθηλνρσκάησλ θαη ηελ παξνπζία ιίζηλσλ ηερλέξγσλ εθεί, ζρεδφλ 

αδηαηάξαθησλ θαη κε έληνλε εκθάληζε παηίλαο. Ζ κε απφδνζε ησλ ιηζνηερληψλ ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγηθή παξάδνζε, ίζσο λα νθείιεηαη ζηελ παιαηφηεηα ηεο 

δεκνζίεπζεο. Ο ιφγνο γίλεηαη γηα ηε ζέζε ζην ζπήιαην Γξάβα, ζηελ Κέξθπξα, φπνπ 

θαη εθεί βξέζεθε κηα ιηζνηερλία, άθζνλε ζε ιεπίδεο θαη κηθξνιεπίδεο (εηθ. 47), ρσξίο 

                                                      
20

 Καηά ηηο Παγεηψδεηο πεξηφδνπο, φπνπ ε ζαιάζζηα ζηάζκε ήηαλ ρακειή, ην λεζί ηεο Κέξθπξαο 

παξέκελε ελσκέλν κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα. Σα αξραηνινγηθά επξήκαηα εμεηάδνληαη ζε ζρέζε κε 

απηά ηεο απέλαληη επείξνπ. Απηφ ίζρπε θπξίσο θαηά ηελ Μέζε Παιαηνιηζηθή πεξίνδν (Νηάξιαο θ. α., 

2006: 11). Δδψ ε παξνπζίαζε ζα ιάβεη ρψξα σο κηα μερσξηζηή ελφηεηα, απηήο ησλ λεζηψλ, έρνληαο 

πάληα ζην κπαιφ καο ηε γεσκνξθνινγία ησλ λεζηψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Πιεηζηνθαίλνπ.  
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φκσο λα αλαθέξεηαη ε ηερλνπνιηηηζκηθή ηνπο παξάδνζε. Μέζα ζην ζπήιαην, βξέζεθε 

κηα ιηζνηερλία, κε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο κηθξνιεπίδαο κε ξάρε, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ιηζνηερλίεο κε ζηνηρεία ηεο Levallois – Μνπζηέξηαο παξάδνζεο. (Sordinas, 1969: 

399). Ζ ιηζνηερλία ησλ κηθξνιεπίδσλ κε ξάρε αλήθεη ζηελ πνιηηηζκηθή παξάδνζε 

ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο θαη απηφ είλαη ην κφλν ζηνηρείν πνπ καο δίλεηαη. 

πγθεθξηκέλα, βξέζεθαλ 234 ιεπίδεο θαη κηθξνιεπίδεο, επεμεξγαζκέλεο ή κε θαη 15 

αηρκεξά επεμεξγαζκέλεο ιεπίδεο. Οη ιεπίδεο, είλαη κηθξέο θαη αζχκκεηξεο θαη έρνπλ 

θηέξλεο πνπ δχζθνια ραξαθηεξίδνληαη. Σν θπξίαξρν ζηνηρείν ζηε ιηζνηερλία ζηε 

Γξάβα, είλαη αδηακθηζβήηεηα νη αηρκέο ζε ππφβαζξν κηθξνιεπίδσλ κε ξάρε, κε 

κεξηθή ακθηπξφζσπε επεμεξγαζία, ζηε βάζε ή/θαη ζην άθξν. Ζ ζχλδεζε ηεο 

ιηζνηερλίαο κε ηελ Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή, επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο νκνηφηεηεο ηεο κε 

ηα επξήκαηα ηνπ ζπειαίνπ ηεο Καζηξίηζαο (Sordinas, 1969: 400).  

 

Εηθ. 47. Λεπίδεο απφ ηε ζέζε Γξάβα (θσηνγξαθία Δπγελία Αδάκ) (Adam, 2007: 156) 

 

Ο κηθξφο αξηζκφο ησλ ηερλέξγσλ
21

 πνπ βξέζεθε ζηε ζέζε Λεπηόο Γηαιόο, ζηηο 

Βφξεηεο πνξάδεο, θαηαηάζζεη ηε ζέζε ζηελ θαηεγνξία απηή, κε ηα αδηάγλσζηα 

επξήκαηα. Ζ πην θνηλή θαηεγνξία είλαη νη ππξήλεο κηθξνιεπίδσλ, πνπ βξίζθνληαη ζην 

πξψην ζηάδην θαηεξγαζίαο. Αθνινπζνχλ ηα ηερληθά θνκκάηηα απφ θνιίδεο 

αλαλέσζεο ηνπ επηπέδνπ επίθξνπζεο κέρξη θαη ιεπίδεο κε θνξπθή. ην ζχλνιν 

πεξηιακβάλνληαη θαη ειάρηζηα ζξαχζκαηα εξγαιείσλ ζε ππφβαζξν κηθξνιεπίδσλ, 

θαζψο θαη δπν ηξνπηδσηά μέζηξα (εηθ. 48), ζε ππφβαζξν ιεπίδσλ (Παλαγνπνχινπ θ. 

α., 2001: 132).  

                                                      
21

 χκθσλα κε ηνλ αλαζθαθέα Α. άκςσλ (Παλαγνπνχινπ θ. α., 2001: 133), ν απνζπαζκαηηθφο 

ραξαθηήξαο ηνπ ζπλφινπ θαη ε αλεπάξθεηα πξνο ην παξφλ, ζπλαθψλ αξραηνινγηθψλ δεηγκάησλ, νδεγεί 

ζηε δηαπίζησζε φηη ην ελ ιφγσ ζχλνιν, κε δπζθνιία θαηαηάζζεηαη ζηελ Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή 

πεξίνδν, ελψ γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο ζα κπνξνχζε λα αλήθεη θαη ζηε Μεζνιηζηθή πεξίνδν. Ζ έληαμε 

ηεο ζέζεο ζην ηειηθφ Πιεηζηφθαηλν, ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ εκθάληζε λέσλ εξγαιεηαθψλ ηχπσλ, νη 

νπνίνη δελ είλαη ζαθέο εάλ απνηεινχλ ρξνλνινγηθνχο δείθηεο ή εάλ αληαλαθινχλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηε 

ρξήζε ησλ ζέζεσλ.  
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Εηθ. 48. Σξνπηδσηφ (carinated) μέζηξν ζε ππφβαζξν ιεπίδαο απφ ηε ζέζε Λεπηφο Γηαιφο 

(Παλαγνπνχινπ θ. α., 2001: 150) 
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4.5.  Σύνθεςη Δεδομϋνων 

4.5.1. Γεωγραφικό Διαςπορϊ 
 

Ζ ηζηνξία ηεο δεκηνπξγίαο θαη ρξήζεο ιεπίδσλ ζηελ πξντζηνξηθή Διιάδα μεθηλά απφ 

ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή θαη ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο Levallois γηα ηελ απφζπαζε 

ιεπίδσλ θαη ζπλερίδεηαη αδηάιεηπηα κε ηελ παξαγσγή ιεπίδσλ θαηά ηελ Αλψηεξε 

Παιαηνιηζηθή.  

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ζηελ Πεινπφλλεζν είλαη 63, έλαληη ησλ 125 

ζέζεσλ ζπλνιηθά. Ζ Γπηηθή Διιάδα, αληηπξνζσπεχεηαη κε 40 ζέζεηο, θπξίσο ζηελ 

Ήπεηξν αιιά θαη ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ, θπξίσο ζηελ Κέξθπξα. Μφλν δχν ζέζεηο έρνπλ 

αλαθεξζεί ζηε Βφξεηα Διιάδα, ζηε Γνξγφπε θαη ηε Θάζν, ελψ νη ππφινηπεο 16 

αλαθέξνληαη ζηελ θπξίσο Διιάδα θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ζηελ Δχβνηα θαη ηηο 

Βφξεηεο πνξάδεο. Αηληγκαηηθή ζέζε κε πιηθφ απφ ηελ Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή, 

παξακέλεη ε λήζνο Γαχδνο. ηελ πιεηνλφηεηα ηνπο βξίζθνληαη πεξίπνπ 200κ. απφ ηε 

ζεκεξηλή ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο, 22 βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν κέρξη 600κ. θαη 12 

βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν πνπ θηάλεη ηα 1800κ. ε θακία πεξίπησζε ε κείσζε ζηνλ 

αξηζκφ ησλ ζέζεσλ δελ πξέπεη λα κεηαθξάδεηαη κε φξνπο νπηζζνδξφκεζεο, ελψ 

πξνηηκάηαη λα ζεσξείηαη σο κηα ζπλέρεηα κε ηελ πξνεγνχκελε πνιηηηζκηθή 

παξάδνζε. Σα ζηνηρεία απηά ηα ζπλέιεμα απφ έλα πξφζθαην άξζξν ηεο Διεθάληε, κε 

ζέκα ηηο πξαθηηθέο πξνζαξκνγήο ησλ Αλζξσπηδψλ θαηά ην Σειηθφ Πιεηζηφθαηλν, 

φπνπ θαη αλαθέξνληαη φιεο ζπλνιηθά νη ζέζεηο εθπξνζψπεζεο, αλά επνρή. Σηο ζέζεηο 

επηβεβαηψλνπλ θαη άιιεο κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη δεκνζηεπηεί θαη 

αθνξνχλ ην ζπλνιηθφ ραξαθηήξα ηεο Παιαηνιηζηθήο ζηε ρψξα καο, ζε ζπλάξηεζε κε 

ηα λέα δεδνκέλα φπσο έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο λεφηεξεο αλαζθαθέο θαη επηθαλεηαθέο 

έξεπλεο (Galanidou, 2014, Elefanti & Marshall, 2015). 

ην γξάθεκα 5 παξαηεξνχκε φηη ζηελ Πεινπφλλεζν έρνπλ βξεζεί 5796 ιεπίδεο  θαη 

ζηελ Ήπεηξν 2789. ηνλ πίλαθα 2, αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ ιεπίδσλ θαη ησλ 

κηθξνιεπίδσλ, αλά ζέζε. Αξρηθά, παξαηεξνχκε ηελ έιιεηςε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

νθείιεηαη ζε αλεπάξθεηα ησλ δεκνζηεχζεσλ. Παξφια απηά δηαθαίλεηαη ε αχμεζε 

ζηνπο αξηζκνχο ησλ ππνβάζξσλ ιεπίδσλ θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηνηρείνπ ησλ 

ππνβάζξσλ κηθξνιεπίδσλ ζε αξθεηά κεγάινπο αξηζκνχο. ην γξάθεκα 8 θαίλεηαη ε 

πξνηίκεζε ηνπο γηα ππφβαζξα ιεπίδσλ, έλαληη ησλ ππνβάζξσλ κηθξνιεπίδσλ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα. Γεκηνπξγείηαη κηα έληνλε αληίζεζε κε ηελ 

πεξίνδν πνπ πξνεγείηαη, φπνπ ε αληηπξνζψπεπζε ησλ ιεπίδσλ ραξαθηεξίδεηαη σο 



73 
 

πνιχ ρακειή. πσο παξαηεξνχκε θαη ζην γξάθεκα 6, θχξην ππφβαζξν παξακέλνπλ 

νη θνιίδεο, αιιά ν αξηζκφο ησλ ιεπίδσλ πιένλ απμάλεηαη ζεκαληηθά.  

 

 

Γξάθεκα 5. Πνζνζηό αληηπξνζώπεπζεο ιεπίδσλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαηά ηελ Αλώηεξε 

Παιαηνιηζηθή Επνρή  

 

 

 

Γξάθεκα 6. Πνζνζηό αληηπξνζώπεπζεο ππνβάζξσλ ιεπίδσλ/κηθξνιεπίδσλ έλαληη ησλ 

ππνβάζξσλ θνιίδσλ θαηά ηελ Αλώηεξε Παιαηνιηζηθή Επνρή  

 

 

 

Ν = 247

Ν = 2.673

Ν = 5.796

Ν = 254

Μακεδονία Ήπειροσ Πελοπόννθςοσ Νθςιά

Αλώηεξε Παιαηνιηζηθή: αληηπξνζώπεπζε ιεπίδσλ θαη 

κηθξνιεπίδσλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή

φνολο (Ν) = 8970

Ν = 8.970

Ν = 16.267

Λεπίδεσ/μικρολεπίδεσ Φολίδεσ

Αλώηεξε Παιαηνιηζηθή: αληηπξνζώπεπζε 

ιεπίδσλ/κηθξνιεπίδσλ θαη θνιίδσλ 
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Γεσγξαθηθή 

πεξηνρή 

Θέζε Αξηζκόο 

ιεπίδσλ 

Αξηζκώλ 

κηθξνιεπίδσλ 

Μαθεδνλία Καζηνξηά 187 60 

Μαθεδνλία ακαξίλα - - 

Ήπεηξνο Κνθθηλφπεινο - - 

Ήπεηξνο Κιεηδί 409 1031 

Ήπεηξνο Καζηξίηζα 687 1108 

Ήπεηξνο Αζπξνράιηθν 46 267 

Ήπεηξνο Μεγαιάθθνο - - 

Ήπεηξνο Μηθξφ 

Καξβνπλάξη 

- - 

Ήπεηξνο Μεγάιν 

Καξβνπλάξη 

70 25 

Ήπεηξνο PS43 - - 

Ήπεηξνο πήιαηνλ 60 - 

Ήπεηξνο Μπντια 8 108 

Αηηηθή Αλψλπκν 

πήιαην 

ρηζηνχ 

Κεξαηζηλίνπ 

- - 

Θεζζαιία πήιαην 

Θεφπεηξαο 

- - 

Πεινπφλλεζνο πήιαην 

Κιεηζνχξαο 

796 2898 

Πεινπφλλεζνο πήιαην 

Φξάγρζη 

51 387 

Πεινπφλλεζνο πήιαην 

Κνινκίληηζαο 

- - 

Πεινπφλλεζνο ρνηλί 4 - - 
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Πίλαθαο 2. Αξηζκόο δεκνζηεπκέλσλ ιεπίδσλ αλά ζέζε θαηά ηελ Αλώηεξε Παιαηνιηζηθή     

Επνρή   

 

ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά, ζα πξνζζέηακε ηνλ επνρηθφ ραξαθηήξα ηεο 

εγθαηάζηαζεο, πεξηζζφηεξν σο ζέζεηο θαηαζθήλσζεο, πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο, φπνπ 

παξάιιεια αζθνχζαλ ηελ πξαθηηθή ηνπ θπλεγηνχ κηθξήο θιίκαθαο, κεγάισλ δψσλ. 

Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ιηζνηερληψλ επηθεληξψλεηαη ζηελ παξαγσγή ιεπίδσλ θαη 

κηθξνιεπίδσλ (Elefanti & Marshall, 2015: 2000, Runnels & van Andel, 2003: 115). Ζ 

Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή ήηαλ κηα πεξίνδνο αιιαγψλ φπνπ, είηε αληαλαθινχλ αιιαγή 

ζηνλ Αλζξσπνινγηθφ ηχπν, είηε πξνέξρνληαη απφ ηηο δξακαηηθέο θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο, νη δηαθνξέο κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν είλαη αξθεηά εκθαλείο. Σν πςειφ 

πνζνζηφ ζε ζπήιαηα γηα ηε δεχηεξε πνιηηηζκηθή πεξίνδν είλαη κηα αθφκα δηαθνξά κε 

ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή θαη απηφ δηαγξάθεηαη ζην γξάθεκα 7. ην ζχλνιν ηεο, ε 

Ωξηλάθεηα θαηάιεςε θαίλεηαη λα είλαη πνιχ απνζπαζκαηηθή θαη γεσγξαθηθά 

πεξηνξηζκέλε, ελψ ζε πνιιέο πεξηνρέο πνπ έρνπλ ελδείμεηο Μέζεο Παιαηνιηζηθήο 

θαηνίθεζεο, ιείπεη παληειψο ε Ωξηλάθεηα. Μηα κείσζε ησλ ζέζεσλ ίζσο αληηζηνηρεί 

ζηελ πεξίνδν έλαξμεο ηεο ςπρξήο θαη πγξήο πεξηφδνπ πνπ δηήξθεζε απφ ηα 30000 

Πεινπφλλεζνο ρνηλί 3 - - 

Πεινπφλλεζνο Σξηςάλα - - 

Πεινπφλλεζνο πήιαην 

Καζηαληάο 

- - 

Πεινπφλλεζνο πήιαην 

Μειηηδηάο 

- - 

Πεινπφλλεζνο Μπεξκπάηη 

θαη Λίκλεο 

1 1 

Πεινπφλλεζνο Νφηηα 

Αξγνιίδα 

2 - 

Πεινπφλλεζνο Διαηνρψξη 75 - 

Κξήηε Γαχδνο  - 

Θάζνο Σδίλεο 18 - 

Λήκλνο Οχξηαθνο 212 24 

Κέξθπξα Γξάβα - - 

Βφξεηεο πνξάδεο Λεπηφο Γηαιφο - - 
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κέρξη ηα 20000 π.π. (Perlès, 2000: 384). Οη αιιαγέο ζηηο ζηξαηεγηθέο εγθαηάζηαζεο 

αληαλαθιά κηα αιιαγή θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο. Οη κηθξέο, θηλεηηθέο νκάδεο 

θπλεγψλ-ηξνθνζπιιεθηψλ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ εθκεηαιιεπηεί έλαλ πινχζην 

βηφηνπν, αθνινπζψληαο ηα θνπάδηα πνπ κεηαλάζηεπαλ, αιιά ρσξίο ηδηαίηεξε 

θηλεηηθφηεηα γηα ηνπο ίδηνπο. Σν Αζπξνράιηθν έρεη πξνηαζεί φηη είρε θαηαιεθζεί 

θαηά ηνπο αλνημηάηηθνπο θαη θζηλνπσξηλνχο κήλεο, φηαλ κεηαλάζηεπε ην ειάθη, απφ 

ηηο αθηέο ζηα βνπλά. Οη ζέζεηο ηεο ελδνρψξαο φπσο ε Καζηξίηζα θαη ην Κιεηδί, 

κπνξεί λα απνηεινχζαλ εηδηθνχο ζηαζκνχο θπλεγηνχ, θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θαινθαηξηνχ. Αιιά νη δξαζηεξηφηεηεο πξνζαλαηνιίδνληαλ ζηηο παξάθηηεο ζέζεηο, 

εθεί φπνπ ππήξρε αθζνλία λεξνχ (Perlès, 2000: 386). ην γξάθεκα 8 θαίλεηαη ε 

πξνηίκεζε ηνπο γηα ππφβαζξα ιεπίδσλ, έλαληη ησλ ππνβάζξσλ κηθξνιεπίδσλ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα. 

 

 

Γξάθεκα 7. Αξηζκόο ππαίζξησλ ζέζεσλ θαη ζπειαίσλ θαηά ηελ Αλώηεξε Παιαηνιηζηθή Επνρή  

 

 

Ν = 19

Ν = 14

πιλαια Τπαίκριεσ κζςεισ 

Αλώηεξε Παιαηνιηζηθή: ηύπνη ζέζεσλ 
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Γξάθεκα 8. Πνζνζηό αληηπξνζώπεπζεο ιεπίδσλ θαη κηθξνιεπίδσλ θαηά ηελ Αλώηεξε 

Παιαηνιηζηθή Επνρή  

 

4.5.2. Πρώτεσ ύλεσ 

 
ην γξάθεκα 9 ζπλνςίδνληαη νη θχξηεο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ ιηζνηερληψλ ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο. Απηφ πνπ δηαθαίλεηαη 

έληνλα είλαη ε κεγαιχηεξε πνηθηιία ζε πξψηεο χιεο, ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίνδν πνπ 

πξνεγείηαη θαη κηα κεγαιχηεξε έκθαζε ζε θαιχηεξεο πνηφηεηαο πξψηεο χιεο. Ωο 

άκεζε απφξξνηα ήηαλ ε θαηαζθεπή πεξηζζφηεξσλ ιεπίδσλ αιιά θαη κηθξνιεπίδσλ, 

ηθαλνπνηψληαο ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο ζε εξγαιεηαθφ εμνπιηζκφ. Ζ Αλψηεξε 

Παιαηνιηζηθή είλαη ε πεξίνδνο φπνπ εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ν κειηαθφο 

νςηαλφο, ζε πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο θαη κε ηε κνξθή έηνηκσλ ππνβάζξσλ. Ζ 

παξνπζία ηνπ εγείξεη πνιιέο ζπδεηήζεηο πεξί πξψηκσλ πιεχζεσλ θαη ακθηζβεηείηαη 

έληνλα θαζψο πνιινί ζεσξνχλ ηελ παξνπζία ηνπ κειηαθνχ νςηαλνχ ζηα ζηξψκαηα 

ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο, σο ην απνηέιεζκα αλακφριεπζεο ησλ ζηξσκάησλ.  

47%

53%

Αλώηεξε Παιαηνιηζηθή: πνζνζηό αληηπξνζώπεπζεο 

ιεπίδσλ θαη κηθξνιεπίδσλ

Λεπίδεσ Μικρολεπίδεσ
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Γξάθεκα 9. Οη πξώηεο ύιεο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ιεπίδσλ θαηά ηελ Αλώηεξε 

Παιαηνιηζηθή Επνρή 

 

 

4.5.3. Εγχειρηματικό αλυςύδα Ωρινϊκειασ 

 
Οη Ωξηλάθεηεο ιεπίδεο είλαη ζπλήζσο αξθεηά κεγάιεο θαη παρηέο. Φέξνπλ ζηε κηα ή 

θαη ζηηο δπν πιεπξέο επεμεξγαζία θνιηδσηή ή εκηαπφηνκε, βαζηά θαη θαιά 

επεμεξγαζκέλε (Ωξηλάθεηα επεμεξγαζία). Ζ δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ επεμεξγαζκέλε 

ιεπίδα θαη ηελ Ωξηλάθεηα ιεπίδα, θαζίζηαηαη δχζθνιε. Δίλαη ην θαηεμνρήλ 

θαζνδεγεηηθφ απνιίζσκα (fossile directeur) γηα ηελ πεξίνδν ηεο Ωξηλάθεηαο Η 

(Demars, Laurent, 1989: 78). Ζ κειέηε ηεο ζηξσκαηνγξαθίαο ζην ζπήιαην Φξάγρζη 

απέδσζε ηελ παιηφηεξε ρξνλνιφγεζε
22

 γηα ηελ Ωξηλάθεηα ζηελ Διιάδα, πεξ. 40000 

π. π. Παξαηεξείηαη κηα θαζπζηεξεκέλε θαηάιεςε ηεο Ζπεηξσηηθήο γεο, ζε ζρέζε κε 

ηελ Πεινπφλλεζν. Ωο πξνο ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιηζνηερληψλ, απηέο 

επξίζθνληαη θπξίσο ζε αιινπβηαθέο απνζέζεηο. Αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηέρλεξγα ηεο Ωξηλάθεηαο, πεξηιακβάλνληαη νη κηθξνιεπίδεο Dufour θαη νη Ωξηλάθεηεο 

ιεπίδεο (Perlès, 2000: 381). ε κεγάινπο αξηζκνχο εκθαλίδνληαη θαη ηα ηεξκαηηθά 

μέζηξα, νξηζκέλα ζε ππφβαζξν ιεπίδσλ. Παξαηεξείηαη κηα επηθξάηεζε ησλ 

ππνβάζξσλ θνιίδσλ σο απνθξνχζκαηα θαη σο εξγαιεία, ε παξαγσγή ιεπίδσλ 

ζπλερίδεηαη κε κηα ζρεηηθή αχμεζε, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, ελψ ζηα 

                                                      
22

 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζρεηηθέο θαη απφιπηεο ρξνλνινγήζεηο ζε ζηξψκαηα ηεο 

Ωξηλάθεηαο, ζε Ήπεηξν θαη Πεινπφλλεζν, βι. Table 11.6 απφ Elefanti & Marshall, 2015: 201. Ζ 

ζρεηηθά πξφζθαηε δεκνζίεπζε ησλ ρξνλνινγήζεσλ, καο δίλεη κηα ζρεηηθή ρξνλνιφγεζε θαη έηζη ε 

Ωξηλάθεηα ζπκβαηηθά ηνπνζεηείηαη ζηα 40000 – 23000 π. π.  
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ιηζνηερληθά ζχλνια εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά κηθξνιεπίδεο ζε εληππσζηαθνχο 

αξηζκνχο. ρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπο επηθξαηνχλ, έλαληη ησλ ππνβάζξσλ ιεπίδσλ. Γελ 

εκθαλίδνληαη παληνχ κηθξνιεπίδεο. Γηα παξάδεηγκα ζηε ζέζε πήιαηνλ, ζηελ 

Κιεηζνχξα θαη ην Διαηνρψξη Αραταο, ππάξρεη κηα μεθάζαξε πξνηίκεζε γηα ππφβαζξα 

ιεπίδσλ, ελψ νη κηθξνιεπίδεο εκθαλίδνληαη ζπνξαδηθά, ζε πνιχ κηθξνχο αξηζκνχο.  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ν κηθξνιηζηθφο ραξαθηήξαο κηαο ιηζνηερλίαο, δηθαηνινγείηαη 

απφ ην κηθξφ κέγεζνο ησλ ππξήλσλ, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζην Διαηνρψξη. ηελ 

πιεηνλφηεηα ηεο ε πξψηε χιε είλαη θαιήο πνηφηεηαο θαη γηα απηφ ην ιφγν, δελ 

εθάξκνζαλ κηα πςειή θηλεηηθφηεηα γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο. ε πεξηπηψζεηο, φπνπ ε 

πξψηε χιε δελ επαξθεί γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ιηζνηερληψλ ηνπο, θπξίσο ιφγσ ησλ 

ηδηνηήησλ ζξαχζεο ηνπ θάζε πεηξψκαηνο, ηφηε ζην ιηζνηερληθφ ζχλνιν παξαηεξείηαη 

κηα πνηθηινκνξθία δηαθνξεηηθψλ πξψησλ πιψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ην ζπήιαην Φξάγρζη. Ο ππξηηφιηζνο είλαη ε πξψηε χιε πνπ επέιεγαλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ Ωξηλάθεησλ ιεπίδσλ. Αθνινπζεί ν ξαδηνιαξίηεο, θπξίσο ζηελ 

Πεινπφλλεζν, ελψ ζε εμαηξεηηθά ρακεινχο αξηζκνχο εκθαλίδνληαη πεηξψκαηα φπσο 

ν ίαζπεο, ν ραιαδίαο, ν αλδεζίηεο θαη ν αζβεζηφιηζνο. Έρεη παξαηεξεζεί ε 

πξνηίκεζε ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο πξψηεο χιεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

κηθξνιεπίδσλ, φηαλ έλα ζχλνιν αληηπξνζσπεχεηαη απφ πνηθίιεο πξψηεο χιεο.  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα ζηάδηα ηεο εγρεηξεκαηηθήο 

αιπζίδαο θαη ππνλννχληαη πξαθηηθέο έμσ απφ ηε ζέζε, φηαλ ζε έλα ζχλνιν 

βξίζθνληαη ππξήλεο κηθξνιεπίδσλ, ρσξίο κεγάινπο αξηζκνχο κηθξνιεπίδσλ ή ην 

αληίζηξνθν. Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ επηπέδνπ επίθξνπζεο αλαθέξεηαη σο ζπάληα,  νη 

ππξήλεο είλαη ζπλήζσο κνλνχ επηπέδνπ θαη ηα ππφβαζξα ιεπίδσλ ή κηθξνιεπίδσλ 

θέξνπλ ζπρλά αξλεηηθά απνιέπηζεο κνλήο θαηεχζπλζεο, θάηη πνπ καξηπξά ηε 

ζπλερή παξαγσγή ηνπο. Γηα ηα ππφβαζξα θνιίδσλ θαη ιεπίδσλ, παξαηεξείηαη έλαο 

ζπλδπαζκφο κεζφδσλ παξαγσγήο, εθφζνλ καξηπξάηαη ε ρξήζε ζθιεξνχ θαη καιαθνχ 

θξνπζηήξα. Γηα ηελ παξαγσγή ησλ κηθξνιεπίδσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά καιαθφο θξνπζηήξαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε θξνχζε ήηαλ άκεζε, 

ελψ γηα ηελ παξαγσγή ησλ κηθξνιεπίδσλ αλαθέξεηαη θαη ε ηερληθή ηεο πίεζεο. Έλα 

ζηνηρείν πνπ ζπλδέεηαη κε ην κηθξνιηζηθφ ραξαθηήξα ησλ ηερλέξγσλ είλαη θαη ε 

εηζαγσγή ηεο ηερληθήο ηεο κηθξνγιπθίδαο. Ζ ηερληθή ηεο κηθξνγιπθίδαο απνηειεί κηα 

ηδηαίηεξε ηερληθή πνπ έρεη αληρλεπζεί κφλν ζηνλ Παιαηφ θφζκν. Δμαξρήο ζπλδέζεθε 

κε ηελ θαηαζθεπή ησλ γεσκεηξηθψλ κηθξφιηζσλ. Δίλαη κηα ηερληθή πνπ πηζαλψο 

δεκηνπξγήζεθε κέζα απφ έλα επαλαιακβαλφκελν αηχρεκα ιάμεπζεο, ζηελ 
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πξνζπάζεηα ηνπο λα παξάμνπλ πξντφληα κε ειεγρφκελν κήθνο πνπ ζα είραλ πιεπξέο 

κε ξάρε. Ζ ιάμεπζε ζεσξείηαη επηηπρεκέλε φηαλ ε ζξαχζε είλαη ινμή σο πξνο ηελ 

φςε ηεο ιεπίδαο ή ηεο κηθξνιεπίδαο (Inizan et al., 1999: 82-83). ηελ πιεηνλφηεηα 

ηνπο ηα εξγαιεία ιεπίδσλ θαη κηθξνιεπίδσλ ρξεζίκεπαλ σο βιήκαηα ζηνλ θπλεγεηηθφ 

εμνπιηζκφ ηνπο ή απνηεινχζαλ κέξνο έλζεησλ εξγαιείσλ θαη ηφηε ρξεζίκεπαλ ζε 

εξγαζίεο πνπ πεξηειάκβαλαλ θνπή ή μχζηκν.  

 

4.5.4. Εγχειρηματικό αλυςύδα Γραβϋττιασ 

 
Ζ ηερλνινγία ησλ κηθξνιεπίδσλ κε ξάρε ηεο Γξαβέηηηαο θαη ηεο Ωξηλάθεηαο είλαη 

δηαθνξεηηθή. Ζ ζχλδεζε ησλ ιηζνηερληψλ κε ηελ Γξαβέηηηα πνιηηηζκηθή θάζε, 

γίλεηαη κέζσ ηεο παξαηήξεζεο φηη ππάξρεη κηα μαθληθή αχμεζε ζηελ παξνπζία 

κηθξνιεπίδσλ κε ξάρε θαη φηη έρεη αιιάμεη ε ηερλνινγηθή αιπζίδα παξαγσγήο ησλ 

ιεπίδσλ θαη ησλ κηθξνιεπίδσλ. ηα αλαγλσξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο 

πεξηφδνπ, πξνζηίζεηαη ε πιήξεο απνπζία ραξαθηεξηζηηθψλ ηερλέξγσλ ηεο 

Ωξηλάθεηαο θαη ε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο κηθξνγιπθίδαο. Αθφκα, εληνπίδνληαη 

δηαθνξέο ζηελ ρξήζε ησλ ζέζεσλ αλάκεζα ζηελ Ωξηλάθεηα θαη ηελ Γξαβέηηηα. ηηο 

Ωξηλάθεηεο ζέζεηο ν αξηζκφο ησλ επαλαιακβαλφκελσλ επεηζνδίσλ εγθαηάζηαζεο 

είλαη κεγαιχηεξνο, ηα ηέρλεξγα θαη νη δνκέο είλαη πεξηζζφηεξα, αθφκα θαη νη εζηίεο 

είλαη πεξηζζφηεξεο. Ζ εκθάληζε ιηζνηερληψλ κηθξνιεπίδσλ κε ξάρε ζηα Βαιθάληα 

καξηπξάηαη πνιχ λσξίηεξα απφ ηελ άλζηζε ηεο Ωξηλάθεηαο ζηελ Δπξψπε (28000 π 

π.). Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ παξάιιειε χπαξμε ηεο ιηζνηερλίαο απηήο κε ηελ 

Ωξηλάθεηα, γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (Kozlowski, 2008: 5).  

 
 

4.5.5. Εγχειρηματικό αλυςύδα Επιγραβϋττιασ 

 

ηελ Διιάδα, ην αξρείν είλαη ηφζν απνζπαζκαηηθφ φπνπ θαζίζηαηαη αδχλαηε ε 

αλαγλψξηζε θάπνησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ γηα απηή ηελ ηδηαίηεξε πνιηηηζκηθή 

θάζε. Ζ Δπηγξαβέηηηα έρεη βξεζεί ζηελ Πεινπφλλεζν θαη φζεο άιιεο ζέζεηο 

αλαθέξνληαη, απηφ γίλεηαη κέζα απφ ζπγθξίζεηο κε γεηηνληθέο πεξηνρέο ή κε ζέζεηο 

πνπ έρνπλ θνηλά ζηνηρεία ζηηο ιηζνηερλίεο ηνπο. πρλά, ε Δπηγξαβέηηηα ζεσξείηαη σο 

ν πξφδξνκνο ηεο Μεζνιηζηθήο πεξηφδνπ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, απηέο νη δπν 
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ζπλδένληαη. Πξνηείλεηαη κηα ρξνλνιφγεζε πεξίπνπ ζηα 30000 π. π. – 23000
23

 π. π. 

θαη πεξίπνπ ζηα 20000 – 12000 π. π. γηα ηελ Γξαβέηηηα θαη ηελ Δπηγξαβέηηηα ηεο 

Διιάδαο. Ζ έληαμε ιηζνηερληψλ ζηελ Δπηγξαβέηηηα, επηηπγράλεηαη θπξίσο κέζα απφ 

ζπγθξηηηθά δεδνκέλα κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά, 

αλαθέξεηαη ν κηθξνιηζηθφο ραξαθηήξαο ησλ ιηζνηερληψλ θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο 

ζηελ παξαγσγή ιεπίδσλ. Σν κφλν θνηλφ ζηνηρείν κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν είλαη ε 

πξνηίκεζε γηα ηηο πξψηεο χιεο θαη, αλ φρη ηφζν ε εληαηηθφηεηα, ε ρξήζε ησλ ζέζεσλ 

πνπ παξακέλεη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην θπλήγη.  

ην γξάθεκα 10, αλαθέξεηαη ε αληηπξνζψπεπζε ησλ πνιηηηζκηθψλ θάζεσλ ηεο 

Ωξηλάθεηαο, ηεο Γξαβέηηηαο θαη ηεο Δπηγξαβέηηηαο. Απηφ πνπ παξαηεξνχκε είλαη ε 

κεγάιε αληηπξνζψπεπζε ηεο θαηεγνξίαο ησλ αδηάγλσζησλ ιηζνηερληψλ, φπνπ 

δηαθαίλεηαη παξάιιεια θαη ε αδπλακία ηεο έξεπλαο θαη ε δπζθνιία έληαμεο ηνπο ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ηερλνπνιηηηζκηθφ πιαίζην. Απηφ ζα εμππεξεηνχζε ηνλ ζπλνιηθφ 

ραξαθηήξα ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο, θαζψο εληνπίδνληαη αιιαγέο ζηνλ 

Αλζξσπνινγηθφ ηχπν, ζην θιίκα θαη ζηηο πξαθηηθέο εγθαηάζηαζεο θαη θπλεγηνχ. 

Γεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο δεδνκέλσλ γηα ηελ πεξίνδν απηή, δελ είκαζηε ζε ζέζε λα 

θάλνπκε αζθαιείο ζπζρεηηζκνχο ζρεηηθά κε ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ εγγξάθνληαη ζηα 

ιίζηλα ηέρλεξγα.  

 

  

Γξάθεκα 10. Πνζνζηό αληηπξνζώπεπζεο ησλ πνιηηηζκηθώλ θάζεσλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ 

ιεπίδεο θαηά ηελ Αλώηεξε Παιαηνιηζηθή Επνρή 

                                                      
23

 Βι. Table 11.7 θαη Table 11.8 γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ξαδηνρξνλνινγήζεηο, 

φπσο αλαθέξεηαη ζην πξφζθαην άξζξν ηεο Elefanti & Marshal, 2015: 203, 205. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.  Μεςολιθικό Εποχό 

 

Ζ πνιχ κηθξή αληηπξνζψπεπζε ησλ ζέζεσλ ηεο Μεζνιηζηθήο θαη αληίζηνηρα ηα  

αθφκα κηθξφηεξα πνζνζηά ζε ιεπίδεο θαη κηθξνιεπίδεο, εληζρχνπλ ηελ αηληγκαηηθή 

θχζε ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνινπζεί κεηά ην ηέινο ηνπ Πιεηζηφθαηλνπ. Ζ Μεζνιηζηθή 

ζηελ Διιάδα
24

 είλαη θαζπζηεξεκέλε ζε ζρέζε κε ηελ εκθάληζε ηεο πεξηφδνπ, γηα 

παξάδεηγκα ζε Ηηαιία θαη Ηζπαλία.
25

 Δπνκέλσο, απηφ πνπ βιέπνπκε είλαη κηα  κεξηθή 

κφλν εηθφλα ησλ ζέζεσλ θαη ησλ θαηαινίπσλ. Σν κφλν απφ ηα θαηάινηπα πνπ κέλεη 

λα πεξηγξάςνπκε είλαη ηα ιίζηλα εξγαιεία θαη νη ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο, πνπ έρνπλ 

ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε κηαο ηζηνξηθήο-πνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο θαη θπξίσο 

ηππνινγηθήο, γηα ηνλ ζσδφκελν πιηθφ πνιηηηζκφ. (Pluciennik, 2008: 332). ηελ 

Διιάδα, ε πνιχ κηθξή ζε αξηζκφ παξνπζία ζέζεσλ παξνπζηάδεη έληνλε αληίζεζε ζε 

ζρέζε κε ηελ εηθφλα ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνεγείηαη θαη ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνινπζεί.  

χκθσλα κε ηνλ Runnels, 1995: 706, νη ζέζεηο είλαη 12 ην πνιχ ζηνλ αξηζκφ ελψ ε 

Perlès, 2001: 20-37 θαη ε Galanidou & Perlès (2003), κηιάλε γηα έλα αθφκα 

κηθξφηεξν αξηζκφ ζέζεσλ, απφ ηηο νπνίεο πνιχ ιίγεο έρνπλ δεκνζηεπηεί θαη 

παξνπζηαζηεί ιεπηνκεξψο. Απηφ έρεη νδεγήζεη ζην ραξαθηεξηζκφ, γηα ηελ Διιάδα 

θαηά ηε Μεζνιηζηθή πεξίνδν, σο έξεκνπ ηφπνπ. Παξφια απηά, ζην ζπήιαην Φξάγρζη 

ζηελ Αξγνιίδα θαη ζην ζπήιαην ηεο Θεφπεηξαο ζηε Θεζζαιία, ζψδεηαη κηα 

αδηαηάξαθηε ζηξσκαηνγξαθία, πνπ ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ηε Νενιηζηθή πεξίνδν 

(Pluciennik, 2008: 347). Ο Runnels (1995, φπσο αλαθέξεηαη ζην Pluciennik, 2008: 

349) πηζηεχεη φηη νη Μεζνιηζηθνί, πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηε ζάιαζζα άλζξσπνη, δελ 

έρνπλ θακία ζρέζε κε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Πιεηζηφθαηλνπ. Πξνηείλεη λα θαληαζηνχκε 

θαη ηηο δπν νκάδεο, λα κνηξάδνληαη ην εμήο θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ: ηελ έληνλε 

                                                      
24

 Βι. Table 3.3 (Facorellis, 2003: 56-64) φπνπ δίλεηαη έλαο ιεπηνκεξέζηαηνο πίλαθαο κε φια ηα 

ζηνηρεία ησλ ξαδηνρξνλνινγήζεσλ ησλ ειιεληθψλ ζέζεσλ, γηα ηελ πεξίνδν κεηαμχ 12400-8500 π. π.  
25

 Βι. Table 13.1 (Pluciennik, 2008: 330-331) φπνπ αλαθέξνληαη φιεο εθείλεο νη ρξνλνινγήζεηο γηα 

ηελ Δπξσπατθή Μεζνιηζηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ειιεληθψλ δεδνκέλσλ. Οη ειηθίεο 

αλαθέξνληαη θαη ζηε κνξθή π. π. (πξηλ απφ ην παξφλ) αιιά θαη ε αληηζηνίρηζε ηνπο κε ηε ζπκβαηηθή 

π. Υ. (πξν Υξηζηνχ) ρξνλνιφγεζε. Γεκηνπξγείηαη κηα ζχγρπζε θαζψο, φπσο καο αλαθέξεη ν 

Facorellis, (2003: 51) νη ζπκβαηηθέο ξαδηνρξνλνινγήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

ρξνλνινγηθή έληαμε ηεο θεξακηθήο θαη ησλ ιίζηλσλ ηερλέξγσλ, ζηηο αληίζηνηρεο πνιηηηζκηθέο θάζεηο. 

ηαλ ηα δείγκαηα πξνο ρξνλνιφγεζε ζρεκαηίδνληαη απφ ηελ παξνπζία ηνπ αηκνζθαηξηθνχ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα, ηφηε ε ρξνλνιφγεζε είλαη αμηφπηζηε. ηαλ ηα δείγκαηα πξνέξρνληαη απφ ζρεκαηηζκνχο 

ζε  ζάιαζζεο θαη ιίκλεο, ηφηε ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ηφζν αμηφπηζηα. Τπάξρνπλ αθφκα δπν ιφγνη 

πνπ εληζρχνπλ ηε ζχγρπζε απηή. Ο έλαο είλαη νη πξψηκεο ξαδηνρξνλνινγήζεηο πνπ δελ έρνπλ 

δηνξζσζεί κε βάζε ηα ζηαζεξά ηζφηνπα θαη επεηδή απηέο νη ρξνλνινγίεο κεηαηξέπνληαη ζε έηε πξν 

Υξηζηνχ, απιά αθαηξψληαο 1950 ρξφληα απφ ηε ζπκβαηηθή ειηθία. Σα ξαδηελεξγά ξνιφγηα πξέπεη λα 

κεηαηξαπνχλ ζε ρξφληα θαη νη επηζηήκνλεο πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ φζν ην δπλαηφλ ζπκβαηηθά 

ζεκεία.  
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θηλεηηθφηεηα. Ζ Perlès (1995, φπσο αλαθέξεηαη ζην Pluciennik, 2008: 349), απφ ηελ 

άιιε, πηζηεχεη φηη ην ρξνλνινγηθφ θελφ είλαη απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο ζηηο 

κεηαθηλήζεηο, απφ ηηο παξάρζηεο πεδηάδεο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ νξεηλψλ 

πεξηνρψλ, ζε κηα πην πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα πνπ επηθεληξψζεθε ζηηο παξάρζηεο 

πεδηάδεο.  

Έρεη γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα απνδνζνχλ πνιηηηζκηθνί θαη ηππνινγηθνί φξνη, νη νπνίνη 

έρνπλ πξνθαιέζεη ζχγρπζε θαη παξάιιεια πνιιαπιαζηαζκφ ησλ αληίζηνηρσλ φξσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Ηβεξηθή ρεξζφλεζν, ηα ιίζηλα, άιινηε εληάζζνληαη ζηελ 

«Αλψηεξε Μεζνγεηαθή Μαγδαιήληα», άιινηε ζηελ Δπηκαγδαιήληα, 

Μεηακαγδαιήληα, ζηελ Σειηθή ή Καηψηεξε Μεζνγεηαθή Μαγδαιήληα ή αιιηψο ζηε 

Μεζνιηζηθή, ελψ άιινη ηηο απνδίδνπλ ζηελ Δπηπαιαηνιηζηθή, Azilian ή Aziloid. ηε 

Νφηηα Γαιιία, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Ηηαιίαο θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, νη 

ιηζνηερλίεο ηεο ηειεπηαίαο Παγεηψδνπο, ζεσξνχληαη σο επηηεχγκαηα ηεο 

Δπηγξαβέηηηαο, ε νπνία ηππηθά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηηο ιηζνηερλίεο ηεο 

Σειηθήο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Αλ θαη απηέο νη 

ιηζνηερλίεο ραξαθηεξίδνληαη σο κηθξνιηζηθέο θαη έρνπλ πςειά πνζνζηά 

κηθξνιεπίδσλ κε ξάρε, εκθαλίδνπλ θαη πνιινχο γεσκεηξηθνχο κηθξφιηζνπο 

(Pluciennik, 2008: 332-333).  

Ζ αλζξψπηλε παξνπζία θαηά ηηο πξψηκεο θάζεηο ηνπ Οιφθαηλνπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 

επηβεβαηψλεηαη. Μέλεη λα νινθιεξσζεί ε εηθφλα πνπ αξρίδνπκε λα ζρεκαηίδνπκε γηα 

ηελ θνηλσλία ηνπο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ 

ιίζνπ. Πξνο ην παξφλ θξίλεηαη αδχλαην λα απνδσζεί ε ιηζνηερλία κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ηερλνπνιηηηζκηθή παξάδνζε. Φαίλεηαη φηη νη Μεζνιηζηθνί, ζηξάθεθαλ 

θπξίσο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε ζάιαζζα, αιιά απηφ 

αληηθαηνπηξίδεη ηε κηζή αιήζεηα. Μεζνιηζηθέο ζέζεηο, αλαθαιχθζεθαλ θαη ζηελ 

ελδνρψξα, ζπκπιεξψλνληαο ηηο γλψζεηο καο γηα ηελ δπζαλάγλσζηε απηή πεξίνδν 

(Galanidou, 2003).  

 

5.1. Οη Μεζνιηζηθέο ιεπίδεο  

 

ην ζπήιαην ηεο Θεόπεηξαο νη κηθξνιεπίδεο θαη ηα κηθξνιηζηθά εξγαιεία, πνπ 

επηθξαηνχζαλ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, ηψξα είλαη ζπάληα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη 

θαη ε απνπζία ηεο ηερληθήο ηεο κηθξνγιπθίδαο. Αλ δελ πξνέξρνληαη απφ αλάκημε 
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ζηξσκάησλ κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεηαη κηα δηαθνξεηηθή ππφ-θάζε ησλ 

ιηζνηερληψλ. Ζ ζέζε ζηε Θεφπεηξα κνηξάδεηαη αξθεηά φκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ην 

Φξάγρζη, ηα Γηνχξα, ην ηδάξη θαη  νξηζκέλεο επξσπατθέο Μεζνιηζηθέο ιηζνηερλίεο. 

Ζ πξψηε χιε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ν ξαδηνιαξίηεο (Αδάκ, 2000: 165).  

Σν ζπήιαην ηνπ Ζαΐκε, ζηελ Καθηά θάια Αηηηθήο, απνηειεί κηα ζέζε ε νπνία 

παξέκεηλε ζηελ αθάλεηα, ιφγσ ηεο παιαηφηεηαο ηεο δεκνζίεπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αλαζθαθήο θαη ίζσο ιφγσ ηνπ αηθλίδηνπ ζαλάηνπ ηνπ αλαζθαθέα 

A. Markovits. Σν ζπήιαην απέδσζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ ιίζηλσλ ηερλέξγσλ, πνπ θαηά 

θχξην ιφγν απνδίδνληαη ζηελ Μεζνιηζηθή πεξίνδν. Ζ ιηζνηερλία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ παξνπζία γεσκεηξηθψλ κηθξφιηζσλ, θαηαζθεπαζκέλσλ ζε ππφβαζξα 

κηθξνιεπίδσλ, απφ ηελ παξνπζία κηθξνγιπθίδσλ θαη απφ ηελ πιήξε απνπζία 

κηθξνιεπίδσλ κε ξάρε (Galanidou, 2003: 104-106).  

Σν ζπήιαην Ulbrich, ζηελ Πεινπφλλεζν, είλαη αθφκα έλα απφ ηα ζπήιαηα πνπ 

αλαθάιπςε ν Markovits, ην νπνίν παξνπζηάδεη έλαλ εληειψο δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα. 

Δδψ ηα ηέρλεξγα είλαη πνιπάξηζκα, θαίλεηαη φηη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηαθνξεηηθέο 

πξψηεο χιεο θαη ην θχξην ππφβαζξν πνπ απνζπνχζαλ ήηαλ νη θνιίδεο. Παξφια απηά, 

καξηπξάηαη κηα εληππσζηαθή παξνπζία κηθξνιεπίδσλ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζε 

γεσκεηξηθνχο κηθξφιηζνπο, κε άκεζε, απφηνκε θαη εκη-απφηνκε επεμεξγαζία. ην 

θαηψηεξν ζηξψκα, αλαθέξεηαη ε χπαξμε κηθξνιεπίδσλ κε ξάρε, ελψ νη κηθξφιηζνη 

δελ παξνπζηάδνπλ πιένλ έληνλν ην γεσκεηξηθφ ζηνηρείν. Ζ ξάρε εδψ έρεη 

δηακνξθσζεί κε άκεζε ή αλάζηξνθε θαη απφηνκε επεμεξγαζία (Galanidou, 2003: 

107,108).  

ην ζπήιαην Φξάγρζη, κεηά απφ έλα ρξνλνινγηθφ θελφ 650 ρξφλσλ πεξίπνπ, απφ ηελ 

ηειεπηαία θάζε ηεο Παιαηνιηζηθήο πεξηφδνπ, εληνπίδεηαη ε Μεζνιηζηθή θάζε 

θαηνίθεζεο ζην ζπήιαην, πνπ παξνπζηάδεη αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο αιιά θαη 

νκνηφηεηεο κε ηελ πεξίνδν πνπ πξνεγήζεθε. Ζ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ νξίδεηαη ην 9600 

π. π. θαη δηήξθεζε κέρξη θαη 7950 π. π. πεξίπνπ (8500-7000 π. Υ.). Ζ Perlès (1987b) 

αλαγλψξηζε ηξεηο θάζεηο ηεο Μεζνιηζηθήο θαηνίθεζεο, κηα Καηψηεξε, κηα Αλψηεξε 

θαη κηα Σειηθή, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ιίζηλεο θάζεηο VII, VIII, IX (Stroulia, 2010: 

17). Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ είλαη φηη εμαθαλίδνληαη φια εθείλα ηα 

ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ Παιαηνιηζηθή πεξίνδν θαη είλαη ε παξνπζία ιεπίδσλ, 

νη γεσκεηξηθνί κηθξφιηζνη, νη κηθξνιεπίδεο κε ξάρε, ελψ δελ καξηπξάηαη πιένλ ε 

ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο κηθξνγιπθίδαο (εηθ. 49) (Perlès, 1987b, 1999b, 2003). ηελ 

Καηψηεξε Μεζνιηζηθή, νη κηθξφιηζνη κεηψλνληαη, απφ 60% πνπ αληηπξνζσπεχνληαλ 
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ζηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, ζε 8%. ε απηή ηελ πεξίνδν είλαη πνπ εκθαλίδεηαη θαη 

κειηαθφο νςηαλφο αιιά ζε πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο. ηελ Αλψηεξε Μεζνιηζηθή, 

παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ κηθξφιηζσλ, δηαθνξεηηθήο φκσο 

ηππνινγίαο, θαζψο θαη κηα αχμεζε ζηελ παξνπζία ηνπ κειηαθνχ νςηαλνχ. Ζ ηειηθή 

Μεζνιηζηθή, εκθαλίδεη κηα παξφκνηα εηθφλα κε ηελ Καηψηεξε Μεζνιηζηθή, φπνπ 

κεηψλνληαη ζεκαληηθά πάιη ηα κηθξνιηζηθά ηέρλεξγα θαη νη κηθξνιεπίδεο κε ξάρε 

(άκςσλ, 2010: 40-42). Έρνπλ γίλεη νξηζκέλεο πξνζπάζεηεο λα εξκελεπηεί απηή ε 

δηαθνξεηηθή εηθφλα πνπ καο δίλεηαη θαη νη εξκελείεο πξνζαλαηνιίδνληαη αιιαγή ζηηο 

πξαθηηθέο θπλεγηνχ κεγάισλ δψσλ, ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζηηο ζαιάζζηεο 

πεγέο, ζηε βξαρεία θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ θαη νπσζδήπνηε ζηε ρακειή πνηφηεηα ηεο 

πξψηεο χιεο, φπνπ έζεηε πεξηνξηζκνχο πνπ νδήγεζαλ ζηελ παξαγσγή άθζνλσλ 

ππνβάζξσλ θνιίδσλ (άκςσλ, 2010, Stroulia, 2010, Perlès, 1987b, 1999b, 2003). 

 

 

 

 

 

Εηθ. 49. Οη ιηζνηερλίεο ηεο Αλψηεξεο Μεζνιηζηθήο απφ ην Φξάγρζη (Perlès, 2001: 33) 

 

Σν ιεπηφ Μεζνιηζηθφ ζηξψκα ζην ζπήιαην ηεο Κιεηζνύξαο, έδσζε έλαλ κηθξφ 

αξηζκφ ιίζηλσλ ηερλέξγσλ αιιά κε έλαλ μεθάζαξν ραξαθηήξα. Ζ πξψηε χιε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ν ππξηηφιηζνο, ελψ ζην ζηξψκα εκθαλίδεηαη θαη ν νςηαλφο ζε 

κηθξφηεξεο πνζφηεηεο. πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο γηα ηελ θαηαζθεπή ιεπίδσλ θαη 

κηθξνιεπίδσλ. Δμαξρήο θάλεθε ε πξνηίκεζε ηνπο γηα ηελ παξαγσγή ππνβάζξσλ 

θνιίδσλ, ελψ ζε φια ηα ζηξψκαηα καξηπξνχληαη ιεπίδεο κε επεμεξγαζία, θπξίσο 
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πιεπξηθή αιιά θαη σο ηεξκαηηθά μέζηξα. ηα θαηψηεξα ζηξψκαηα βξέζεθαλ 

κηθξνιεπίδεο θαη κηθξφιηζνη  (εηθ. 50) (άκςσλ, 2010: 45-46, Koumouzelis et al., 

2003: 113 - 115) Γηα ην ζπήιαην ηεο Κιεηζνχξαο, δφζεθε ε ρξνλνιφγεζε ζηα 

9150±220 π. π. Φαίλεηαη φηη ε Μεζνιηζηθή θαηάιεςε ηνπ ζπειαίνπ έγηλε απφ 

απνκνλσκέλεο νκάδεο, αξθεηά ζπληεξεηηθέο, αλζξψπσλ ησλ νπνίσλ νη ιηζνηερλίεο 

έρνπλ βαζηέο ξίδεο ζηε Γξαβέηηηα παξάδνζε (Kaczanowska et al., 2010: 196, 

Koumouzelis et al., 2003: 118)  

 

 

Εηθ. 50. Μηθξνιεπίδα απφ νςηαλφ απφ ην Μεζνιηζηθφ ζηξψκα ζην ζπήιαην ηεο Κιεηζνχξαο 

(Koumouzelis et al., 2003: 120). 

 

Σν ζπήιαην ηνπ Κύθισπα, ζηηο Βφξεηεο πνξάδεο, έδσζε επξήκαηα ηεο 

Μεζνιηζηθήο θαη Νενιηζηθήο πεξηφδνπ. Ζ ζέζε ζηα Γηνχξα είλαη απνκνλσκέλε θαη 

απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηνλ κηθξφ αξηζκφ ησλ ηερλέξγσλ πνπ βξέζεθαλ. Ζ αλψηεξε 

ρξνλνινγία πνπ δφζεθε γηα ηα ζηξψκαηα ηεο Μεζνιηζηθήο είλαη ηα 8600-8300 π.Υ. 

θαη ε θαηψηεξε ρξνλνινγία ην  6660-6530 π.Υ. Δμαξρήο δηαθξίζεθαλ ηα ηέρλεξγα 

πνπ ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα ζε ππξηηφιηζν, κε απηά ηνπ νςηαλνχ, σο δπν δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο. Δπίζεο, δηαθξίζεθε κηα Καηψηεξε θαη κηα Αλψηεξε Μεζνιηζηθή 

θαηάιεςε ηνπ ζπειαίνπ. Σν θξηηήξην ηεο δεχηεξεο δηάθξηζεο, είλαη ε απνπζία 

επξεκάησλ απφ νςηαλφ θαη ιεπίδσλ κε ξάρε γηα ηελ Καηψηεξε Μεζνιηζηθή 

(άκςσλ, 2010: 60, 2007: 28, 34). πλνιηθά, βξέζεθε έλαο κηθξφο αξηζκφο 

ηερλέξγσλ (179), φπνπ νη ιεπίδεο ππξηηφιηζνπ ήηαλ 9 θαη νη ιεπίδεο απφ νςηαλφ ήηαλ 

17 (εηθ. 51). ηελ πεξίπησζε ησλ ηερλέξγσλ απφ ππξηηφιηζν, νη θνιίδεο ππεξέρνπλ 

αξηζκεηηθά, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ νςηαλνχ παξαηεξνχκε αξθεηέο ιεπίδεο θαη 

επεμεξγαζκέλα εξγαιεία
26

 (Kaczanowska & Kozlowski, 2008: 170, Sampson et al., 

2003: 123). Οη δηαθνξέο πνπ αληρλεχνληαη ζηα δηαθνξεηηθά είδε πεηξσκάησλ 

εξκελεχνληαη είηε κε βάζε ηελ αλάκεημε ησλ ζηξσκάησλ κε ηα Νενιηζηθά ζηξψκαηα, 

                                                      
26

 Ο άκςσλ (2007: 382) ραξαθηεξίδεη ηελ ιηζνηερλία σο «άζρεκε» επεξεαδφκελνο απφ ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ηεο Perles γηα ην Φξάγρζη. Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δπν ζέζεσλ είλαη νη πξαθηηθέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο (άκςσλ, 2007: 386). 
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νπφηε ε παξνπζία ηερλέξγσλ νςηαλνχ είλαη δηθαηνινγεκέλε, είηε εξκελεχνληαη ππφ 

ην πξίζκα αληαιιαγψλ θαη κεηαθηλήζεσλ κεηαμχ ησλ πιεζπζκψλ. Απηή ε άπνςε 

εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ιεπίδεο νςηαλνχ έρνπλ κεηαθεξζεί ζην ζπήιαην, ζε 

κνξθή ηειηθψλ πξντφλησλ (Kaczanowska & Kozlowski, 2006: 80). Οη θνιίδεο θαη νη 

ιεπίδεο απνζπψληαλ κε ηηο ίδηεο ηερληθέο. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα ππφβαζξα 

έρνπλ πξνέιζεη απφ επζχγξακκα επίπεδα επίθξνπζεο. Οκνηάδνπλ θαη νη θηέξλεο ησλ 

δπν ππνβάζξσλ. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ζθιεξφο θξνπζηήξαο, 

ελψ ζπάληα αλαθέξεηαη ε ρξήζε καιαθνχ θξνπζηήξα ή πίεζεο (Sampson et al., 2003: 

127).  

 

 

Εηθ. 51. Λεπίδεο απφ νςηαλφ απφ ηε ζέζε ζην ζπήιαην ηνπ Κχθισπα ζηηο Βφξεηεο πνξάδεο 

(Sampson et al., 2003: 126) 

 

Ο Μαξνπιάο ηεο Κχζλνπ είλαη ε δεχηεξε Μεζνιηζηθή ζέζε πνπ αλαθαιχθζεθε ζην 

Αηγαίν. Πξνηείλεηαη κηα ρξνλνιφγεζε ζηα 9440±40 π. π. (8850-8550 π. Υ.) πνπ 

πξνέξρεηαη απφ δείγκαηα άλζξαθα (άκςσλ, 2010: 93). Σν ιηζνηερληθφ ζχλνιν ήηαλ 

αξθεηά κεγάιν, ε αληηπξνζψπεπζε ησλ ιεπίδσλ φκσο, απνθιεηζηηθά ζε νςηαλφ, κε 

κνλαδηθή εμαίξεζε κηα ιεπίδα ζε ιεπθφ ππξηηφιηζν (εηθ. 52), είλαη πεληρξή. 

πγθεθξηκέλα βξέζεθαλ 14 ιεπίδεο, έλαληη ησλ 2128 ηερλέξγσλ ζπλνιηθά. Απηφ πνπ 

παξαηεξεί θαλείο, είλαη κηα ηερλνινγία βαζηζκέλε ζηελ παξαγσγή θνιίδσλ θαη απηφ 

ηζρχεη αθφκα θαη γηα ηελ πξψηε χιε ηνπ νςηαλνχ. Απηή ε δπζαλαινγία εξκελεχηεθε 

σο κηα πξνζαξκνγή ζηηο πξψηεο χιεο ηνπ λεζηνχ, πνπ έζεηαλ πεξηνξηζκνχο σο πξνο 

ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο πξψηεο χιεο (Sampson et al., 2002: 46, 52-55).  

 

 

Εηθ. 52. Ζ κνλαδηθή ιεπίδα απφ ππξηηφιηζν πνπ βξέζεθε ζηνλ Μαξνπιά Κχζλνπ (Sampson et al., 

2002: 57) 
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ηελ Ηθαξία, ε κφλε ζέζε πνπ απέδσζε ηέρλεξγα ιεπίδσλ θαη κηθξνιεπίδσλ ήηαλ ε 

ζέζε Κεξακέ Ι. Ο ραξαθηήξαο ησλ ιηζνηερληψλ πξνζαλαηνιίδεηαη πάιη ζηελ 

παξαγσγή θνιίδσλ θαη απηφ ηζρχεη θαη γηα ηελ θαηεγνξία ησλ απνθξνπζκάησλ πνπ 

έρνπλ κεηαηξαπεί ζε εξγαιεία. Οη ιεπίδεο είλαη ζπάληεο, ελψ ζην ζχλνιν επξίζθνληαη 

θαη κηθξνιεπίδεο κε ξάρε, σο κηθξφιηζνη. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ηερλέξγσλ έρεη 

θαηαζθεπαζηεί ζε ππξηηφιηζν, ελψ εκθαλίδεηαη θαη νςηαλφο ζε κηθξφηεξεο 

πνζφηεηεο, απηή ηε θνξά απφ ηε Μήιν αιιά θαη ην Γπαιί ηεο Νηζχξνπ. Οη 

πεξηζζφηεξεο ιεπίδεο έρνπλ βξεζεί ζε πξψηε χιε νςηαλνχ. Ζ ρξνλνινγήζεηο 

ηνπνζεηνχλ ηε ζέζε ζηα 10152±1640 π. π. θαη ζηα 11085±3282. 
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5.2. Σύνθεςη δεδομϋνων 

5.2.1. Γεωγραφικό διαςπορϊ 
 

Ζ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο καο θηάλεη ζε έλα ζεκείν φπνπ ζα επηρεηξεζεί κηα 

δηαθνξεηηθή αλάγλσζε, κε βάζε ην γεγνλφο ηεο έιιεηςεο ιεπίδσλ θαη κηθξνιεπίδσλ. 

Οη πνιχ ζεκαληηθέο ζέζεηο ηεο Μέζεο θαη Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο, θπξίσο ζηελ 

Ήπεηξν (Αζπξνράιηθν, Καζηξίηζα, Κιεηδί), πιένλ εγθαηαιείπνληαη θαη απηφ 

εξκελεχεηαη κε βάζε ηηο αιιαγέο ζηηο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο, θαζψο θαη ηεο πνιχ 

ζεκαληηθήο αιιαγήο ζην θιίκα θαη ην πεξηβάιινλ (Kaczanowska & Kozlowski, 

2016: 198). Ζ Galanidou (2003: 109-110) πξνηείλεη λα απνδψζνπκε ηελ έιιεηςε ησλ 

ζέζεσλ ζηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν δσήο απηψλ ησλ νκάδσλ θαη φρη ζηελ πεξηνξηζκέλε 

έξεπλα γηα ηελ πεξίνδν ηνπ Οιφθαηλνπ. Αξθεηά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα απέηπραλ 

ζηνλ εληνπηζκφ ηέηνησλ ζέζεσλ, θπξίσο ζηελ Ήπεηξν θαη ηε Μαθεδνλία. ηελ 

πιεηνλφηεηα ηνπο νη ζέζεηο  επξίζθνληαη ζηηο παξάρζηεο πεδηάδεο ή ζε εγγχηεηα κε 

απηέο, θπξίσο ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ (ηδάξη Κέξθπξαο) θαη ηνπ Αηγαίνπ (Ηθαξία, 

Μαξνπιάο Κχζλνπ, ζπήιαην Κχθισπα ζηα Γηνχξα) θαη ζηελ Πεινπφλλεζν 

(Φξάγρζη, Κιεηζνχξα), ελψ έθπιεμε απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην ζπήιαην ηεο 

Θεφπεηξαο, ζψδεη κηα ζηξσκαηνγξαθία, πνπ πεξηιακβάλεη κηα εγθαηάζηαζε πνπ 

θαίλεηαη λα ζπλερίδεηαη θαη ηελ πεξίνδν πνπ ζπδεηάκε. ην γξάθεκα 11, έρνπλ 

ζπιιερζεί φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηε Μεζνιηζηθή ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν θαη θαίλεηαη έληνλα ε δηαθνξά κε ηηο πεξηφδνπο πνπ πξνεγήζεθαλ. ηε 

δηακφξθσζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ γξαθήκαηνο ζπλέβαιε ε έιιεηςε ησλ πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ απφ ηηο δεκνζηεχζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. πσο ήηαλ αλακελφκελν, ε 

παξνπζία ιεπίδσλ είλαη ηζρλή θαη ν αξηζκφο ησλ κηθξνιεπίδσλ, ζπάληα αλαθέξεηαη 

ζηηο δεκνζηεχζεηο θαη απηφ θαίλεηαη μεθάζαξα ζηνλ πίλαθα 3. Παξφια απηά, ε 

απνπζία ιεπίδσλ θαη κηθξνιεπίδσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ην γεληθφηεξν ραξαθηήξα ηεο 

Μεζνιηζηθήο ζηελ Διιάδα, φπνπ αληηπξνζσπεχεηαη πεληρξά, δηθαηνινγείηαη απφ ην 

ζχλνιν ησλ αιιαγψλ πνπ επηηειέζηεθαλ θαη έρνπλ ήδε αλαθεξζεί παξαπάλσ.  
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Γξάθεκα 11. Πνζνζηό αληηπξνζώπεπζεο ιεπίδσλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαηά ηε Μεζνιηζηθή 

Επνρή  

 

 

 

Πίλαθαο 3. Αξηζκόο δεκνζηεπκέλσλ ιεπίδσλ αλά ζέζε θαηά ηε Μεζνιηζηθή Επνρή 

 

Ο Μαξνπιάο, πνπ έρεη δψζεη θαη ηελ αξραηφηεξε ρξνλνινγία κέρξη ηψξα,  πεξίπνπ 

ζηα 9.500 ρξφληα π. π., καξηπξάεη κηα πξνζαξκνγή ησλ πιεζπζκψλ ζε ηνπηθέο 

πξψηεο χιεο, εθφζνλ επηθξαηεί ν ραιαδίαο, ρσξίο λα ιείπνπλ ηέρλεξγα απφ κειηαθφ 

140

26

Πελοπόννθςοσ Νθςιά

Μεζνιηζηθή: αληηπξνζώπεπζε ιεπίδσλ αλά 

γεσγξαθηθή πεξηνρή 

φνολο (Ν) = 166

Γεσγξαθηθή πεξηνρή Θέζε Αξηζκόο ιεπίδσλ 

Θεζζαιία Θεφπεηξα - 

Αηηηθή πήιαην Εαΐκε - 

Πεινπφλλεζνο Ulbrich - 

Πεινπφλλεζνο Φξάγρζη 186 

Πεινπφλλεζνο Κιεηζνχξα 140 

Αηγαίν πήιαην 

Κχθισπα 

26 

Αηγαίν Γηνχξα - 

Αηγαίν Ηθαξία - 

Αηγαίν Μαξνπιάο 14 
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νςηαλφ. Φπζηθά ππάξρνπλ θαη άιιεο ζέζεηο εθπξνζψπεζεο ηεο Μεζνιηζηθήο, αιιά 

ζηελ παξνχζα θάζε, ε αθήγεζε ζα αθνξά κφλν εθείλεο ηηο ζέζεηο πνπ απέδσζαλ 

ιηζνηερλίεο κε ζηνηρεία ιεπίδσλ ή κηθξνιεπίδσλ. Σα απνηειέζκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ, ελψ είλαη ειάρηζηεο νη ζέζεηο πνπ 

δελ απέδσζαλ ιεπίδεο ή κηθξνιεπίδεο. Οη κφλεο ζέζεηο πνπ βξέζεθαλ θαη πνπ είλαη 

ζηελ ελδνρψξα, είλαη ην ζπήιαην Φξάγρζη, ην ζπήιαην ηεο Κιεηζνχξαο, θαη ηα δπν 

ζηελ Αξγνιίδα, ην ζπήιαην ηεο Θεφπεηξαο ζηε Θεζζαιία θαη ην ζπήιαην ηνπ Εαΐκε, 

ζηελ Αηηηθή. 

Σν ρακειφ πνζνζηφ ησλ κηθξφιηζσλ, εξκελεχεηαη ζηα πιαίζηα ηεο κεησκέλεο 

ζεκαζίαο πνπ είρε ην θπλήγη θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο ζηελ ηξνθνζπιινγή 

ζαιηγθαξηψλ θαη θπηψλ. Σα εξγαιεία πνπ παξάγνληαλ ρξεζίκεπαλ ζε εξγαζίεο θνπήο 

θαη μπζίκαηνο. Φαίλεηαη επίζεο, ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο ζηηο ζαιάζζηεο πεγέο αιιά 

θαη ην ςάξεκα. Ίδην ραξαθηήξα θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη θαη ην ζπήιαην ηνπ 

Κχθισπα, φπνπ εθεί ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ ηνπηθφ ππξηηφιηζν, καδί κε ηνλ κειηαθφ 

νςηαλφ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ιηζνηερληψλ ηνπο. ε ζπλάξηεζε κε ηα ιίζηλα 

ηέρλεξγα, ζηε ζέζε βξέζεθαλ νζηέηλα εξγαιεία, φπσο αγθίζηξηα, καδί κε πνιιά νζηά 

ςαξηψλ θαη πνπιηψλ. Τπνλνείηαη ν επνρηθφο ραξαθηήξαο ηεο ζέζεο, φπνπ νη θάηνηθνη 

ηνπ ζπειαίνπ επηδίδνληαλ ζε εηδηθεπκέλεο πιένλ πξαθηηθέο ςαξέκαηνο θαη θπλεγηνχ 

πνπιηψλ (Sampson, 2014: 189-200). Ίδηνο ραξαθηήξαο καξηπξάηαη θαη ζην ηδάξη, 

αιιά θαη ζην ζπήιαην Ulbrich. ηα ζπήιαηα Φξάγρζη θαη Κιεηζνχξα, φπνπ ηα 

ιηζνηερληθά ζχλνια είλαη ιίγν κεγαιχηεξα, παξαηεξείηαη κηα πην εληαηηθή ρξήζε ηεο 

ζέζεο θαη κηα πξνηίκεζε γηα πξψηε χιε νςηαλνχ γηα ηα ππφβαζξα ιεπίδσλ θαη 

κηθξνιεπίδσλ. Ο ραξαθηήξαο ησλ ζέζεσλ έρεη έλα εκθαλή πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο 

ζαιάζζηεο πξαθηηθέο, ελψ ην ίδην ηζρχεη γηα ηε ζέζε Κεξακέ Η. Ζ ζπιινγή ησλ 

άγξησλ θπηψλ, ησλ ζαιάζζησλ καιαθίσλ θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πεγψλ ηξνθψλ ζηηο 

παξάρζηεο πεδηάδεο, ζηαδηαθά, αληηθαηέζηεζε ην θπλήγη κεγάισλ ζεξακάησλ (Perlès, 

2001: 36). ην γξάθεκα 12, θαίλνληαη νη επηινγέο ηνπο σο πξνο ηελ εγθαηάζηαζε, 

φπνπ θαίλεηαη κηα κηθξή ππεξνρή γηα ζέζεηο κέζα ζε ζπήιαηα, γεγνλφο πνπ ζπκθσλεί 

κε ηελ πεξίνδν πνπ πξνεγήζεθε.  
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Γξάθεκα 12. Πνζνζηό αληηπξνζώπεπζεο ζπειαίσλ θαη ππαίζξησλ ζέζεσλ θαηά ηε Μεζνιηζηθή 

Επνρή 

 

Σν κνλαδηθφ εξγαιείν πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηε ζχλζεζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο δσήο ζην Οιφθαηλν, είλαη ηα ιίζηλα ηέρλεξγα, πνπ βξίζθνληαη ζε 

αθζνλία ζε θάζε Παιαηνιηζηθή ζέζε. Μέζσ απηψλ, καο κεηαθέξεηαη ε γλψζε ηεο 

ηερλνηξνπίαο, ησλ ηερλνινγηθψλ παξαδφζεσλ, πνπ κεηαθέξνληαη απφ γεληά ζε γεληά, 

ησλ επηινγψλ γηα ηηο πξψηεο χιεο, θαζψο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ εθηεινχληαλ κέζα 

ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα (Rosen, 2012: 236, Kaczanowska & Kozlowski, 2006: 68). 

Ζ δξακαηηθή κείσζε ζε ππφβαζξα ιεπίδσλ θαη κηθξνιεπίδσλ, αληαλαθιά κηα 

κεηαβνιή απφ ηηο πξαθηηθέο θπλεγηνχ ζε κεγάια αλνηρηά δάζε, ζηηο πξψηεο 

παξαγσγηθέο θνηλσλίεο. Σν πεξηβάιινλ ηνπ Οιφθαηλνπ, επεξέαζε άκεζα ην ζχλνιν 

ησλ ιηζνηερληψλ, πνπ καο θαλέξσζε φηη νη πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ηξνθήο ηνπο άιιαμαλ. Ζ αθζνλία ησλ πξψησλ πιψλ ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνεγήζεθε, 

επεξεάζηεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηε θπηηθή θάιπςε, φπσο ζσζηά επηζεκαίλνπλ 

νη Kaczanowska θαη Kozlowski (2006: 67-69). Απφ ηελ άιιε, απνθαιχπηεηαη κηα 

δηαθξηηή ηερλνινγηθή παξάδνζε, δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηεο ππφινηπεο Δπξψπεο. 

Γηαθνξνπνηείηαη εληειψο απφ ηελ αληίζηνηρε Ναηνχθηα ηεο Δγγχο Αλαηνιήο, αιιά 

παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε ηελ Ν. Αλαηνιία (Perlès, 2001: 36). Δθείλε ηελ πεξίνδν 

εμαθαλίζηεθε ε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο κηθξνγιπθίδαο, θαζψο θαη ν ξφινο ηεο 

παξαγσγήο ιεπίδσλ γηα ηε κεηέπεηηα κεηαηξνπή ηνπο ζε κηθξφιηζνπο. Ο ξφινο απηφο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξαγσγή θνιίδσλ, φπσο δηαθαίλεηαη ζην γξάθεκα 13. 

Σν ζπκπέξαζκα απηφ έρεη θαζνιηθή ηζρχ γηα φιεο ηηο ζέζεηο ηεο Μεζνιηζηθήο, φπνπ 

έρνπλ αλαθεξζεί ιεπίδεο θαη κηθξνιεπίδεο. Δπνκέλσο, είλαη ζρεδφλ αδχλαην, λα 

54%

46%

Μεζνιηζηθή: ηύπνη ζέζεσλ

πιλαια

Τπαίκριεσ κζςεισ
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επηρεηξεζεί κηα αλαζχλζεζε ηεο ηερλνινγηθήο αιπζίδαο παξαγσγήο ιεπίδσλ ή 

κηθξνιεπίδσλ. Οη έξεπλεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ηεο κειέηεο ηνπ πιηθνχ, αιιά θαη 

ηεο αλαθάιπςεο λέσλ ζέζεσλ, ζα καο βνεζήζνπλ ζην λα εληάμνπκε ηα ιίζηλα 

ηέρλεξγα ιεπίδσλ θαη κηθξνιεπίδσλ, ζε έλα επξχηεξν πνιηηηζκηθφ πιαίζην, εθφζνλ 

δελ εμαθαλίδνληαη εληειψο. 

 

 

 

 

Γξάθεκα 13. Πνζνζηό αληηπξνζώπεπζεο ππνβάζξσλ ιεπίδσλ έλαληη ησλ ππνβάζξσλ θνιίδσλ 

θαηά ηε Μεζνιηζηθή Επνρή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν = 166

Ν = 5541

Λεπίδεσ Φολίδεσ

Μεζνιηζηθή: αληηπξνζώπεπζε ιεπίδσλ θαη θνιίδσλ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Νεολιθικό  

 
Ζ πνιχ κηθξή αληηπξνζψπεπζε ηεο Μεζνιηζηθήο πεξηφδνπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, 

δεκηνπξγεί κηα έληνλε αληίζεζε κε ηελ άλνδν ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ θαηά ηε 

Νενιηζηθή πεξίνδν, θαηλφκελν πνπ ίζσο απνδεηθλχεη κηα κε απηφρζνλε ζηξνθή πξνο 

ηελ θαιιηέξγεηα. Ζ εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο απαξρέο ηεο 

Νενιηζηθήο πεξηφδνπ (Perlès, 2001: 20). Βξηζθφκαζηε πιένλ ζηελ 7
ε
 ρηιηεηία θαη ηελ 

εγθαζίδξπζε κηαο νηθνλνκίαο βαζηζκέλεο ζηελ θηελνηξνθία, θάπνηεο πξψηκεο 

γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ πξψηε πξνζπάζεηα νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ, ππφ ηε 

κνξθή ρσξηψλ (κφληκεο θαηνηθίεο) (Perlès, 2001: 38). Σν θιίκα
27

  θαηά ηελ 7
ε
 

ρηιηεηία κε ηνπο πγξνχο ρεηκψλεο θαη ηα μεξά θαη πνιχ δεζηά θαινθαίξηα απνηέιεζε 

ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ηεο Νενιηζηθήο πεξηφδνπ, φπνπ 

παξαηεξείηαη κηα πξνζαξκνγή ζε μεξά πεξηβάιινληα, κε άκεζν αληίθηππν ζηηο 

πξψηκεο πξαθηηθέο κνληκφηεξεο εγθαηάζηαζεο (Perlès, 2001: 13,14).  

Οη ιηζνηερλίεο (Perlès, 2001, Θενράξεο, 1981: 81) δελ ζα κπνξνχζαλ λα κείλνπλ 

αλεπεξέαζηεο απφ ηηο αιιαγέο πνπ επηηειέζηεθαλ. ρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ 

εξγαιεηαθνχ ηνπο εμνπιηζκνχ είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζε νςηαλφ αιιά θαη ζε 

ππξηηφιηζν, απφ ηε κηα, εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, απφ ηελ άιιε, κε πξνέιεπζε κε 

ηνπηθή, πνπ έρεη εηζαρζεί ζηηο ζέζεηο. Ζ θαηλνηνκία ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξά ηηο 

ιεπίδεο έγθεηηαη ζην φηη πιένλ απηέο θπξηαξρνχλ ζην ζχλνιν ησλ ιηζνηερληψλ, ελψ 

αιιάδεη θαη ν ηξφπνο παξαγσγήο ηνπο. Σειεηνπνηείηαη ε ηερληθή ηεο πίεζεο θαη ηεο 

έκκεζεο θξνχζεο κε ηε ρξήζε καιαθνχ θξνπζηήξα, κε άκεζε απφξξνηα ηελ 

ηππνπνίεζε ηνπο. Ζ ηερληθή ηεο πίεζεο, επεηδή εκπιέθεη πεξηζζφηεξν εμνπιηζκφ 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο έρεη σο απνηέιεζκα ηε κνξθή ησλ ιεπίδσλ κε ηηο παξάιιειεο 

θαη επζχγξακκεο αθκέο. Ζ ηερληθή ηεο πίεζεο εθαξκφδεηαη κφλν γηα ηελ απφζπαζε 

ιεπίδσλ θαη κηθξνιεπίδσλ (Inizan et al., 1999: 76).  

Παξαηεξείηαη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ επεμεξγαζκέλσλ ιεπίδσλ, θαζψο ζηφρνο ηεο 

ιηζνηερληθήο παξαγσγήο ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ππφβαζξα, ψζηε λα είλαη αξθεηά 

αηρκεξά γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απεπζείαο. Γεδνκέλσλ ησλ αιιαγψλ ζην ζπλνιηθφ 

ραξαθηήξα ηεο Νενιηζηθήο, αιιάδεη θαη ν ραξαθηήξαο ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ, 

εθφζνλ εκπιέθνληαη δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πιηθά. Δηζάγνληαη λένη ηχπνη 

                                                      
27

 Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ παιπλνινγηθέο αλαιχζεηο, απφ ηε κειέηε ησλ απνιηζσκάησλ παλίδαο 

θαη ρισξίδαο θαη κέζα απφ ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αλαιχζεηο ηεο γεληθήο εμέιημεο ηνπ 

θιίκαηνο (Perles, 2001).  
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εξγαιείσλ, φπσο νη ιεπίδεο σο δξεπάληα, νη ζθελίζθνη ζε ιεπίδεο θαη νη ιεπίδεο ρσξίο 

λα έρνπλ δερηεί επεμεξγαζία.  

Ζ Νενιηζηθή είλαη ε πεξίνδνο εθείλε πνπ καο επηηξέπεη θαιχηεξα απφ θάζε άιιε 

πεξίνδν ηεο Δπνρήο ηνπ Λίζνπ, ηελ πιήξε αλαζχλζεζε ηεο εγρεηξεκαηηθήο αιπζίδαο. 

Ζ παξάζεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνινπζεί, εθαξκφδεη κηα δηαθνξεηηθή νξγάλσζε 

εθφζνλ πιένλ εκπιέθνληαη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πξψηεο χιεο θαη είκαζηε ζε ζέζε 

λα αλαζπλζέζνπκε ηελ εγρεηξεκαηηθή αιπζίδα ηεο θάζε θαηεγνξίαο πιηθνχ, 

μερσξηζηά. Έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα νκαδνπνηεζνχλ νη ιηζνηερλίεο κε βάζε ηελ 

θαηεγνξία ησλ πξψησλ πιψλ, αθνινπζψληαο παξάιιεια ηνπο άμνλεο ηεο 

ιηζνηερληθήο αλάιπζεο.  

Σα δξεπάληα θαη νη ζθελίζθνη ζε ιεπίδεο απνηεινχλ ηνλ πην θνηλφ εξγαιεηαθφ ηχπν 

ζε ππφβαζξν ιεπίδαο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ιεπίδεο ππξηηφιηζνπ θαη ίαζπε πνπ 

δελ εκθάληδαλ ίρλε επεμεξγαζίαο, εκθάληδαλ αξθεηά ίρλε ζηίιβεο θαη απηέο νη 

ιεπίδεο είλαη ηα ιεγφκελα δξεπάληα (sickle blades). ηα δξεπάληα, ε ζηίιβε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηεξγαζία θαιακηψλ, αθφκα θαη κε ηελ θαηεξγαζία δεξκάησλ ή κε 

ην δνχιεκα ηνπ πεινχ (Perlès, 2001: 203). Δίλαη ην θχξην ηππνινγηθφ εξγαιείν ηεο 

πξψηκεο Νενιηζηθήο. Σππνινγηθά, ε θαηάηαμε ηνπο δελ βαζίδεηαη ζην βαζκφ πνπ 

έρνπλ επεμεξγαζηεί αιιά ζην βαζκφ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί. Ζ δηαθξηηή ζηίιβε 

ηνπο είλαη ην θξηηήξην γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπο. Απηή ε ιεηηνπξγηθή αλαγλψξηζε, 

ζπκπίπηεη κε ηα καθξνκνξθνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Βέβαηα ε ζηίιβε 

επξίζθεηαη θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο εξγαιείσλ, ηα ηεξκαηηθά μέζηξα, ηηο 

επεμεξγαζκέλεο ιεπίδεο, ηηο νδνλησηέο ιεπίδεο θαη ηηο θνινβσκέλεο ιεπίδεο 

(Tringham, 2003: 121). Οη ππφινηπεο ιεπίδεο (απηέο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ δξεπαληψλ) απφ ππξηηφιηζν θαη ίαζπε, εκθαλίδνπλ πνιχ ιίγα ζεκάδηα 

ζηίιβεο, ζηε κηα ή θαη ζηηο δπν πιεπξέο. Έηζη φπσο είλαη θαηαλεκεκέλε ε ζηίιβε, 

πξνηείλεηαη κηα ινμή ε παξάιιειε ζηεηιέσζε ζε μχιηλεο ιαβέο. ηαλ είλαη 

επεμεξγαζκέλεο νη ιεπίδεο, ηφηε έρνπλ δερηεί θνληή, άκεζε θαη πεξηζσξηαθή 

επεμεξγαζία. πάληα δείρλνπλ εθ λένπ ιάμεπζε ή κεηακφξθσζε θαη απνξξίπηνληαη 

ζε πξψηκν ζηάδην ηεο ρξήζεο ηνπο. (Tringham, 2003: 121, Perlès, 2001: 203).  

Οη ζθελίζθνη ζε ιεπίδεο (splintered blades) απνηεινχλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ ππν-

πξντφλ ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ δηαδηθαζηψλ, φπνπ έλα ζπαζκέλν ηκήκα ιεπίδαο 

επαλαρξεζηκνπνηείηαη σο θξνπζηήξαο ζηελ έκκεζε θξνχζε. ηαλ ππάξρνπλ άθζνλεο 

ζπαζκέλεο ιεπίδεο, νη αξρηθέο αλαγλσξίδνληαη κε δπζθνιία. Ζ θαηαλνκή ηνπο 

αιιάδεη, αιιά θαηά ηε κέζε Νενιηζηθή είλαη πεξηζζφηεξεο απφ φηη θαηά ηελ πξψηκε. 
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Οη ηερληθέο παξαγσγήο ηνπο είλαη φκνηεο παληνχ θαη δελ παξαηεξνχληαη ζηηιηζηηθέο 

πνηθηινκνξθίεο. Απηή ε νκνηνγέλεηα, ζε κηα ηφζν κεγάιε γεσγξαθηθή πεξηνρή, 

δεκηνπξγεί ην εχινγν εξψηεκα ηνπ πνηνο πξνκεζεχνληαλ ηελ πξψηε χιε θαη πνηνο 

θαηαζθεχαδε ηα εξγαιεία (Perlès, 2001: 205, 207).  

 

 

6.1. Οι λεπύδεσ ςε πυριτικϊ πετρώματα 

 

Ζ πξντζηνξηθή ζέζε Δήκεηξα, ζηηο έξξεο παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

ιηζνηερλίεο πνπ ζψδεη, σο πξνο ηελ πνζφηεηα ησλ ηερλέξγσλ θαη ηηο πξψηεο χιεο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή ηνπο. Αλαθέξεηαη ε χπαξμε ηεζζάξσλ κφλν ηερλέξγσλ 

ζε νςηαλφ, πνπ ρξνλνινγνχληαη θαηά ηελ Σειηθή Νενιηζηθή. Ζ παξνπζία νςηαλνχ 

ζηε Μαθεδνλία, δελ είλαη ζπρλφ θαηλφκελν. ηε ζέζε Γήκεηξα, ε παξνπζία ηνπ 

νςηαλνχ θαίλεηαη λα βξέζεθε ζηα πιαίζηα ησλ επαθψλ θαη ησλ αληαιιαγψλ πνπ 

είραλ αλαπηχμεη κε ηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ (Kourtessi-Philippakis, 1997: 213). ε 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ρξεζηκνπνηείηαη ν ραιαδίαο αιιά ηελ πην ζεκαληηθή ζέζε 

θαηέρεη ν ππξηηφιηζνο  θαη ηδηαίηεξα ν «μαλζφο» ή «κειί» ππξηηφιηζνο, πνπ 

αλαθέξεηαη θαη σο «βαιθαληθφο». Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ ιηζνηερληψλ ήηαλ ε θξνχζε κε ζθιεξφ θξνπζηήξα θαη ε πίεζε. Ζ 

επηινγή απηψλ ησλ ηερληθψλ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή κηθξψλ θνιίδσλ 

θαη ιεπίδσλ, ηππνπνηεκέλεο κνξθνινγίαο. Έρεη παξαηεξεζεί φηη θαηά ηελ Μέζε 

Νενιηζηθή, νη ιεπίδεο είραλ κεγάιν κέγεζνο θαη αξθεηέο βξέζεθαλ ζξαπζκέλεο, ελψ 

θαηά ηελ ηειηθή Νενιηζηθή ην κέγεζνο κεηψλεηαη θαη απμάλνληαη ηα ίρλε ρξήζεο. 

ηελ θαηεγνξία ησλ επεμεξγαζκέλσλ αληηθεηκέλσλ πεξηιακβάλνληαη ιεπίδεο θαη 

κηθξνιεπίδεο κε επεμεξγαζία, πεξηζζφηεξεο κε ζηίιβε αιιά ρσξίο επεμεξγαζία θαη 

ιεπίδεο/κηθξνιεπίδεο κε ζηίιβε θαη επεμεξγαζία καδί (Kourtessi-Philippakis, 1997: 

213-215).  

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ιηζνηερληψλ ζηε ζέζε Σηηαγξνί, ζηελ πεξηνρή ηεο Γξάκαο, 

εκπιέθνληαη πνιιέο πξψηεο χιεο, ηνπηθήο ή κε ηνπηθήο πξνέιεπζεο. Μέζα απφ ηε 

κειέηε ηνπ πιηθνχ, πξνέθπςε ε δηαπίζησζε φηη ζπγθεθξηκέλεο πξψηεο χιεο, κε 

ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ιάμεπζεο, εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ 

εξγαιείσλ. Μηα δηαπίζησζε πνπ αθνξά ηε δηθή κνπ έξεπλα είλαη φηη ζπλήζσο δελ 

επηιέγνληαλ ε πξψηε χιε ηνπ θεξαηφιηζνπ γηα ηελ παξαγσγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
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εξγαιείσλ ησλ «δξεπαληψλ», θαηαζθεπαζκέλα ζε ππφβαζξν ιεπίδσλ, θαζψο νη 

κέηξηεο ηδηφηεηεο ηεο πξψηεο χιεο πνπ είλαη γλσζηέο ζε εκάο, θαίλεηαη λα ήηαλ 

γλσζηέο θαη ζηνπο Νενιηζηθνχο θαηαζθεπαζηέο ησλ ιηζνηερληψλ. πκπεξαζκαηηθά, ε 

επηινγή ησλ ιεπίδσλ γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ, εμαξηάηαη απφ ηελ 

πνηφηεηα ηεο πξψηεο χιεο θαη ην θαηά πφζν κπνξνχζαλ κεηά λα κεηαηξέςνπλ ηα 

ππφβαζξα, κε βάζε ην επηζπκεηφ κέγεζνο θαη ζρήκα ηνπο, κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο 

(Tringham, 2003: 107). Υξεζηκνπνηήζεθε εθηεηακέλα έλαο κειί-θαθέ ππξηηφιηζνο 

εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, πξνεξρφκελνο απφ ηε Βνπιγαξία θαη φηαλ απηή ε πξψηε χιε 

δελ ήηαλ πηα δηαζέζηκε, νη Νενιηζηθνί θάηνηθνη θαηέθεπγαλ ζε πξψηεο χιεο 

ρακειφηεξεο πνηφηεηαο, φπσο ν ραιθεδφληνο θαη ν θεξαηφιηζνο (chert). Ο θχξηνο 

ζηφρνο ηεο παξαγσγήο ζηνπο ηηαγξνχο είλαη ε παξαγσγή ιεπίδσλ, πνπ έρνπλ 

παξάιιειεο πιεπξέο θαη πνπ έρνπλ απνζπαζηεί απφ πξηζκαηηθνχο ππξήλεο. 

Δληππσζηαθφ είλαη ην γεγνλφο φηη πεξίπνπ ην 80% ησλ ππνβάζξσλ είλαη ιεπίδεο, ελψ 

ην 90% απφ απηέο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε εξγαιεία θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

θάπνηεο θνξέο θνινβσζεί. ηελ αμηνζεκείσηε απηή αχμεζε ζπλέβαιαλ ην πιήζνο 

ησλ λέσλ ηερληθψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ, φπσο ε έκκεζε θξνχζε θαη ε ηερληθή ηεο 

πίεζεο, θαζψο θαη ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απφζπαζε ησλ 

ηερλέξγσλ, πνπ είλαη ην θέξαην θαη νη ράιθηλνη δηαηξεηέο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ φηη ηα 

ππφβαζξα έγηλαλ πην επζχγξακκα θαη ε κνξθή ηνπο απέθηεζε κηα πην ηππηθή κνξθή 

(Tringham, 2003: 93). 

ηηο ιεπίδεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, κέζα απφ ηε κειέηε ησλ ηρλψλ ρξήζεο, 

δηαπηζηψζεθε φηη απηέο δνπιεχνληαλ ζε νξγαληθά πιηθά, θάηη πνπ νδεγνχζε ζε έλα 

ςειφ βαζκφ παηίλαο θαη ζηίιβεο πάλσ ζε απηέο. Ζ ιηγφηεξν πηζαλή ρξήζε ήηαλ ε 

θαηεξγαζία ησλ δεξκάησλ (Tringham, 2003: 90, 95, 106, 107). Μηθξφηεξν ξφιν 

έπαημαλ νη κηθξνιεπίδεο, φπνπ ρξεζίκεπζαλ κφλν σο δηαηξεηηθά εξγαιεία, 

δεκηνπξγψληαο κηα αληίζεζε κε ην ραξαθηήξα ηνπο, ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο 

(Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή, Μεζνιηζηθή), φπνπ ε παξνπζία ηνπο είλαη εληνλφηεξε 

(Tringham, 2003: 93).  

Σν Νηηθηιί Ταο, ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, απνηειεί κηα ζεκαληηθή ζέζε, ιφγσ 

ησλ ιηζνηερληψλ ηεο, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ εκπιέθνληαη πνιιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο πξψηεο χιεο. Σν θχξην πιηθφ θαηαζθεπήο ιηζνηερληψλ ήηαλ ν «μαλζφο» 

ππξηηφιηζνο, πνπ αληρλεχεηαη ζηα Βαιθάληα, θαζψο θαη δηάθνξεο άιιεο πνηθηιίεο 

ππξηηφιηζνπ, ραιαδίαο, νξεία θξχζηαιινο, ίαζπηο αιιά θαη νςηαλφο. Ζ ηερλνινγηθή 

αλάιπζε ηεο θάζε θαηεγνξίαο πξψηεο χιεο, ρσξηζηά, απφ ηελ Κνπξηέζε-Φηιηππάθε 
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(2006) καο πξνζέθεξε ηε γλψζε ηεο κνξθήο θαηά ηελ νπνία έθηαζαλ απηέο νη πξψηεο 

χιεο ζηε ζέζε, νπφηε κπφξεζε λα γίλεη κηα πιήξεο ή αηειήο αλαζχλζεζε ηεο 

εγρεηξεκαηηθήο αιπζίδαο. Ζ πξψηε χιε ηνπ ραιθεδφληνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξαγσγή θνιίδσλ, ελψ αλαθέξεηαη θαη κηα κηθξή 

αληηπξνζψπεπζε ιεπίδσλ. Ο ραιθεδφληνο έθηαλε ζηε ζέζε ζηε κνξθή θνλδχισλ, ηα 

πξψηα ζηάδηα ηεο θαηεξγαζίαο ηνπ νπνίνπ, είραλ μεθηλήζεη ζηε ζέζε ηεο αξρηθήο 

πξνέιεπζεο ηνπ. Ο «μαλζφο» ππξηηφιηζνο, απφ ηελ άιιε, έθηαλε ζηε ζέζε κε ηε 

κνξθή έηνηκσλ πξνο ρξήζε εξγαιείσλ, θπξίσο ιεπίδσλ. ην Νηηθηιί Σαο, 

θαηαζθεχαδαλ επίζεο ηηο ιεπίδεο ηνπο, απφ νξεία θξχζηαιιν θαη ίαζπε, πιηθά πνπ 

έβξηζθαλ ζε ζρεηηθά θνληηλή απφζηαζε (Κνπξηέζε-Φηιηππάθε, 2006: 119, 

Καθαβάθεο, 2011: 165, Seferiades, 1992: 61). Καηά ηελ Αξραηφηεξε Νενιηζηθή ην 

40% ησλ ηερλέξγσλ αλαθέξεηαη σο επεμεξγαζκέλν. Σα μέζηξα ζε ππφβαζξν θνιίδσλ 

είλαη ν πην θνηλφο ηχπνο εξγαιείνπ θαη αθνινπζεί ην μέζηξν ζε ππφβαζξν ιεπίδσλ. 

Αλάκεζα ζηα άιια εξγαιεία, εκθαλίδνληαη επεμεξγαζκέλεο ιεπίδεο θαη κηθξνιεπίδεο, 

ιεπίδεο θαη κηθξνιεπίδεο νδνλησηέο ή κε εγθνπή, ιεπίδεο κε ξάρε θαη ιεηαζκέλεο 

ιεπίδεο θαη κηθξνιεπίδεο (Seferiades, 1992: 65). Οη νθηψ επεμεξγαζκέλεο ιεπίδεο θαη 

νη ηέζζεξηο επεμεξγαζκέλεο κηθξνιεπίδεο, έρνπλ ππνζηεί θαηεξγαζία ζηε κηα ή θαη 

ζηηο δπν πιεπξέο θαη ραξαθηεξίδεηαη σο πεξηζσξηαθή θαη αθαλφληζηε, ελψ κπνξεί λα 

είλαη ζπλερφκελε ή κε ζπλερφκελε, άκεζε ή αλάζηξνθε (εηθ. 54, 55) (Seferiades, 

1992: 71). Καηά ηελ Σειηθή Νενιηζηθή, ν επηθξαηέζηεξνο εξγαιεηαθφο ηχπνο είλαη ηα 

μέζηξα, ζε ππφβαζξν ιεπίδσλ, ελψ εμαθαλίδνληαη παληειψο ηα μέζηξα ζε ππφβαζξν 

θνιίδσλ (Seferiades, 1992: 74).  

 

 

Εηθ. 52. Λεπίδεο απφ ην Νηηθηιί Σαο: ε πξψηε θαηαζθεπαζκέλε ζηνλ κειί-Βαιθαληθφ ππξηηφιηζν, ε 

δεχηεξε ζε ραιθεδφλην θαη ε ηξίηε ζε νςηαλφ (Kourtessi-Philippakis, 2014: 117) 
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Εηθ. 53. Λεπίδεο κε ζηίιβε θαη επεμεξγαζία απφ ην Νηηθηιί Σαο (Kourtessi-Philippakis, 2014: 119) 

 

Οη ζσζηηθέο αλαζθαθέο ζηνλ νηθηζκφ Σηαπξνύπνιε Θεζζαινλίθεο, έθεξαλ ζην θσο 

κηα ιηζνηερλία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνηθηιία ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ ηερληθψλ 

παξαγσγήο θαη ησλ ηειηθψλ εξγαιείσλ. Γηα λα ηελ θαηαζθεπή ηεο ιηζνηερλίαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο ν ραιαδίαο θαη ν ππξηηηθφο ιηκνλίηεο (θνπξηνπνχινπ, 

2002a: 537). Έρεη γίλεη κηα πξνζπάζεηα αλαζχλζεζεο ηεο εγρεηξεκαηηθήο αιπζίδαο 

γηα ηελ παξαγσγή ησλ ιίζηλσλ εξγαιείσλ, γηα ηελ θάζε θαηεγνξία ησλ πξψησλ πιψλ 

ρσξηζηά. ηελ πεξίπησζε ηνπ ραιαδία, ην ππφβαζξν πνπ πξνηηκάηαη είλαη νη θνιίδεο, 

πνπ φκσο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αδηακφξθσηεο (θνπξηνπνχινπ, 2002a: 539). 

Αληίζεηε εηθφλα, παξνπζηάδεη ε πξψηε χιε ηνπ ππξηηηθνχ ιηκνλίηε, φπνπ θαίλεηαη λα 

ππάξρεη έλαο αξθεηά κεγάινο αξηζκφο ιεπίδσλ. ηελ αιιαγή απηή ζπλέβαιε θαη ε 

πνηφηεηα ηεο πξψηεο χιεο. Οη ηερληθέο απφζπαζεο ησλ ιεπίδσλ, αλαθέξνληαη σο 

ίδηεο κε απηέο πνπ αζθήζεθαλ ζηελ πξψηε χιε ηνπ ραιαδία θαη απνηεινχληαη απφ κηα 

έκκεζε θξνχζε θαη κηα άκεζε θξνχζε κε ηε βνήζεηα καιαθνχ θξνπζηήξα 

(θνπξηνπνχινπ, 2002a: 541). Ζ θπξηφηεξε θαηεγνξία εξγαιείσλ πεξηιακβάλεη ηηο 

νλνκαδφκελεο ιεπίδεο θαη κηθξνιεπίδεο κε θφςε. Πξφθεηηαη γηα ππφβαζξα κε 

ζπλερφκελε επεμεξγαζία, θαλνληθή, δηαζηαπξνχκελε-απφηνκε ή εκη-απφηνκε θαη 

θακηά θνξά επηθιηλή. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ε επεμεξγαζία είλαη νδνλησηή, ελψ 

άιινηε είλαη ππνπαξάιιειε ή παξάιιειε, καθξηά ή επηδξνκηθή, θαηά κήθνο θαη ησλ 

δπν πιεπξηθψλ αθκψλ. Ζ ρξήζε ησλ ιεπίδσλ κε θφςε έρεη ζπλδεζεί ζηελά κε 

εξγαζίεο πάλσ ζε καιαθέο νξγαληθέο πξψηεο χιεο αιιά θαη ζε ζθιεξφηεξα πιηθά, 

φπσο ππνδειψλεη ε χπαξμε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο ζηίιβεο (θνπξηνπνχινπ, 2004: 

366-367). Ζ θαηεγνξία ησλ εξγαιείσλ ζπκπιεξψλεηαη απφ εξγαιεία κε δηαηξεηηθφ 

άθξν, αηρκέο, μέζηξα, ζχλζεηα εξγαιεία θαη εξγαιεία δηπνιηθήο θξνχζεο.  
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ηελ Μεζεκεξηαλή ηνχκπα, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, εμαξρήο 

δηαθξίζεθε ε κειέηε ηνπ πιηθνχ, κε βάζε ηα δπν θπξίαξρα πεηξψκαηα πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή ησλ εξγαιείσλ ηνπο. Ο ραιαδίαο θπξηαξρεί ζην 

ιηζνηερληθφ ζχλνιν θαη αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα ζηάδηα ηεο εγρεηξεκαηηθήο 

αιπζίδαο. ηφρνο ηεο απφθξνπζεο ηεο πξψηεο χιεο ηνπ ραιαδία, ήηαλ ε παξαγσγή 

θνιίδσλ, πνπ πξννξίδνληαλ γηα άκεζε ρξήζε. Έρεη απνδεηρηεί φηη ε θαηεξγαζία ηνπ 

ραιαδία δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, ελψ ε παξαγσγή γίλνληαλ επί 

ηφπνπ. Αληίζεηε εηθφλα παξνπζηάδεη ε δεχηεξε πξψηε χιε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πην 

ζπρλά θαη είλαη ν ππξηηηθφο ιηκνλίηεο (θνπξηνπνχινπ, 2002b: 266). Οη ιεπίδεο ζε 

απηφ ην ζχλνιν πιεζαίλνπλ, ππνλνψληαο κηα πην εηδηθεπκέλε ηερληθή παξαγσγή. ην 

ζχλνιν επξίζθνληαη θαη ηα γλσζηά «δξεπάληα», ζε ππφβαζξν ιεπίδσλ πνπ 

εκπιέθνληαη κε πην ζχλζεηεο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη ν ζεξηζκφο ησλ 

δεκεηξηαθψλ. Γεληθά, νη εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ, 

πεξηνξίδνληαη ζε απιέο θαη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο 

ζηελ παξαγσγή ησλ εξγαιείσλ ηνπο. Παξάιιεια, αιιά ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ, 

αζθείηαη ε παξαγσγή ππνβάζξσλ ιεπίδσλ απφ ραιαδία θαη ππξηηηθφ ιηκνλίηε, πνπ 

ππνδεηθλχνπλ κηα εηδηθεπκέλε παξαγσγή θαη θαηά ζπλέπεηα, κηα αιιαγή ζηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο (θνπξηνπνχινπ, 2002b: 267-268, 270-271).  

Ζ ιηζνηερλία ηνπ Μαθξύγηαινπ Πηεξίαο, είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ παξαγσγή 

θνιίδσλ. Οη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ν ραιαδίαο, ν ππξηηηθφο 

ιηκνλίηεο θαη έλα είδνο εκηδηάθαλνπ ή αδηαθαλή ππξηηφιηζνπ. Μφλν ε πξψηε χιε 

ελφο πνξηνθαιί ίαζπε, εκπιέθεηαη ζηελ παξαγσγή ιεπίδσλ θαη κηθξνιεπίδσλ, ελψ 

ζηα ππφινηπα πιηθά, ε αληηπξνζψπεπζε ησλ ιεπίδσλ είλαη πνιχ ρακειή. Οη ππξήλεο 

ιεπίδσλ θαη κηθξνιεπίδσλ δελ είλαη εμαληιεκέλνη, θάηη πνπ ζπλεγνξεί ππέξ ηεο 

ρξήζεο ηεο έκκεζεο θξνχζεο γηα ηελ απφζπαζε ησλ ιεπίδσλ, κηα εξγαζία πνπ 

γηλφηαλ κέζα ζηε ζέζε. Αληίζεηα, ε παξαγσγή ιεπίδσλ απφ ηνλ «ζεζζαιηθφ» ηχπν 

ηνπ ίαζπε, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη σο εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, ιάκβαλε ρψξα εθηφο 

ηεο ζέζεο. Δθηφο ζέζεο, πξαγκαηνπνηνχληαλ θαη ε απφζπαζε ησλ ιεπίδσλ θαη ησλ 

κηθξνιεπίδσλ απφ νςηαλφ, κέηξηαο πνηφηεηαο, κε πξνέιεπζε απφ ηε Μήιν. Δπεηδή 

είλαη ε κφλε πιεξνθνξία πνπ αληινχκε απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο θνπξηνπνχινπ 

(Skourtopoulou, 1999: 123) γηα ηελ πξψηε χιε ηνπ νςηαλνχ, δελ αλαθέξεηαη σο 

μερσξηζηή θαηεγνξία. ε φιε ζρεδφλ ηε Μαθεδνλία, καξηπξάηαη απνζπαζκαηηθή ε 

χπαξμε ηνπ νςηαλνχ, αιιά δελ δηαρσξίδεηαη εμαξρήο, ε παξαγσγή ηεο ζε ζρέζε κε 

ηηο ππφινηπεο πξψηεο χιεο, θάηη  
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ζπκβαίλεη, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο, απφ ηε Θεζζαιία κέρξη θαη ηα 

λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηελ Κξήηε. Ζ ηππνινγία ησλ εξγαιείσλ, νκνηάδεη κε ηηο ζέζεηο 

ηεο Νενιηζηθήο ζηελ Διιάδα θαη πεξηιακβάλεη ηεξκαηηθά μέζηξα ζε ππφβαζξα 

ιεπίδσλ, εγθνπέο, ιεπίδεο σο «δξεπάληα» θαη κεξηθέο ιεπίδεο κε ξάρε. Σππηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη επίζεο θαη ην πνζνζηφ ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιεπίδσλ, αλάινγα 

κε ηελ θαηεγνξία ηεο πξψηεο χιεο. Παξαηεξείηαη ινηπφλ ε εμήο ηδηνκνξθία. ηνλ 

νςηαλφ θαη ηνλ «ζεζζαιηθφ» ξαδηνιαξίηε, ε επεμεξγαζία ησλ ιεπίδσλ, κεηά ηελ 

απφζπαζε ηνπο, είλαη εμαηξεηηθά ρακειή. Αληίζεηα, νη ιεπίδεο πνπ απνζπψληαλ απφ 

πξψηεο χιεο πνπ παξνπζηάδνπλ κηα θαιή έσο κέηξηα πνηφηεηα ιάμεπζεο, φπσο ν 

ππξηηηθφο ιηκνλίηεο, δέρνληαλ ζπρλφηεξα επεμεξγαζία θαη κεηαηξέπνληαλ ζηα 

εξγαιεία πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ. ε απηφ ην πέηξσκα είλαη πνπ ππάξρεη θαη ε 

πεξηζζφηεξε ζηίιβε ρξήζεο. Ζ πην πηζαλή ρξήζε ησλ ιεπίδσλ ήηαλ γηα ηελ θνπή 

θπηψλ, ελψ δελ ιείπνπλ θαη νη ελδείμεηο γηα επαλάρξεζε ησλ ιεπίδσλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε φηη ε παξαγσγή ησλ ιεπίδσλ εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία 

ηεο εηδηθεπκέλεο παξαγσγήο, πνπ φκσο δελ ιαμεχνληαλ ζηε ζέζε, ρξεζηκνπνηψληαο 

κηα πνηθηιία πξψησλ πιψλ, ηνπηθήο πξνέιεπζεο αιιά θαη εμσηηθψλ πξψησλ πιψλ 

(Skourtopoulou, 1999: 122-124).  

ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζεκεξηλφ δήκν Πέιιαο, ζηε ζέζε 

Αγξηνζπθηά, αλαθέξεηαη ε χπαξμε ελφο αδηάγλσζηνπ αξηζκνχ ιεπίδσλ, φιεο  

θαηαζθεπαζκέλεο ζε γθξηδφρξσκν ππξηηφιηζν (Αζιάλεο, 2007: 107).  

Ζ πξψηε χιε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην Δηζπειηό θαηά ηε Μέζε θαη Νεφηεξε 

Νενιηζηθή, ήηαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ν ππξηηφιηζνο (Σζαγθνχιε, 2002: 148). ην 

ιηζνηερληθφ ζχλνιν, θαίλεηαη κηα μεθάζαξε πξνηίκεζε γηα ππφβαζξα ιεπίδσλ, πνπ 

απνηειεί θαη ην ζηφρν ηεο ιηζνηερληθήο παξαγσγήο, πνπ έιαβε ρψξα εμνινθιήξνπ 

ζηε ζέζε. Παξαηεξνχληαη επίζεο θαη κεγάινη αξηζκνί ζξαπζκάησλ
28

, θάηη πνπ 

επηβεβαηψλεη ηελ επί ηφπνπ παξαγσγή ηνπο θαη επνκέλσο, θαζίζηαηαη εχθνιε ε 

αλαζχλζεζε ηεο εγρεηξεκαηηθήο αιπζίδαο. ηελ πιεηνλφηεηα ηνπο νη ιεπίδεο δελ 

έρνπλ δερηεί επηπιένλ θαηεξγαζία
29

. Γηαθξίζεθαλ ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο, κε 

θξηηήξην δηαρσξηζκνχ ην κέγεζνο ηνπο. ηελ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη 

                                                      
28

 Ζ Σζαγθνχιε (2002: 149), ζε ππνζεκείσζε ηεο, καο πιεξνθνξεί φηη καξηπξάηαη ζπρλά ε πξαθηηθή 

ζθφπηκνπ ζξαπζκνχ ησλ ιεπίδσλ, ζηηο Νενιηζηθέο ζέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ην 

επηδησθφκελν κέγεζνο θαη ζρήκα, κε απψηεξν ζηφρν απηέο λα ζηειεσζνχλ.  
29

 χκθσλα κε ηελ Σζαγθνχιε, πνπ  κειέηεζε ην πιηθφ (2002: 147), γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα 

ππφβαζξν (ιεπίδα, θνιίδα) σο εξγαιείν, απηφ πξέπεη λα έρεη δερηεί επεμεξγαζία (retouches) ζηηο 

πιεπξέο ηνπ. Ωζηφζν, θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ εξγαιείσλ θαη εθείλα ηα ππφβαζξα πνπ λαη 

κελ δελ έρνπλ δερηεί επεμεξγαζία, αιιά παξνπζηάδνπλ ίρλε ζηίιβεο.  
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ιεπίδεο πνπ έρνπλ κέγεζνο κηθξφηεξν απφ 5εθ., αλαθέξνληαη σο «ζηνηρεία 

δξεπαληνχ» θαη απνηεινχλ ηελ πνιππιεζέζηεξε νκάδα. Λφγσ ηνπ κηθξνχ ηνπο 

κεγέζνπο, απηέο ζηειερψλνληαλ πνιιέο καδί, ζπλήζσο ζε έλα θνκκάηη μχινπ ή ζε έλα 

θέξαην, ην νπνίν ρξεζίκεπε σο δξεπάλη (Σζαγθνχιε, 2002: 149). Ζ δεχηεξε 

θαηεγνξία ιεπίδσλ αλαθέξεηαη σο ιεπίδεο «δξεπάληα», ησλ νπνίσλ ην κέγεζνο 

μεπεξλάεη ηα 5εθ. Απηέο νη ιεπίδεο δελ ρξεηάδεηαη λα ζηηιεσζνχλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαλ απηφλνκα. Παξαηεξείηαη ζπρλά ην θαηλφκελν, ηεο θαηεξγαζίαο 

ησλ ιεπίδσλ, πάλσ ζηε ζηίιβε, θαλεξψλνληαο έλαλ θχθιν παξαγσγήο, αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηηο ζπλζήθεο δηαηήξεζεο ησλ ιεπίδσλ. ηε ιηζνηερλία ηνπ 

Γηζπειηνχ, παξαηεξείηαη ζπρλά ζηίιβε, ζε ιεπίδεο ρσξίο πιεπξηθή επεμεξγαζία 

(Σζαγθνχιε, 2002: 151). Οη ιεπίδεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεκεηξηαθψλ, ελψ κεηέπεηηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηεξγαζία δεξκάησλ ή ην 

ηξχπεκα θάπνηνπ ζθιεξνχ πιηθνχ (Σζαγθνχιε, 2002: 152). Ηδηαίηεξε θαηεγνξία 

εξγαιείσλ απνηεινχλ νη γεσκεηξηθνί κηθξφιηζνη, φινη ζε ππφβαζξν ιεπίδσλ, πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε κηθξνχο αξηζκνχο θαη απνηεινχλ ζηνηρεία ηνπ νπιηζκνχ ηνπο 

(Σζαγθνχιε, 2002: 153).  

Ίδην ραξαθηήξα φζνλ αθνξά ηηο ιηζνηερλίεο εκθαλίδεη ε ζέζε Απγή, πάιη ζην λνκφ 

ηεο Καζηνξηάο. Ζ ζέζε ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ Μέζε θαη Σειηθή Νενιηζηθή 

πεξίνδν θαη είλαη κηα ζέζε κε ραξαθηήξα θαζαξά γεσθηελνηξνθηθφ. Ο νςηαλφο ζε 

απηή ηε ζέζε αληηπξνζσπεχεηαη ειάρηζηα, ελψ θπξηαξρεί ν ππξηηφιηζνο, κε 

πξνέιεπζε πνιιέο θνξέο απφ ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηνλ Αιηάθκνλα. Ζ παξαγσγή 

ησλ ππνβάζξσλ ιεπίδσλ ππεξηεξεί έλαληη ησλ ππνβάζξσλ θνιίδσλ, ελψ έρεη 

δηαπηζησζεί ε έηνηκε εηζαγσγή ηνπο ζηε ζέζε. Σν άιιν πνπ παξαηεξείηαη είλαη ε 

εηζαγσγή πξνεηνηκαζκέλσλ ππξήλσλ, αιιά απφ κε ληφπηνπο θαηαζθεπαζηέο. Μηα 

δεχηεξε παξαηήξεζε αθνξά ηνλ ζθφπηκν ζξαπζκφ ησλ κεγάισλ πξηζκαηηθψλ 

ιεπίδσλ (εηθ. 53), ψζηε απηέο λα ζηειερσζνχλ θαη λα κεηαηξαπνχλ ζε «δξεπάληα». 

Δλψ νη νιφθιεξεο ιεπίδεο είλαη ειάρηζηεο ζηελ Απγή, θάλεθε εμαξρήο κηα 

επηηεδεπκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ παξαγσγή απηψλ ησλ ππνβάζξσλ, πνπ ππνδεηθλχεη 

παξάιιεια κηα εμεηδίθεπζε θαη κηα πξνρσξεκέλε ηθαλφηεηα θαηαζθεπήο ιεπίδσλ. 

Μαξηπξάηαη θαη κηα επηηφπνπ θαηεξγαζία ησλ ππξήλσλ, κέζα ζηε ζέζε αιιά ζε 

πνιχ κηθξή έθηαζε. Πεξίπνπ ην 1/3 ησλ ππνβάζξσλ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε εξγαιεία, 

ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο ζε ππφβαζξα ιεπίδσλ θαη έλα ίδην πνζνζηφ θέξεη ηε 

ραξαθηεξηζηηθή ζηίιβε ρξήζεο, ζηε κηα ή θαη ζηηο δπν πιεπξέο. Ζ επεμεξγαζία ησλ 

ιεπίδσλ κπνξεί λα ήηαλ εκηαπφηνκε ζηε κηα ή θαη ζηηο δπν πιεπξέο, λα είρε 
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δεκηνπξγεζεί κηα εγθνπή ή νδφλησζε θαη άιιεο θνξέο επεμεξγαζία ζην άλσ άθξν 

(Andreasen, 2011: http://www.neolithicavgi.gr). 

 

 

Εηθ. 53. Πξηζκαηηθέο ιεπίδεο απφ ππξηηφιηζν θαη νςηαλφ (http://www.neolithicavgi.gr) 

 

Ζ Θξάθε θαη γεληθφηεξε ε πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηεο 

ζέζεο απνηειεί κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία θαη θάζε αλαθνξά ζε χπαξμε ιεπίδσλ ηεο 

Νενιηζηθήο πεξηφδνπ θξίλεηαη ζεκαληηθή θαη γη‟ απηφ αλαθέξεηαη, έζησ θαη 

απνζπαζκαηηθά. Σν ιηζνηερληθφ αξρείν ηεο Νενιηζηθήο παξακέλεη αηληγκαηηθφ. 

Αθφκα θαη νη πξψηκεο θάζεηο ηεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο ζηε Θξάθε, θαηά ηελ 

Παιαηνιηζηθή πεξίνδν, δελ έρνπλ επηβεβαησζεί αθφκα, ελψ νη ελδείμεηο πεξηνξίδνληαη 

ζε ειάρηζηα παξαδείγκαηα (Δπζηξαηίνπ & Ammerman, 1996). ηνλ πξντζηνξηθφ 

νηθηζκφ ηεο Μάθξεο ν Δπζηξαηίνπ (1991: 430) αλαθέξεη ηελ χπαξμε ιεπίδσλ απφ 

ππξηηφιηζν, σο ην θπξίαξρν ππφβαζξν. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη θαη ε χπαξμε ηεο 

πξψηεο χιεο νςηαλνχ. 

Ο Νενιηζηθφο νηθηζκφο Ληκελαξίσλ Θάζνπ, εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα δηεξεχλεζεο 

ηεο πξντζηνξηθήο Μαθεδνλίαο αιιά θαη ζην δίθηπν δηαθίλεζεο ηνπ νςηαλνχ
30

. Ζ 

θαηνίθεζε ζηε ζέζε θαίλεηαη λα έγηλε θαηά ην ηέινο ηεο Μέζεο Νενιηζηθήο θαη νη 

πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ήηαλ θπξίσο ν ραιαδίαο θαη ν καχξνο ππξηηφιηζνο, 

δπν πεηξψκαηα δηαθνξεηηθά κε απηά ηεο επεηξσηηθήο πεξηνρήο. Οη πξψηεο χιεο πνπ 

νκνηάδνπλ κε ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία είλαη ν ραιθεδφληνο, ν «μαλζφο» 

ππξηηφιηζνο, ν γθξίδνο ππξηηφιηζνο, ν ίαζπεο, ν ραιαδίαο θαη ε νξεία θξχζηαιινο. 

θνπφο ηεο θαηεξγαζίαο ησλ δπν απηψλ πιψλ, ήηαλ ε παξαγσγή ιεπηδφκνξθσλ, 

φπσο αλαθέξνληαη, ππνβάζξσλ, κε ηελ ηερληθή ηεο έκκεζεο θξνχζεο, ε κεηέπεηηα 

επεμεξγαζία ηνπο θαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε εξγαιεία, θπξίσο μέζηξα. Ζ επεμεξγαζία 

                                                      
30

 Δπεηδή ε κειέηε ηνπ πιηθνχ βξίζθεηαη αθφκα ζε πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην θαη απηή ε δεκνζίεπζε 

αθνξά ην ζπλνιηθφ ραξαθηήξα ησλ ιηζνηερληψλ, αλαθέξσ ελδεηθηηθά θαη κφλν ηελ χπαξμε ιεπίδσλ 

νςηαλνχ, εθφζνλ νη πξψηεο χιεο πνπ ελεπιάθεζαλ ήηαλ θπξίσο ηνπηθήο πξνέιεπζεο θαη ππξηηηθήο 

ζχζηαζεο.  

http://www.neolithicavgi.gr/
http://www.neolithicavgi.gr/
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πνπ δέρνληαλ νη ιεπίδεο ήηαλ ζπλερήο θαη απφηνκε θαη ζηηο δπν πιεπξέο (Κνπξηέζε-

Φηιηππάθε, 2012: 177).  

ην ζπήιαην ηεο Θεόπεηξαο ζψδεηαη κηα ιηζνηερλία πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ 

παξαγσγή θνιίδσλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ιεπίδσλ. Φαίλεηαη φηη αθνινπζείηαη ην 

ίδην ζρήκα ηερληθψλ παξαδφζεσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. Ζ 

πξψηε χιε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιχ πςειά πνζνζηά, είλαη ν ζνθνιαηί ή ζθνχξνο 

θφθθηλνο ξαδηνιαξηηηθφο ππξηηφιηζνο, ελψ ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο εκθαλίδεηαη ν 

ίαζπεο, ν ραιαδίαο θαη έλαο γθξηδνπξάζηλνο εκη-δηαθαλήο ππξηηφιηζνο πςειήο 

πνηφηεηαο (θνπξηνπνχινπ, 2000: 270). Οη ιεπίδεο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ ππξήλσλ, ελψ κεγάιν κέξνο ησλ ιεπίδσλ, παξαγφηαλ επί ηφπνπ. Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ ιεπίδσλ δελ θέξεη θινηφ, ππνδεηθλχνληαο κηα πξνρσξεκέλε 

ιάμεπζε, κε επίπεδεο θαη γξακκηθέο θηέξλεο. ηηο Νενιηζηθέο ιηζνηερλίεο ηνπ 

ζπειαίνπ, παξαηεξείηαη κηα απνπζία δεπηεξνγελνχο επεμεξγαζίαο ησλ ιεπίδσλ θαη 

πξνηείλεηαη κηα απεπζείαο ρξήζε ηνπο. Απφ απηή ηελ άπνςε, ηα ππφβαζξα θνιίδσλ 

θπξηαξρνχλ ζην ζχλνιν ησλ εξγαιείσλ (θνπξηνπνχινπ, 2000: 273). Πξνθαιεί 

εληχπσζε ε απνπζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηερλέξγσλ ησλ δξεπαληψλ (sickle blades). 

Ζ απφδνζε απηήο ηεο δπζαλαινγίαο, εθφζνλ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο Νενιηζηθήο 

ζπλαληάκε ιεπίδεο σο δξεπάληα, νθείιεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αζθνχληαλ ζην 

ζπήιαην θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηεξγαζία ηνπ δέξκαηνο, μχινπ, θεξάηνπ θαη 

νζηνχ, ηελ εγράξαμε, ηε δηάηξεζε θαη ίζσο ηνλ ηεκαρηζκφ. Έρνπλ βξεζεί θαη ιεπίδεο 

κε ίρλε ζηίιβεο πνπ ππνδεηθλχνπλ ηε ρξήζε ησλ ιεπίδσλ γηα θνπή θπηψλ 

(θνπξηνπνχινπ, 2000: 274).  

Παξακέλνληαο ζηε Θεζζαιία, ζηα Πεπθάθηα, κηα παξαζαιάζζηα ζέζε πνπ βιέπεη 

ηνλ θφιπν ηνπ Παγαζεηηθνχ, δελ παξαηεξνχληαη πνιιέο νκνηφηεηεο κε άιιεο ζέζεηο 

ηεο Θεζζαιίαο ελψ καξηπξνχληαη επαθέο κε ηηο ζέζεηο ηεο Βαιθαληθήο. Ζ θαηνίθεζε 

εθεί θαίλεηαη λα έιαβε ρψξα θαηά ην ηέινο ηεο Νενιηζηθήο θαη θαηά ηελ πξψηκε 

Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, επνκέλσο επηθξαηεί ζηηο ζπδεηήζεηο πεξί κεηάβαζεο απφ ηε 

Νενιηζηθή, ζηελ επφκελε πεξίνδν. Ζ παξαγσγή ηερλέξγσλ απφ ππξηηφιηζν ήηαλ πνιχ 

πεξηνξηζκέλε, δελ θαηαζθεπάζηεθε ζηελ ζέζε θαη ε πξνέιεπζε ηνπ ππξηηφιηζνπ 

πνιχ θαιήο πνηφηεηαο εηθάδεηαη φηη είλαη απφ ηα Βαιθάληα, ελψ ηνπ ζνθνιαηί ίαζπε 

απφ ηελ Πίλδν (Karabatsoli & Karimali, 2008: 253). ηελ θαηεγνξία ησλ εξγαιείσλ 

απφ ππξηηφιηζν θαη ίαζπε, θπξηαξρνχλ νη ιεηαζκέλεο ιεπίδεο κε ίρλε ζηίιβεο 

(Karabatsoli & Karimali, 2008: 254).  
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Αληίζεηε εηθφλα παξνπζηάδεη ε Μαγνύια Οξγόδηλνο, πάιη ζηε Θεζζαιία. Ζ 

παξνπζία ηνπ ζνθνιαηί ππξηηφιηζνπ απφ ηελ Πίλδν, θπξηαξρεί ζην ιηζνηερληθφ 

ζχλνιν θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαγσγή ιεπίδσλ κεγάινπ κεγέζνπο κε ηελ 

ηερληθή ηεο πίεζεο. Παξαηεξείηαη επίζεο θαη κηα αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

επεμεξγαζκέλσλ αληηθεηκέλσλ, φπνπ θπξηαξρνχλ νη επεμεξγαζκέλεο ιεπίδεο απφ 

ππξηηφιηζν θαη ραιθεδφλην αιιά θαη ε γλσζηή θαηεγνξία ηνπ «δξεπαληνχ». Σν 

ζχλνιν ησλ ππφινηπσλ ηερλέξγσλ, φπσο είλαη ηα ηεξκαηηθά μέζηξα ή ηα δηαηξεηηθά 

εξγαιεία, φια θαηαζθεπάζηεθαλ ζε ππφβαζξν ιεπίδσλ, καξηπξψληαο εμεηδηθεπκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ίζσο λα ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηεξγαζία ησλ δεξκάησλ θαη ην 

δνχιεκα ηνπ μχινπ. Ζ χπαξμε ησλ «δξεπαληψλ» ζπλδέεηαη κε αγξνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (Nikolaou et al., 2008: 389).   

ην Νενιηζηθφ Σέζθιν, αλαθέξεηαη ε χπαξμε καραηξηψλ απφ ππξηηφιηζν θαη θπξίσο 

ε επηθξάηεζε ησλ ιεπίδσλ. Ζ δεκνζίεπζε ησλ επξεκάησλ, αλάγεηαη ζε κηα ηφζν 

πξψηκε θάζε (Wace & Thompson, 1979: 71, Θενράξεο, 1981: 110), φπνπ δελ 

επηηξέπεηαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, εθφζνλ δελ καο δίλνληαη άιιεο πιεξνθνξίεο.  

Οη θχξηεο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην Αρίιιεην, κηα πξντζηνξηθή ζέζε 

ηεο Θεζζαιίαο, ήηαλ ν ραιθεδφληνο, ν ίαζπεο θαη ν ππξηηφιηζνο, φιεο ηνπηθήο 

πξνέιεπζεο. Έρεη πξνηαζεί κηα επηηφπνπ θαηεξγαζία ησλ πξψησλ πιψλ, φπσο 

καξηπξάλε ηα δηάθνξα ηερληθά θνκκάηηα πνπ βξέζεθαλ ζηε ζέζε (Elster, 1989: 275). 

Αλάκεζα ζηα ηέρλεξγα (εηθ. 54), μερσξίδεη ε παξνπζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

«δξεπαληψλ», ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε ππφβαζξν ιεπίδσλ (εηθ. 55). πσο καο 

πιεξνθνξεί ε Elster (1989: 294, 295) ε θχξηα πξψηε χιε θαηαζθεπήο ησλ 

«δξεπαληψλ» ήηαλ ν ίαζπηο. Οη ιεπίδεο, εηζέξρνληαλ ζε έλα θνκκάηη μχινπ ή 

θεξάηνπ, ηα νπνία φκσο δελ έρνπλ δηαηεξεζεί, εκθαλίδνληαο έληνλα ζεκάδηα ζηίιβεο 

θαη ιείαλζεο. Έρεη παξαηεξεζεί αξθεηέο θνξέο ην θαηλφκελν ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ ιεπίδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο «δξεπάληα», ζε κηα 

πιεζψξα άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. Έληνλν είλαη θαη ην ζηνηρείν ηνπ ζξαπζκνχ ζηηο 

ιεπίδεο, φπνπ θαίλεηαη λα αθαηξνχζαλ ην κέξνο πνπ πεξηιακβάλεη ην βνβιφ, ψζηε λα 

δηεπθνιπλζεί ε ζηεηιέσζε. ηελ πιεηνλφηεηα ηνπο νη ιεπίδεο, δελ είραλ δερηεί 

επηπιένλ επεμεξγαζία, κεηά ηελ απφζπαζε ηνπο απφ ηνλ ππξήλα, ελψ νη 

πεξηζζφηεξεο θαίλεηαη λα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί. Έρνπλ απνζπαζηεί κέζα απφ κηα 

πνηθηιία ηερληθψλ, ρξεζηκνπνηψληαο είηε άκεζε θξνχζε κε ηε βνήζεηα ελφο ζθιεξνχ 

θξνπζηήξα, είηε κε έκκεζε θξνχζε ή αθφκα θαη κε πίεζε. Σα ππφβαζξα ησλ ιεπίδσλ 
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απνηεινχλ ηελ πην απαηηεηηθή θαηεγνξία ππνβάζξσλ, απφ ηελ άπνςε ηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο εμεηδίθεπζεο (Elster, 1989: 300).  

 

 

Εηθ. 54. Λεπίδεο θαη θνιίδεο απφ ην Αρίιιεην (Elster, 1989: 282) 

 

 

Εηθ. 55. Λεπίδεο θαη θνιίδεο πνπ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε δξεπάληα, απφ ηε ζέζε Αρίιιεην (Elster, 1989: 

284) 

 

ην ιηζνηερληθφ ζχλνιν ζηε Λέξλα αληηπξνζσπεχνληαη φιεο νη θάζεηο ηεο 

Νενιηζηθήο πεξηφδνπ, απφ ηελ πξψηκε Νενιηζηθή κέρξη θαη ηελ ηειηθή Νενιηζηθή, 

έσο θαη ηελ πξψηκε Διιαδηθή πεξίνδν. Δκπιέθνληαη πνιιά δηαθνξεηηθά είδε πξψησλ 

πιψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νςηαλνχ. Απφ ηα ππξηηηθά πεηξψκαηα, 

αληηπξνζσπεχεηαη ν ραιθεδφληνο, ν ππξηηφιηζνο, ν ξαδηνιαξίηεο θαη ν θεξαηφιηζνο. 

Δμαξρήο ηα ππξηηηθά πεηξψκαηα έπαημαλ έλαλ δεπηεξεχνληα ξφιν ζηελ θαηαζθεπή 

ησλ ιηζνηερληψλ. Καηά ηελ πξψηκε Νενιηζηθή νη ιεπίδεο απφ ππξηηηθά πεηξψκαηα 

ήηαλ επηά ελψ θαηά ηε Μέζε Νενιηζηθή νη ιεπίδεο ήηαλ κφλν δχν. Καηά θχξην ιφγν 

εηζάγνληαλ ζηε ζέζε κε ηε κνξθή έηνηκσλ πξνο ρξήζε εξγαιείσλ. Παξαηεξείηαη θαη 

κηα ππεξνρή ησλ ππνβάζξσλ θνιίδσλ θαηά ηηο πξψηκεο θάζεηο ηεο Νενιηζηθήο 

πεξηφδνπ ζηε Λέξλα πνπ ζρεηίδεηαη θαη κε ηηο εκπιεθφκελεο πξψηεο χιεο, πνπ ζε 
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πξψηε θάζε, ππήξρε ε παξνπζία πεξηζζφηεξσλ ππξηηηθψλ πεηξσκάησλ (Kozlowski 

et al., 1996).  

ην ζπήιαην ηνπ Σαξαθελνύ, ζηε Βνησηία βξέζεθε έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο 

ιηζνηερληψλ ηεο Νενιηζηθήο πεξηφδνπ. Αλ θαη ε θχξηα πξψηε χιε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ θαηά βάζε ν νςηαλφο, εκπιέθνληαη θαη άιιεο πξψηεο χιεο 

φπσο ν ππξηηφιηζνο
31

, ν ξαδηνιαξίηεο, ν νπάιηνο, ν ραιαδίαο θαη ν αζβεζηφιηζνο 

(Kourtessi-Philippakis et al., 2008: 501). ηε ιηζνηερλία απφ ππξηηηθά πεηξψκαηα ζην 

αξαθελφ, παξαηεξείηαη ην εμήο παξάδνμν. Σα πξντφληα θνιίδσλ εκθαλίδνληαη ζε 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο απφ φηη ηα επζχγξακκα αληηθείκελα, αλ θαη ζην ζχλνιν ηνπο 

θαη νη δπν ηχπνη ππνβάζξσλ είλαη πνιχ ιίγνη αξηζκεηηθά (Kourtessi-Philippakis et al., 

2008: 504). Οη ιεπίδεο απφ ππξηηφιηζν, εηζάγνληαλ ζηε ζέζε κε ηε κνξθή έηνηκσλ, 

ηειηθψλ εξγαιείσλ, νπφηε ε αλαζχλζεζε ηεο εγρεηξεκαηηθήο ηνπο αιπζίδαο θξίλεηαη 

αδχλαηε (Kourtessi-Philippakis et al., 2008: 506).  

Καηά ηελ 5
ε
 θάζε θαηνίθεζεο ζην Φξάγρζη, πνπ μεθηλάεη ηελ 6

ε
 ρηιηεηία, 

καξηπξάηαη κηα ζπλέρεηα αιιά θαη κηα αιιαγή (Jacobsen, 1981: 308). Απηφ πνπ 

παξακέλεη ίδην είλαη ε πξψηε χιε ηνπ ππξηηφιηζνπ, ε πξνέιεπζε ηνπ νπνίνπ δελ 

θαίλεηαη λα αιιάδεη απφ ηελ Μεζνιηζηθή θαηνίθεζε ηνπ ζπειαίνπ. Απηφ πνπ αιιάδεη 

είλαη ε εηζαγσγή ηνπ «μαλζνχ» ππξηηφιηζνπ, έλα πέηξσκα κε εμαηξεηηθέο ηδηφηεηεο 

ιάμεπζεο, πνπ πξνηηκήζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εξγαιείσλ ηνπο (εηθ. 56, 57) θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πιήξε απνπζία ησλ ζηαδίσλ θαηαζθεπήο ηνπ. Παξφια απηά 

ην πνζνζηφ αληηπξνζψπεπζεο ησλ ιεπίδσλ απφ ππξηηφιηζν είλαη ρακειφ (Jacobsen, 

1969: 359). Γηαθνξέο παξαηεξνχληαη θαη κεηαμχ ησλ ιεπίδσλ απφ μαλζφ ππξηηφιηζν 

πνπ είλαη επεμεξγαζκέλεο θαη ζε απηέο πνπ δελ είλαη επεμεξγαζκέλεο. Οη 

επεμεξγαζκέλεο ιεπίδεο έρνπλ ζηηιπλέο επηθάλεηεο θαη είλαη αθξηβψο θαη εθείλν ην 

ζεκείν πνπ καξηπξάηαη ε επεμεξγαζία. Απηή ε ζηηιπλφηεηα δελ πξέπεη ζε θακία 

πεξίπησζε λα ζπγρέεηαη κε ηελ ζηίιβε ρξήζεο, θαζψο απηή αληρλεχεηαη ζε 

δηαθνξεηηθφ ζεκείν πάλσ ζηε ιεπίδα, ελψ πξνηείλεηαη ε ζηηιπλφηεηα λα έρεη 

πξνθιεζεί απφ ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία (Jacobsen, 1974: 80).  

                                                      
31

 ηελ θαηεγνξία ηνπ ππξηηφιηζνπ αλαθέξεηαη ν ηνπηθφο ππξηηφιηζνο αιιά θαη ν εηζαγκέλνο, 

«μαλζφο» ππξηηφιηζνο.  
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Εηθ. 56. Λεπίδεο κε ζηίιβε θαη επεμεξγαζία απφ ηνλ «μαλζφ» ππξηηφιηζν ηεο αξραηφηεξεο θαη κέζεο 

Νενιηζηθήο,  πνπ βξέζεθαλ ζην Φξάργζη (Perlès, 2009: 562) 

 

 

Εηθ. 57. Λεπίδεο νςηαλνχ θαη ππξηηφιηζνπ απφ ηε ζέζε Φξάγρζη θαη Παξάιηα. Αλάκεζα ηνπο 

βξίζθνληαη θαη εξγαιεία (Perlès, 2001: 204) 

 

Σν κηθξφ κέγεζνο ηεο ιηζνηερλίαο ζην ζπήιαην ησλ Ληκλώλ, ζηα Καζηξηά 

Καιαβξχησλ, επέηξεςε ηελ κειέηε ηνπ πιηθνχ αλά πξψηε χιε. Απηφ πνπ 

παξαηεξνχκε ζηα 42 ζπλνιηθά ηέρλεξγα απφ ππξηηφιηζν,  είλαη νη δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηελ θαιή πνηφηεηα ηεο πξψηεο χιεο ππξηηφιηζνπ θαη ζηα ηέρλεξγα κέηξηαο 

πνηφηεηαο. Μηα αμηνζεκείσηε δηαθνξά αληρλεχεηαη ζηηο 15 ζπλνιηθά ιεπίδεο, φπνπ 

φηαλ ε πξψηε χιε είλαη θαιήο πνηφηεηαο (θαη ζπλήζσο εηζαγκέλε), ην απνηέιεζκα 

είλαη ιεπίδεο ιεπηέο θαη θαιφηερλεο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρσξίο λα έρνπλ δερηεί 

επεμεξγαζία. Αληίζεηα, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξψηε χιε ραξαθηεξίδεηαη απφ κέηξηα 

έσο θαθή (ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηνπηθήο πξνέιεπζεο), ηφηε ην απνηέιεζκα 

είλαη ε παξαγσγή θνιίδσλ, θαη ειάρηζησλ ιεπίδσλ, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ 

απνπζία επηηήδεπζεο (Καξακπαηζψιε, 1997: 488, 494). ηελ θαηεγνξία ησλ 

επεμεξγαζκέλσλ εξγαιείσλ, θπξηαξρνχλ νη ιεπίδεο κε πιεπξηθή επεμεξγαζία, ελψ δελ 

ιείπνπλ θαη νη ιεπίδεο σο μέζηξα θαη νπείο (Καξακπαηζψιε, 1997: 497, 498). Σν 
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μέζηξν ζε ιεπίδα ππξηηφιηζνπ, ζπλδέζεθε κε εξγαζίεο μπζίκαηνο ηνπ δέξκαηνο 

(Καξακπαηζψιε, 1997: 503). 

ην ζπήιαην ηεο Αιεπόηξππαο ζηνλ Γηξφ, λφηηα ηεο Πεινπνλλήζνπ, βξέζεθαλ 

ειάρηζηεο ιεπίδεο απφ ππξηηφιηζν. Ζ θχζε ηνπ πεηξψκαηνο, επέηξεςε θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ηρλψλ ρξήζεο, ππφ ηελ παξνπζία ηεο ραξαθηεξηζηηθήο ζηίιβεο. Ο 

ζηφρνο ηεο ιάμεπζεο ηνπ ππξηηφιηζνπ ήηαλ απνθιεηζηηθά ε παξαγσγή ιεπίδσλ κε 

πιεπξηθή επεμεξγαζία θαη ε κεηέπεηηα κεηαηξνπή ηνπο ζε δηπξφζσπεο θπιιφζρεκεο 

αηρκέο (Κνπξηέζε-Φηιηππάθε, 2011b: 89-90).  

ην ζπήιαην ηνπ Κύθισπα, ην πνζνζηφ αληηπξνζψπεπζεο ησλ ιεπίδσλ απφ 

ππξηηφιηζν, είλαη ρακειφ, ζπγθξηηηθά κε ην πςειφ πνζνζηφ αληηπξνζψπεπζεο ησλ 

ιεπίδσλ απφ νςηαλφ. Ζ Νενιηζηθή πεξίνδνο ζην ζπήιαην, αλάγεηαη ζηα 7400-7300 π. 

π./6340-6170 π. Υ. Καηά ηελ Αξρηθή/Μέζε θαη ηελ Σειηθή Νενιηζηθή πεξίνδν, 

θπξηαξρεί ν ηχπνο ηνπ «μαλζνχ» ππξηηφιηζνπ, πνπ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη 

εηζαγκέλνο, κε ηελ κνξθή ησλ έηνηκσλ, ηειηθψλ εξγαιείσλ. Οη δπν ιεπίδεο πνπ 

βξέζεθαλ ζηα ζηξψκαηα ηεο Αξρηθήο/Μέζεο Νενιηζηθήο αλήθνπλ ζηνλ ηχπν ηεο 

Αξρηθήο Νενιηζηθήο ηεο Βαιθαληθήο. αλ κηα πξψηε αλάγλσζε, θαίλεηαη ε ηεξάζηηα 

αιιαγή ζηηο θχξηεο ηερλνινγηθέο νκάδεο θαη κηα κεηαηφπηζε ηεο πνιχ ζεκαληηθήο 

ηνπηθήο παξαγσγήο ησλ ιηζνηερληψλ ηνπο, πνπ αθνξνχζε ηηο πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπο, κε ηελ εηζαγσγή έηνηκσλ ηερλέξγσλ απφ πξψηεο χιεο εμαηξεηηθήο 

πνηφηεηαο (Kaczanowska & Kozlowski, 2008: 172-174). 

Ζ Κσο
32

 θαηά ηε Νενιηζηθή πεξίνδν, ρξεζηκνπνίεζε ειάρηζηα ηηο ηνπηθέο πξψηεο 

χιεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εξγαιείσλ ηεο. Οη πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ 

ηε ζέζε Αιάζαξλα, αλαηνιηθά ηεο Κσ, ζηελ πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ Κέθαινο 

(Georgiadis, 2012). Ζ πνηφηεηα ηεο πξψηεο χιεο ηνπ ραιαδία αλαθέξεηαη σο ρακειή, 

ην ίδην θαη ηνπ ππξηηφιηζνπ. Σν κφλν ελδηαθέξνλ πνπ εληνπίζηεθε θαη αθνξά απηέο 

ηηο πξψηεο χιεο, είλαη ν ραξαθηεξηζηηθφο ηχπνο εξγαιείνπ σο «δξεπάλη» ζε ππφβαζξν 

ιεπίδσλ, κε αλαγλσξίζηκα ζεκάδηα ρξήζεο, φρη ηφζν ζηίιβεο αιιά απιαθψζεσλ πνπ 

έρνπλ πξνζδψζεη ζηηο ιεπίδεο κηα ραξαθηεξηζηηθή αδηαθαλή εκθάληζε ζην θνθηεξφ 

ηνπο άθξν (Georgiadis, 2012: 98).  

ην Γπαιί ηεο Νηζχξνπ, βξέζεθε κηα κνλαδηθή ιεπίδα απφ ππξηηφιηζν, φρη ληφπηαο 

πξνέιεπζεο, ρξψκαηνο ππφιεπθνπ. ην ζχλνιν θπξηαξρνχλ ηα ηέρλεξγα απφ νςηαλφ 

(άκςσλ, 1988: 210).  

                                                      
32

 Οη πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε ζέζε Αιάζαξλα, αλαηνιηθά ηεο Κσ, ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ρσξηνχ Κέθαινο (Georgiadis, 2012).  
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Ζ αλαθάιπςε ηνπ ιίζηλνπ ζπλφινπ (εηθ. 58) ζηε Χνηξνζπειηά, ζηε Λεπθάδα, έγηλε 

θαηά ηνλ 20
ν
 αηψλα, απφ ηνλ Dorpfeld

33
 (Κνπξηέζε-Φηιηππάθε, 2008: 167). Ζ πξψηε 

χιε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ν ππξηηφιηζνο, ελψ ν νςηαλφο αληηπξνζσπεχεηαη κε 

δέθα κφλν ηέρλεξγα, ε πξνέιεπζε ηνπ νπνίνπ δελ έρεη εμαθξηβσζεί αθφκα. Ο θχξηνο 

ζηφρνο ηεο παξαγσγήο ήηαλ ε απφζπαζε ππνβάζξσλ ιεπίδσλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα 

κεηαηξέπνληαλ ζε εξγαιεία. Αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα ζηάδηα ηεο εγρεηξεκαηηθήο 

αιπζίδαο γηα ηελ παξαγσγή ησλ ιεπίδσλ, πνπ ππνδεηθλχνπλ θαη ηελ εμεηδηθεπκέλε 

θαηεξγαζία ηνπο. Υξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηεο θξνχζεο, έκκεζεο κε ηε βνήζεηα 

ελφο ζθιεξνχ θξνπζηήξα (Κνπξηέζε-Φηιηππάθε, 2008: 169, 170).  

 

 

Εηθ. 58. Λίζηλα εξγαιεία απφ ηε Υνηξνζπειηά (θαηά ηνλ Dorpfeld, 1927, φπσο καο πιεξνθνξεί ε 

Κνπξηέζε-Φηιηππάθε, 2008: 182) 

 

ηελ Νενιηζηθή Κλσζζό, ε αληηπξνζψπεπζε ησλ ιεπίδσλ απφ ηνπηθέο πξψηεο χιεο 

ραιαδία θαη ξαδηνιαξίηε είλαη πνιχ ρακειή θαη ίζσο αληηπξνζσπεχεη ηελ πξφζεζε 

ησλ Νενιηζηθψλ θαηνίθσλ ηεο Κλσζζνχ λα κελ παξάγνπλ επηκήθε ππφβαζξα 

(Conolly, 2008: 81).  

ηα πιαίζηα ησλ αλαθνξψλ γηα ηελ χπαξμε λενιηζηθψλ ιεπίδσλ ζηελ Κξήηε, 

αλαθέξσ ηε κνλαδηθή ιεπίδα απφ θφθθηλν ππξηηφιηζν πνπ βξέζεθε ζηνλ Νενιηζηθφ 

Καηζακπά, κε ακθηπξφζσπε επεμεξγαζία, θαηά κήθνο ησλ πιεπξψλ ηεο. Ζ κειέηε 

ηνπ πιηθνχ (ζπλνιηθά 3 ιαμεπκέλα ηέρλεξγα), πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο Galanidou, 

Manteli (2008: 172).  

 

 

                                                      
33

 Ζ κειέηε ηνπ πιηθνχ νξγαλψλεηαη γχξσ απφ ηέζζεξηο κεγάινπο ηνκείο (βι. δεχηεξν θεθάιαην): ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πξψησλ πιψλ, ηελ ηερλνινγία, ηελ ηππνινγία θαη ηα ίρλε ηεο ρξήζεο. Σν ίδην 

ζχζηεκα αθνινχζεζε θαη ν Dνrpfeld (1905-1906). ε κηα ηφζν πξψηκε θάζε, ην έξγν ηνπ ζεσξείηαη 

πξσηνπνξηαθφ (Κνπξηέζε-Φηιηππάθε, 2008: 170).  
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6.2. Οι λεπύδεσ ςε οψιανό 

 
Ο νςηαλφο ζην Νηηθηιί Ταο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη είλαη κειηαθήο πξνέιεπζεο 

Δκθαλίδεηαη κφλν κε ηε κνξθή έηνηκσλ ιεπίδσλ, ρσξίο επεμεξγαζία (Κνπξηέζε-

Φηιηππάθε, 2006: 120).   

Ζ αληηπξνζψπεπζε ηνπ νςηαλνχ ζηνλ νηθηζκφ ηεο Σηαπξνύπνιεο, ζηε 

Θεζζαινλίθε, είλαη πνιχ κηθξή θαη απνηειείηαη θπξίσο απφ ιεπίδεο θαη ιεπηδνεηδείο 

θνιίδεο. Δμαηηίαο ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηερλέξγσλ απφ νςηαλφ, ε κειέηε ηνπ πιηθνχ 

πεξηιακβάλεη ζπγθξίζεηο κε ηηο ιηζνηερλίεο απφ ηε Θεζζαιία, φπνπ θαη παξνπζηάδεη 

νκνηφηεηεο, θπξίσο σο πξνο ηελ ηππνπνίεζε ηνπ πιηθνχ (θνπξηνπνχινπ, 2004: 

389).  

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξνπζία ηνπ νςηαλνχ ζην ζπήιαην ηεο Θεόπεηξαο, φπνπ 

φπσο δηαπηζηψζεθε αξγφηεξα, πξνέξρεηαη απφ ηε Μήιν. Καηά ηε ιηζνηερληθή 

παξαγσγή ηνπ νςηαλνχ, παξάγνληαλ θπξίσο κηθξνιεπίδεο, κε επίπεδεο, γξακκηθέο ή 

απνιεπηζκέλεο θηέξλεο. πσο αλαθέξεηαη απφ ηελ θνπξηνπνχινπ (2000: 275), ε 

νπνία κειέηεζε ην Νενιηζηθφ πιηθφ, ην ζπήιαην ηεο Θεφπεηξαο απνηειεί έλα αθφκα 

παξάδεηγκα ηεο δηαθίλεζεο ηνπ νςηαλνχ απφ κηα νκάδα αηφκσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαλ γηα ηελ ηερληθή ηνπο δεμηφηεηα. ηαλ νη ιεπίδεο απφ νςηαλφ έρνπλ 

δερηεί επεμεξγαζία, ηφηε απηή είλαη ηκεκαηηθή απφηνκε ή επζχγξακκε πιεπξηθή.  

Οη ιηζνηερλίεο ζηα Πεπθάθηα ηεο Θεζζαιίαο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θπξίσο ζε νςηαλφ 

απφ ηε Μήιν, πνπ έθηαλε ζηε ζέζε ζε ήδε θαηεξγαζκέλε κνξθή. Γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε, είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε φηη ν νςηαλφο πξνήιζε θαη απφ 

ηηο δπν πεγέο ηνπ λεζηνχ, Νπρηά θαη Γεκελεγάθε. Σα επηζπκεηά πξντφληα ζηα 

Πεπθάθηα ήηαλ νη ιεπίδεο, πνπ θαίλεηαη λα αληηπξνζσπεχνπλ φια ηα ζηάδηα ηεο 

εγρεηξεκαηηθήο αιπζίδαο. ηα επεμεξγαζκέλα εξγαιεία, ν πην θνηλφο ηχπνο είλαη νη 

επεμεξγαζκέλεο ιεπίδεο (Karabatsoli & Karimali, 2008: 252, 253).  

ηε Μαγνύια Οξγόδηλνο ηα ηέρλεξγα ηνπ νςηαλνχ είλαη πνιχ ιίγα αξηζεηηθά, κε 

πέληε κφλν ιεπίδεο, απφ ηα ζπλνιηθά νθηψ ηέρλεξγα. Τπνζέηνπκε κηα πεξηνξηζκέλε 

δηαθίλεζε ηνπ νςηαλνχ ζε απηή ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο, αθνχ καξηπξάηαη κφλν ε 

χπαξμε ιεπίδσλ πνπ απνζπάζηεθαλ κε ηελ ηερληθή ηεο πίεζεο, ζηελ ηειηθή ηνπο 

κνξθή (Nikolaou et al., 2008: 389).  

ην Σέζθιν, ε πνζφηεηα επξεκάησλ απφ νςηαλφ αλαθέξεηαη σο ε ηξηπιάζηα απφ 

απηή ηνπ ππξηηφιηζνπ. Ζ πξνέιεπζε ηνπ νςηαλνχ θαίλεηαη λα είλαη απφ ηε Μήιν θαη 
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απηή είλαη ε κφλε πιεξνθνξία πνπ αληινχκε απφ ηνπο Wace θαη Thompson (1979: 

71).  

Ζ αληηπξνζψπεπζε ηνπ νςηαλνχ ζην Αρίιιεην, είλαη πνιχ κηθξή ζπγθξηηηθά κε ηηο 

άιιεο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. ηα ζηξψκαηα πνπ παξαηεξείηαη κηα 

αχμεζε ζηηο πνζφηεηεο νςηαλνχ, παξαηεξείηαη παξάιιεια θαη κηα αχμεζε ζην 

πνζνζηφ ησλ ιεπίδσλ (Elster, 1989: 290). Ζ ρξήζε ηνπο είλαη δχζθνιν λα αληρλεπζεί, 

ρσξίο ηε ρξήζε κηθξνζθνπίνπ, αιιά πην πηζαλή ρξήζε είλαη ε θνπή ησλ 

δεκεηξηαθψλ. Οη ιεπίδεο απφ νςηαλφ έρνπλ παξάιιειεο πιεπξέο θαη ζρεδφλ ζηελ 

πιεηνλφηεηα ηνπο, είλαη ρξεζηκνπνηεκέλεο (Elster, 1989: 300). Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη θαη ε χπαξμε νξηζκέλσλ ηερληθψλ θνκκαηηψλ, πξψηεο χιεο νςηαλνχ, 

πνπ καξηπξάεη ηελ επί ηφπνπ παξαγσγή ηνπο ζηε ζέζε (Elster, 1989: 292).  

Ζ ρξήζε ηνπ νςηαλνχ ζηε Λέξλα ήηαλ αξθεηά εθηεηακέλε ψζηε λα καο πξνζθέξεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο πξψηεο χιεο, ηηο θχξηεο κεζφδνπο εθκεηάιιεπζεο 

ησλ ππνβάζξσλ θαη ησλ εξγαιεηαθψλ ηχπσλ πνπ επηθξαηνχζαλ θαηά ηε Νενιηζηθή 

πεξίνδν (Kozlowski et al., 1996: 334). Ζ πξψηε χιε ηνπ νςηαλνχ, εηζέξρνληαλ ζηε 

ζέζε κε ηε κνξθή απνθινησκέλσλ ππξήλσλ, κε ειάρηζηε θαηεξγαζία. Ωο έλα πνιχ 

κηθξφ βαζκφ, ε θαηεξγαζία ηνπ νςηαλνχ γηλφηαλ επί ηφπνπ ζηε ζέζε, θάηη πνπ 

παξαηεξείηαη ειάρηζηα σο ζρεδφλ θαζφινπ ζηελ πεξίπησζε ησλ ιεπίδσλ απφ 

εηζαγκέλα ππξηηηθά πεηξψκαηα. ηφρνο ηεο θαηεξγαζίαο ηνπ νςηαλνχ ήηαλ ε 

παξαγσγή επζχγξακκσλ ιεπίδσλ ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

θαη ηξηγσληθήο δηαηνκήο, πνπ έρνπλ απνζπαζηεί απφ ππξήλεο κνλνχ επηπέδνπ. Ζ 

κέζνδνο απφζπαζεο ησλ ιεπίδσλ ήηαλ  θπξίσο ε θξνχζε κε καιαθφ θξνπζηήξα. Ο 

αξηζκφο ησλ ππνβάζξσλ ιεπίδσλ, απμάλεηαη φζν πξνρσξάκε ζηελ ηειηθή θάζε ηεο 

Νενιηζηθήο πεξηφδνπ, ε ηππνπνίεζε γίλεηαη πην εκθαλήο θαη ε ιεπηή επεμεξγαζία 

πιένλ θπξηαξρεί. Καηά ηελ ηειηθή Νενιηζηθή παξαηεξείηαη θαη κηα αχμεζε ζηνλ 

αξηζκφ ησλ ιεπίδσλ πνπ θέξνπλ ίρλε ζηίιβεο (εηθ. 59). ε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ε 

ζηίιβε ζπκπίπηεη κε ηελ επεμεξγαζία ηεο ιεπίδαο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ιεπίδσλ είλαη 

ζπαζκέλε ή ζξπκκαηηζκέλε θαη απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηε ρξήζε ηνπο σο κέξνο 

ζχλζεησλ εξγαιείσλ γηα ηελ θνπή δεκεηξηαθψλ θαη θπηψλ αιιά ππνλνεί θαη ηε 

ρξήζε ηνπο σο μέζηξα γηα ην δέξκα, γηα ην δνχιεκα ηνπ μχινπ ή γηα ηελ θνπή δσηθψλ 

ηξνθψλ. ηελ θαηεγνξία ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιεπίδσλ ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο 

επηθξαηνχλ νη ιεπίδεο σο ηεξκαηηθά μέζηξα θαη αθνινπζνχλ νη θνινβσκέλεο ιεπίδεο 

θαη νη ιεπίδεο κε πιεπξηθή επεμεξγαζία (εηθ. 60). ε κηθξφηεξνπο αξηζκνχο 

εκθαλίδνληαη δηαηξεηηθά εξγαιεία, εγθνπέο, γιπθίδεο θαη ζχλζεηα εξγαιεία φπσο 
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«δξεπάληα». Παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ εξγαιεηαθψλ 

ηχπσλ, θαζψο πξνρσξάκε ζηελ ηειηθή Νενιηζηθή (Kozlowski et al., 1996).  

 

 

Εηθ. 59. ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ηρλψλ ρξήζεο: ζηίιβε (a), ιείαλζε (b) , απνζηξνγγπιεκέλε 

πιεπξά (c), κηθξν-εγραξάμεηο (d), νξγαληθά ππνιείκκαηα (e) θαη πιεπξηθή ζχλζιηςε (f) (Kozlowski et 

al., 1996: 308) 

 

 

Εηθ. 60. Δπεμεξγαζκέλεο ιεπίδεο απφ ηε Λέξλα, πξνεξρφκελεο απφ ηα κεζαία ζηξψκαηα ηεο 

Νενιηζηθήο (Kozlowski et al., 1996: 347) 

 

Ζ ηερλνινγηθή αιπζίδα ηεο παξαγσγήο ησλ ιεπίδσλ απφ νςηαλφ γηα ην ζπήιαην ηνπ 

Σαξαθελνύ, θαζίζηαηαη επθνιφηεξε σο πξνο ηελ αλαζχλζεζε ηεο, θαζψο ν νςηαλφο 

ππεξέρεη ζε φια ηα ζηξψκαηα ηεο Νενιηζηθήο, έλαληη ησλ άιισλ πξψησλ πιψλ. 

Δμαξρήο δηαθξίζεθε ν θχξηνο ζηφρνο ηεο ιάμεπζεο ηνπ νςηαλνχ, πνπ είλαη ε 

παξαγσγή επζχγξακκσλ ππνβάζξσλ ιεπίδσλ. Ωο επί ην πιείζηνλ, ε παξαγσγή ησλ 

ιεπίδσλ έιαβε κεξηθψο ρψξα ζηε ζέζε, φπσο καξηπξνχλ νη ιεπίδεο κε θινηφ. Ζ 

δηαηνκή ησλ ιεπίδσλ είλαη θπξίσο ηξαπεδνεηδνχο αιιά θαη ηξηγσληθήο δηαηνκήο 
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(Kourtessi-Philippakis et al., 2008: 505). Αθφκα, ζην ζπήιαην ηνπ αξαθελνχ 

εκθαλίδνληαη ηα ηειηθά ζηάδηα ηεο ιάμεπζεο, ηα απνξξίκκαηα θαη ηα ζξαχζκαηα. Σν 

θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ιεπίδσλ είλαη ε έληνλε ηππνπνίεζε απηψλ ησλ 

ππνβάζξσλ, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο ηνπο. Ο ηξφπνο απφζπαζεο απηψλ ησλ 

ιεπίδσλ, φπσο ππνδεηθλχνπλ θαη ηα αξλεηηθά ηεο απνιέπηζεο, πξνηείλνπλ κηα 

εμαληιεηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ππξήλσλ (Kourtessi-Philippakis et al., 2008: 506). Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ ηερλέξγσλ πνπ κεηαβάιινληαλ ζε εξγαιεία, ήηαλ απφ νςηαλφ 

(Kourtessi-Philippakis et al., 2008: 507). Ο πην θνηλφο ηχπνο επεμεξγαζίαο ζηηο 

ιεπίδεο ήηαλ ε πιεπξηθή ζηε κηα ή θαη ζηηο δπν πιεπξέο θαη ε άκεζε ή ε εκη-απφηνκε 

επεμεξγαζία. Αθνινπζνχλ ηα μέζηξα, ηα νδνλησηά θαη νη δηαηξεηέο, ζε ππφβαζξα 

ιεπίδσλ (Kourtessi-Philippakis et al., 2008: 508).  

Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηελ χπαξμε δπν ιεπίδσλ απφ νςηαλφ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αθξόπνιεο, ζηελ αξραία πεγή ηεο Κιεςχδξαο. Καη νη δπν έρνπλ απνδνζεί ζηελ 

Σειηθή Νενιηζηθή. Ζ κηα ιεπίδα ζψδεηαη νιφθιεξε, είλαη πνιχ ιεπηή θαη έρεη 

ζηγκνεηδή κνξθή. Ζ κηα πιεπξά ηεο έρεη επεμεξγαζηεί ειαθξά θαη ε άιιε 

παξνπζηάδεη δπν αθκέο. Ζ δεχηεξε ιεπίδα δελ ζψδεηαη νιφθιεξε θαη είλαη ζπαζκέλε 

θαη ζηα δπν άθξα ηεο. Πξφθεηηαη γηα κηα ιεπίδα ζηελή, ηξηγσληθήο δηαηνκήο 

(Immerwahr, 1971: 50).  

Γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, ε κφλε πιεξνθνξία πνπ κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ε χπαξμε θαη κφλν ιεπίδσλ, καραηξηψλ θαη δξεπαληψλ, 

αλάκεζα ζηα άιια ιαμεπκέλα ηέρλεξγα, θαηαζθεπαζκέλα ζε καχξν νςηαλφ 

(Παληειίδνπ-Γθφθα, 1997: 100).  

ην ζπήιαην ηνπ Κίηζνπ, βξέζεθε έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ιεπίδσλ 

θαηαζθεπαζκέλεο ζε νςηαλφ, νη νπνίεο εηζέξρνληαλ ζηε ζέζε είηε σο έηνηκα 

εξγαιεία, είηε κε ηε κνξθή πξνεηνηκαζκέλσλ ππξήλσλ. Φαίλνληαη μεθάζαξα ηα 

ζηάδηα ηεο εγρεηξεκαηηθήο αιπζίδαο πνπ αθνινχζεζαλ, κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ 

πξψησλ πιψλ, θαζψο θαη νη επηινγέο πνπ έθαλαλ, νη νπνίεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ 

παξαγσγή ιεπίδσλ (εηθ. 61). Αλάκεζα ζηα επεμεξγαζκέλα ηέρλεξγα, επηθξαηνχλ νη 

ιεπίδεο κε πιεπξηθή επεμεξγαζία, ηα ηεξκαηηθά μέζηξα, νη εγθνπέο, ηα δηαηξεηηθά 

εξγαιεία, ελψ ζπαληφηεξα εκθαλίδνληαη νη γεσκεηξηθνί κηθξφιηζνη θαη νη γιπθίδεο 

(Perlès, 1981: 131).  
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Εηθ. 61. Δηζαγκέλε ιεπίδα ίαζπε πνπ βξέζεθε ζην ζπήιαην ηνπ Κίηζνπ (Perlès, 2009: 567) 

 

ηελ λφηηα Δχβνηα θαη ην λεζί Παμηκάδη, καο δίλεηαη κηα εηθφλα ησλ ιηζνηερληψλ, 

πνιχ δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ έρνπκε ζπλεζίζεη. ηε ζέζε Πιαθάξη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ ιηζνηερληψλ, εκπιέθεηαη απνθιεηζηηθά ν νςηαλφο, κειηαθήο 

πξνέιεπζεο. Φαίλεηαη φηη ε ζέζε ρξεζηκνπνηήζεθε εθηεηακέλα θαηά ηελ Σειηθή 

Νενιηζηθή θαη ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ (Cullen et al., 2013: 35). αλ ζηφρνο 

ηεο έξεπλαο ηέζεθε εμαξρήο ε αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ αιπζίδσλ παξαγσγήο 

γηα ηα ππφβαζξα ιεπίδσλ πνπ έρνπλ απνθηεζεί κε θξνχζε θαη γηα απηά πνπ έρνπλ 

απνθηεζεί κε πίεζε. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, κειεηήζεθε ην πάρνο θαη ην πιάηνο ησλ 

ιεπίδσλ πνπ δελ είραλ δερηεί επεμεξγαζία, θαζψο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά ην κέγεζνο 

ηνπο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα δηαηππσζεί ε άπνςε φηη νη ιεπίδεο πνπ παξάγνληαη κε 

ηελ ηερληθή ηεο θξνχζεο, ππφθεηληαη ζηελ θαηεγνξία κηαο ιηγφηεξν ηππνπνηεκέλεο 

θαη εθιεπηπζκέλεο παξαγσγήο, αιιά αζθνχληαλ παξάιιεια κε ηελ ηερληθή ηεο 

πίεζεο, κηα ηερληθή πνπ απαηηεί αλεπηπγκέλεο θαηαζθεπαζηηθέο ηθαλφηεηεο. Σέινο, 

ζπκπεξαίλεηαη φηη ηηο δπν αιπζίδεο παξαγσγήο θαηαζθεχαζαλ δηαθνξεηηθνί ηερλίηεο, 

κε δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο (Cullen et al.., 2013: 77-78, 80). Ζ παξαγσγή ησλ 

ιεπίδσλ γηλφηαλ ζηε ζέζε, εθφζνλ ε πξψηε χιε ηνπ νςηαλνχ έθηαλε ζηε ζέζε κε ηε 

κνξθή θξνθάισλ. Οη πεξηζζφηεξεο ιεπίδεο είλαη ζπαζκέλεο θαη ζπάληα 

αλαγλσξίδεηαη ε επεμεξγαζία ζε απηά ηα ππφβαζξα. Απφ ηελ επηθαλεηαθή 

πεξηζπιινγή, γχξσ απφ ηε ζέζε ζην Πιαθάξη, νη ιεπίδεο πνπ είραλ παξαρζεί κε πίεζε 

ήηαλ πεξηζζφηεξεο (Cullen et al., 2013: 36-38). Ζ αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο 

δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ απφζπαζε ιεπίδσλ κε θξνχζε θαη πίεζε, νδήγεζε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηφρνο ηεο παξαγσγήο ησλ δηαθνξεηηθψλ ππνβάζξσλ, ήηαλ λα 

θαιχςνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο (Cullen et al., 2013: 77).  

ην ζπήιαην Φξάγρζη, ε πιεηνλφηεηα ησλ ιεπίδσλ θαη ησλ ηερλέξγσλ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε ζε νςηαλφ απφ ηε Μήιν (75% - 80%). Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο 

ιάμεπζεο ηνπ νςηαλνχ θαίλεηαη λα ήηαλ ε παξαγσγή ιεπηψλ, ζπκκεηξηθψλ θαη 

επηκεθψλ ιεπίδσλ (εηθ. 62). Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ιεπίδσλ θαίλεηαη λα έρεη 
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ρξεζηκνπνηεζεί, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη νη ιεπίδεο απηέο είραλ δερηεί 

δεπηεξεχνπζα θαηεξγαζία. Σέινο, κεγάιν κέξνο ηεο παξαγσγήο έιαβε ρψξα έμσ απφ 

ηε ζέζε εχξεζεο, πηζαλφηεηα ζηε ζέζε πξνέιεπζεο ηεο πξψηεο χιεο θαη ε άπνςε 

απηή εληζρχεηαη απφ ηελ απνπζία θνιίδσλ νςηαλνχ (Jacobsen, 1969: 358, Perlès, 

1987b: 144). Απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη φηη θαηά ηε Μέζε θαη Σειηθή Νενιηζηθή, 

ηα πνζνζηά ησλ ιεπίδσλ νςηαλνχ απμάλνληαη θαη απηφ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ 

ηηο απμεκέλεο πνζφηεηεο ηεο ίδηαο ηεο πξψηεο χιεο, πνπ εκθαλίδεη εμαηξεηηθέο 

ηδηφηεηεο ιάμεπζεο. Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ε θξνχζε κε καιαθφ 

θξνπζηήξα θαη ε εθαξκνγή ηεο πίεζεο. Άιιε κηα παξαηήξεζε πνπ αθνξά ηηο ιεπίδεο 

πνπ έρνπλ απνζπαζηεί κε πίεζε είλαη φηη εκθαλίδνπλ έλα κεγάιν πνζνζηφ 

επεμεξγαζίαο (Jacobsen, 1974: 80, Perlès, 1987b: 23).  

 

 

Εηθ. 62. Λεπίδεο θαη κηθξνιεπίδεο νςηαλνχ πξψηκεο θαη κέζεο Νενιηζηθήο απφ ην Φξάγρζη (Perlès, 

2009: 560) 

 

ην ζπήιαην ησλ Ληκλώλ, θπξίαξρν πιηθφ είλαη ν νςηαλφο, αλ θαη αξηζκεηηθά δελ 

μεπεξλάεη θαηά πνιχ ηνλ ππξηηφιηζν. Ζ κεγάιε δηαθνξά έγθεηηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ιεπίδσλ φπνπ ηα ηέρλεξγα απφ νςηαλφ είλαη ζπλνιηθά 49, ελψ νη ιεπίδεο 41. 

Απνπζηάδνπλ νη θχξηεο θάζεηο θαηαζθεπήο ησλ ιεπίδσλ, θαζψο θαη ηα ηερληθά 

θνκκάηηα θαη απφ απηφ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε εηζαγσγή ηνπ νςηαλνχ 

(πηζαλφηαηα απφ ηε Μήιν) έγηλε κε ηε κνξθή έηνηκσλ ιεπίδσλ. Αληηπξνζσπεχεηαη 

κφλν ην ζηάδην ηεο απφθξνπζεο, πνπ θαλεξψλεη θαη ηνλ ζθνπφ ηεο παξαγσγήο, 

δειαδή ε παξαγσγή επζχγξακκσλ απνθξνπζκάησλ. ηελ πιεηνλφηεηα ηνπο νη 
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ιεπίδεο είλαη ζπαζκέλεο θαη κφλν δπν έρνπλ ίρλε πιεπξηθήο επεμεξγαζίαο, πνπ είλαη 

έλαο ηχπνο εξγαιείνπ πνπ θπξηαξρεί θαη ζηηο ιεπίδεο ππξηηφιηζνπ (Καξακπαηζψιε, 

1997: 488, 490, 497). Γπν ήηαλ νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ απφζπαζε 

ησλ ιεπίδσλ νςηαλνχ, ε έκκεζε θξνχζε θαη ε πίεζε, πνπ θπξηαξρεί θαη έρεη σο 

απνηέιεζκα ιεπίδεο πξηζκαηηθέο, κε παξάιιειεο ή ζπγθιίλνπζεο πιεπξέο θαη 

λεπξψζεηο (Καξακπαηζψιε, 1997: 492). Οη ιεπίδεο νςηαλνχ ηνπ ζπειαίνπ ησλ 

Ληκλψλ, έρνπλ ζπλδεζεί κε εξγαζίεο θνπήο ζθιεξψλ θαη καιαθψλ πιηθψλ 

(Καξακπαηζψιε, 1997: 503).  

ηε ζέζε Άγηνο Πέηξνο, ζηελ Αιφλλεζν, βξέζεθαλ ηέζζεξηο κφλν ιεπίδεο απφ 

νςηαλφ, κε πην πηζαλή πξνέιεπζε ηελ Μήιν. Ζ Αιφλλεζνο, εμαηηίαο ηεο 

γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, εκπιέθεηαη ζην δίθηπν πξνκήζεηαο θαη αληαιιαγψλ ηεο 

πξψηεο χιεο ηνπ νςηαλνχ, νπφηε ε δηεμνδηθφηεξε  έξεπλα ηεο ζέζεο, ίζσο απαληήζεη 

ζε πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο κειεηεηέο ηεο πξνκήζεηαο θαη 

δηαθίλεζεο αγαζψλ, θαζψο ην λεζί ελδέρεηαη λα έπαημε έλα ξφιν σο ζηαζκφ κεηαμχ 

ησλ κεηαθηλήζεσλ. Ο κηθξφο αξηζκφο ησλ ιεπίδσλ, δηθαηνινγείηαη απφ ηε κηθξή 

έθηαζε ηεο αλαζθαθήο, θαζψο θαη ηελ έιιεηςε νξγαλσκέλεο θαηαγξαθήο.  Οη 

ιεπίδεο βξέζεθαλ κε ηε κνξθή έηνηκσλ, επεμεξγαζκέλσλ κεξηθέο θνξέο, ππνβάζξσλ 

(Efstratiou, 1985: 74).  

Απφ ηελ επηθαλεηαθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Νενιηζηθή ζέζε, Σθνηεηλή 

Θαξξνπληψλ, βξέζεθαλ 115 ιεπίδεο νςηαλνχ, πνπ φπσο θαίλεηαη εηζήρζεζαλ ζηε 

ζέζε κε ηε κνξθή ηειηθψλ πξντφλησλ. Γελ έρνπλ βξεζεί ηερληθά απνθξνχζκαηα, νχηε 

ππξήλεο, πνπ λα καξηπξνχλ ηελ θαηεξγαζία ηνπ νςηαλνχ ζηε ζέζε. Οη ιεπίδεο 

αλαθέξνληαη απφ ηνλ άκςσλ (1993: 231) σο «δίπιεπξεο ή ηξίπιεπξεο, ζηελέο ή 

πιαηηέο θαη ζπάληα ζπκκεηξηθέο». Δλδεηθηηθά αλαθέξσ θαη ηελ χπαξμε αξθεηψλ 

ιεπίδσλ απφ έλαλ εμαιινησκέλν νπάιην (άκςσλ, 1993: 232) θαη επεηδή είλαη νη 

κφλεο πιεξνθνξίεο πνπ αληινχκε απφ ηε δεκνζίεπζε, δελ αλαθέξνληαη μερσξηζηά.  

ην Νενιηζηθφ Δηξό, ζηελ Αιεπφηξππα, έλα αξραηνινγηθά πινχζην ζπήιαην, 

βξέζεθαλ ρηιηάδεο ηέρλεξγα απφ νςηαλφ. Θξαχζκαηα θαη ιεπίδεο νςηαλνχ, δελ 

βξέζεθαλ κφλν ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπειαίνπ, αιιά θαη ζηελ γχξσ πεξηνρή, 

ππνλνψληαο θαη ηελ έθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. Ο κνλαδηθφο ππξήλαο ιεπίδσλ 

απφ νςηαλφ πνπ βξέζεθε ζην ζπήιαην, ππνδειψλεη φηη κέξνο ηεο παξαγσγήο ησλ 

ιεπίδσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ζέζε θαη φηη ε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε 

πίεζε (Παπαζαλαζφπνπινο, 2011: 43, Κνπξηέζε-Φηιηππάθε, 2011a: 81). Ο νςηαλφο 

πξνέξρεηαη απφ ηε Μήιν, ζε έλα πξνδηακνξθσκέλν ζηάδην, φπνπ κπφξεζε λα 
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πξνρσξήζεη ε απφζπαζε ησλ επηζπκεηψλ ηερλέξγσλ ζηε ζέζε. Δλδεηθηηθά ηερληθά 

εξγαιεία απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ βξέζεθαλ ζην Γηξφ, είλαη νη θνιίδεο αλαλέσζεο 

ηνπ ππξήλα θαη νη ππεξβαηηθέο ιεπίδεο (Κνπξηέζε-Φηιηππάθε, 2011a: 81). Ζ 

ηππνινγία ησλ εξγαιείσλ, παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε ηηο ππφινηπεο ειιαδηθέο ζέζεηο 

θαη πεξηιακβάλεη ηεξκαηηθά μέζηξα, θνινβψζεηο, εγθνπέο, νδνλησηά θαη νπείο ζε 

ππφβαζξα ιεπίδσλ, αιιά θαη ζχλζεηα εξγαιεία, φπσο ηεξκαηηθά μέζηξα κε νδφλησζε 

ή εγθνπή ζε ιεπίδα (εηθ. 63) (Κνπξηέζε-Φηιηππάθε, 2011b: 82-89). χκθσλα κε ηνλ 

Παπαζαλαζφπνπιν (2011: 48) ε ηνπνζεζία εχξεζεο ησλ εξγαιείσλ, κέζα ζην 

ζπήιαην, δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη κνληκφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ζε απηφ.  

 

 

 

 

 

Εηθ. 63. Ζ ιηζνηερλία απφ ην ζπήιαην ηνπ Γηξνχ, θαηαζθεπαζκέλε ζε νςηαλφ. Με ηε ζεηξά  (αξηζηεξά 

πξνο δεμηά): ηεξκαηηθφ μέζηξν ζε ιεπίδα κε εγθνπή, ιεπίδα κε νδφλησζε, εγθνπή ζε ιεπίδα, εγθνπή 

ζε ιεπίδα, ιεπίδα κε νδφλησζε, ηεξκαηηθφ μέζηξν ζε ιεπίδα, θνιφβσζε ζε ιεπίδα, ιεπίδα κε 

ππέξβαζε  (Παπαζαλαζφπνπινο, 2011) 

 

Ζ Ρφδνο, λεζί ηνπ ΝΑ Αηγαίνπ, έρεη απνδψζεη έλαλ αξηζκφ ζέζεσλ ηεο Νενιηζηθήο 

πεξηφδνπ, κε ηέρλεξγα νςηαλνχ, πνηθίισλ πξνειεχζεσλ. ηηο πεξηζζφηεξεο ζέζεηο ηνπ 

Αηγαίνπ, ην θχξην πιηθφ εθπξνζψπεζεο ησλ ιηζνηερληψλ είλαη ν νςηαλφο θαη ζε πνιχ 
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κηθξφηεξν βαζκφ ν ππξηηφιηζνο. Ο νςηαλφο βξίζθεηαη ζε αθζνλία ζε φιεο ηηο ζέζεηο 

ηεο Νενιηζηθήο πεξηφδνπ αιιά θαη ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, φπνπ παξάιιεια 

παξαηεξείηαη ε ζπλχπαξμε εξγαιείσλ θαη φπισλ απφ κέηαιιν. ηε Ρφδν, θπξηαξρεί ν 

κειηαθφο νςηαλφο, απφ ηνλ νπνίν απνζπψληαη θπξίσο ππφβαζξα ιεπίδσλ, ελψ ν 

νςηαλφο απφ ην Γπαιί, έρεη ζπλδεζεί κε ηελ θαηαζθεπή ππνβάζξσλ θνιίδσλ (Melas, 

1985: 139). ην ζπήιαην Άγηνο Γεώξγηνο Καιαζώλ, ηα πξντφληα απφ νςηαλφ είλαη 

ιίγα, αιιά απνηεινχληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ιεπίδεο, φιεο ζπαζκέλεο. Σα 

ηέρλεξγα απφ ππξηηφιηζν είλαη πεξηζζφηεξα αξηζκεηηθά, αιιά απνηεινχληαη θπξίσο 

απφ θνιίδεο. Θεσξνχληαη σο ππνθαηάζηαηα ηεο πξψηεο χιεο ηνπ νςηαλνχ, θαζψο ν 

ππξηηφιηζνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε δελ παξνπζηάδεη θαιή πνηφηεηα ιάμεπζεο. Οη 

ιεπίδεο έρνπλ ραξαθηεξηζηηθφ κεγάιν κέγεζνο θαη αθαλφληζην ζρήκα θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα δεπηεξεχνπζεο εξγαζίεο. Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο 

ιηζνηερλίεο είλαη ε έιιεηςε πξνεηνηκαζίαο ηνπ ππξήλα, πξηλ απφ ηελ απφθξνπζε ηνπο 

θαη ε χπαξμε ηνπ βνιβνχ θξνχζεο (άκςσλ, 1987: 46, 47). ην ζπήιαην Κνύκελν 

Αξραγγέινπ, βξέζεθε κηα κνλαδηθή ιεπίδα νςηαλνχ, κε πξνέιεπζε απφ ηε Μήιν 

(άκςσλ, 1987: 76), ελψ ζην Κάζηξν Αιηκληάο, ππάξρνπλ δπν δείγκαηα απφ 

νςηαλφ, έλαο απφ ηε Νίζπξν θαη έλαο απφ ηε Μήιν. Μφλν ν νςηαλφο απφ ηε Μήιν 

απέδσζε θαη επξήκαηα ιεπίδσλ, πνιιέο θνξέο κε επεμεξγαζία θαη είρε σο 

απνηέιεζκα ιεπίδεο απιέο, αηρκεξέο, κε θνιφβσζε, κε εγθνπέο ή γσληψδεηο 

(άκςσλ, 1987: 85). 

ην Παξζέλη ηεο Λέξνπ, εκπιέθνληαη επίζεο πνιιά ηέρλεξγα ζε νςηαλνφ θαη κφλν ν 

κειηαθφο νςηαλφο απέδσζε ππφβαζξα ιεπίδσλ (άκςσλ, 1987: 91).  

ηε Φηειηά Μπθφλνπ, ε πιεηνλφηεηα ησλ ιηζνηερληψλ , πνπ αλάγνληαη ζηελ ηειηθή 

Νενιηζηθή (5000-4500 π. Υ.), είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζε νςηαλφ απφ ηε Μήιν. Μφλν 

ην 0.5% αλαθέξεηαη φηη έρεη θαηαζθεπαζηεί ζε ππξηηφιηζν (Galanidou, 2002: 317). 

Σα ρηιηάδεο ηέρλεξγα πνπ ήξζαλ ζην θσο, θαηαζθεπάζηεθαλ κέζα ζηα φξηα ηνπ 

νηθηζκνχ, απφ εηζαγκέλνπο ππξήλεο πνπ ήξζαλ ζηε ζέζε ειαθξψο απνθινησκέλνη. 

ην ζχλνιν ζπλππάξρνπλ ππξήλεο ιεπίδσλ, κηθξνιεπίδσλ θαη θνιίδσλ ζε δηάθνξα 

ζρήκαηα θαη κεγέζε. Δλδηαθέξνλ πξνθαιεί ε εχξεζε ππξήλσλ ιεπίδσλ ή 

κηθξνιεπίδσλ αιιά φρη ζε εμαληιεκέλε κνξθή. Ζ ιάμεπζε ηνπ ιίζνπ ζηε Φηειηά 

απνζθνπνχζε ζηελ παξαγσγή ππνβάζξσλ ιεπίδσλ θαη κηθξνιεπίδσλ κε παξάιιειεο 

ή ζπγθιίλνπζεο πιεπξέο. Πνιιά απφ ηα ππφβαζξα δελ είραλ δερηεί επηπιένλ 

επεμεξγαζία, ελψ άιια ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα κηα πνηθηιία εξγαζηψλ. Αλάκεζα ζηα 

ηερληθά θνκκάηηα, βξέζεθαλ θαη ιηγνζηέο ιεπίδεο κε θνξπθή (Galanidou, 2002: 318). 



120 
 

ην ιηζνηερληθφ ζχλνιν μερσξίδεη ε θαηεγνξία ησλ αηρκψλ απφ νςηαλφ, ζηελ 

πιεηνλφηεηα ηνπο   ζε ππφβαζξα θνιίδσλ, αιιά θαη ζε ιεπίδεο (Galanidou, 2002: 

319, 320).  

Ο νςηαλφο γίλεηαη ην θχξην πιηθφ ζην ζπήιαην ηνπ Κύθισπα, κε έλα επίζεο πςειφ 

πνζνζηφ αληηπξνζψπεπζεο ιεπίδσλ. Καηά ηελ Σειηθή Νενιηζηθή, ν αξηζκφο ησλ 

ιεπίδσλ απμάλεηαη θαηά πνιχ (133 έλαληη ησλ 25 πνπ αλήθνπλ ζηελ Αξρηθή/Μέζε 

Νενιηζηθή). Καηά ηελ Αξρηθή/Μέζε Νενιηζηθή, παξαηεξείηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο 

ιεπίδσλ κε ηε κνξθή ζξαπζκάησλ. Ζ δηαηνκή φισλ ησλ ιεπίδσλ νςηαλνχ είλαη 

ηξηγσληθή ή ηξαπεδνεηδήο θαη παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν πάρνο, ζπγθξηηηθά κε ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν (Μεζνιηζηθή Δπνρή). ηελ θαηεγνξία ησλ δηακνξθσκέλσλ ζε 

εξγαιεία ιεπίδσλ, θπξηαξρεί ν ηχπνο ηεο ιεπίδαο κε πιεπξηθή, αλάζηξνθε ή 

αληίζεηε, κε ζπλερφκελε, ιεπηή θαη νδνλησηή επεμεξγαζία. ρεηίδεηαη κε ηνλ γλσζηφ 

ηχπν ηεο ιεπίδαο, γλσζηφ θαη σο «δξεπάλη», φπνπ παξάιιεια ππνδειψλεη θαη ηε 

ρξήζε ηνπ, σο εξγαιείν θνπήο. Παξαηεξείηαη έληνλε ζηίιβε ζηηο ιεπίδεο, πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κεηά ηελ θαηεξγαζία ηνπο θαη ην κφλν ζπκπέξαζκα πνπ κπνξνχκε λα 

ζπλάγνπκε είλαη φηη ζρεηίδνληαη κε ηελ θνπή ηνπ μχινπ. ηα ζηξψκαηα ηεο Σειηθήο 

Νενιηζηθήο, φπνπ φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ηα ηέρλεξγα ηνπ νςηαλνχ απμάλνληαη, ν 

δεχηεξνο πην θνηλφο ηχπνο εξγαιείνπ είλαη νη κηθξνεπεμεξγαζκέλεο κηθξνιεπίδεο, κε 

αλάζηξνθε ή αληίζεηε επεμεξγαζία. ζνλ αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο κείσζεο ηνπ 

ππξήλα, απηέο δελ είλαη εχθνια αληρλεχζηκεο θαζψο νη ιεπίδεο νςηαλνχ εηζάγνληαλ 

απεπζείαο ζηε ζέζε (Kaczanowska & Kozlowski, 2008: 173-176).  

Γηα ηελ Κσ, έρεη γίλεη κηα ζπλνιηθή εθηίκεζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ ιηζνηερληψλ, γηα 

νιφθιεξν ην λεζί (Georgiadis, 2012). Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εξγαιεηνηερληψλ ηνπο, 

επηθξάηεζε ν νςηαλφο αιιά κε πξνέιεπζε θπξίσο απφ ην Γπαιί, ελψ αλαθέξεηαη θαη 

ε χπαξμε νςηαλνχ απφ ηε Μήιν θαη ηνλ Κέθαιν ηεο Κσ. Δμαξρήο παξαηεξήζεθε φηη 

ν νςηαλφο απφ ην Γπαιί ηεο Νηζχξνπ είλαη ειάζζνλνο πνηφηεηαο απφ ηνλ κειηαθφ 

νςηαλφ θαη απηφ θαίλεηαη ζηα ηέρλεξγα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ πξψηε χιε ηνπ 

νςηαλνχ απφ ην Γπαιί. Οη ιεπίδεο έρνπλ θπξίσο αθαλφληζην ζρήκα αιιά θαη 

ηππνπνηεκέλν κεξηθέο θνξέο θαη ε κέηξηα πνηφηεηα ηεο πξψηεο χιεο, δελ επέηξεςε 

ηελ παξαγσγή ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ ιεπίδσλ. Οη ιεπίδεο απφ κειηαθφ νςηαλφ 

είλαη πεξηζζφηεξεο θαη έρνπλ απνζπαζηεί κε ηελ ηερληθή ηεο πίεζεο.   

Γηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο νςηαλνχ έρνπλ εληνπηζηεί ζηηο ιηζνηερλίεο ηνπ Γπαιηνύ 

Νηζχξνπ, ελψ εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ν νςηαλφο απφ ην ίδην ην λεζί 

αληηπξνζσπεχεηαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο, απνθιεηζηηθά κε ηε κνξθή ιεπίδσλ. Γελ 
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έρνπλ ίρλε επεμεξγαζίαο θαη ην ζρήκα ηνπο αλαθέξεηαη σο ηξίπιεπξν ή ηεηξάπιεπξν 

θαη κεξηθέο θνξέο αζχκκεηξν. Έλα είδνο νςηαλνχ, πξνέιεπζεο πηζαλψο απφ ηελ 

Αλαηνιία, έρεη απνδψζεη έλα κνλαδηθφ εχξεκα ζε ιεπίδα, απηή ηε θνξά κε 

επεμεξγαζία. Ο νςηαλφο απφ ηε Μήιν δελ ιείπεη απφ ην ζχλνιν, αιιά έρεη ηε κνξθή 

έηνηκσλ εξγαιείσλ, ελψ αληηπξνζσπεχεηαη απφ θαξδηέο θαη αθαλφληζηεο ιεπίδεο 

(άκςσλ, 1988: 205).  

ηελ Κξήηε θαη ηελ Κλσζζό, ε εγρεηξεκαηηθή αιπζίδα παξαγσγήο ηνπ νςηαλνχ, 

είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ έρεη αλαθεξζεί κέρξη ηψξα. Ζ κεγαιχηεξε 

δηαθνξά εληνπίδεηαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο παξαγσγήο θνιίδσλ. Οη ιεπίδεο απφ 

νςηαλφ είλαη έληεθα ζηνλ αξηζκφ θαη νη ελληά έρνπλ απνζπαζηεί κε ηελ ηερληθή ηεο 

έκκεζεο θξνχζεο, πνπ απνηειεί ηε δεχηεξε δηαθνξά πνπ εληνπίδεηαη. Μφλν δχν 

ιεπίδεο έρνπλ απνζπαζηεί κε ηελ ηερληθή ηεο πίεζεο θαη παξνπζηάδνπλ κηα 

εμαηξεηηθά κε ηππνπνηεκέλε κνξθή (Conolly, 2008: 78). Λφγσ ηεο πνιχ κηθξήο 

παξνπζίαο ηνπο ζηε ζέζε, ζεσξνχληαη εηζαγκέλεο (Conolly, 2008: 80). Σέινο, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ ιαμεπκέλσλ ηερλέξγσλ απνηεινχληαη απφ νςηαλφ θαη δέθα απφ 

απηά είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζε ππφβαζξα ιεπίδσλ (Conolly, 2008: 83).  

Οη έξεπλεο ζηνλ Πεηξά ηεο εηείαο καο πξνζθέξνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο 

εγρεηξεκαηηθήο αιπζίδαο ηνπ νςηαλνχ θαζψο θαη ησλ αιιαγψλ πνπ ζπληειέζηεθαλ 

ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ζηε κεηάβαζε απφ ηε Νενιηζηθή ζηε Μηλσηθή θαηνίθεζε 

ηνπ λεζηνχ, φπνπ θπζηθά ε παξαγσγή ιεπίδσλ δελ ζηακαηά. Ο νςηαλφο πξνέξρεηαη 

απφ ηε Μήιν θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο ζέζεηο Νπρηά θαη Γεκελεγάθε. Οη ηδηφηεηεο 

ησλ δηαθνξεηηθψλ απηψλ νςηαλψλ δελ είλαη ίδηεο, νχηε ε πνηφηεηα ηεο ιάμεπζεο, 

αιιά ην πην εληππσζηαθφ είλαη ε δηαπίζησζε φηη νη Νενιηζηθνί εθκεηαιιεχηεθαλ ηα 

πεηξψκαηα ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Καηά ηε Νενιηζηθή πεξίνδν, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπζηεκαηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο πεγήο ζην Γεκελεγάθε, ελψ ε 

πεγή ζηα Νπρηά ρξεζηκνπνηήζεθε εθηεηακέλα θαηά ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ (D‟ 

Annibale, 2008: 192). Με ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ραιθνχ θαη ηελ πηζαλή 

ρξήζε ηνπ ζηελ θαηαζθεπή ησλ ιηζνηερληψλ θαηά ηελ Μηλσηθή πεξίνδν, νη ιεπίδεο 

γίλνληαη ηφζν ηππνπνηεκέλεο, φπνπ δχζθνια αληρλεχνληαη δηαθνξέο αλάκεζα ηνπο 

(D‟ Annibale, 2008: 198). Οη ιεπίδεο θαηά ηελ Σειηθή Νενιηζηθή, απνηεινχλ ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ ηερλέξγσλ θαη θαίλεηαη φηη ε παξαγσγή ηνπο γηλφηαλ επί ηφπνπ ζηε 

ζέζε. Σν κέγεζνο ηνπο είλαη κεγάιν αιιά κεηαμχ ηνπο δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ 

ηππνινγία θαη ην ζρήκα. Ο ηξφπνο πνπ παξάρζεθαλ ήηαλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο 
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ηερληθήο ηεο πίεζεο, νδεγψληαο ζηνλ πξηζκαηηθφ ραξαθηήξα ηνπο (D‟ Annibale, 

2008: 192-194).  

ην λεζί ηεο Γαύδνπ, νη αλαζθαθηθέο εξγαζίεο ζπλερίδνληαη κέρξη θαη ζήκεξα, 

πξνζθέξνληαο καο καξηπξίεο γηα παξνπζία ζην λεζί, ήδε απφ ηελ Παιαηνιηζηθή 

πεξίνδν θαη κέρξη ηε Νενιηζηθή, κηα πεξίνδν πξηλ ηελ θχξηα πεξίνδν θαηάιεςεο ζην 

λεζί, πνπ είλαη ε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ. Αλ θαη ζηελ παξαγσγή ησλ ιηζνηερληψλ ηεο 

Γαχδνπ, θαηά ηε Νενιηζηθή, εκπιέθνληαη δπν πξψηεο χιεο, ν ππξηηφιηζνο θαη ν 

νςηαλφο, κφλν ε πξψηε χιε ηνπ νςηαλνχ έρεη απνδψζεη ππφβαζξα ιεπίδσλ (εηθ. 67, 

68). Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ιεπίδσλ δελ κπνξεί λα απνδνζεί κε αθξίβεηα, θαζψο ηα 

Νενιηζηθά ζηξψκαηα βξέζεθαλ αλαθαηεκέλα κε ηα ζηξψκαηα ηεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνχ, φπνπ επίζεο εκπεξηείραλ ιεπίδεο (Papoulia & Chriazomenou, 2013: 355, 

356).  

  

 

Εηθ. 64. Οη ιηζνηερλίεο απφ ηε Γαχδν: ιεπίδεο, κηθξνιεπίδεο θαη θνιίδεο καδί (Papoulia & 

Chriazomenou, 2013: 362) 

 

Εηθ. 65. Δξγαιείν νςηαλνχ κε ίρλε θνιφβσζεο, ζε ππφβαζξν ιεπίδαο απφ ηε Γαχδν (Papoulia  & 

Chriazomenou, 2013: 362) 
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6.3. Σύνθεςη δεδομϋνων  

6.3.1. Γεωγραφικό διαςπορϊ 

 

Φηάλνληαο ζην ηέινο ηεο αθήγεζεο γηα ηελ ηζηνξία ηεο ιεπίδαο ζηελ πξντζηνξηθή 

Διιάδα, παξαηεξνχκε φηη απηέο πιένλ θαηέρνπλ έλαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο 

δσέο ησλ αλζξψπηλσλ νκάδσλ πνπ βξέζεθαλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, πξνζαξκφζηεθαλ 

ζην ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ ηνπ, εθκεηαιιεχηεθαλ ηηο δηαζέζηκεο πξψηεο χιεο θαη 

θαηαζθεχαζαλ ιηζνηερλίεο, πνπ απφ ηε κηα, θάιππηαλ κέξνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο 

αλαγθψλ, απφ ηελ άιιε, ηνπο πξνζέδηδαλ θαη κηα αηζζεηηθή αμία. ην γξάθεκα 14 

θαίλεηαη απηή ε ππεξνρή ησλ ππνβάζξσλ ιεπίδσλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή. Δίλαη ε 

ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε αιιαγή φζνλ αθνξά ηελ παξνπζία ησλ ιεπίδσλ ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν, φπνπ πιένλ θηάλνπλ ζε έλα ζεκείν αθκήο θαη απηφ κεηαθξάδεηαη πνζνηηθά 

(πίλαθαο 4) θαη ηππνινγηθά. 

 

 

 

Γξάθεκα 14. Αξηζκόο ιεπίδσλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαηά ηε Νενιηζηθή Επνρή 

 

 

Γεσγξαθηθή 

πεξηνρή 

Θέζε Αξηζκόο 

ιεπίδσλ 

Αξηζκόο 

κηθξνιεπίδσλ 

Μαθεδνλία Γήκεηξα - - 

Ν = 535
Ν = 654

Ν = 1073

Ν = 273
Ν = 416

Ν = 173
Ν = 14

Νενιηζηθή: αληηπξνζώπεπζε ιεπίδσλ/κηθξνιεπίδσλ αλά 

γεσγξαθηθή πεξηνρή

φνολο (Ν) = 3138
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Μαθεδνλία ηηαγξνί - - 

Μαθεδνλία Μεζεκεξηαλή 32 20 

Μαθεδνλία Νηηθηιί Σαο 55 33 

Μαθεδνλία ηαπξνχπνιε - - 

Μαθεδνλία Μαθξχγηαινο - - 

Μαθεδνλία Αγξηνζπθηά - - 

Μαθεδνλία Γηζπειηφ - - 

Μαθεδνλία Απγή 395 - 

Θξάθε Μάθξε - - 

Θεζζαιία Θεφπεηξα - - 

Θεζζαιία Πεπθάθηα - - 

Θεζζαιία Μαγνχια 

Οξγφδηλνο 

- - 

Θεζζαιία έζθιν - - 

Θεζζαιία Αρίιιεην - - 

Θεζζαιία Λέξλα 654 - 

Αηηηθή αξαθελφο 107 - 

Αηηηθή Αθξφπνιε 1 - 

Αηηηθή Κίηζνο - - 

Πεηξαηάο Κίηζνο 115 - 

Δχβνηα Πιαθάξη 43 - 

Δχβνηα θνηεηλή 115 - 

Πεινπφλλεζνο Γηξφο - - 

Πεινπφλλεζνο πήιαην 

Ληκλψλ 

56 - 

Πεινπφλλεζνο Φξάγρζη 313 47 

Αηγαίν Κσο - - 

Αηγαίν Ληκελάξηα - - 

Αηγαίν Γπαιί 1 - 

Αηγαίν Κχθισπαο 168 - 

Αηγαίν Άγηνο Πέηξνο 4 - 

Αηγαίν Ρφδνο - - 
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Αηγαίν Παξζέλη - - 

Αηγαίν Φηειηά - - 

Ηφλην Υνηξνζπειηά - - 

Κξήηε Κλσζζφο 13 - 

Κξήηε Καηζακπάο 1 - 

Κξήηε Πεηξάο - - 

Κξήηε Γαχδνο - - 

 

               Πίλαθαο 4. Αξηζκόο δεκνζηεπκέλσλ ιεπίδσλ αλά ζέζε θαηά ηε Νενιηζηθή Επνρή 

 

πσο καο αλαθέξεη ε Λ. Καξαιή (2011: 113), ε Νενιηζηθή πεξίνδνο ζηελ Διιάδα 

δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξηο πεξηφδνπο
34

, ηελ Πξνθεξακηθή ή Αθεξακηθή, ηελ Αξραηφηεξε 

Νενιηζηθή, ηε Μέζε Νενιηζηθή θαη ηελ Σειηθή Νενιηζηθή
35

. ηελ Διιάδα, 

παξαηεξείηαη κηα θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ζηε Θεζζαιία θαη ηελ Πεινπφλλεζν, ελψ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ είλαη θαη ε εηζαγσγή λέσλ ζέζεσλ. Ο αξηζκφο ησλ λέσλ 

ζέζεσλ θηάλεη ηηο 250-300 ζέζεηο θαηά ηε Νενιηζηθή πεξίνδν, ζε αληίζεζε κε ηε 

Μεζνιηζηθή, φπνπ νη ζέζεηο δελ μεπεξλνχζαλ ηηο 20. Ζ βξαρεία ρξήζε ησλ ζπειαίσλ 

θαη ησλ βξαρνζθεπψλ ηεο Μεζνιηζηθήο πεξηφδνπ, αληηθαηαζηάζεθε πιένλ κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ζε κφληκνπο νηθηζκνχο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 15. Με 

εμαίξεζε ην Φξάγρζη, ην ζπήιαην ηνπ Κχθισπα, ηε Θεφπεηξα θαη ηε Γαχδν, ζέζεηο 

ηεο Νενιηζηθήο επξίζθνληαη ζε λέα εδάθε, ρσξίο Μεζνιηζηθφ ή Παιαηνιηζηθφ 

ππφβαζξν. Δληππσζηαθή είλαη ε εκθάληζε ηέηνησλ λέσλ ζέζεσλ ζε πνιιά απφ ηα 

λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, φπσο ε Θάζνο, ε Κσο, ε Νίζπξνο, ε Λεπθάδα, ε Αιφλεζζνο, ε 

Ρφδνο, ε Μχθνλνο θαη ε Κξήηε. ηελ Ήπεηξν, ηε Θεζζαιία θαη ηελ Αηηηθή, 

εηζάγνληαη επίζεο λέεο ζέζεηο ηεο Νενιηζηθήο, ε νπνία ζρεδφλ απνπζηάδεη ζε ζέζεηο 

κε θαζαξά Μεζνιηζηθφ ραξαθηήξα (Perlès, 2001: 44).  

 

                                                      
34

 Ο Θενράξεο (φπσο ραξαθηεξηζηηθά καο αλαθέξεη ζην Θενράξεο, 1981: 45) ζεσξεί ηηο ηέζζεξηο 

απηέο επνρέο σο κηα ελφηεηα, αθνχ αληηπξνζσπεχεηαη ην ίδην ζηάδην ηεο πνιηηηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

εμέιημεο, ην γεσθηελνηξνθηθφ.  
35

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο απφιπηεο ρξνλνινγήζεηο, βι. Καξαιή, 2011: 113. Οη 

ρξνλνινγήζεηο απηέο πξνέξρνληαη απφ δείγκαηα πνπ έρνπλ ρξνλνινγεζεί κε Άλζξαθα 14 θαη απφ 

δελδξνρξνλνινγήζεηο. Βι. επίζεο Table 5.3, 6.1 απφ Perles, 2001, φπνπ καο πξνζθέξεη 

αλαιπηηθφηαηνπο πίλαθεο κε ρξνλνινγήζεηο, αλά ζέζε ζε ρξφληα πξηλ απφ ην παξφλ αιιά θαη ζηελ 

αληηζηνίρεζε ηνπο ζε ρξφληα πξν Υξηζηνχ, αλαθέξνληαο παξάιιεια θαη ηηο κεζφδνπο ρξνλνιφγεζεο.   
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Γξάθεκα 15. Πνζνζηό αληηπξνζώπεπζεο ζπειαίσλ θαη ππαίζξησλ ζέζεσλ θαηά ηε Νενιηζηθή 

Επνρή 

 

 

6.3.2. Πρώτεσ ύλεσ 

 
Καηλνηφκν ζηνηρείν ηεο πεξηφδνπ, απνηειεί ε επηινγή ησλ πξψησλ πιψλ. 

Παξαηεξνχκε φηη εκπιέθνληαη δηαθνξεηηθέο ιίζηλεο πξψηεο χιεο, ε πιεηνλφηεηα ησλ 

νπνίσλ είλαη εηζαγκέλε θαη απηφ ηζρχεη, ηφζν γηα ηνλ ππξηηφιηζν, φζν θαη γηα ηνλ 

νςηαλφ, ε αμηνπνίεζε ηνπ νπνίνπ, ιακβάλεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο, φπσο δηαγξάθεηαη 

θαη ζην γξάθεκα 16. Μηα άιιε πνιχ ζεκαληηθή παξαηήξεζε αθνξά ζηε γλψζε ησλ 

Νενιηζηθψλ θαηνίθσλ, ησλ ηδηνηήησλ ηεο πξψηεο χιεο, φπνπ φηαλ εκπιέθνληαη 

πξψηεο χιεο κε κέηξηα έσο θαθή πνηφηεηα, ην απνηέιεζκα είλαη ε παξαγσγή 

ππνβάζξσλ θνιίδσλ, κε έληνλε ηελ απνπζία επηηήδεπζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ν Μαθξχγηαινο, φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ν ραιαδίαο θαη ν 

θχξηνο ζηφρνο ηεο ιάμεπζεο πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ απφζπαζε ππνβάζξσλ θνιίδσλ. 

Απφ ηε κηα, εθκεηαιιεχνληαλ ηηο ηνπηθέο πξψηεο χιεο, γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ 

αλαγθψλ, απφ ηελ άιιε αληηιακβαλφκαζηε φηη δελ πεξηνξίδνληαλ κφλν ζε απηέο. 

ρεδφλ ζην ζχλνιν ησλ ιηζνηερληψλ, εκπιέθνληαη πξψηεο χιεο κε πηζαλή πξνέιεπζε 

ηα Βαιθάληα, ηελ πεξηνρή ηνπ Αιηάθκνλα, ην Γπαιί ηεο Νηζχξνπ, ίζσο ηελ Αλαηνιία 

θαη θπζηθά ηνλ νςηαλφ απφ ηε Μήιν. Ζ παξαηήξεζε απηή απνθηά κηα ηδηαίηεξε αμία, 

φηαλ αλαινγηζηνχκε ηελ γεσγξαθηθή δηαζπνξά απηψλ ησλ πξψησλ πιψλ. Καη ν 

«μαλζφο» ή αιιηψο «βαιθαληθφο» ππξηηφιηζνο, αιιά θαη ν νςηαλφο, παξνπζηάδνπλ 

Ν = 30

Ν = 9

Τπαίκριεσ κζςεισ πιλαια

Νενιηζηθή: ηύπνη ζέζεσλ
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εμαηξεηηθέο ηδηφηεηεο ιάμεπζεο, ε εθκεηάιιεπζε ησλ νπνίσλ νδήγεζε ζηελ 

παξαγσγή εμαίξεησλ δεηγκάησλ ιεπίδσλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ κηθξνιεπίδσλ θαη 

θνιίδσλ. Ζ δηθή καο γλψζε γηα ηελ επηινγή ησλ πξψησλ πιψλ, ηηο κεζφδνπο 

πξφζθηεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην δηθφ ηνπο επίπεδν 

ηερλνγλσζίαο, ην νπνίν δηαθξίλνπκε, νδήγεζε ζηελ αλαζχλζεζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ηερλνινγηθψλ αιπζίδσλ πνπ έιαβαλ ρψξα θαη ζηε δηαπίζησζε φηη ππήξμαλ ηνπηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο αιιά θαη θνηλέο πξαθηηθέο.  

 

 

Γξάθεκα 16.Οη πξώηεο ύιεο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ιεπίδσλ θαηά ηε Νενιηζηθή 

Επνρή 

 

 

6.3.3. Εγχειρηματικό αλυςύδα  

 
Ζ ηερλνινγηθή αιπζίδα παξαγσγήο ησλ ιεπίδσλ απφ ππξηηφιηζν ζηε Μαθεδνλία, 

είλαη νκνγελνπνηεκέλε, ελψ εκθαλίδεηαη ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο πνζφηεηεο ν 

«μαλζφο» θαη «ζνθνιαηί» ππξηηφιηζνο, κε ηε κνξθή έηνηκσλ εξγαιείσλ
36

, ζε 

ππφβαζξα θπξίσο ιεπίδσλ. Δκπιέθνληαη θαη άιιεο πξψηεο χιεο, φπσο είλαη ν 

ραιαδίαο, άιια είδε ππξηηφιηζνπ θαη ε νξεία θξχζηαιινο. Απφ ηα ζχλνια δελ ιείπεη 

ε αληηπξνζψπεπζε ιεπίδσλ νςηαλνχ, εηζαγκέλνπ πάληα θαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο, κε 

ηε κνξθή έηνηκσλ ηερλέξγσλ. Κχξηνο ζηφρνο ηεο ιάμεπζεο ήηαλ ε παξαγσγή 

πξηζκαηηθψλ ιεπίδσλ, κε παξάιιειεο πιεπξέο, φπνπ ρξεζίκεπαλ γηα θαζεκεξηλέο 

εξγαζίεο θνπήο δεκεηξηαθψλ ή θπηψλ θαη ζε δεχηεξε ρξήζε γηα ηελ θαηεξγαζία ησλ 

δεξκάησλ ή ηε δηάηξεζε ζθιεξψλ πιηθψλ. ην δηάγξακκα 17, παξαηεξνχκε ηε 

                                                      
36

 Τπελζπκίδνπκε ηε ζχλδεζε κεηαμχ επεμεξγαζίαο θαη ρξήζεο, φπνπ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε 

ελδείμεηο ρξήζεο απφ κφλεο ηνπο αξθνχλ γηα λα θαηεγνξηνπνηεζεί έλα αληηθείκελν σο εξγαιείν.  

52%

48%

Νενιηζηθή: πξώηεο ύιεο

Οψιανόσ

Λοιπά πετρϊματα
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κεγάιε αιιαγή φζνλ αθνξά ηε κεγάιε αληηπξνζψπεπζε ησλ ππνβάζξσλ ιεπίδσλ θαη 

κηθξνιεπίδσλ, έλαληη ησλ θνιίδσλ, ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή δελ ζηακαηά. ηε 

Θεζζαιία, ην δείγκα δελ είλαη ηφζν νκνγελνπνηεκέλν, νη πνζφηεηεο ηνπ νςηαλνχ 

απμάλνληαη ζεκαληηθά ελψ ε ρξήζε ηνπ βαιθαληθνχ ππξηηφιηζνπ είλαη πεξηνξηζκέλε. 

χκθσλα κε ηελ Perlès (2001: 207), ε νπνία ρξεζηκνπνίεζε ην παξάδεηγκα ηεο 

Θεζζαιίαο, ε πξφζθηεζε ηεο πξψηεο χιεο ηνπ νςηαλνχ, απαηηνχζε έλα νξγαλσκέλν 

ηαμίδη ζηε Μήιν, γλψζεηο λαπζηπινΐαο, πνπ κεηαθέξνληαλ απφ γεληά ζε γεληά, 

γλψζεηο θαηαζθεπήο πινηαξίσλ θαη ην ίδην ην ηαμίδη ζηε ζάιαζζα ηνπ Αηγαίνπ, πνπ 

ζεσξείηαη απξφβιεπηε. πλππνινγίδνληαο ην ξίζθν πνπ πεξηιακβάλεη έλα ηέηνην 

ηαμίδη, ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ είλαη ε κεηαθνξά 

πίζσ ζηε ζέζε κεξηθψλ γξακκαξίσλ νςηαλνχ πνπ φκσο ζα ηνπο ήηαλ αξθεηά απφ έλα 

έσο δέθα έηε. ηε Μαγνχια Οξγφδηλνο παξαηεξνχληαη νη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ζε 

ιεπίδεο, ππνδεηθλχνληαο θαη κηα εμεηδηθεπκέλε παξαγσγή, ελψ παξάιιεια ε 

παξαγσγή ηνπ νςηαλνχ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. Αληίζεηα, ζηε Θεφπεηξα, 

παξαηεξείηαη κηα αιιαγή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπειαίνπ θαη απηφ απνδεηθλχεηαη 

απφ ηνλ ζηφρν ηεο ιηζνηερληθήο παξαγσγήο ππξηηφιηζνπ ζηελ θαηαζθεπή θνιίδσλ. 

ηελ Θεζζαιία επίζεο, καξηπξάηαη θαη ε παξνπζία άιισλ ιίζηλσλ πξψησλ πιψλ, 

πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηα εηζαγκέλα αληηθείκελα. ηηο 

ππφινηπεο ζέζεηο ν νςηαλφο εκθαλίδεηαη, είηε κε ηε κνξθή έηνηκσλ εξγαιείσλ, είηε κε 

ηε κνξθή θφλδπισλ ζε εκη-θαηεξγαζκέλε κνξθή, νπφηε ε ιάμεπζε γηλφηαλ ζηε 

ζέζε. Σν ζεκαληηθφ ζηε Θεζζαιία είλαη ε έληνλε παξνπζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηερλέξγσλ ησλ «δξεπαληψλ», πνπ ζρεηίδνληαη κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ 

Αηηηθή ε κφλε αληηπξνζψπεπζε ιεπίδσλ πνπ έρνπκε εκθαλίδεηαη ζηελ πξψηε χιε 

ηνπ νςηαλνχ. ην ζπήιαην ηνπ Κίηζνπ καξηπξάηαη ε κεγαιχηεξε θαη πην 

νινθιεξσκέλε αληηπξνζψπεπζε ησλ ιεπίδσλ απφ νςηαλφ. Ζ ρξήζε πεξηειάκβαλε 

φιεο ηηο γλσζηέο εξγαζίεο πνπ ήδε έρνπλ αλαθεξζεί. Ο βαιθαληθφο ππξηηφιηζνο 

αληηπξνζσπεχεηαη κέρξη θαη ηελ Πεινπφλλεζν, κε ραξαθηεξηζηηθέο ζέζεηο ην 

Φξάγρζη θαη ην ζπήιαην ησλ Ληκλψλ, φπνπ παξαηεξείηαη κηα έληνλε ζηίιβε πάλσ 

ζηηο ιεπίδεο θαη κηα απνπζία δεπηεξνγελνχο επεμεξγαζίαο. Δμαηηίαο ησλ ηδηνηήησλ 

ηεο πξψηεο χιεο, νη ιεπίδεο κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απεπζείαο πάλσ ζηα 

δηάθνξα πιηθά. Σέινο, δηαθνξεηηθή εηθφλα καο δίλνπλ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, φπνπ ην 

πνζνζηφ αληηπξνζψπεπζεο ησλ ιεπίδσλ απφ ππξηηφιηζν είλαη ρακειφ, εκθαλίδνληαη 

νςηαλνί απφ ηε Μήιν θαη ην Γπαιί, ζε έηνηκα ππφβαζξα ιεπίδσλ. ην Ηφλην, κε ζέζε 

εθπξνζψπεζεο ηε Υνηξνζπειηά, ε θχξηα ηερλνινγηθή αιπζίδα έγηλε πάλσ ζε πξψηεο 
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χιεο ππξηηφιηζνπ, ελψ θαίλεηαη ε δηαδηθαζία απφζπαζεο ησλ ιεπίδσλ, λα 

απνηεινχζε κέξνο κηαο ζχλζεηεο θαη εηδηθεπκέλεο παξαγσγήο. Σέινο, ζηελ Κξήηε, 

έρνπλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ιεπίδεο απφ νςηαλφ, κε έλαλ παξάιιειν πξνζαλαηνιηζκφ 

ζηελ παξαγσγή θνιίδσλ θαη ηελ ειάρηζηε αληηπξνζψπεπζε ιεπίδσλ ππξηηφιηζνπ. 

 

 

Γξάθεκα 17. Πνζνζηό αληηπξνζώπεπζεο ππνβάζξσλ ιεπίδσλ/κηθξνιεπίδσλ έλαληη ησλ 

ππνβάζξσλ θνιίδσλ θαηά ηε Νενιηζηθή Επνρή 

 

ην ζχλνιν ηνπο νη ιεπίδεο απνζπάζηεθαλ κε ηελ ηερληθή ηεο έκκεζεο θξνχζεο, κε 

ηε βνήζεηα ελφο καιαθνχ θξνπζηήξα θαη κε ηελ ηερληθή ηεο πίεζεο, ε νπνία 

ηειεηνπνηείηαη θαηά ηε Μέζε/Σειηθή Νενιηζηθή. Ζ ηερληθή ηεο πίεζεο είλαη κηα 

απαηηεηηθή ηερληθή πνπ πεξηιακβάλεη καζεηεία θαη ζπλερή εμάζθεζε. Αθφκα θαη αλ 

ε ίδηα ε απφζπαζε ηεο ιεπίδαο δελ είλαη ηφζν απαηηεηηθή, αθξίβεηα απαηηεί φιε ε 

νγθνκεηξηθή αληίιεςε γηα ηνλ ππξήλα πνπ πξέπεη λα δηαηεξεζεί θαζφιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ιάμεπζεο. Γεδνκέλνπ, ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ιεπίδσλ πνπ παξάγνληαλ θάζε ρξφλν, 

αλά ζέζε, θαίλεηαη κάιινλ απίζαλν θαη ζίγνπξα φρη απαξαίηεην λα ππνβιεζνχλ φινη 

ζε απηή ηε καζεηεία. Οη εηζαγκέλεο ιεπίδεο απφ ππξηηφιηζν, νςηαλφ θαη ίαζπε, 

ππφθεηληαη ζε κηα δηαθνξεηηθή παξαγσγή, δελ θαηαζθεπάδνληαλ ζηηο ζέζεηο, αιιά 

θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζηηο πεγέο πξφζθηεζεο θαη απαηηνχληαλ ηδηαίηεξεο ηερληθέο 

θαη εμνπιηζκφο (Perlès, 2001: 208, 209). Αλ θαη ε κέζνδνο παξαγσγήο ιεπίδσλ απφ 

νςηαλφ θαη ππξηηφιηζν, είλαη δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο, απαηηνχληαλ κεγαιχηεξε 

άζθεζε δχλακεο ζηνλ ππξηηφιηζν (Perlès, 2001: 202). Ζ άκεζε θξνχζε, αλαθέξεηαη 

ζπάληα θαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο φπνπ εκπιέθνληαη ηνπηθέο πξψηεο χιεο ρακειήο 

Ν = 3138

Ν = 2528

Λεπίδεσ/Μικρολεπίδεσ Φολίδεσ

Νενιηζηθή: αληηπξνζώπεπζε ιεπίδσλ/κηθξνιεπίδσλ 

θαη θνιίδσλ
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πνηφηεηαο, φπσο ν ραιαδίαο. Σν πνζνζηφ ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιεπίδσλ είλαη ρακειφ 

θαη απηφ εμεγείηαη απφ ηελ εμαηξεηηθή πνηφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ θαη απφ ην 

γεγνλφο, φηη παξφιν πνπ έκελαλ αλεπεμέξγαζηεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθηεηακέλα. Σε 

ρξήζε ηνπο θαλεξψλεη ε ραξαθηεξηζηηθή χπαξμε ζηίιβεο ζηηο πιεπξέο ησλ ιεπίδσλ. 

Πνιιέο απφ απηέο βξέζεθαλ ζπαζκέλεο, απνθαιχπηνληαο κηα θνηλή πξαθηηθή 

ειέγρνπ ηνπ κεγέζνπο ηνπ ππνβάζξνπ, ηππνπνίεζεο ηνπ θαη ηελ κεηέπεηηα ρξήζε ηνπ 

σο κέξνο ζχλζεησλ εξγαιείσλ θνπήο. ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ αληρλεχεηαη 

επεμεξγαζία, ηφηε απηή αλαθέξεηαη σο παξάιιειε, ππν-παξάιιειε, 

δηαζηαπξνχκελε, εκη-απφηνκε ή απφηνκε θαη επηθιηλήο, ζηε κηα ή θαη ζηηο δπν 

πιεπξέο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ιεπίδα έρεη κεηαηξαπεί ζε μέζηξν ή έρεη γίλεη 

νδνλησηή, έρεη δεκηνπξγεζεί κηα εγθνπή. Ζ πξσηαξρηθή ρξήζε ησλ ιεπίδσλ ήηαλ γηα 

θνπή ησλ δεκεηξηαθψλ, ελψ κε ηελ εθ λένπ θαηεξγαζία ηνπο, κεηαηξέπνληαλ ζε 

εξγαιεία γηα επεμεξγαζία ηνπ μχινπ θαη ην μχζηκν ησλ δεξκάησλ. Γηα ηελ δηαηήξεζε 

ηεο δηάξθεηαο δσήο ελφο εξγαιείνπ αζθνχζαλ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο πνιιαπιήο ρξήζεο 

θαη επαλαιάμεπζεο ηνπ. Ζ πνιιαπιή ρξήζε αλαθέξεηαη ζηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ 

πιεπξψλ ηνπ ππνβάζξνπ, ηεο πεξηκέηξνπ, είηε ζπγρξφλσο, είηε δηαδνρηθά, γηα ηηο ίδηεο 

ή δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο. Αθφκα θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ είλαη δχζθνιν 

λα αληρλεχζνπκε ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε θάζε ρξήζε 

(Tringham, 2003: 113). Ζ Perlès (2001: 207) πξνηείλεη ηε ρξήζε ησλ ιεπίδσλ  γηα ηε 

δεκηνπξγία ςαζψλ, γηα εξγαζίεο θαιαζνπιεθηηθήο θαη χθαλζεο θαη γεληθά κε 

εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπγθνκηδή ησλ θπηψλ, ησλ δσνηξνθψλ, θαζψο θαη 

ηε ζπιινγή άρπξσλ. Γηα ηελ απφζπαζε ηεο θάζε ιεπίδαο, έρεη γίλεη πνιχ πξνζεθηηθή 

πξνεηνηκαζία. Αξρηθά, απνκαθξχλεηαη ε πξνεμνρή (overhang), απνκνλψλεηαη ην 

ζεκείν πνπ ζα αζθεζεί ε πίεζε, κέζα απφ κηθξέο κηθξναπνιεπίζεηο ζηελ επηθάλεηα 

ιάμεπζεο θαη ε πιεπξά ζπλζιίβεηαη γηα πεξηζζφηεξε αληίζηαζε. Οη ιεπίδεο ηεο 

πξψηκεο αιιά θαη ηεο κέζεο Νενιηζηθήο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξέο θαη επίπεδεο 

θηέξλεο, κε ίρλε πξνεηνηκαζίαο ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα. Οη πεξηζζφηεξεο ιεπίδεο, 

εηδηθά απηέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιηζνηερληθήο παξαγσγήο, ήηαλ 

εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, κε θαλνληθέο θαη παξάιιειεο αθκέο θαη πιεπξέο (Perlès, 

2001: 207).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Συζότηςη 

 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο επηρεηξήζεθε ε αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο 

ηεο ιεπίδαο κέζα απφ ηα πξψηα δείγκαηα ηεο ζην αξραηνινγηθφ αξρείν, κε ηηο 

παιαηφηεξεο ζέζεηο λα έρνπλ βξεζεί ζην Αζπξνράιηθν, ηα Καιακάθηα θαη ην Λαθσλίο 

Η. Ζ αθήγεζε ζπλερίζηεθε κε ηελ εμέιημε ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ησλ ιεπίδσλ θαη 

νινθιεξψλεηαη (βι. παξαθάησ) κε κηα ζχληνκε αλαθνξά γηα ηελ πεξίνδν κεηά ηελ 

Δπνρή ηνπ Λίζνπ, πνπ αθνινπζεί, θαηά ηελ νπνία ε παξαγσγή ησλ ιεπίδσλ δελ 

ζηακαηά. Ζ γξακκηθή αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο εμππεξέηεζε ζηελ πξνζπάζεηα ηεο 

ζπλνιηθήο κειέηεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ππνβάζξνπ γηα ηελ θαηαζθεπή 

εξγαιείσλ αιιά θαη ηνπ εξγαιείνπ θαζεπαηνχ θαη ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο ηνπ. 

Μέζα απφ ηνλ νξηζκφ ηεο ιεπίδαο, ηελ εμέηαζε ησλ ηερληθψλ επηινγψλ θαη ηε ρξήζε 

ησλ πξψησλ πιψλ, έγηλε κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηερληθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ πξντζηνξηθψλ αλζξψπσλ.  

Απφ ηηο πξψηκεο αλαθνξέο γηα ηηο ιεπίδεο, είρε θαζηεξσζεί ε ρξήζε ηνπ φξνπ 

«επζχγξακκα απνθξνχζκαηα», πνπ εμππεξεηνχζε ηε δηάθξηζε απφ ηηο ιεπίδεο ηεο 

Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο, αιιά φπσο απνδείρηεθε αξγφηεξα, κε ηελ κειέηε ησλ 

ιηζνηερληψλ, ε πξψηε εκθάληζε ιεπίδσλ δελ αλάγεηαη ζηελ Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή, 

νπφηε ν φξνο «ιεπίδα» ελζσκαηψζεθε ζηηο δεκνζηεχζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε Μέζε 

Παιαηνιηζηθή.  

Καηά ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή πεξίνδν, ε κειέηε ηεο ηερληθήο παξαγσγήο ησλ ιεπίδσλ 

επηηξέπεη λα εμεηαζηεί ε εμέιημε ηνπ γλσζηαθνχ επηπέδνπ ησλ δεκηνπξγψλ ηνπο  

(Μνπλδξέα-Αγξαθηψηε, 1996: 26). ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ θαη ηδηαίηεξα ζην 

Αζπξνράιηθν, ηνλ Κνθθηλφπειν θαη ηε Θεφπεηξα, δηαθξίλεηαη κηα ηάζε γηα 

επηκήθπλζε ησλ ππνβάζξσλ ηνπο, θαζψο θαη κηα πξνηίκεζε γηα κεγάια θαη παρηά 

αληηθείκελα. Παξφια απηά ηα ππφβαζξα θνιίδσλ θαίλεηαη λα απνηέιεζαλ ηνλ θχξην 

ζηφρν παξαγσγήο ηνπο θαηά ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή. πλππνινγίδνληαο ηα δεδνκέλα, 

απηή ε πξνηίκεζε ηνπο γηα ππφβαζξα θνιίδσλ είλαη ην απνηέιεζκα ησλ πξψησλ 

πιψλ πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ιηζνηερληψλ ηνπο, φπνπ ζηηο θχξηεο 

ζέζεηο εθπξνζψπεζεο, ζηελ Ήπεηξν θαη ηελ Πεινπφλλεζν, ε επηινγή πεξηειάκβαλε 

ηελ πξψηε χιε ηνπ ραιαδία θαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ ηνπ ππξηηφιηζνπ, ηνπηθήο 

πξνέιεπζεο. Ζ πξψηε χιε ηνπ ππξηηφιηζνπ ελαιιάζζνληαλ απφ πεηξψκαηα θαιήο 

πνηφηεηαο κέρξη κέηξηαο πνηφηεηαο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ρνλδξφθνθθσλ θαη 

αδξψλ πεηξσκάησλ. Δμαίξεζε απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο Θεζζαιίαο, φπνπ θαη ζηηο 
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δπν θχξηεο ζέζεηο εθπξνζψπεζεο ηεο Μέζεο Παιαηνιηζηθήο, ζηελ Θεφπεηξα θαη ηελ 

ιίκλε ηνπ Πιαζηήξα, νη πξψηεο χιεο πξνέξρνληαη απφ καθξηλέο απνζηάζεηο θαη 

απνηεινχληαη απφ θαιήο πνηφηεηαο ξαδηνιαξίηε απφ ηελ πεξηνρή ηεο Πίλδνπ. Ζ 

εμέιημε ησλ ηερληθψλ παξαγσγήο, απνηειεί ην δεχηεξν παξάγνληα γηα απηή ηελ 

πξνηίκεζε ζε ππφβαζξα θνιίδσλ. Παξαηεξείηαη κηα παξάιιειε ζπλχπαξμε ηεο 

ηερληθήο ηεο άκεζεο θξνχζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κέηξηα πνηφηεηα ηεο πξψηεο 

χιεο. Δίδακε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξντζηνξίαο νη ιεπίδεο παξάγνληαλ κε 

δηαθνξεηηθέο ηερληθέο θαη κεζφδνπο θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ είηε άκεζα σο εξγαιεία, 

είηε σο ππφβαζξα εξγαιείσλ. Δπνκέλσο, δηαθνξνπνηνχληαη θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπο 

κέζα ζην ρξφλν. Οη πξψηεο ιεηηνπξγίεο πεξηειάκβαλαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ελαιιάζζνληαη κε ηε πξαθηηθή ηεο πξφζβαζεο ζε ζθνησκέλα δψα κέρξη θαη ην 

θπλήγη κεγάισλ ζειαζηηθψλ. Ο ιφγνο πνπ εμεηάδνληαη νη πξψηεο χιεο ζε ζρέζε κε 

ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πάλσ ζε απηέο, δελ είλαη κφλν ε εμαθξίβσζε ησλ 

αθξηβψλ ρξήζεσλ ησλ ιεπίδσλ, αιιά ην δήηεκα ηεο ηππνπνίεζεο θαη ηνπ 

πξνθαζνξηζκνχ ησλ ππνβάζξσλ, φπνπ είλαη γλσζηφ φηη γηα ηελ επίηεπμε ηνπο, 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηεινχλ νη πξψηεο χιεο, πνπ ρξεηάδεηαη λα είλαη θαιήο 

πνηφηεηαο θαη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ νκνηνγέλεηα.   

Έρεη πνιχ ελδηαθέξνλ ην δήηεκα ηνπ πξνθαζνξηζκνχ ησλ ππνβάζξσλ. Παξακέλεη 

αληηθείκελν ζπδήηεζεο ην θαηά πφζν νη αλζξσπίδεο ζρεδίαδαλ ηελ θαηαζθεπή ησλ 

ιίζηλσλ εξγαιείσλ ηνπο. Ο ζρεδηαζκφο ηεο ηερλνινγίαο δελ είλαη απιή ππφζεζε, έλα 

απιφ εμειηθηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ή θάηη ην νπνίν νλνκάδεηαη "κνληέξλα 

ζπκπεξηθνξά" θαη δελ αξθεί λα ξσηήζνπκε αλ νη αλζξσπίδεο κπνξνχζαλ λα 

ζρεδηάζνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ (Kuhn, 1992: 186).   

Σν δηαθνξεηηθφ πνπ εληνπίδεηαη ζηε Μέζε Παιαηνιηζηθή είλαη νη ελδείμεηο γηα 

εγθαηάζηαζε, ε ρξήζε θαηαθπγίσλ κέζα ζε ζπειηέο, ε ρξήζε ηεο θσηηάο θαη ην 

ζάςηκν ησλ λεθξψλ ηνπο (Klein, 2000: 17).  

Ζ ηερλνινγία ηνπ ιίζνπ είλαη ην απνηέιεζκα ελφο ζπζηήκαηνο κάζεζεο, κίκεζεο θαη 

εθπαίδεπζεο. Αιιά αθφκα θαη απηά πξνυπνζέηνπλ ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ ππφ ην πξίζκα ηεο αθαηξεηηθήο ζθέςεο (Μνπλδξέα-Αγξαθηψηε, 1996: 17). 

Οη αλζξσπίδεο ίζσο άξρηζαλ λα αληηιακβάλνληαη θάηη πνπ είρε κείλεη 

αδξαλνπνηεκέλν θαη απηφ είλαη ην επηζπκεηφ, πέξα απφ ην εθηθηφ (Pelegrin, 2005: 

30). Ζ γλψζε θαη ε ηθαλφηεηα θαηαζθεπήο ιεπίδσλ, είηε απφ ππξήλεο Levallois, είηε 

απφ πξηζκαηηθνχο ππξήλεο, έρεη έλα απίζηεπην βάζνο ρξφλνπ ζηελ αλζξψπηλε 
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πξντζηνξία. Σν ζεκαληηθφ ζε απηά ηα καθξφζηελα ππφβαζξα δελ είλαη ε παξνπζία 

ηνπο αιιά ην γεγνλφο φηη βξίζθνληαη παληνχ. 

Καηά ηελ Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή πεξίνδν, ην θιίκα ζηελ Διιάδα αιιάδεη, θαζψο 

αιιάδεη θαη ε γεληθφηεξε γεσκνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, καδί κε ηηο πξαθηηθέο 

επηβίσζεο θαη εμαζθάιηζεο ηεο ηξνθήο ηνπο. Ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε αιιαγή λα 

επηηειέζηεθε κε ηνλ αλζξσπνινγηθφ ηχπν, ηελ εμαθάληζε θαη ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηνπ. Ζ αιιαγή απηή δηθαηνινγεί ελ κέξεη θαη ηελ κηθξή αληηπξνζψπεπζε ησλ ζέζεσλ 

ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο, ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν πνπ πξνεγείηαη. Παξάιιεια, 

παξαηεξείηαη έλαο έληνλνο πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ θαηάιεςε ησλ ζπειαίσλ. Οη 

θχξηεο ζέζεηο θαηάιεςεο παξακέλνπλ ε Ήπεηξνο θαη ε Πεινπφλλεζνο, δίλνληαο καο 

ηα αληηπξνζσπεπηηθφηεξα δείγκαηα ιεπίδσλ, κηθξνιεπίδσλ θαη θαηαινίπσλ ησλ 

ίδησλ ησλ αλζξψπηλσλ νκάδσλ πνπ ελδερνκέλσο θαηαζθεχαζαλ ηα εξγαιεία. Πιένλ 

εκπιέθνληαη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πξψηεο χιεο, θαιχηεξεο πνηφηεηαο κε 

απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή πεξηζζφηεξσλ ιεπίδσλ θαη ηελ εκθάληζε ηνπ 

ζηαζεξφηππνπ ησλ κηθξνιεπίδσλ. Ζ Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή είλαη ε πεξίνδνο πνπ 

καξηπξά γηα πξψηε θνξά ηε ρξήζε ηνπ κειηαθνχ νςηαλνχ, ζε πεξηνξηζκέλεο 

πνζφηεηεο, ζην ζπήιαην Φξάγρζη θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αξγνιίδαο. Σα 

εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηε βάζε φισλ απηψλ ησλ αιιαγψλ είλαη πνιιά. Αξρηθά, 

εηζάγνληαη ζηε ζπδήηεζε νη πξψηκεο πιεχζεηο, κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ 

νςηαλνχ, θαζψο θαη ην εξψηεκα πεξί πξαθηηθψλ δηαβίσζεο, αλαθνξηθά κε ην 

ραξαθηήξα ησλ ιηζνηερληψλ.  

Αξρηθά, νη ιηζνηερλίεο απνηέιεζαλ κηα παλζπεξκία ζηνηρείσλ ηεο Levallois 

παξάδνζεο θαη ηεο Ωξηλάθεηαο πνιηηηζκηθήο θάζεο. Απηέο ήηαλ νη ιεγφκελεο 

«κεηαβαηηθέο ιηζνηερλίεο» πνπ καο επέηξεςαλ λα δνχκε ηελ εμέιημε ησλ επηινγψλ 

θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ αζθνχζαλ. Απηφ πνπ δηαθαίλεηαη έληνλα είλαη ε κεγάιε 

παξνπζία ππνβάζξσλ ιεπίδσλ, αλαθνξηθά κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, κε ηα 

ππφβαζξα θνιίδσλ λα παξακέλνπλ πεξηζζφηεξα αξηζκεηηθά θαη ηα ππφβαζξα 

κηθξνιεπίδσλ λα είλαη πεξηζζφηεξα απφ απηά ησλ ιεπίδσλ. Ζ κεγάιε ζεκαζία πνπ 

είραλ νη ιεπίδεο θαη νη κηθξνιεπίδεο εγγξάθεηαη ζην γεγνλφο φηη απνηέιεζαλ ην θχξην 

ππφβαζξν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξγαιεηαθνχ ηνπο εμνπιηζκνχ.  Γηαθαίλεηαη έληνλα 

θαη ε κεγάιε ζεκαζία πνπ είρε ν κηθξνιηζηθφο ραξαθηήξαο ησλ ιηζνηερληψλ θαη ζηηο 

ηξεηο πνιηηηζκηθέο θάζεηο ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο θαη απνθηά ηδηαίηεξν λφεκα 

ην γεγνλφο φηη ε έλαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ κηθξνιηζηζκνχ, ζπλδέεηαη κε απηή ηελ 

πεξίνδν.  
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Ο κηθξνιηζηθφο ραξαθηήξαο εληνπίδεηαη θαη ζηα δπν ππφβαζξα, απηφ ησλ 

κηθξνιεπίδσλ θαη ησλ ιεπίδσλ θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο πξαθηηθέο ηνπ θπλεγηνχ, 

θαζψο θαη κε κηα κεηαηφπηζε ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ ηξνθψλ. Καζψο γλσξίδνπκε φηη 

απμάλεηαη ε θηλεηηθφηεηα ησλ νκάδσλ, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα απνδνηηθφηεηα 

θαη επθνιία ζηε κεηαθνξά ησλ ηερλέξγσλ, ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ ηα 

κεγάια ζε κέγεζνο ηέρλεξγα. ηε δεκηνπξγία ηνπ κηθξνιεπηδηθνχ ραξαθηήξα ηνπ 

ζπλφινπ ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο ζπλέβαιε ε εηζαγσγή ηεο ηερληθήο ηεο 

κηθξνγιπθίδαο θαη ε πξαθηηθή ηεο ζηεηιέσζεο ησλ ηερλέξγσλ ηνπο. Γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ ιηζνηερληψλ, δελ ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν ε ηερληθή ηεο 

κηθξνγιπθίδαο. πλερίζηεθε ε παξαγσγή ηερλέξγσλ κε άκεζε θξνχζε, ε έκκεζε 

θξνχζε γίλεηαη πην δηαδεδνκέλε θαη φιε ε παξαγσγή ησλ κηθξνιεπίδσλ αλαθέξεηαη 

σο ην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο έκκεζεο θξνχζεο. Σέινο, θάλεη γηα πξψηε 

θνξά ηελ εκθάληζε ηεο ε ηερληθή ηεο πίεζεο, ζε κηα απινπζηεπκέλε κνξθή θαη δελ 

γλσξίδνπκε αλ είλαη πξντφλ αλακφριεπζεο ησλ ζηξσκάησλ κε κεηαγελέζηεξεο 

πεξηφδνπο.  

Αλάκεζα ζηνπο πην θνηλνχο εξγαιεηαθνχο ηχπνπο ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο 

πεξηιακβάλνληαη νη πνιπάξηζκεο κηθξνιεπίδεο κε κνλή ή δηπιή ξάρε, ηα ηεξκαηηθά 

μέζηξα, νη Ωξηλάθεηεο ιεπίδεο θαη νη Dufour κηθξνιεπίδεο. Πξνηείηαη πιένλ κηα 

ρξήζε πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ πξαθηηθή ηνπ θπλεγηνχ αιιά πεξηιακβάλεη ηελ 

θνπή θπηψλ θαη ην μχζηκν ησλ δεξκάησλ. Οη επηπιένλ ρξήζεηο πνπ αληρλεχνληαη, 

επηηπγράλνληαη κε ηελ πξαθηηθή ηεο ζηεηιέσζεο, θαηά ηελ νπνία νη κηθξφιηζνη 

απνηεινχλ ηδαληθφ αληηθείκελν.  

Οη κηθξφιηζνη απνηεινχλ έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηφδνπ πνπ έπεηαη ηεο 

Παιαηνιηζηθήο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο Μεζνιηζηθήο πεξηφδνπ εληνπίδεηαη κηα 

νπηζζνδξφκεζε κε φξνπο αληηπξνζψπεπζεο ζέζεσλ θαη ηνπ ζηνηρείνπ ησλ ιεπίδσλ 

θαη ησλ κηθξνιεπίδσλ. Μαξηπξψληαη κεγάιεο πεξηβαιινληηθέο θαη θιηκαηηθέο 

αιιαγέο, κε πην ζεκαληηθέο ηελ αλάπηπμε ησλ δαζψλ, ηελ ζηαδηαθή απψιεηα ηεο 

παλίδαο πνπ ήηαλ δηαζέζηκε πξνο θπλήγη, ηελ άλνδν ηεο ζαιάζζηαο ζηάζκεο θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο ζαιάζζηεο πξαθηηθέο, έλα θαηλφκελν πνπ είρε ήδε μεθηλήζεη 

θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξνλνινγηθή θάζε. Παξάιιεια, έρεη παξαηεξεζεί θαη κηα 

κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζπλεπάγεηαη κηα βξαρεία θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ, φπσο 

δηθαηνινγείηαη απφ ην κηθξφ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ ηεο Μεζνιηζηθήο. Οη πνιχ 

ζεκαληηθέο ζέζεηο ηεο Παιαηνιηζηθήο πεξηφδνπ, φπσο ην Αζπξνράιηθν, ε Καζηξίηζα 

θαη ην Κιεηδί πιένλ εγθαηαιείπνληαη θαη εληνπίδεηαη κηα πξψηε θαηάιεςε ηνπ ρψξνπ 
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ησλ λεζηψλ. Παξφια απηά δηαθαίλεηαη κηα ζπλνρή ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν, ελψ εληνπίδνληαη θαη θνηλά ζηνηρεία φπσο είλαη ε έληνλε θηλεηηθφηεηα ησλ 

κειψλ ηνπο.  

Οη πξαθηηθέο ηνπ θπλεγηνχ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ην ζχλνιν ησλ αιιαγψλ πνπ 

επηηειέζηεθαλ, εθφζνλ δελ απνηειεί πιένλ ηελ θχξηα ελαζρφιεζε ηνπο. Δθηφο απφ 

ηηο ζεκαληηθέο ζέζεηο, εγθαηαιείθζεθε θαη ε ηερληθήο ηεο κηθξνγιπθίδαο, ε παξνπζία 

γεσκεηξηθψλ κηθξφιηζσλ παξακέλεη ζηαζεξή αιιά κεηψλεηαη θαηά πνιχ ην πνζνζηφ 

αληηπξνζψπεπζεο ηνπο. Οη πξψηεο χιεο πνπ πξνηηκψληαη, ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα 

κέηξηα πνηφηεηα θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξνπζία ελφο κεγάινπ αξηζκνχ 

θνιίδσλ. Ο κηθξφο αξηζκφο κηθξφιηζσλ θαη ζηνηρείσλ ιεπίδσλ έρεη εξκελεπηεί σο ην 

απνηέιεζκα ηεο ζηξνθήο ζηελ ζπιινγή θαξπψλ, ζαιηγθαξηψλ θαη ζαιάζζησλ 

καιαθίσλ, ελψ ζηαδηαθά ην θπλήγη άξρηζε λα εγθαηαιείπεηαη. Γηα ηελ παξνπζία 

ιεπίδσλ θαη κηθξνιεπίδσλ επζχλεηαη απνθιεηζηηθά ν νςηαλφο, πνπ επξίζθεηαη ζε 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. Δίλαη εληππσζηαθφ ην 

θαηλφκελν ηεο ζπρλήο παξνπζίαο ηνπ νςηαλνχ ζηα λεζηά θαη καξηπξάεη απηφ πνπ 

πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη θαηά ηε Νενιηζηθή πεξίνδν.   

Καηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν πνπ κειεηήζεθε, ε πξαθηηθή ηνπ θπλεγηνχ έρεη πεξάζεη 

πιένλ ζε δεχηεξε θάζε, ελψ ε νηθνλνκία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

γεσθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ απμαλφκελε παξνπζία λέσλ αιιά θαη παιαηψλ 

ζέζεσλ, ζπλνδεχεηαη απφ ηελ εκθάληζε γηα πξψηε θνξά νξγαλσκέλσλ ρψξσλ, 

κνληκφηεξνπ ραξαθηήξα. Δληππσζηαθή είλαη ε παξνπζία, γηα πξψηε θνξά, ζέζεσλ 

πνπ έρνπλ ιεπίδεο, ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ θαη ηνπ Αηγαίνπ. Σν θιίκα έρεη πάξεη πιένλ 

ηνλ ηππηθφ Μεζνγεηαθφ ραξαθηήξα ηνπ θαη φιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ είραλ μεθηλήζεη 

απφ ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή πεξίνδν θαη αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή ησλ ιεπίδσλ, θαηά 

ηε Νενιηζηθή πεξίνδν βξίζθνληαη ζε κηα πεξίνδν αλάπηπμεο. Αλαθεξφκαζηε ζην 

πνζνζηφ αληηπξνζψπεπζεο ησλ ιεπίδσλ, φπνπ πιένλ θαηέρνπλ πξσηαγσληζηηθή 

ζέζε, ζηηο ηδηφηεηεο ησλ πξψησλ πιψλ πνπ επηιέρζεθαλ, θαζψο θαη ζηελ γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή ηνπο.  

ιε ε εγρεηξεκαηηθή αιπζίδα ηεο παξαγσγήο ησλ ιεπίδσλ είλαη νξγαλσκέλε γχξσ 

απφ ηηο δπν θχξηεο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηνλ νςηαλφ θαη ηνλ μαλζφ 

ππξηηφιηζν. Ζ γλψζε επί πνιιέο ρηιηεηίεο, ησλ ηδηνηήησλ ησλ πξψησλ πιψλ, νδήγεζε 

ζηελ θαηαζθεπή ελφο πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ ιεπίδσλ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο. Σν 

θαηλνηφκν ζηνηρείν ήηαλ ην γεγνλφο φηη πιένλ νη ιεπίδεο κπφξεζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ επί ηφπνπ, ρσξίο πεξαηηέξσ θαηεξγαζία ησλ ππνβάζξσλ. Ζ γλψζε 



136 
 

απηή εληνπίδεηαη ζηελ πξνέιεπζε ησλ πιηθψλ, φπνπ θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο, 

εληνπίδνληαη εηζαγκέλεο ζηηο ζέζεηο εληνπηζκνχ ηνπο. Ζ ζεκαζία ηεο ρξήζεο απηψλ 

ησλ ηδηαίηεξσλ πξψησλ πιψλ, εληνπίδεηαη ζηα εμαηξεηηθά παξαδείγκαηα αλά ηε ρψξα, 

φπνπ νη ιεπίδεο παξνπζηάδνπλ κηα εμαηξεηηθή ηππνπνίεζε. ε απηφ ζπλέβαιε θαη ε 

βειηησκέλε ρξήζε ηεο ηερληθήο ηεο πίεζεο. Ζ παξαγσγή ιεπίδσλ κε έκκεζε θξνχζε 

δελ ζηακαηά θαη φηαλ απηή εληνπίδεηαη ηφηε αλαθέξεηαη θαη ε παξάιιειε ρξήζε ελφο 

καιαθνχ θξνπζηήξα. Ζ ηερληθή ηεο άκεζεο θξνχζεο δελ εγθαηαιείπεηαη εληειψο, 

ελψ καξηπξάηαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ ε πξψηε χιε αλαθέξεηαη σο κέηξηα ή 

θαθή. Δπνκέλσο, εληζρχεηαη ε άπνςε πεξί εηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ πάλσ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ πξψησλ πιψλ. Ζ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο είλαη 

ε κνλαδηθή γεσγξαθηθή πεξηνρή φπνπ ε πξψηε χιε ηνπ νςηαλνχ αληηπξνζσπεχεηαη 

πεληρξά, θαζψο ε παξνπζία ηνπ βαιθαληθνχ ππξηηφιηζνπ, θάιπςε φιεο ηηο αλάγθεο 

ηνπο ζε πξψηε χιε θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ιεπίδσλ. Οη ζέζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Ζπείξνπ θαη φιεο νη πξνεγνχκελεο πνιχ ζεκαληηθέο ζέζεηο ηεο Παιαηνιηζηθήο 

πεξηφδνπ, πιένλ εγθαηαιείπνληαη, ελψ ε Θεζζαιία έρεη δψζεη εμαίξεηα δείγκαηα 

ιεπίδσλ απφ κειηαθφ νςηαλφ θαη ππξηηφιηζν, εμσηηθήο πξνέιεπζεο απφ εληππσζηαθά 

κεγάιεο απνζηάζεηο, ελψ ίδηα εηθφλα παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Πεινπνλλήζνπ. Έθπιεμε απνηειεί ε παξνπζία ιεπίδσλ απφ νςηαλφ ζε Αηηηθή θαη 

λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, καξηπξψληαο ην επίπεδν ηερλνγλσζίαο θαη ζηξαηεγηθψλ πνπ 

επηδίδνληαλ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ.  

ηφρνο ηεο ιηζνηερληθήο παξαγσγήο ήηαλ λα εμππεξεηεζνχλ θαζεκεξηλέο αλάγθεο 

φπσο είλαη ε θνπή ησλ δεκεηξηαθψλ θαη δηάθνξσλ εηδψλ θπηψλ, ε θαηεξγαζία ησλ 

δεξκάησλ, ε δεκηνπξγία ςαζψλ θαη θαιαζηψλ, φιεο πξαθηηθέο αλάγθεο πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ζπλνιηθφηεξν ραξαθηήξα ηεο Νενιηζηθήο πεξηφδνπ θαη πνπ 

ήδε έρνπλ αλαθεξζεί. Απηέο νη αλάγθεο θαιχθζεθαλ κε ηελ δεκηνπξγία ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ δξεπαληψλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ είηε σο κέξνο ζχλζεησλ 

εξγαιείσλ, είηε κεκνλσκέλα θαη κε ηε δεκηνπξγία ησλ ζθελίζθσλ ζε ιεπίδεο, πνπ 

πήξαλ ηε ζέζε ησλ κηθξνιεπίδσλ κε ξάρε ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο.  

 

Ζ αθήγεζε καο νινθιεξψλεηαη κε ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, φπνπ ε παξαγσγή ησλ 

ιεπίδσλ δελ ζηακαηά. Γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ, θαηαγξάθνληαη κεγάιεο 

πνζφηεηεο ιεπίδσλ κε παξάιιειεο πιεπξέο, ηξηγσληθήο ή ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο. Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ ιεπίδσλ έρεη απνζπαζηεί κε ηελ ηερληθή ηεο πίεζεο θαη νη 

πεξηζζφηεξεο ιεπίδεο θαίλεηαη φηη είλαη ζπαζκέλεο. Μηα πξαθηηθή πνπ είρε μεθηλήζεη 
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θαηά ηελ Σειηθή Νενιηζηθή, ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ θαη αθνξά 

ηελ ζθφπηκε απνπζία ιάμεπζεο ζηα ηέρλεξγα πνπ κειεηάκε. ζν πξνρσξάκε 

ρξνλνινγηθά ζηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, ε επεμεξγαζία ησλ ππνβάζξσλ, 

εγθαηαιείπεηαη εληειψο. Απνηειεί ελδεηθηηθφ ρξνλνιφγεζεο γηα ηηο ζέζεηο ηνπ 

Αηγαίνπ, ε παξνπζία ησλ πνιχ κεγάισλ ιεπίδσλ (<20 εθ.), πνπ δελ έρνπλ δερηεί 

δεπηεξεχνπζα επεμεξγαζία. Μεξηθέο θνξέο, ε απνπζία επηηήδεπζεο ζεσξείηαη σο 

έλδεημε επηζηξνθήο ζηηο πξνεγνχκελεο θάζεηο θαηεξγαζίαο ησλ πιηθψλ. Δξκελεχεηαη 

ζηε βάζε ηνπ αληαγσληζκνχ κε ηα κεηαιιηθά φπια θαη αληηθείκελα, πξαθηηθή πνπ 

δελ βξίζθεη φκσο παξάιιεια κε ηε Βαιθαληθή θαη ηελ Αλαηνιία, φπνπ ε ρξήζε ηνπ 

κεηάιινπ ζεσξείηαη πην εθηεηακέλε. Οη βνιβνί απηψλ ησλ ιεπίδσλ αλαθέξνληαη σο 

κηθξνί θαη δηνγθσκέλνη, σο απφξξνηα ηεο εθαξκνγήο ηεο πίεζεο γηα ηελ απφζπαζε 

ηνπο. Βαζηθή πξψηε χιε, παξακέλεη ν ππξηηφιηζνο θαη ν νςηαλφο γλσξίδεη αθφκα 

κεγαιχηεξε δηάδνζε. Φαίλεηαη φηη κέξνο ηεο θαηεξγαζίαο ησλ ηερλέξγσλ έγηλε ζηηο 

ζέζεηο εμφξπμεο, ελψ παξάιιεια παξαηεξείηαη θαη ε εηζαγσγή πξνεηνηκαζκέλσλ 

ππξήλσλ κέζα ζηηο ζέζεηο, γηα ηελ πεξαηηέξσ θαηεξγαζία απφ εηδηθεπκέλα πιένλ 

εξγαζηήξηα (Melas, 1985: 142-143, Treuil, 2015: 200).  
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