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Πρόλογος  και Ευχαριστίες

Η ιδέα αυτής της έρευνας ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2006 στο Ακρωτήρι της Θήρας. Μέσα

από  την  πολύχρονη  διαδικασία  της  καταγραφής  και  ταξινόµησης  πλήθους  µικροευρηµάτων που

είχαν προκύψει από τις ανασκαφές  του  Νέου Στεγάστρου των ετών 1999-2001, πήρα τα πρώτα

ερεθίσµατα για τη µελέτη των βαριδιών του αδραχτιού. Τα αντικείµενα έδωσαν το έναυσµα για

συζητήσεις  µε  τους  συνεργάτες  της  ανασκαφής,  και  έτσι  άρχισε  να  ξετυλίγεται  το  νήµα.  Οι

κουβέντες κατέληξαν σε µία πρόταση προς το ∆ιευθυντή της Ανασκαφής, Οµότιµο Καθ. κ. Ντούµα,

να  µελετήσω  τα  σφονδύλια  που  είχαν  βρεθεί  στις  τοµές  των  λεγόµενων  “Νέων  Φρεάτων”.  Ο

∆ιευθυντής  δέχτηκε  πρόθυµα,  και  η  µελέτη  εκείνη  αποκρυσταλλώθηκε ως  ανακοίνωση  στη

διηµερίδα για τον εορτασµό των Σαράντα Χρόνων της Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας που έγινε το

2007 στην  Αθήνα.  Στο  πλαίσιο  της  ετοιµασίας  της  ανακοίνωσης  γνώρισα  την  Καθηγήτρια  του

Πανεπιστηµίου  Κρήτης, κ.  Ί.Τζαχίλη,  και  ξεκίνησαν  οι πρώτες  συζητήσεις  για  την  προϊστορική

νηµατουργία  και  για  τη  δυνατότητα  της  συστηµατικής  µελέτης  της.  Τον  Οκτώβριο  του  2008 η

πρόταση για µία διδακτορική διατριβή µε θέµα τη νηµατουργία στα νησιά του Αιγαίου κατά την

Εποχή του Χαλκού έγινε δεκτή από το Τµήµα Αρχαιολογίας του Παν/µίου Κρήτης, και από τότε

ξεκίνησε η περιπέτεια και η χαρά της έρευνας. 

Η συγκυρία ήταν ιδιαιτέρως ευνοϊκή : δύο καθοριστικές εξελίξεις στο χώρο της µελέτης του

αρχαίου υφάσµατος είχαν µόλις συµβεί, η µία σε τοπικό και η άλλη σε διεθνές επίπεδο. Σε τοπικό

επίπεδο,  το  ενδιαφέρον  µου  για  την  προϊστορική  νηµατουργία  συνέπεσε  µε  την  έναρξη  της

συνεργασίας  της  Ανασκαφής  Ακρωτηρίου  Θήρας  µε  τη  Γιούλη  Σπαντιδάκη  και  τον  Christophe

Moulherat για τη µελέτη των σπαραγµάτων  υφασµάτων της  Σαντορίνης. Σε διεθνές  επίπεδο, το

2005 είχε µόλις συστηθεί στo Πανεπιστήµιο της Κοπεγχάγης το περίφηµο, πλέον, Center for Textile

Research  υπό  την  καθοδήγηση  της  Marie-Louise Nosch.  Απρόσµενα,  η  προσωπική  µου  µελέτη

βρέθηκε κατ'ευθείαν πλαισιωµένη από ένα διεθνές επιστηµονικό δυναµικό, και ενταγµένη σε µία

ευρύτερη ερευνητική ατζέντα, της οποίας επωφελήθηκα τα µέγιστα, καθώς η σχετική βιβλιογραφία

άρχισε, από τα έτη εκείνα, να εµπλουτίζεται µε ραγδαίο ρυθµό. 

Ωστόσο η σηµαντικότερη υλική ώθηση δόθηκε από το Πανεπιστήµιο Κρήτης το οποίο, µε

ποικίλους τρόπους ενίσχυσε την προσπάθειά µου : αφ'ενός χρηµατοδοτώντας, τον Αύγουστο του

2010 τη µετάβασή µου στην Κοπεγχάγη για συµµετοχή σε σεµινάριο πειραµατικής υφαντουργίας

και νηµατουργίας που είχε διοργανώσει το Center for Textile Research. Αφ'ετέρου, συµµετέχοντας

στο Πρόγραµµα ∆ιά Βίου Μάθηση “Ηράκλειτος ΙΙ”, µέσα από το οποίο είχα την ευκαιρία να λάβω

χρηµατοδότηση για την πραγµατοποίηση της έρευνας.

Όµως, τίποτα δεν θα είχε πραγµατοποιηθεί χωρίς τη ηθική και την επιστηµονική στήριξη
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µίας πλειάδας ανθρώπων, αλλά και φορέων ανασκαφών, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω

ιδιαιτέρως.  Θερµότατες  ευχαριστίες  εκφράζω  προς  την  τριµελή  µου  επιτροπή  :  προς  την

επιβλέπουσα  της  µελέτης  µου,  την  Οµότιµη  Καθηγήτρια  του  Πανεπιστηµίου  Κρήτης,  κ.Ίρις

Τζαχίλη,  της  οποίας  η  καθοδήγηση  στην  επιστηµονική  µου  προσπάθεια  υπήρξε  στοχευµένη,

ουσιαστική  και  αδιάλειπτη.  Η  συµβολή  της  στη  µελέτη  µου  αποτελεί  το  ελάχιστο  όφελος  που

κέρδισα  από  την  γνωριµία  µας,  καθώς  έλαβα  από  εκείνην  µία  παιδεία  πολύ  ευρύτερη  από  την

απαιτούµενη  για  το  θεµατικό  και  µεθοδολογικό  πλαίσιο  µίας  αρχαιολογικής  διατριβής.  Η

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Βόλου, κ. Ιφιγένεια Τουρναβίτου έδειξε από την

πρώτη στιγµή ζωηρό ενδιαφέρον για το θέµα της µελέτης µου και υπήρξε δίπλα µου σε κάθε είδους

προβληµατισµό. Οι συζητήσεις µαζί της µε βοήθησαν ιδιαιτέρως να αντιληφθώ και να αποφύγω τις

παγίδες της µεθοδολογίας, αλλά και να εµπλουτίσω κυρίως όσα αφορούν την Ύστερη Εποχή του

Χαλκού. Επιπλέον την ευχαριστώ για τον καταπληκτικό συνδυασµό επιστηµονικής αυστηρότητας

και πηγαίου χιούµορ, που κατά τη γνώµη µου χρωµάτισε την επικοινωνία µας καθ'όλη τη διάρκεια

αυτής της συνεργασίας. Στον Καθηγητή του Πανεπιστηµίου της Κατάνια, κ.Pietro Militello οφείλω

ευχαριστίες  γιατί  στήριξε,  µακρόθεν,  µε  κάθε  τρόπο  τη  µελέτη  µου.  Ιδιαιτέρως  του  χρωστώ  τη

έγκαιρη συνειδητοποίηση του µεθοδολογικού  πλαισίου ανάλυσης  των σφονδυλιών, αλλά και τις

συµβουλές  του  για  θέµατα  ολισθηρά  όπως  είναι  το  ακανθώδες  ζήτηµα  του  συσχετισµού  της

νηµατουργικής εργασίας στην προϊστορία µε τον γυναικείο πληθυσµό και άλλων ζητηµάτων που

κινούνται στα όρια µεταξύ γνώσης και υπόθεσης. 

Θερµότατες ευχαριστίες και αγάπη θα ήθελα να εκφράσω από τη θέση αυτή στον Οµότιµο

Καθηγητή  του  Πανεπιστηµίου  Αθηνών  και  ∆ιευθυντή  των  Ανασκαφών  Ακρωτηρίου  Θήρας,  κ.

Χρίστο Ντούµα. Για την ευκαιρία να συνεχίσω να “φοιτώ” δίπλα του µετά από την ολοκλήρωση

των  σπουδών  µου  στο  Πανεπιστήµιο  Αθηνών,  αρχικά  ως  εργαζόµενη  και  εν  συνεχεία  ως

επιστηµονική συνεργάτης  των  Ανασκαφών  Ακρωτηρίου,  αλλά  και  για  την  αγάπη  και την  ηθική

υποστήριξή  του,  τον  ευγνωµονώ  βαθύτατα.  Η  διατριβή  αυτή  οφείλεται  σε  µεγάλο  βαθµό  στην

εµπιστοσύνη και την ενθάρρυνση που µου έδειξε σε κάθε βήµα µου, και ειδικώτερα αναθέτοντάς

µου τη µελέτη των σφονδυλιών του Ακρωτηρίου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω προς τη ∆ρ. Αναστασία ∆εβετζή, την οποία

είχα την τύχη και τη χαρά να γνωρίσω µέσα από την εργασία µου στο Ακρωτήρι. Η συνεργασία

µαζί  της,  επί  σειρά  ετών,  υπήρξε  µία  πραγµατική  µαθητεία,  η  δε  αγάπη  της  για  το  Ακρωτήρι

έµπνευση και καθοδήγηση. Την ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την ενθάρρυνση που µου προσέφερε στα

πρώτα βήµατα αυτής της µελέτης, και η οποία ουδέποτε έπαψε. 

Η  πραγµατοποίηση  αυτής  της  διδακτορικής  διατριβής  οφείλεται  σε  µέγιστο  βαθµό  στην

εµπιστοσύνη που µου έδειξαν οι ανασκαφείς σηµαντικών προϊστορικών νησιωτικών θέσεων, στην
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υποστήριξη εκ µέρους του προσωπικού  των κατά τόπους Εφορειών Αρχαιοτήτων, καθώς και εκ

µέρους του προσωπικού των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών. Τις θερµότατες ευχαριστίες µου θα

ήθελα να απευθύνω προς την Επίτιµη Έφορο Αρχαιοτήτων, κ.Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη.  Η

γνωριµία µας το καλοκαίρι του 1997 στην ανασκαφή του Νεολιθικού Προµαχώνα Σερρών υπήρξε

καθοριστική,  καθώς  έκτοτε  δεν  έπαψε  να  µε  ενθαρρύνει  ποικιλοτρόπως,  µε  αποτέλεσµα  να

ανταποκριθεί  µε  ενθουσιασµό  όταν,  χρόνια  αργότερα,  έλαβε  το  αίτηµά  µου  για  τη  µελέτη  της

νηµατουργίας  της  Σκάλας  Σωτήρος  Θάσου.  Στον  καθηγητή  κ..  Στρατή  Παπαδόπουλο  οφείλω

θερµές ευχαριστίες γιατί µου εµπιστεύθηκε το υλικό των ανασκαφών του στη Σκάλα Σωτήρος και

στον Άγιο Ιωάννη Θάσου, αλλά κυρίως γιατί δηµιούργησε από νωρίς µία οµάδα συνεργατών, και

καλλιέργησε την οµαδική, διεπιστηµονική συνεργασία, από την οποία επωφελήθηκα τα µέγιστα.

Στη ∆ιευθύντρια των Ανασκαφών Σκάρκου Ίου, ∆ρ. Μαρίζα Μαρθάρη θα ήθελα να εκφράσω τις

θερµές ευχαριστίες για την εµπιστοσύνη που µου  έδειξε επιτρέποντάς µου να συµπεριλάβω στη

διατριβή  το  κρίσιµο  και  εξαιρετικά  σηµαντικό  υλικό  του  Σκάρκου.  Επιπλέον  θα  ήθελα  να  την

ευχαριστήσω για την κάθε είδους στήριξη που προσέφερε από τη θέση της ∆ιευθύντριας της ΚΑ'

Εφορείας Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων κατά τα έτη 2009 και 2010 οπότε και έλαβε

χώρα το µεγαλύτερο µέρος της µελέτης σφονδυλιών στα Μουσεία των Κυκλάδων και της Σάµου.

Τον ∆ρ. Χρήστο Μπουλώτη, ερευνητή στην Ακαδηµία Αθηνών και ∆ιευθυντή των Ανασκαφών στο

Κουκονήσι Λήµνου, θέλω να ευχαριστήσω θερµά που µου επέτρεψε να εµπλουτίσω τη µελέτη µε

ένα σηµαντικό σύνολο από το Βόρειο Αιγαίο. Του χρωστώ, έτσι, και την ευκαιρία να πλεύσω στη

Λήµνο και να συνειδητοποιήσω πόσο διαφορετικό είναι το νησιωτικό της τοπίο σε σχέση µε τις

Κυκλάδες, καθώς υπάρχει µία “έρηµος” θάλασσας που πρέπει να διαπεράσει κανείς για να φτάσει

στον προορισµό.

Τον Καθηγητή Hans P. Isler ευχαριστώ θερµά για την άδεια να µελετήσω τα σφονδύλια από

τις ανασκαφές του στο Ηραίο της Σάµου. Το Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο ευχαριστώ για

την παροχή της άδειας µελέτης του υλικού και των ανασκαφών Miloj čič, και ιδιαιτέρως τον πρώην

∆ιευθυντή  W.D. Nimeier  καθώς  και  την  Laura Rizzoto  που  διευκόλυνε την  πρόσβασή  µου  στα

αρχεία.  Τον Καθγητητή  J.Davis,  πρώην ∆ιευθυντή της Αµερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών

ευχαριστώ για την άδεια µελέτης υλικού από τις ανασκαφές του Πανεπστηµίου του Cincinnati στην

Αγία Ειρήνη Κέας, καθώς και την  Carol Hershenson η οποία µου παρείχε βοήθεια σχετικά µε τις

λίστες σφονδυλιών της Αγίας Ειρήνης. Για την άδεια µελέτης του υλικού από την Γκρόττα Νάξου

και από το Καµίνι οφείλω ευχαριστίες στον Οµότιµο Καθηγητή κ.Βασίλειο Λαµπρινουδάκη. Η ΚΑ'

Εφορεία Κυκλάδων ενέκρινε  άδειες  για µελέτη  σφονδυλιών  από τις  ανσκαφές  Καστριού  Σύρου

(ανασκαφές  Τσούντα  /  Bossert)  και  Απλωµάτων  Νάξου  (ανασκαφές  Κοντολέοντος),  και  για  τις

οποίες ευχαριστώ θερµά. Το διοικητικό και φυλακτικό προσωπικό της ΚΑ' Ε.Π.Κ.Α. Κυκλάδων,
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της ΙΗ' Ε.Π.Κ.Α. Καβάλας και της Κ' Ε.Π.Κ.Α. Λήµνου ευχαριστώ από τη θέση αυτή για κάθε

βοήθεια που µου παρείχαν για τη µελέτη µου στα επιτόπια Μουσεία. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω για τις επιστηµονικές τους συµβουλές, στη

∆ρ. Α.Μιχαηλίδου, Οµότιµη ∆ιευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού

Ιδρύµατος Ερευνών, στη  ∆ρ.  Π.Σωτηρακοπούλου,  τον  Επίκουρο  Καθηγητή  του  Πανεπιστηµίου

Ιωαννίνων Α.Βλαχόπουλο,  την  Επίκουρη  Καθηγήτρια  του  Πανεπιστηµίου  Κύπρου  Ο.Κουκά  και

τον ∆ρ.  Christophe Moulherat. Τη Γιούλη Σπαντιδάκη θυµάµαι µε πολύ αγάπη, για τις συµβουλές

που µου έδωσε τα πρώτα χρόνια της µελέτης µου.  Το κενό που άφησε φεύγοντας πρόωρα, αλλά

και η επιστηµονική της εργασία, παραµένουν αξεπέραστα. Τη συντηρήτρια Ε. Παπαδήµα επίσης

ευχαριστώ  διότι  µέσα  από  συζητήσεις  µοιράστηκε  την  εµπειρία  της  συντήρησης  µετάλλινων

αντικειµένων µε υπολείµµατα ορυκτοποιηµένων υφασµάτων.  

Θερµές ευχαριστίες οφείλω στο επιστηµονικό προσωπικό του  Center for Textile Research

του Πανεπιστηµίου της Κοπεγχάγης, και συγκεκριµένα στη ∆ιευθύντρια ∆ρ.  Marie-Louise Nosch

και την  Καθηγήτρια  Eva  Andersson  Strand.  Τη  ∆ρ.  Joanne  Cutler  ευχαριστώ  για  τις

εποικοδοµητικές  συζητήσεις  και  ανταλλαγές  απόψεων  πάνω  σε ειδικά  θέµατα  της  προϊστορικής

υφαντουργίας και νηµατουργίας. 

Μία πλειάδα φίλων – συνεργατών µε βοήθησαν όλα αυτά τα χρόνια, µέσα στα πλαίσια της

φιλίας, της ανασκαφικής “συµβίωσης” και της επιστηµονικής, εν τέλει, συνεργασίας, και γι'αυτό

τους ευχαριστώ θερµά : τη ∆ρ. Ε.Νικολακοπούλου, τη ∆ρ. Φραγκούλα Γεώρµα, τη ∆ρ. Ά.Καρναβά,

τη  ∆ρ.  Μ.  Κρίγκα,  την  Κ.Μπίρταχα,  τον  ∆ρ.  Ά.Παπαδόπουλο,  τον  ∆ρ.  Θ.Γιαννόπουλο,  τη  ∆ρ.

Σ.Σπαντιδάκη, τη ∆ρ. Ε.Ψαθή, τη Φ.Σοφιανού, την Α.Μόσχου, την Μ.Τσουλάκου, την. Α.Μανίκη,

τον  Β.Λανάρα,  τον  Σ.Καριώτη,  τη  Ν.Σπανού,  τη  ∆.Σπυροπούλου,  τη  ∆ρ.  Jill  Hilditch,  την

Τ.Μπολώτη,  την  Λ.Βαλάση,  τον  ∆.Σακατζή,  τον  Α.Κοντονή  και  τη  Λ.Μπολώτη.   Ιδιαίτερες

ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω στη φίλη και συνάδελφο, ∆ρ.Κατερίνα Παπαγιάννη γιατί η δική

της φιλία και ηθική υποστήριξη υπήρξε καθοριστική, ιδιαίτερα στα τελευταία, δύσκολα στάδια της

συγγραφής  της  διατριβής.  Η  ∆ρ.  Παπαγιάννη  επιπλέον  µου  προσέφερε  εξαιρετικά  σηµαντική,

πρακτική υποστήριξη  παρέχοντάς  µου  πρόθυµα  βιβλιογραφικές  παραποµπές,  κατά  το  τέλος  της

προσπάθειας, όταν η διαµονή µου στη Νάξο µε κράτησε µακριά από τις βιβλιοθήκες της Αθήνας.

Στον  Jose Manuel Navarro  οφείλω  τα  µελανώµατα  των  σχεδίων των  σφονδυλιών αλλά  και  µία

ωραία, διανησιωτική φιλία. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντηρητές και τους φύλακες

της Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας που µε τίµησαν µε τη φιλία τους και έκαναν πιο εύκολη την

παραµονή µου στο νησί τους επί δύο χειµώνες, κρίσιµους και για τη συγγραφή της διατριβής.

Τους φίλους µου ευχαριστώ για την αγάπη τους και την υποµονή τους. Ιδιαιτέρως θα ήθελα

να ευχαριστήσω τον Νίκο, που συνέπλευσε µαζί µου στα νησιά, και συµµετείχε µε χαρά, αγάπη και

4



υποµονή στα ταξίδια και στο “ταξίδι” της έρευνας, καθώς και για την πολύτιµη βοήθεια που µου

προσέφερε  στο  τελικό  στάδιο  συγγραφής,  ως  “ανταποκριτής”  σε  βιβλιοθήκες  του  εξωτερικού.

Θερµές ευχαριστίες και στην οικογένειά του για την ηθική υποστήριξη και την αγάπη τους. Τέλος,

τις πιο εγκάρδιες ευχαριστίες µου θα ήθελα να απευθύνω στα αδέλφια µου, που ήταν δίπλα µου

ανέκαθεν, και ιδιαιτέρως σε κάθε βήµα αυτής της προσπάθειας. Από το 2006, όταν πρωτοξεκίνησε

η ενασχόλησή µου µε τα σφονδύλια µέχρι σήµερα, µου έχουν χαρίσει τέσσερις υπέροχες ανιψιές.

Αυτή  η  µελέτη  αφιερώνεται  στις  ανιψιές  µου,   Μαριαλένα,  Μαρία,  Ελένη  και  Βασιλική.  Την

αφιερώνω, όµως, και στη µητέρα µου  Ελένη, που προς το τέλος µε βοήθησε, άθελά της, να βάλω

τη δική µου προσπάθεια σε µία άλλη προοπτική, εµπνέοντάς µου δύναµη µε το παράδειγµα και τον

προσωπικό της αγώνα. 

Πειραιάς,  9 Μαΐου 2015
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∆ιάρθρωση της Μελέτης

Η µελέτη χωρίζεται σε δύο Μέρη τα οποία ενσωµατώνονται σε δύο Τόµους. Ο  Τόµος Α'

αποτελεί  το  Πρώτο  Μέρος  και  περιλαµβάνει  το  κείµενο  της  µελέτης,  διαρθρωµένο  σε  πέντε

κεφάλαια, και τη βιβλιογραφία. Ο Τόµος Β' ταυτίζεται µε το ∆εύτερο Μέρος και περιλαµβάνει το

Παράρτηµα των Γραφηµάτων, τον κατάλογο των Εικόνων και τις Εικόνες, και τον κατάλογο των

σφονδυλιών, δηλαδή του αρχαιολογικού υλικού που µελετάται σε αυτήν την διατριβή. 

Στο Κεφάλαιο 1 προσδιορίζεται το θέµα της µελέτης, το θεωρητικό της πλαίσιο, ο στόχος

της  έρευνας  και  αιτιολογούνται  ο  χρονολογικός  και  ο  γεωγραφικός  προσδιορισµός  του.  Επίσης

γίνεται  µία  επισκόπηση  του  ιστορικού  της  έρευνας  σε  σχετικά  πεδία,  και  συγκεκριµένα  στην

προϊστορική υφαντουργία και νηµατουργία. 

Στο  Κεφάλαιο 2 συνοψίζεται το υπόβαθρο της µελέτης µε µία επιτοµή των µέχρι σήµερα

δεδοµένων της έρευνας για τη νηµατουργία αλλά και την υφαντουργία στην περιοχή του Αιγαίου

κατά  την  προϊστορία  µε  βάση  τη  συσσωρευµένη  µέχρι  στιγµής  βιβλιογραφία.  Παρουσιάζεται

ολόκληρος ο κύκλος των υφαντουργικών εργασιών, σε µία σπονδυλωτή διάρθρωση υποκεφαλαίων.

Αρχικά γίνεται αναφορά στις πρώτες  ύλες και παρατίθενται όλα τα δεδοµένα για χρήση φυτικών ή

ζωϊκών  ινών  στην  προϊστορία.  Στο  πρόβληµα  της  διατηρησιµότητας  των  υφαντικών  ινών

αφιερώνεται  ένα  ιδιαίτερο  µέρος.  Ακολουθεί  η  επισκόπηση  της  µεταποίησης  των  ινών  και  της

σχετικής τεχνολογίας µε λεπτοµερή αναφορά στους τρόπους στρέψης που διακρίνονται καταρχάς

σε  δύο  βασικές  κατηγορίες,  εκείνους  που  δεν  επιστρατεύουν  εργαλεία,  και  εκείνους  που

επιστρατεύουν εργαλεία. Γίνεται παρουσίαση όλου του εργαλειακού εξοπλισµού που διαχρονικά,

και  µε  βάση  εθνολογικές  µελέτες,  γνωρίζουµε  ότι  µπορούν  εν  δυνάµει  να  αποτελούν  την

επιλεχθείσα τεχνολογία νηµατουργίας. Στη συνέχεια ακολουθεί η αναφορά στη βαφή του νήµατος

ή του  υφάσµατος, τις διαθέσιµες  πληροφορίες για εργαστηριακές  εγκαταστάσεις  βαφής  από την

Εποχή του Χαλκού γενικότερα, καθώς και τα δεδοµένα για χρωστικές ουσίες και τεχνικές βαφής.

Εν  συνεχεία  γίνεται  µία  σύντοµη  επισκόπηση  του  σταδίου  της  ύφανσης,  των  τεχνικών  και  των

εργαλειακών επιλογών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο πλέον σύνηθες αρχαιολογικό εύρηµα που

τεκµηριώνει  το  στάδιο  αυτό,  δηλαδή  τις  αγνύθες,  τα  βαρίδια  του  κάθετου  αργαλειού.  Γίνεται

αναφορά στην τυπολογία τους αλλά και στις µεθόδους ανάλυσής τους που έχουν αναπτυχθεί τα

τελευταία χρόνια. 

Στο Κεφάλαιο 3 περιλαµβάνεται η µεθοδολογία µελέτης των σφονδυλιών στο πλαίσιο των

ζητηµάτων της παρούσας έρευνας. Εξηγείται η λογική της επιλογής του δείγµατος, αναφέρονται τα

κριτήρια  επιλογής  του  αλλά  και οι περιορισµοί  και  τα  προβλήµατα  που  ανέκυψαν  κατόπιν  του

σχεδιασµού  της  δειγµατοληψίας.  Παρουσιάζεται  ο  τρόπος  τεκµηρίωσης  των  δείγµατος  και  οι
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επιλεχθείσες µέθοδοι ανάλυσης, σε συνάρτηση µε τους στόχους που αυτές εξυπηρετούν. Μέσα στα

πλαίσια  παρουσίασης  της  µεθοδολογίας  της  µελέτης  παρατίθενται,  µε  βάση  τους  τρεις  άξονες

ανάλυσης,  η  τυπολογία,  η  λειτουργική  τυπολογία  των  σφονδυλιών  και  οι  αρχές  µελέτης  της

διασποράς των αντικειµένων. Έτσι µε το κλείσιµο του Κεφαλαίου 3 έχουν τεθεί οι βάσεις πάνω

στις οποίες ακολουθεί η παρουσίαση και η ανάλυση του δείγµατος.

Στο  Κεφάλαιο 4 γίνεται η παρουσίαση του αρχαιολογικού υλικού που συνιστά το δείγµα

ανάλυσης της έρευνας. Το συνολικό δείγµα της µελέτης διακρίνεται σε 19 επιµέρους δείγµατα ή

υποσύνολα. Από αυτά τα οκτώ αντιστοιχούν σε µία αρχαιολογική θέση ενός µόνο χρονολογικού

ορίζοντα και τα υπόλοιπα 11 προέρχονται από άλλες τέσσερις αρχαιολογικές θέσεις οι οποίες είχαν

διαδοχική  χρήση  στην  Πρώιµη,  Μέση  και  ΄Υστερη  Εποχή  του  Χαλκού.  Σε  κάθε  τέτοια  θέση

διαχρονικής κατοίκησης, τα σφονδύλια του κάθε διαφορετικού χρονολογικού ορίζοντα συνιστούν

διακριτό δείγµα.  Η παρουσίαση των δειγµάτων έχει οργανωθεί µε την εξής δοµή: ξεκινάει µε µία

σύντοµη  αναφορά  στο  µέγεθος  του  δείγµατος,  τα  ποσοστά  διατηρησιµότητας  και  τα  υλικά

κατασκευής  των  σφονδυλιών.  Ακολουθούν  σε  αλληλουχία  αναλυτικά  :  α)  η  τυπολογία  του

δείγµατος β) η αναφορά στη διακόσµηση, τη φροντίδα  της  επιφάνειας  και  τα  ίχνη  χρήσης  γ) η

µετρολογία δ) ο συσχετισµός µεγεθών και τύπων ε) η µελέτη διασποράς και στ) ο σχολιασµός του

δείγµατος βάσει των αναλύσεων που προηγήθηκαν, και µε τον οποίο κλείνει η παρουσίαση του

κάθε  υποσυνόλου.  Τις  αναλύσεις  αυτές  συνοδεύουν,  στον  Τόµο  Β',  πίνακες  και  γραφήµατα  τα

οποία  διευκρινίζουν  το  κείµενο  και  υποστηρίζουν  τα  ποσοτικά  και  αριθµητικά  στοιχεία  που

περιλαµβάνονται σε αυτές. Στους πίνακες τυπολογίας παρατίθενται, εντός παρένθεσης, οι αριθµοί

καταλόγου  των  σφονδυλιών  δίνοντας  τη  δυνατότητα  στον  αναγνώστη  να  ανατρέξει  στις

λεπτοµέρειες και τις εικόνες των αντικειµένων. 

Μετά από την ανάλυση του υλικού ακολουθεί, στο Κεφάλαιο 5, η σύνθεση των δεδοµένων

µε δύο τρόπους : καταρχάς γίνεται µία θεώρηση των υποσυνόλων ξεχωριστά για την Πρώιµη, τη

Μέση και την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Παρουσιάζονται τόσο οι τοπικές αποκλίσεις όσο και τα

κοινά στοιχεία που παρατηρούνται στο Αιγαίο µέσα από τη σύγκριση των σύγχρονων συνόλων.

Στη συνέχεια γίνεται µία διαχρονική σύγκριση της εικόνας της νηµατουργίας που προκύπτει για τις

τρεις  γενικές  περιόδους  της  Εποχής  του  Χαλκού,  µε  σκοπό  να  διαπιστωθεί  η  εξέλιξη  ή

διαφοροποίησή  της  στους  αιώνες  της  3ης  και  της  2ης  χιλιετίας  π.Χ.,  και  πάλι  στη  βάση  του

δείγµατος. Το µέρος αυτό περιλαµβάνει γενικά συµπεράσµατα και νέα ερωτήµατα που προκύπτουν

από την παρούσα µελέτη. Ο  Τόµος Α'  ολοκληρώνεται µε τον κατάλογο των εικόνων, τις εικόνες

και τη βιβλιογραφία.

Ο  Τόµος  Β'  περιλαµβάνει  τα  γραφήµατα,  τις  εικόνες  και  τον  κατάλογο σφονδυλιών  του

δείγµατος αυτής της µελέτης. Ο Κατάλογος περιλαµβάνει 927 σφονδύλια. Για να αποφευχθούν τα
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προβλήµατα  αναφοράς  στα  ποικίλα  συστήµατα  µε  τα  οποία  τα  αντικείµενα  σηµαίνονται  στα

ευρετήρια  /  ηµερολόγια  ανασκαφών  /  δηµοσιεύσεις,  ο  κατάλογος  έχει  ανεξάρτητο  σύστηµα

αρίθµησης µε αύξοντες αριθµούς που δόθηκαν ειδικά για αυτήν την µελέτη, και οι οποίοι είναι το

σηµείο  αναφοράς  των  σφονδυλιών  µέσα  στο  κείµενο.  Ωστόσο  για  λόγους  ταύτισης  του

αντικειµένου, αµέσως µετά από τον αύξοντα αριθµό του καταλόγου, δίδεται το διακριτικό στοιχείο

(αριθµός, κωδικός, αύξων αριθµός µικροευρήµατος ανά τοµή κλπ.) που έχει πάρει το αντικείµενο

από τους ανασκαφείς του ή τους µελετητές που το δηµοσίευσαν. 

Η  δοµή  του  καταλόγου  ακολουθεί  την  παρουσίαση  του  υλικού  ανά  νησί,  και  ανά

αρχαιολογική  θέση,  και  δευτερευόντως  την  χρονολογική  κατάταξη  του  κάθε  δείγµατος  κατά

Πρώιµη,  Μέση  και  Ύστερη  Εποχή  του  Χαλκού.  Για  παράδειγµα,  παρουσιάζονται  τα  τρία

διαφορετικά υποσύνολα από τη Νάξο σε αλληλουχία, παρά το γεγονός ότι τα δύο πρώτα (Γκρόττα

και  Απλώµατα)  είναι  Πρωτοκυκλαδικά,  ενώ  το  τρίτο  (Καµίνι)  είναι  Υστεροκυκλαδικό.  Τα

υποσύνολα  των  θέσεων  που  είχαν  διαχρονική  χρήση  καθ'όλη  την  εποχή  του  Χαλκού  έχουν

εσωτερική  δοµή  διαφορετική,  αναλόγως  της  περίπτωσης.  Στην  περίπτωση  του  Ακρωτηρίου, της

Φυλακωπής,  και  του  Κουκονησιού,  τα  σφονδύλια  πήραν  αύξοντα  αριθµό  καταλόγου  βάσει  του

αύξοντα αριθµού του ευρετηρίου τους. Στην περίπτωση της  Αγίας Ειρήνης, το υλικό της  οποίας

είναι  λεπτοµερώς  δηµοσιευµένο,  το  δείγµα  παρουσιάζεται  ξεκινώντας  από  τα  Πρωτοκυκλαδικά

σφονδύλια,  συνεχίζοντας  µε  τα  Μεσοκυκλαδικά  και  καταλήγοντας  στο  σύνολο  των

Υστεροκυκλαδικών σφονδυλιών της θέσης. 

Το κάθε λήµµα του καταλόγου περιλαµβάνει τις εξής πληροφορίες : α) υλικό κατασκευής β)

βαθµός  διατήρησης και σχετικές λεπτοµέρειες  εάν κρίνονται απαραίτητες  γ) τύπος / παραλλαγή

τύπου  /  ενίοτε  τεχνικές  λεπτοµέρειες  όπως  π.χ.  "έκκεντρη  οπή"  δ) αναφορά  της  λέξης

"∆ιακόσµηση" αν πρόκειται για διακοσµηµένο σφονδύλι ε) διαστάσεις, δηλαδή η διάµετρος (∆) σε

εκατοστά, το ύψος (Υ) σε εκατοστά, η διάµετρος της οπής (∆ο) σε εκατοστά και το βάρος (Β) σε

γραµµάρια  στ) ο λειτουργικός  τύπος  ζ) τα  στοιχεία  της  προέλευσής του  η) η χρονολόγηση της

απόθεσης  στην  οποία  βρέθηκε  και  θ)  εφόσον  το  αντικείµενο  έχει  δηµοσιευθεί,  τα  στοιχεία  της

δηµοσίευσης. Τα λήµµατα του καταλόγου καταλαµβάνουν πάντα το αριστερό φύλλο ενώ στο δεξί

απεικονίζονται, κατά κανόνα, σχέδιο της τοµής και χαρακτηριστικές φωτογραφίες του σφονδυλιού

(τοµή, και δύο όψεις : άνω και κάτω), συνοδευόµενα αριστερά από τον αύξοντα αριθµό καταλόγου

αλλά και τον κωδικό ευρετηρίου / ηµερολογίου ανασκαφής / δηµοσίευσης, για λόγους σαφήνειας.

Στο σύνολο  των 927 αντικειµένων  του Καταλόγου, χωρίς  καµµία απεικόνιση είναι τα 34. Αυτό

οφείλεται στο γεγονός ότι η επεξεργασία του υλικού εικονογράφησης έγινε κατόπιν της µελέτης

των σφονδυλιών στα κατά τόπους µουσεία, και για ορισµένα σχέδια ή φωτογραφίες που κρίθηκαν

ακατάλληλα δεν υπήρξε η δυνατότητα επανάληψης της  επίσκεψης για µία δεύτερη προσπάθεια.
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Για τη συντριπτική πλειοψηφία όµως των σφονδυλιών διατίθεται τουλάχιστον µία απεικόνιση, είτε

σε σχέδιο, είτε σε φωτογραφία. Λεπτοµερής περιγραφή της ∆ιακόσµησης δεν περιελήφθηκε στον

κατάλογο για λόγους οικονοµίας χώρου. ∆ίδονται όµως όλες οι απαραίτητες πληροφορίες µέσα στο

Κεφάλαιο 4, όπου στο σχετικό τµήµα όπου πραγµατεύεται το θέµα αυτό υπάρχει µικρός πίνακας µε

τα  βασικά  διακοσµητικά  σχέδια  αντιστοιχισµένα  µε  αριθµούς  καταλόγου  των  σφονδυλιών  στα

οποία αυτά απαντούν.

9



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Θέµα και στόχος της έρευνας

Το θέµα αυτής της  διδακτορικής  διατριβής είναι η  µελέτη  της  νηµατουργίας  που

αναπτύχθηκε  στις  κοινότητες  του  νησιωτικού  Αιγαιακού  χώρου  από  την  Πρώιµη  µέχρι  και  την

Ύστερη  Εποχή  του  Χαλκού,  µέσα  από  την  ανάλυση  µίας  συγκεκριµένης  κατηγορίας  υλικών

καταλοίπων  της,  που  εντοπίζονται  µε  την  ανασκαφή.  Η  κατηγορία  αυτή  είναι  τα  σφονδύλια,

δηλαδή τα βαρίδια του εργαλείου νηµατουργίας που λέγεται αδράχτι. Ο στόχος της έρευνας είναι η

κατανόηση της τεχνολογικής, της οικονοµικής και της πολιτισµικής διάστασης της παραγωγικής

αυτής δραστηριότητας κατά την 3η και κατά τη 2η χιλιετία π.Χ., στα νησιά του Αιγαίου. 

α) Το θέµα της έρευνας

Ως νηµατουργία ορίζεται η διαδικασία µεταποίησης φυσικών ινών ζωϊκής ή /και φυτικής

προέλευσης σε κλωστές (νήµατα), σε σπάγκους και σε σχοινιά αλλά και το αποτέλεσµά της, δηλαδή

η  τα  ίδια  τα  προϊόντα  της  µεταποίησης1.  Πρόκειται  για  µία  βιοτεχνία  του  δευτερογενούς

παραγωγικού τοµέα, της οποίας οι πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα είναι οργανικά υλικά, και

εποµένως έχουν πολύ µικρή πιθανότητα διατήρησης στο περιβάλλον της αρχαιολογικής απόθεσής

τους. Εξαιτίας ακριβώς αυτής της συνθήκης, δηλαδή της  διάβρωσης, κατά κανόνα, των πρώτων

υλών  αλλά  και  των  τελικών  προϊόντων  της  νηµατουργίας  από  τις  προϊστορικές  αρχαιολογικές

αποθέσεις,  εκτός  ελαχίστων  εξαιρέσεων  (βλ.  Κεφάλαιο  2.1.γ),  τα  υλικά  κατάλοιπα  της

νηµατουργίας περιορίζονται δραµατικά. Η ερευνητική µέθοδος που υιοθετείται σε αυτήν τη µελέτη

προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της, είναι η ανάλυση των εργαλείων της νηµατουργίας ή των

καταλοίπων τους που διατηρήθηκαν µέσα στο χώµα ανά τους αιώνες και αποκαλύφθηκαν κατά τις

ανασκαφές.  Εκ  προοιµίου,  εποµένως,  η  έρευνα  δίνει  ιδιαίτερο  βάρος  στην  τεχνολογία  της

νηµατουργίας, εξαιτίας του χαρακτήρα του υπό ανάλυση αρχαιολογικού υλικού.

Το αρχαιότερο, παραδοσιακό εδώ και χιλιετίες, αλλά και οικουµενικό θα µπορούσε να πει

κανείς,  εργαλείο,  για  τη  µεταποίηση  των  ινών  σε  κλωστές  είναι  το  αδράχτι,  ένα  απλό  ραβδί,

συνήθως από ξύλο, το οποίο τίθεται σε περιστροφή, µε τις ίνες γαντζωµένες στη µία άκρη του, που

έτσι περιστρέφονται και αυτές, και µε τη στρέψη αποκτούν συνοχή και γίνονται κλωστή (Τζαχίλη

1  Η διαφορά µεταξύ των τριών αυτών κατηγοριών προϊόντων έγκειται στην ποιότητα της πρώτης ύλης, στο πάχος και

στην ανθεκτικότητα τους. Το κάθε ένα προορίζεται για διαφορετική χρήση, οι κλωστές και τα νήµατα για υφάσµατα, οι

σπάγκοι συνήθως χρησιµοποιούνται ως µέσα δεσίµατος ή ανάρτησης, ή ως µέσα µέτρησης χώρου, και τα σχοινιά για

δέσιµο αντικειµένων µε µεγάλο όγκο και βάρος. 
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1997, 105). Ως ξύλινο εργαλείο, ούτε το αδράχτι έχει καλές πιθανότητες διατήρησης, όπως εξάλλου

έχει διαπιστωθεί από την αρχαιολογική έρευνα:  ελάχιστα είναι τα σωζόµενα αρχαία αδράχτια και

αυτά είναι συνήθως φτιαγµένα από οστό ή από µέταλλο (Τζαχίλη 1997, 118-120, Barber 1991, 54-

65). Όµως  τα αδράχτια ήταν  πολύ  συχνά εξοπλισµένα µε ένα  µικρό,  κυκλικό στην κάτοψή  του

βαρίδι,  που  εξαιτίας  του  βάρους  του  έδινε  ώθηση  και  επιµήκυνε  χρονικά  την  περιστροφή  του

αδραχτιού  (Τζαχίλη 1997, 120). Το βαρίδι αυτό λέγεται  σφονδύλι και  αποτελεί τη συνηθέστερη

αρχαιολογική  µαρτυρία  του  αδραχτιού,  και  εποµένως  της  νηµατουργίας,  καθώς  το  υλικό

κατασκευής του, που ήταν πρωτίστως ο πηλός, δευτερευόντως ο λίθος και το οστό, επιτρέπει την

αρχαιολογική του διατηρησιµότητα. Τα σφονδύλια των αδραχτιών που ανασύρονται συνήθως κατά

δεκάδες από τις ανασκαφές, αποτελούν την κατηγορία των  υλικών καταλοίπων, πάνω στην οποία

βασίζεται η µέθοδος ερευνητικής προσέγγισης της νηµατουργίας σε αυτή τη διδακτορική διατριβή.

Οι αναλυτικές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τη µελέτη τους παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 3.

Ως γεωγραφικό πλαίσιο της έρευνας ορίζονται “τα νησιά του Αιγαίου”. Ο ορισµός αυτός

απαιτεί δύο διευκρινίσεις : αφ'ενός των κριτηρίων επιλογής των νησιών που περιλαµβάνονται στη

µελέτη, αφ'ετέρου του ακριβούς προσδιορισµού των νησιών αυτών. 

Ως προς την πρώτη διευκρίνιση θα πρέπει καταρχάς να επισηµανθεί ότι η φράση “νησιά του

Αιγαίου”  δίνει  το  γενικό  χαρακτηρισµό  του  νησιωτικού  περιβάλλοντος  των  επιλεγµένων

αρχαιολογικών  θέσεων  καθώς  στη  µελέτη  δεν  γίνεται  διαπραγµάτευση  όλων  των  νησιών  του

αρχιπελάγους. Κάτι τέτοιο εκ των πραγµάτων είναι αδύνατο,  δεδοµένου ότι αυτά ανέρχονται σε

εκατοντάδες. Μία επιλογή κατέστη εξ'αρχής απαραίτητη.  Εκ προοιµίου αποκλείστηκε η Κρήτη

από το δείγµα, δεδοµένου ότι το µέγεθός της, το πλήθος των αρχαιολογικών θέσεων της Εποχής

του  Χαλκού,  αλλά  και  ο  “ανακτορικός”  χαρακτήρας  του  Κρητικού  πολιτισµού  της  Μέσης  και

Ύστερης Εποχής του Χαλκού θα απαιτούσαν µία ξεχωριστή εργασία. Η έρευνα προσανατολίστηκε

στα µεσαίου και µικρού µεγέθους νησιά του Αιγαίου, και κατά προτεραιότητα σε όσα από αυτά

έχουν  αποκαλυφθεί  σηµαντικές  θέσεις  της  Πρώιµης,  της  Μέσης  και  της  Ύστερης  Εποχής  του

Χαλκού, ενώ η τελική επιλογή καθορίστηκε από την δυνατότητα µελέτης αρχαιολογικού υλικού.

∆ιευκρινίζεται  εκ  προοιµίου  ότι  η  επιλογή,  τελικά,  εννέα  νησιών  (βλ.  Κεφάλαιο  3.1)  που

εκτείνονται σε µία περιοχή από το Βόρειο και το Βορειοανατολικό έως το Ανατολικό και το Νότιο

Αιγαίο, αντιµετωπίζονται ως περιπτώσεις µελέτης (case studies) οι οποίες θέτουν, µέσα από την

ολοκλήρωση  αυτής  της  µελέτης,  τη  βάση  της  συζήτησης  για  τη  νηµατουργία  στις  νησιωτικές

κοινότητες του Αιγαίου γενικότερα.

Ως  προς  τη  δεύτερη  διευκρίνιση,  η  επιλογή  του  νησιωτικού  χώρου  για  τη  µελέτη  της

νηµατουργίας  οφείλεται  καταρχάς  στον  ιδιαίτερο  χαρακτήρα  του  “νησιωτικού”  πολιτισµού  :  τα

µεσαίου και µικρού µεγέθους νησιά αποτελούν αυτοτελείς γεωγραφικές και οικολογικές µονάδες,
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γεγονός  που  αφενός  καθορίζει  ότι  οι  φυσικοί  πόροι  τους  είναι  πεπερασµένοι,  και  αφετέρου

συνέβαλε  στην  ανάπτυξη,  από  πολύ  νωρίς,  δικτύων  επικοινωνίας  µεταξύ  τους  προκειµένου  να

αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις ακριβώς αυτών των φυσικών περιορισµών (Ντούµας 2005, 15). Η

ανάγκη των νησιών για επικοινωνία µε άλλες στεριές συνέβαλε στη ανάπτυξη µίας πολιτισµικής

δυναµικής που έφτασε στο απόγειό της κατά την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού, όταν από τα µέσα και

προς το τέλος της 3ης χιλιετίας π.Χ., οι Κυκλάδες, αλλά και τα νησιά του Βορειοανατολικού και

του Ανατολικού Αιγαίου βρίσκονται ενταγµένα σε ένα “διεθνές” σύστηµα πολιτισµού  και επαφών

µεταξύ κυρίως των Κυκλάδων της Ανατολικής Μεσογείου και της ∆υτικής Ασιατικής ενδοχώρας

(Renfrew 1972,  451.  Broodbank 2000,  276-277).  Όταν  άλλαξαν  οι  συσχετισµοί  δυνάµεων  στο

Αιγαίο, µε την ανάπτυξη, στη Μέση Εποχή του Χαλκού, των Πρώτων Ανακτόρων της Κρήτης, στη

µετάβαση προς τη 2η χιλιετία π.Χ., και εν συνεχεία µε την κυριαρχία της Νεοανακτορικής Κρήτης

στις αρχές της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, τα νησιά συνέχισαν να ευηµερούν, συµµετέχοντας

ενεργά  στα  δίκτυα  επικοινωνίας  και  εµπορίου  του  Αιγαίου  (Papagiannopoulou 1991, 261-267).

Κατά  την  τελευταία  περίοδο  της  Ύστερης  Εποχής  του  Χαλκού  οι  κοινότητες  των  νησιών  του

Αιγαίου συµµετείχαν στα επεισόδια της πολιτισµικής και πολιτικής ιστορίας που καθορίστηκαν από

τις Ηπειρωτικές, Μυκηναϊκές δυνάµεις  (Barber 1987, 224-225), χωρίς ωστόσο να παρατηρούνται

απαραιτήτως απόλυτες πολιτισµικές αναλογίες µεταξύ των µεν και των δε. Είναι χαρακτηριστικό

ότι στα νησιά δεν αναπτύχθηκαν “ανακτορικά” συστήµατα διαχείρισης του γεωργοκτηνοτροφικού

πλεονάσµατος, αντίστοιχα της Κρήτης ή της Ηπειρωτικής Ελλάδας, διότι εκεί δεν κατέστη δυνατή

η συσσώρευση τέτοιου πλεονάσµατος (Ντούµας 2001, 92-93).

Όλα  τα  παραπάνω  δεδοµένα  που  χαρακτηρίζουν  τον  πολιτισµό  των  νησιών  του  Αιγαίου

κατά  την  Εποχή  του  Χαλκού,  καθιστούν  την  ανίχνευση  της  “ιστορίας”  µιας  βιοτεχνίας  όπως  η

νηµατουργία, στις νησιωτικές κοινότητες, ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα : άµεσα εξαρτώµενη από τους

φυσικούς  πόρους  και  από  οικονοµκά  συστήµατα  της  πρωτογενούς  οικονοµίας  όπως  είναι  η

αγροτική καλλιέργεια και η κτηνοτροφία, άµεσα εκτεθειµένη σε πολιτισµικές επιρροές ένθεν και

ένθεν του  Αιγαίου, αλλά και άµεσα ενταγµένη στα συστήµατα πολιτικής  οικονοµίας,  λόγω της

αλυσιδωτής  σχέσης  της  µε  την  υφαντουργία  που  υπήρξε  οικονοµία  αιχµής  για  τις  ανακτορικές

δυνάµεις, η έρευνα της νηµατουργίας,  ειδικά,   στα νησιά του  Αιγαίου, ελάχιστα µελετηµένη ως

σήµερα,  αναµένεται  να  διαφωτίσει  ορισµένες  πτυχές  της  τεχνολογικής,  οικονοµικής  και

πολιτισµικής προϊστορίας των νησιών, αλλά και να εγείρει νέα ερευνητικά ζητήµατα.

β) Ο στόχος της έρευνας 

Η νηµατουργία, ως τεχνολογία της µεταποίησης των φυσικών ινών, υπήρξε αφορµή για µία
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από  τις  πρωϊµότερες  επεµβάσεις  του  ανθρώπου  στη φύση  (Τζαχίλη  1997,  6,) το δε τεχνικό  της

υπόβαθρο συνίσταται σε αρχετυπικές τεχνικές χειρονοµίες, όπως είναι η περιστροφική κίνηση και

η  “διαδακτυλικός”  χειρισµός  (Leroi-Gourhan 2007, 45-46,  49,  52).  Αυτή  η  τεχνική  πράξη  της

µεταµόρφωσης  των  ινών  σε  νήµατα,  όµως,   δεν  είναι  ούτε  αυτόνοµη  από  άλλες  τεχνικές  και

οικονοµικές δραστηριότητες, ούτε αυτοτελής. Αντιθέτως, εντάσσεται µέσα τον παραγωγικό κύκλο

της υφαντουργίας  ως ένας κρίκος µιας  µακράς  παραγωγικής  αλυσίδας  : έπεται των διαδικασιών

παραγωγής και περισυλλογής ζωϊκών ή φυτικών ινών και προηγείται της ύφανσης των κλωστών σε

υφάσµατα (βλ. Κεφάλαιο 2). Το τελικό προϊόν αυτής της παραγωγικής αλυσίδας, το ύφασµα, ειδικά

στις  προβιοµηχανικές  κοινωνίες,  ήταν  αγαθό  µεγάλης  αξίας  καθώς  προϋπέθετε  επισταµένη,

χειρωνακτική και χρονοβόρα εργασία (Tzachili 2001, 169). Επιπλέον το ύφασµα ως ένδυµα, έχει

αποκτήσει διαχρονικά και διαπολιτισµικά βαθύτατες κοινωνικές και συµβολικές προεκτάσεις. Το

ένδυµα  αποτελεί  προέκταση  του  ανθρωπίνου  σώµατος  και  είναι  “όργανο”  κοινωνικής

σηµατοδότησης ενώ µπορεί να υποδηλώνει µία ατοµική κοσµοθεωρία (Weiner & Schneider 1989,

1-3).  Είναι σαφές, εποµένως, ότι η προϊστορική νηµατουργία υπήρξε µια βιοτεχνία ενταγµένη σε

ένα σύνθετο πλέγµα τεχνολογικών, οικονοµικών και κοινωνικών σχέσεων και αναφορών. Αυτή η

µελέτη φιλοδοξεί να προσεγγίσει, στο βαθµό που η επιλεγµένη µεθοδολογία το επιτρέπει, και τις

τρεις αυτές πολιτισµικές συνιστώσες. 

Η  µελέτη  της  τεχνολογικής  διάστασης  της  νηµατουργίας  αφορά  στους  πέντε  άξονες  που

κατά  τον  Lemonnier  στοιχειοθετούν  κάθε  τεχνολογικό  σύστηµα  :  την  ύλη,  την  ενέργεια,τα

αντικείµενα,  τις  χειρονοµίες  /  τη  σωµατική  συµπεριφορά  εν  γένει  και  τέλος,  την  ειδική  γνώση

(Lemonnier 1996, 544).  Τα  συστήµατα  αυτά  όµως  δεν είναι  στατικά  φαινόµενα,  αντιθέτως  έχει

υποστηριχθεί  πειστικά  ότι  είναι  άµεσα  συνδεδεµένα  µε  την  ευρύτερη  κοινωνική  και  ιστορική

πραγµατικότητα,  διαιωνίζονται  ή  µεταλλάσσονται  µε  “όχηµα”  την  κοινωνική  συνοχή  και  την

παράδοση.  Έχει επίσης επισηµανθεί ότι η επιλογή συγκεκριµένων “τεχνολογικών συµπεριφορών”

συχνά δεν οφείλεται στις υλικές παραµέτρους των τεχνολογικών συστηµάτων, αλλά στο συµβολικό

υπόβαθρο των νοητικών συστηµάτων µέσα από τα οποία αναπτύσσονται (Lemonnier 1993, 3, 22).

Σε  κάθε  τεχνολογία,  εποµένως,  που  µελετάται  µέσα  σε  ένα  συγκεκριµένο  πολιτισµικό  πλαίσιο,

υποφώσκουν τεχνολογικές επιλογές που µπορεί να αντανακλούν ποικίλα φαινόµενα. 

Σε  ό,τι  αφορά  την  παρούσα  µελέτη  θα  πρέπει  να  τονιστεί  ότι  στο  κατώτερο  όριο  του

χρονολογικού πλαισίου της, δηλαδή στη χρονική περίοδο της έναρξης της Πρώιµης Εποχής του

Χαλκού, οι τεχνολογίες των ινών “µετρούν” ήδη µερικές χιλιετίες εξέλιξης στον λεγόµενο “Παλαιό

Κόσµο”  :  τα  κατά  τόπους  δεδοµένα  της  Νεολιθικής  περιόδου  δίνουν  την  εντύπωση  ισχυρών

παραδόσεων και τεχνολογικών  επιτευγµάτων  υψηλού  επιπέδου,  όχι  µόνο στην  τεχνική  στρέψης

των  ινών,  αλλά  και  στην  υφαντουργία  γενικότερα  (Barber  1991,  126-144).  Η  παρούσα  έρευνα
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“πιάνει το νήµα” την εποχή της εµφάνισης των πρωτοαστικών κέντρων, εστιάζοντας έτσι σε µία

οπτική γωνία που  βλέπει τη νηµατουργική τεχνολογία µέσα από ανάπτυξη σύνθετων κοινωνιών

στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.  Στόχος λοιπόν είναι η ανίχνευση και η κατανόηση των

επιλογών, των συγκλίσεων ή / και των αποκλίσων µεταξύ των νηµατουργικών τεχνολογιών που

αναπτύχθηκαν στις νησιωτικές κοινωνίες του Αιγαίου συγχρονικά και διαχρονικά, από τις πρώιµες

πρωτοαστικές  κοινωνίες  έως  την  εποχή  της  κατάρρευσης  των  ανακτορικών  συστηµάτων  της

Ύστερης  Εποχής  του  Χαλκού,  όπως  αυτές  διαφαίνονται  µέσα  από  τα  υλικά  κατάλοιπα  του

εργαλειακού εξοπλισµού, που είναι τα σφονδύλια των αδραχτιών. Οι τεχνολογίες των ινών που δεν

απαιτούν εργαλείο, και οι οποίες είναι γνωστό από την εθνολογία ότι αναπτύχθηκαν σε ορισµένους

πολιτισµούς (Crowfoot 1931), θίγονται παραπληρωµατικά στη συζήτηση για τις τεχνικές επιλογές.

Η  διερεύνηση  της  οικονοµικής  διάστασης  της  νηµατουργίας  αφορά  τον  εντοπισµό  των

στοιχείων εκείνων που επιτρέπουν την κατανόηση της οικονοµικής σηµασίας που είχε η βιοτεχνία

αυτή, κατά περίπτωση, για τις εξεταζόµενες κοινότητες. Για το σκοπό αυτό λαµβάνονται υπόψη τα

µοντέλα οικονοµικής οργάνωσης που έχουν προταθεί για την 3η και για τη 2η χιλιετία π.Χ., αλλά

µόνον  ως  γενικά  πλαίσια,  δεδοµένου  ότι  η  Εποχή  του  Χαλκού  υπήρξε  µία  µακρά,  δισχιλιετής,

τουλάχιστον,  περίοδος,  δυναµικών  εξελίξεων  και  διαφοροποιήσεων.  Κατά  τη  διάρκειά  της, έχει

διαπιστωθεί  µία  γενική  τάση  εξέλιξης  των  οικονοµιών,  από  τη  βασική  κοινωνικο-οικονοµική

µονάδα του  νοικοκυριού και τις στρατηγικές βασικής επιβίωσης, “κληρονοµιά”, και τα δύο, της

Νεολιθικής  περιόδου, σε  ολοένα  και  πιο  σύνθετα  συστήµατα  διαχείρισης  των  πόρων,  του

ανθρώπινου δυναµικού και των τελικών προϊόντων (Renfrew 1972, 49-52).

Ο  Αιγαιακός  πολιτισµός  της  Πρώιµης  Εποχή  του  Χαλκού  δεν  έφτασε  στο  σηµείο  να

αναπτύξει  γραφή  και  εποµένως  ζητήµατα  οργάνωσης  του  ανθρώπινου  εργατικού  δυναµικού,

αναδιανοµής  και  διαχείρισης  των  πρώτων  υλών,  και  κατανάλωσης  των  τελικών  προϊόντων,

έγκεινται  κυριολεκτικά  στη  σφαίρα  των  υποθέσεων.  Επιπλέον,  οποιαδήποτε  συζήτηση  για  την

οικονοµία, ως κοινωνική οργάνωση της παραγωγής, (Driessen 2010, 35) προϋποθέτει γνώση για τη

δοµή  της  υπό  συζήτηση  κοινωνίας,  ένα  από  τα  δυσκολότερα  εγχειρήµατα  της  προϊστορικής

έρευνας. Ωστόσο οι γενικές τάσεις κοινωνικο-οικονοµικής εξέλιξης έχουν ανιχνευθεί για αυτήν την

περίοδο, η οποία υπήρξε ιδιαιτέρως δυναµική για τα νησιά (Renfrew 1972, 34). Βασικό σύµπτωµα

της κοινωνικο-οικονοµικής εξέλιξης της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού θεωρείται το φαινόµενο της

τεχνικής  εξειδίκευσης  (Renfrew  1972,  340-345). Η  διάγνωση  της  τεχνικής  εξειδίκευσης  στα

προϊστορικά  αρχαιολογικά  περιβάλλοντα  είναι  µείζον  ζήτηµα  που  έχει  συζητηθεί  διεξοδικά  σε

επίπεδο θεωρίας και µεθοδολογίας (Costin 1991, 3-4, 21, 43). Στη βάση αυτής της γνώσης που έχει

ήδη  κατακτηθεί,  για  την  οικονοµία  και  την  κοινωνία  της  Πρώιµης  Εποχής  του  Χαλκού,  θα

προβληθούν τα δεδοµένα της µελέτης της νηµατουργίας προκειµένου να επιχειρηθεί καταρχάς µία
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εκτίµηση του τοπικού τρόπου οργάνωσης της παραγωγής, και κατόπιν µία σύγκριση διατοπική των

ποικίλων περιπτώσεων µελέτης που αφορούν θέσεις της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού. 

Το  άλλο  άκρο  του  χρονολογικού  φάσµατος,  η  Ύστερη  Εποχή  του  Χαλκού,  είναι  πολύ

καλύτερα µελετηµένο, χάρη στην εξέχουσα θέση που  είχε η κλωστοϋφαντουργία στην πολιτική

οικονοµία των Παλαιών και Νέων Ανακτόρων της Κρήτης αλλά και σε εκείνη των Ηπειρωτικών

Ανακτορικών  Κέντρων  της  Πύλου,  των  Μυκηνών  και  της  Θήβας.  Η  εξέχουσα  αυτή  θέση  της

βιοτεχνίας  αυτής  αποτυπώνεται  στις  απόπειρες  συστηµατικού  ελέγχου  της  διακίνησης  πρώτων

υλών και εργατικού δυναµικού µέσω της καταγραφής τους στα αρχεία Γραµµικής Β' (Killen 1984,

Killen  2007,  Del  Freo  et  al.  2010).  Η  κατανόηση  εξάλλου  της  οικονοµικής  διάστασης  της

βιοτεχνίας  αυτής  οφείλεται  σε  µεγάλο  βαθµό  στην  ικανοποιητική  γνώση  του  ευρύτερου

οικονοµικού συστήµατος που λειτουργούσε στο Αιγαίο κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, και

το  οποίο  “αποκωδικοποιήθηκε”  µαζί  µε  τη  Γραµµική  Β  γραφή,  αλλά  και  µε  τη  συνδροµή  των

µελετών των συστηµάτων µέτρησης, ανταλλαγής  και εµπορίου  που  αφορούν τη Νεοανακτορική

Μινωϊκή  Περίοδο  (Michailidou  2008).  Η  παραγωγή  και  η  κατανάλωση  αγαθών  κύρους  έχει

επισηµανθεί ως µία πρακτική εγγενής στην προσπάθεια αναπαραγωγής της κοινωνικής ιεραρχίας,

και το ύφασµα, στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού, κατείχε υψηλή θέση µεταξύ των αγαθών αυτών

(Tzachili 2001, 169. Pullen 2010, 8). Ωστόσο, όσο και αν είναι γνωστή η οικονοµική διάσταση της

νηµατουργίας στα µεγάλα ανακτορικά κέντρα της εποχής, θα πρέπει να επισταθεί η προσοχή στον

κίνδυνο  που  επιφυλάσσει  η  άµεση  αναγωγή  των  ανακτορικών  οικονοµικών  συστηµάτων  στις

πολιτείες  των  νησιών  του  Αιγαίου.  Η  “µονολιθική”  ερµηνεία  και  αφήγηση  της  οικονοµίας  της

Ύστερης Εποχής του Χαλκού έχει απορριφθεί ακόµη και για µία στενή γεωγραφική περιοχή, όπως

είναι η Πελοπόννησος, κατόπιν της επισήµανσης σηµαντικών διαφορών µεταξύ, για παράδειγµα,

της  Πύλου  και  των  Μυκηνών  (Pullen 2010,  3-4),  Πολύ  περισσότερη  επιφύλαξη  οφείλεται  στη

σύγκριση µεταξύ των κέντρων αυτών, και περιοχών στις οποίες δεν έχει µέχρι σήµερα τεκµηριωθεί

η ύπαρξη ανακτορικών κέντρων, όπως είναι τα νησιά του Αιγαίου. 

Μέσα από την τεχνολογική και την οικονοµική προσέγγιση της νηµατουργίας αναπόφευκτα

θίγονται  και  οι  πλέον  “άυλες”  πλευρές  της  νηµατουργίας,  εκείνες  δηλαδή  που  αφορούν

κοινωνιολογικά  και  ιδεολογικά  ζητήµατα.  Ένα  κεντρικό  θέµα  σε  αυτή  την  αναζήτηση  είναι  ο

έµφυλος  καταµερισµός  της  εργασίας.  Η  κλωστοϋφαντουργία  θεωρείται  παραδοσιακά  γυναικεία

εργασία, και µάλιστα µία από τις πρωϊµότερες παραγωγικές διαδικασίες µε έµφυλο προσδιορισµό

(Barber 1994, 29-30). Ωστόσο οι ειδικοί µελετητές προειδοποιούν ότι το “φύλο” και κατ'επέκταση

η σύνδεση ορισµένων πλευρών της κοινωνικής ή οικονοµικής ζωής µε το ένα από τα δύο φύλα,

είναι  µία  κοινωνική  κατασκευή,  που  δεν  πρέπει  να  θεωρείται  ούτε  δεδοµένη,  ούτε  στατική,

διαπολιτισµικά και διαχρονικά (Conkey & Gero 1991, 9. Gibbs 1998, 232-233. Nixon 1999, 563).
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Κατ'επέκταση, ο έµφυλος καταµερισµός της εργασίας θα πρέπει να περνάει από την υπόθεση στην

απόδειξη, για κάθε διαφορετικό πολιτισµικό µόρφωµα, ξεπερνώντας τις  “ανδροκεντρικές”, όπως

χαρακτηριστικά λένε οι  Conkey και  Gero,  προσεγγίσεις  (Conkey & Gero 1991, 12-13), αλλά και

χωρίς να πέφτει κανείς στην παγίδα αντίστοιχων “γυναικοκεντρικών” αξιωµάτων. Στην περίπτωση

της  προϊστορικής  κλωστοϋφαντουργίας  στο  Αιγαίο,  τα  Μυκηναϊκά  αρχεία  αποτυπώνουν  µε

σαφήνεια τον κεντρικό ρόλο που είχαν οι γυναίκες στις οργανωµένες βιοτεχνίες των ανακτόρων.

Εποµένως στο χώρο του Αιγαίου, ο έµφυλος  καταµερισµός  της νηµατουργίας έχει ένα  terminus

post  quem.  Πότε  όµως  ξεκίνησε  αυτός  ο  καταµερισµός,  πόσο  απόλυτος  ήταν  στα  ίδια  τα

Μυκηναϊκά κέντρα, δεδοµένης της αναφοράς και ανδρών στα αρχεία της υφαντουργίας (Melena

1975, 17-18,  79, 81. Killen 1984, 52),  πόσο διευρυµένος ήταν σε άλλες  κοινωνίες  του  Αιγαίου,

πέραν των ανακτορικών, ή σε άλλα οργανωτικά σχήµατα της βιοτεχνίας, είναι άγνωστο. Ο στόχος,

σε αυτή τη µελέτη, δεν είναι τόσο να δοθεί απάντηση στο ερώτηµα περί έµφυλου καταµερισµού

της νηµατουργίας στις υπό εξέταση κοινότητες, αλλά να εκτιµηθεί κατά πόσον τα υπό ανάλυση

υλικά  κατάλοιπα  παρέχουν  δεδοµένα  για  την  αντιµετώπιση  του  ζητήµατος,  όχι  µόνο  για  την

εύγλωττη  Ύστερη  Εποχή  του  Χαλκού, αλλά  και  για  τις  κοινωνίες  της  Πρώιµης  και  Μέσης.  Το

ζήτηµα θα σχολιαστεί στο τελευταίο Κεφάλαιο, κατόπιν της παρουσίασης και της ανάλυσης των

δεδοµένων. Ένα δεύτερο θέµα το οποίο αφορά την ιδεολογία είναι η ενδεχόµενη υπέρβαση της

χρηστικής  διάστασης  του  αδραχτιού  και  του  σφονδυλιού,  και  η  “υπερβατική”  χρήση  του  σε

τελετουργικά πλαίσια. Το έναυσµα για τον προβληµατισµό αυτό δίνει η ισχυρή αλληγορία που το

αδράχτι και το γνέσιµο είχαν λάβει ήδη στην αρχαιότητα, και η οποία παραδίδεται µέσα από τη

µυθολογία σχετικά µε τις τρεις Μοίρες. Σε ζητήµατα ιδεολογίας άπτονται ορισµένες πλευρές των

αρχαιολογικών δεδοµένων που φαίνεται να συνδέουν τη νηµατουργία µε τελετουργικά δρώµενα, ή

τουλάχιστον να την εντάσσουν σε τελετουργικά περιβάλλοντα. Μέσα από την ανάλυση του υλικού

θα επιχειρηθεί η δοκιµή των υποθέσεων αυτών, βάσει των στοιχείων που τα δείγµατα προσφέρουν. 

  

1.2.  Η ιστορία της έρευνας της Αιγαιακής προϊστορικής νηµατουργίας και υφαντουργίας

Το αντικείµενο αυτής της µελέτης εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πεδίο, την προϊστορία της

υφαντουργίας,  που  τα  τελευταία  χρόνια  έχει  αναχθεί  σε  σχεδόν  αυτόνοµη  αρχαιογνωστική

υποκατηγορία.  Στο  τµήµα  αυτό  θα  αναφερθούµε  στις  βασικές,  συνθετικές  µονογραφίες  που

επηρέασαν  την  πορεία  της  έρευνας,  καθώς  σε  επίπεδο  ειδικών  δηµοσιεύσεων  ανασκαφών  οι

αναφορές θα ήταν ατελείωτες. 

Πρωτοπόρος υπήρξε η  Carington Smith της οποίας η αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή

του  1975 για  την  προϊστορική  υφαντουργία  στον  Ελλαδικό  χώρο,  υπήρξε  αφετηρία  και  σηµείο
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αναφοράς  για  πολλές  από  τις  ειδικές  µελέτες  που  ακολούθησαν  (Carington – Smith 1975). Για

πρώτη  φορά  συγκεντρώθηκε  το  µέχρι  τότε  γνωστό  σύνολο  αρχαιολογικών  δεδοµένων,  κυρίως

υπολειµµάτων  του  εργαλειακού  εξοπλισµού  από  την  Νεολιθική  ως  και  την  Ύστερη  Εποχή  του

Χαλκού,  σε  µία  σύνθεση  που  έβαλε  στη  συζήτηση  και  τις  αρχαιολογικώς  αόρατες  πτυχές  του

θέµατος, όπως είναι οι πρώτες ύλες, οι τεχνικές και φυσικά το ίδιο το προϊόν. 

Η πολυετής ενασχόληση της Ί. Τζαχίλη µε το θέµα, ξεκίνησε στην δεκαετία του 1980, από

την αναζήτηση της γυναικείας δράσης στο προϊστορικό κοινωνικό τοπίο (Τζαχίλη 1997, xii), για να

καταλήξει στην συγγραφή µίας  διδακτορικής διατριβής, η οποία µετά από χρόνια δηµοσιεύθηκε

από τις Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης µε τον εµβληµατικό τίτλο “Υφαντική και Υφάντρες στο

Προϊστορικό  Αιγαίο”.  Πρόκειται  για  µία  µονογραφία  γραµµένη  µέσα  από  µία  ανθρωπολογική

οπτική, παρά την παράλληλη, εµβριθή κάλυψη και όλου του αρχαιολογικού φάσµατος που άπτεται

της κλωστοϋφαντουργίας. Ανθρωπολογική είναι η οπτική της, στο βαθµό που κατά την ίδια, τα δύο

κυρίαρχα θέµατα που αναδύονται παράλληλα µε την παρουσίαση των πραγµατολογικών στοχείων

είναι,  αφ'ενός  “η  διερεύνηση  των  γενικών  συνθηκών  που  οδήγησαν  σε  συγκεκριµένες  τεχνικές

επιλογές” και αφ'ετέρου η προσπάθεια ιχνηλάτησης της γυναικείας εργασίας (Τζαχίλη 1997, xiii).

Επιπλέον, στο έργο της Τζαχίλη  δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην συµβολή που έχει η εθνολογία για

την  προσέγγιση  µίας  τέχνης  και  των  τεχνικών  της.  Παρά  το  γεγονός  ότι  η  ίδια  προειδοποιεί

εξ'αρχής για “τα όρια της εθνογραφίας στην αρχαιολογία”, ωστόσο προβάλλει, µε άµεσο αλλά και

µε  έµµεσο  τρόπο  (π.χ.  µέσω  της  πλούσιας  εικονογράφησης)  τη  χρησιµότητα  των  εθνολογικών

αναλογιών.

Η έρευνα για το αρχαιολογικό ύφασµα πήρε µία  µεγάλη ώθηση στη δεκαετία  του  1990,

κατά  την  οποία  εµφανίστηκε  το  κλασικό,  πλέον,  έργο  της  E.  Barber  Prehistoric  Textiles  που

κυκλοφόρησε στην αρχή της δεκαετίας  (Barber 1991). Στη µονογραφία αυτή παρουσιάζεται µία

παγκόσµια  προϊστορία των τεχνολογιών  του  νήµατος  και  του  υφάσµατος,  αλλά  η  συζήτηση  δεν

περιορίζεται στις τεχνολογίες. Η Barber ξεδιπλώνει ένα ερευνητικό πολύπτυχο που περιλαµβάνει

εµβριθείς αναφορές στο ίδιο το προϊόν, το νήµα και το ύφασµα, αλλά και σε ζητήµατα αισθητικής

και  µόδας,  τέχνης, παράδοσης,  διάδοσης,  χρήσης,  κοινωνίας,  ανθρώπων,  και  συγκεκριµένα  των

γυναικών,  που  παραδοσιακά  υπήρξαν  οι  κατεξοχήν  φορείς  και  εκφραστές  της  υφαντουργικής

παράδοσης.  Η  µεγάλη  αξία  της  µονογραφίας  έγκειται  και  στο  γεγονός  ότι  για  πρώτη  φορά

συστήθηκε ένα ογκώδες σώµα παγκόσµιας βιβλιογραφίας κάτω από µία κοινή σύνθεση, πράγµα

που  ενθάρρυνε  µία  νέα,  διαπολιτισµική  και  διεπιστηµονική αντιµετώπιση  της  εξέλιξης  της

υφαντουργικής και νηµατουργικής τεχνολογίας. 

Περισσότερο  ειδικευµένη  αλλά  εξαιρετικά  σηµαντική  ειδικά  για  την  έρευνα  της

νηµατουργίας, υπήρξε η µελέτη της Crewe για τα Κυπριακά σφονδύλια της Εποχής του Χαλκού.
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Πρόκειται για την πρώτη, ειδική προσέγγιση σε θέµατα τεχνολογίας. Αν και ο κυρίαρχο ζητούµενο

της  µελέτης  είναι  µία  “παγκυπριακή”  θεώρηση  των  σφονδυλιών  της  Εποχής  τουΧαλκού,  που

προϋποθέτει  καταρχάς  ένα  κοινό  σύστηµα  ταξινόµησής  τους,  ωστόσο  τονίζεται  στη  µελέτη  ότι

πέραν της µορφολογικής και τυπολογικής σύγκρισης, στόχος είναι και η ανάδειξη της σηµασίας

µίας λειτουργικής προσέγγισης των αντικειµένων (Crewe 1998). 

Την  ίδια  εποχή  που  δηµοσιεύθηκε  η  µονογραφία  της  Crewe,  ολοκληρώθηκε  και  µία

διδακτορική διατριβή αφιερωµένη στη Μινωϊκή υφαντουργία, αλλά ειδωµένη από µία  διαφορετική

σκοπιά. Στη δηµοσιευµένη εκδοχή της διατριβής του, µε τίτλο “From Minos to Midas”,  ο Burke

εστιάζει σε ζητήµατα οργάνωσης και οικονοµίας της υφαντουργίας στα πρώτα σύνθετα πολιτικά

κέντρα. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της µελέτης είναι ότι η θεώρηση του Burke εξαπλώνεται

πέρα από το Αιγαίο, ενσωµατώνοντας στη συζήτηση την αντιπαράθεση, και εποµένως σύγκριση

των  δεδοµένων  της  προϊστορικής  Κρήτης  µε  ένα  άλλο  κέντρο  υφαντουργικής  παραγωγής,

εντοπισµένο  στα  βάθη  της  Ανατολίας  και  χρονολογούµενο  µεταγενέστερα,  στην  Εποχή  του

Σιδήρου,  το  Γόρδιο  της  Φρυγίας.  Το  ευρύ γεωγραφικό  και  χρονολογικό  χάσµα,  γεφυρώνει  ο

συγγραφέας τοποθετώντας τις δύο περιπτώσεις κάτω από ένα κοινό ερευνητικό πρίσµα, εκείνο της

διερεύνησης της πολιτικής οικονοµίας µίας “κεντρικής”, “ κρατικής” παραγωγής (Burke 2010, ix).

Η  επόµενη  δεκαετία  χαρακτηρίζεται  από  την  προοδευτική  αναγνώριση  της  βαρύνουσας

σηµασίας που είχε το ύφασµα και η υφαντουργική παραγωγή στις κοινωνίες και τις οικονοµίες της

Εποχής  του  Χαλκού.  Η  παράλληλη  επίδραση  τόσο  της  αγγλικής  βιβλιογραφίας  στην  οποία

κεντρική θέση είχε (και έχει) η µονογραφία της Barber, αλλά και της ελληνικής βιβλιογραφίας, µε

πρωτεύουσα  τη  µονογραφία  της  Τζαχίλη,  γίνεται  εµφανής  στις  δηµοσιεύσεις  ανασκαφών  όπου

πλέον  η  δηµοσίευση  των  εργαλείων  νηµατουργίας  και  υφαντουργίας  λαµβάνουν  όλο  και

µεγαλύτερη προσοχή, και αποτελούν τη βάση για συζητήσεις που εκτείνονται, πέρα από την απλή

τυπολογική  παράθεση  και  σύγκριση,  σε  ζητήµατα  τέχνης  και  τεχνολογίας,  παραγωγής  και

οικονοµίας2. Την ίδια περίοδο ενορχηστρώνονται διεπιστηµονικές προσεγγίσεις στην έρευνα του

αρχαίου  υφάσµατος  µε  µεθοδολογίες  ανάλυσης  των  υπολειµµάτων  κλωστών  και  υφασµάτων,

καθώς  και  των  αποτυπωµάτων  τους  ή  των  ψευδοµόρφων  τους  (Good  2001).  Η  συνδροµή

περισσότερο τεχνικών ειδικοτήτων ήταν σε εξέλιξη ήδη από τη δεκαετία του  1970, αλλά πλέον

εντάσσονταν σε  ευρύτερα αρχαιολογικά και ανθρωπολογικά θεωρητικά πλαίσια. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, της διεπιστηµονικής προσέγγισης, συνέβαλε και η ίδρυση, στα

µέσα της δεκαετίας 2000-2010, του Κέντρου Έρευνας Υφάσµατος (CTR) του Πανεπιστηµίου της

Κοπεγχάγης3, το οποίο µε την  πολυσχιδή ερευνητική ατζέντα του, προσέφερε µία “πλατφόρµα”

2Ενδεικτικά, βλ. Renfrew & Elster 2003, Markiani, Amorgos (2006), Renfrew et al. 2007, Ντούµας 2007 Militello 

2012, Poursat et al. 2013.
3http://ctr.hum.ku.dk/
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διεθνών συναντήσεων, συζητήσεων και δηµοσιεύσεων γύρω από το ύφασµα, αρχαίο και σύγχρονο.

Σε  ό,τι  αφορά  την  έρευνας  της  προϊστορικής  τεχνολογίας  νηµατουργίας  και  υφαντουργίας,  η

µεγαλύτερη  συµβολή  του  CTR  µέχρι σήµερα υπήρξε ο σχεδιασµός  και η  πραγµατοποίηση ενός

ερευνητικού προγράµµατος πειραµατικής αρχαιολογίας, στο κέντρο της οποίας τέθηκε το Αιγαίο

και η Εγγύς Ανατολή της Εποχής του Χαλκού. Στόχος του προγράµµατος ήταν η δοκιµή υποθέσεων

µέσα από την ανασύσταση όλης της λειτουργικής αλυσίδας τεχνικών εργασιών για τη δηµιουργία

ενός  υφάσµατος,  όπως  αυτή  θα  πραγµατοποιούνταν  στην  Εποχή  του  Χαλκού,  µε  βάση  τα

κατάλοιπα  του  εργαλειακού  εξοπλισµού,  την  αποκωδικοποίηση  των  τεχνικών  πληροφοριών  που

ενσωµατώνουν  τα  ίδια  τα  προϊόντα  (όπου  αυτά  σώθηκαν),  και  τις  γραπτές  µαρτυρίες  των

“ανακτορικών” αρχείων. Πολλές πτυχές της τεχνολογίας του κάθετου αργαλειού µε αγνύθες, του

βασικού µηχανισµού ύφανσης που τεκµηριώνεται στο Αιγαίο της Εποχής του Χαλκού, αλλά και η

τεχνολογία  του  αδραχτιού  µε  σφονδύλι,  έγιναν  καλύτερα  γνωστές  ύστερα  από  τις  πειραµατικές

εφαρµογές  του  προγράµµατος  του  Κέντρου.  Μέσα  στην  πλούσια  δράση  και  βιβλιογραφική

παραγωγή  του  CTR ξεχωρίζει,  και  αξίζει  να  αναφερθεί,  η  διοργάνωση  διεθνούς  επιστηµονικής

συνάντησης, το 2010, µε θέµα τα κοσµήµατα, τον καλλωπισµό και τα υφάσµατα στο Αιγαίο της

Εποχής  του  Χαλκού  (Nosch  &  Laffineur  2012)  αλλά  και  η  δηµοσίευση  του  ερευνητικού

προγράµµατος πειραµάτων του CTR (Andersson Strand & Nosch 2015). 

Μία  ακόµη  µονογραφία,  αφιερωµένη  στην  προϊστορική  νηµατουργία  και  υφαντουργία,

εµφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας 2000 – 2010, η οποία όµως ξεφεύγει από τα γεωγραφικά όρια

του Αιγαίου. Η συνθετική εργασία της Breniquet προσφέρει µία επισκόπηση των δεδοµένων από

την Εγγύς Ανατολή, και συγκεκριµένα από τη Μεσοποταµία, αναλύοντας το πλήρες φάσµα των

πηγών που πληροφορούν για τις τέχνες, τις τεχνικές, την οργάνωση της παραγωγής, τη διακίνηση

των  προϊόντων,  αλλά  και  τους  ανθρώπους  πίσω  από  τα  πεπραγµένα  (Breniquet  2008). Η

χρησιµότητα  αυτού  του  εγχειρήµατος  είναι  έκδηλη,  δεδοµένου  ότι  στη  Μεσοποταµία

τεκµηριώνονται οι πρωϊµότερες κεντρικές  οικονοµίες της υφαντουργίας, οι οποίες µάλιστα είναι

και πολύ πιο “ευανάγνωστες” εξαιτίας του πλούσιου,  γραπτού  αρχειακού υλικού που σώθηκε. Τα

Mεσοποταµιακά παράλληλα καθίστανται έτσι εξαιρετικά σηµαντικά για τους Αιγαιϊστές, που συχνά

έχουν ενώπιόν τους σιωπηλούς µάρτυρες των αντίστοιχων δραστηριοτήτων. 

Στις  πιο  πρόσφατες  αλλά  και  περισσότερο  αιγαιοκεντρικές  εξελίξεις  της  έρευνας  του

αρχαιολογικού  υφάσµατος  και  νήµατος,  και  των  συναφών  τεχνολογιών  τους,  θα  πρέπει  να

συµπεριληφθούν, εν κατακλείδι, µερικές µελέτες. Η διδακτορική διατριβή της Cutler, εξετάζει τη

διάδοση  της  Mινωϊκής  υφαντουργικής  τεχνολογίας  ως  ενός  από  τα  στοιχεία  που  συνιστούν  το

σύνδροµο  του  “εκµινωϊσµού”  του  Αιγαιακού  κόσµου  στις  αρχές  της  2ης  χιλιετίας  π.Χ.  (Cutler

2011). Μία άλλη πρόσφατη µονογραφία που έχει εκδοθεί πάνω στο θέµα, είναι η µελέτη, από τον
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Militello, των καταλοίπων του  εργαλειακού εξοπλισµού της  νηµατουργίας και της υφαντουργίας

από  τη  Φαιστό  και  την  Αγία  Τριάδα  (Militello  2012). Πρόκειται  για  µία  λεπτοµερέστατη

παρουσίαση των αρχαιολογικών δεδοµένων από κάθε δυνατή ερευνητική σκοπιά, που περιλαµβάνει

ανάλυση τυπολογική, λειτουργική και χωροταξική, µε εκτενή παραρτήµατα και µε µία διαχρονική

θεώρηση του θέµατος. Όπως ο ίδιος ο Militello δηλώνει, µία τέτοιου είδους προσέγγιση µπορεί να

συνεισφέρει στην “ευρύτερη ανασύσταση τεχνικών και κοινωνικών διαµορφώσεων που σχετίζονται

µε την υφαντουργία” (Militello 2012, 337)4.

Τέλος  θα  πρέπει  να  αναφερθεί  η  συστηµατική  έρευνα  του  Κέντρου  Έρευνας  και

Συντήρησης Αρχαιολογικού Υφάσµατος (ARTEX)5 το οποίο εγκαινιάστηκε  στην Αθήνα  το 2002

και έχει διεξαγάγει σειρά διεπιστηµονικών µελετών πάνω σε κατάλοιπα αρχαίων υφασµάτων αλλά

και σε άλλα, γενικότερα ζητήµατα σχετιζόµενα µε το ύφασµα. Εξαιρετική υπήρξε η συµβολή του

ARTEX  στην  έρευνα  των  µοναδικών,  για  τον  χώρο  του  Αιγαίου,  καταλοίπων  προϊστορικών

υφασµάτων, νηµάτων, κορδονιών και διχτύων που  βρέθηκαν στο Ακρωτήρι της Θήρας κατά τις

ανασκαφές  για  το  Νέο  Στέγαστρο  (1999-2002).  Η  οµάδα  του  ARTEX,  µε  πρωτοβουλία  των

ιδρυτών του Κέντρου Ι.Τζαχίλη και Γ.Σπαντιδάκη, και την καταλυτική συνεργασία του ∆όκτορος

C.Moulherat, ειδικού  στην ταύτιση ινών και βασικού συνεργάτη του Κέντρου, έχει δηµοσιεύσει

σειρά επιστηµονικών άρθρων, µέσα από το περιοδικό Αράχνη6, το κατεξοχήν “βήµα” επικοινωνίας

του  Κέντρου,  και  ως  τώρα  µοναδικό  ελληνικό  επιστηµονικό  περιοδικό  αφιερωµένο  στο  αρχαίο

ύφασµα,  αλλά  και  σε  άλλα  περιοδικά,  συλλογικούς  τόµους  και  πρακτικά  συνεδρίων.  Τα

περιεχόµενα των τεσσάρων, µέχρι στιγµής, τευχών της Αράχνης, αποδεικνύουν ότι το ARTEX έχει

ενσωµατώσει µε επιτυχία στην ερευνητική ατζέντα του όλες τις τρέχουσες τάσεις του τοµέα των

σπουδών για το ύφασµα, και ταυτόχρονα ότι έχει δηµιουργηθεί ένα φυτώριο νέων ερευνητών που

συνιστούν ένα πολλά υποσχόµενο επιστηµονικό δυναµικό στην υπηρεσία της  αρχαιολογίας του

υφάσµατος. 

4Μετάφραση από την γράφουσα. 
5 http://www.artext.gr/
6Για παράδειγµα βλ. Αράχνη, 3, 2009.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΟΙ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΩΣ ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ

2.1. Πρώτες Ύλες

Οι  πρώτες  ύλες  για  την  παραγωγή  υφασµάτων  είναι  παραδοσιακά  οι  φυσικές  ίνες  που

προέρχονται από φυτά και ζώα. Στη σύγχρονη εποχή υπάρχουν και συνθετικές ίνες που παράγονται

στα εργαστήρια.  Οι φυσικές ίνες όµως προέρχονται από µία ποικιλία φυτών και από µία ποικιλία

ζώων, αν λάβει κανείς υπόψιν το πλήρες φάσµα ειδών που εκµεταλλεύεται ο άνθρωπος σήµερα. 

α) Φυτικές ίνες : γενικά για τις φυτικές ίνες. Το λινάρι. Άλλα είδη.

α1.Γενικά για τις φυτικές ίνες

Τα δύο κατεξοχήν φυτά που διαχρονικά έχουν χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή νηµάτων είναι

το λινάρι (Linum usitatissimum) και το βαµβάκι (γένος  Gossypim)7.  ∆εν είναι όµως τα µοναδικά,

καθώς  έχει  διαπιστωθεί  η  χρήση  και  άλλων  φυτών,  όπως  του  πάπυρου  (Cyperus papyrus),  της

τσουκνίδας  (Urtica dioica),  της  κάνναβης  (Cannabis sativa),  του  σπάρτου  (Macrochloa

tenacissima). O κατάλογος µπορεί να εµπλουτιστεί µε είδη που σπανιότερα ή πιο µακριά από την

Μεσογειακή  περιοχή,  αναφέρονται  ως  πηγές  φυτικών  ινών  για  νήµα  (Barber  1992,  20).  Η

διαθεσιµότητα των διαφορετικών ειδών φυτικών ινών επηρεάζεται ουσιαστικά από την ενδηµική

χλωρίδα.

Το  ζήτηµα  της  αρχής  της  εκµετάλλευσης  των  φυτών  αυτών  για  τη  νηµατουργία  έχει

αντιµετωπιστεί σε σχέση µε την πορεία εξηµέρωσης των φυτικών ειδών, αν και είναι βέβαιον ότι

συλλογή φυτών και των στελεχών τους µε σκοπό την δηµιουργία µέσων πρόσδεσης γινόταν ήδη

από  την  Παλαιολιθική  Εποχή,  εποµένως  πριν  από  το  στάδιο  της  εξηµέρωσης  φυτών  και  ζώων

(Barber 1991, 9-33). Εδώ θα παρατεθούν οι άµεσες µαρτυρίες της πρώιµης εκµετάλλευσης φυτικών

ινών, εκείνες δηλαδή που έχουν διασωθεί µε τη µορφή ήδη γνεσµένων προϊόντων. Οι µαρτυρίες

συνίστανται  σε  οργανικά  υλικά,  πολύ  δύσκολα  διατηρήσιµα,  και  έτσι  τα  πρωιµότερα  προϊόντα

στρέψης  είναι  γεωγραφικά  διάσπαρτα.  Εξαιρούνται  µαρτυρίες  επισφαλείς  για  την  ταύτιση  της

7  Αν και το βαµβάκι στη νηµατουργία και την υφαντουργία τεκµηριώνεται ήδη κατά την 3η χιλιετία στην Εγγύς

Ανατολή, σε θέσεις του πολιτισµού Harappan στο σηµερινό Πακιστάν, η καλλιέργειά του στη Μεσόγειο εισήχθη  πολύ

µεταγενέστερα, σε µεταχριστιανικούς χρόνους  (Zohary & Hopf 2000, 134-135).  Ωστόσο ένα εντυπωσιακό, όσο και

αινιγµατικό εύρηµα προέκυψε από στρώµα της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού από την ανασκαφή της Σκάλας Σωτήρος

Θάσου. Το εύρηµα είναι απανθρακωµένο κοµµάτι υφάσµατος, και η πρώτη µικροσκοπική εξέταση των νηµάτων έδειξε

ότι η πρώτη ύλη είναι το βαµβάκι (προσωπική επικοινωνία µε Χ.Κουκούλη-Χρυσανθάκη). 

21



πρώτης  ύλης  όπως  είναι  τα  αποτυπώµατα  νηµάτων  ή  υφασµάτων  σε  πηλό,  των  οποίων  οι  ίνες

υποτίθεται ότι έχουν ταυτιστεί, αλλά οι ταυτίσεις αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί (Carington-Smith

1975, 118). 

Η παλαιότερη τεκµηρίωση στριµµένων ινών από άγριο λινάρι αναφέρεται από αποθέσεις της

Ανώτερης  Παλαιολιθικής  στο  σπήλαιο  Dzudzuana της  Γεωργίας  (Kvavadze et al. 2009 : 1359).

Στην Ανώτερη Παλαιολιθική χρονολογείται και ανάλογο εύρηµα από τη θέση Pavlov της Τσεχίας,

στην περίπτωση αυτή όµως δεν διαθέτουµε ταυτοποίηση του είδους της φυτικής ίνας (Adovasio et

al.,  1996, 526-534). Πλεκτό  ύφασµα  από  λινάρι αναφέρεται  από  το  σπήλαιο  της  ερήµου  Nahal

Hemar, χρονολογούµενο είτε στην 9η χιλιετία π.Χ. (Τζαχίλη 1997, 67), είτε στην 7η χιλιετία (Barber

1991, 12). Ύφασµα από τον οικισµό στο Catal Höyük της Ανατολίας, είναι κατά τις πιο πρόσφατες

απόψεις,  φτιαγµένο  από  λινάρι,  και  χρονολογείται  στην  7η χιλιετία  π.Χ.  (Τζαχίλη  1997,  67).

Αιγυπτιακά λινά υφάσµατα Nεολιθικής εποχής σώθηκαν από την όαση Fayum και από το Badari,

και  χρονολογούνται  στην  5η χιλιετία  π.Χ.(Barber  1991,  10). Λινά  υφάσµατα  πολύ  καλής

διατήρησης βρέθηκαν στους Nεολιθικούς λιµναίους οικισµούς της Ελβετίας (Τζαχίλη 1997, 68).

Ειδικώτερα  στον  Ελλαδικό  χώρο,  η  χρήση  του  λιναριού  για  την  Μυκηναϊκή

κλωστοϋφαντουργία µαρτυρείται στις πινακίδες της Γραµµικής Β' από την Πύλο και την Κνωσό,

τόσο σε σχέση µε την συλλογή και την επεξεργασία της πρώτης ύλης, όσο και σε σχέση µε τα

έτοιµα, λινά προϊόντα (Rougemont 2007, 46-49).  Άµεσες µαρτυρίες της χρήσης φυτικών ινών για

τη  νηµατουργία  προέρχονται  από  λίγες  θέσεις,  γεγονός  αναµενόµενο  εάν  ληφθεί  υπόψη  η

“προδιάθεση”  του  ελληνικού  εδάφους  και  κλίµατος  για  κακή  διατήρηση  των  οργανικών

καταλοίπων  (Μιχαηλίδης  &  Αγγελίδης  2006,  61-62,  βλ.  και  παρακάτω  υποκεφάλαιο  2.1.γ).

Κλωστή  από  φυτικές  ίνες,  βρέθηκε  σε  Nεολιθική  εγκατάσταση  στο  σπήλαιο  ∆ράκαινα  της

Κεφαλλονιάς.  ∆εν  έχει  γίνει  οριστική  ταυτοποίηση  του  φυτού.  Η  απόθεση  εκτιµάται  ότι

χρονολογείται  στην  ύστερη  6η χιλιετία,  αλλά  προς  το  παρόν  εκκρεµούν  τα  αποτελέσµατα  της

ραδιοχρονολόγησης  δειγµάτων  από  τη  θέση8.  Κοµµάτι  λινού  υφάσµατος  αναφέρεται  από

Πρωτοκυκλαδικό τάφο της Αµοργού (Carington-Smith 1977, 116).  Τεµάχια από δύο διαφορετικά

υφάσµατα, υφασµένα µε κλωστές φυτικής προέλευσης, βρέθηκαν στον Υστεροκυκλαδικό οικισµό

του Ακρωτηρίου Θήρας. Στην περίπτωση του πρώτου υφάσµατος η πρώτη ύλη ταυτίστηκε µε το

λινάρι. Στο δεύτερο ύφασµα, το στηµόνι ήταν φτιαγµένο από λινάρι, ενώ η πρώτη ύλη του υφαδιού,

φυτικής  προέλευσης,  δεν  έχει  ταυτιστεί  (Σπαντιδάκη  &  Moulherat,  υπό  έκδοση).   Κοµµάτια

υφάσµατος προσκοληµµένα σε ξίφος, βρέθηκαν στον πλούσιο, Υστεροµινωϊκό ΙΙΙ τάφο στη Ζαφέρ

Παπούρα, κοντά στην Κνωσό, και θεωρήθηκε ότι είχαν υφανθεί από λινές ίνες (Evans 1964, 866,

867  :  Fig.  852). Κοµµάτι  λινού  υφάσµατος  βρέθηκε  σε   Υστεροµινωϊκό  ΙΙΙ  τάφο  στα  Χανιά

8Λεπτοµέρειες στην ιστοσελίδα της ανασκαφής http://www.drakainacave.gr/
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(Karantzali  1986,  75).  Από  την  ανασκαφή  Υστεροµινωϊκών  ΙΙΙ  τάφων  στα  Καλύβια  Φαιστού

προέκυψε ένα µεταλλικό σκεύος  στο οποίο εντοπίστηκε ορυκτοποιηµένο νήµα. Η µικροσκοπική

εξέταση κατέδειξε ότι πρόκειται  για νήµα κατασκευασµένο από φυτικές  ίνες, είτε  λιναριού  είτε

κάνναβης (Militello 2012, 203).  Μία σπανιότατη τεκµηρίωση της χρήσης της τσουκνίδας για τη

νηµατουργία προέκυψε από τη Μινωϊκή θέση στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης στα Χανιά, όπου

βρέθηκε κοµµάτι απανθρακωµένου νήµατος. Στο ύφασµα παρατηρήθηκε µία διακοσµητική κλωστή

φτιαγµένη από ίνες τσουκνίδας και ίνες  κατσίκας. Στο ίδιο κοµµάτι υφάσµατος τεκµηριώθηκε η

χρήση και λινών ινών, για το στηµόνι (Σπαντιδάκη & Moulherat 2010). Η τσουκνίδα είναι γνωστή

και  για  τη  χρήση  της  στην  σχοινοποιϊα.  Τα  σχοινιά  και  οι  σπάγκοι  γενικότερα,  συνήθως

κατασκευάζονται από φυτικές ίνες, κάτι που  έχει διαπιστωθεί και αρχαιολογικώς  στο Ακρωτήρι

Θήρας   (Σπαντιδάκη  &  Moulherat  2006).  Ως  ιδιαίτερη  κατηγορία,  θα  πρέπει  να  αναφερθεί  η

ανακάλυψη πίλου9  («κετσέ) από φυτικές ίνες στο Ακρωτήρι Θήρας (Ντούµας 2006, 14-15), ενώ

αντίστοιχο εύρηµα αναφέρεται από τη Μεσοµινωϊκή Φαιστό (Militello 2012, 203-204).  

Τo λινάρι  έχει  τη  µεγαλύτερη  αρχαιολογική  αντιπροσώπευση  από  όλα  τα  εν  δυνάµει

κλωστοπαραγωγικά φυτά, τόσο εντός όσο και εκτός της Μεσογειακής περιοχής στην προϊστορική

περίοδο, από την βαθµίδα της Ανώτερης Παλαιολιθικής µέχρι τις απαρχές της ιστορικής περιόδου.

Για το λινάρι διαθέτουµε και τις περισσότερες αναφορές και µελέτες σχετικά µε την διαδικασία

απόσπασης και συλλογής της κλώσιµης ίνας. Οι πηγές είναι κυρίως εθνολογικές, ή λαογραφικές,

και όπως έχει παρατηρηθεί, οι σύγχρονες διαδικασίες και τα στάδια κατεργασίας του φυτού που

στοχεύουν  στη  συλλογή  της  πρώτης  ύλης,  σε  µεγάλο  βαθµό  θυµίζουν  απεικονίσεις  σχετικών

δραστηριοτήτων  στην  εικονογραφική  τέχνη  της  Αρχαίας  Αιγύπτου  (Barber  1991, 13, Kemp &

Vogelsang-Eastwood 2001, 25-37), και γι’αυτό το λόγο αυτές οι πηγές πληροφόρησης θεωρούνται

έγκυρες  για  την  ανασύσταση  των  αρχαίων  σταδίων  εργασίας  που  δεν  αφήνουν  αρχαιολογικά

κατάλοιπα.  Τα  στάδια  αυτά  επεξεργασίας  του  λιναριού,  µε  σκοπό  τη  συλλογή  των  κλώσιµων

ινών,θα παρουσιαστούν στη συνέχεια.  Όσα αφορούν το λινάρι δεν ανταποκρίνονται απαραίτητα

στην επεξεργασία άλλων φυτικών ειδών, όπως η κάνναβη ή η τσουκνίδα, των οποίων η φυσιολογία

είναι διαφορετική, και για τα οποία δεν έχουµε σαφείς αντίστοιχες αναφορές. 

α2. Το λινάρι

Το λινάρι (Linum usitatissiumum) είναι ένα αγγειόσπερµο, ποώδες, δικότυλο φυτό. Ανήκει στο

γένος  Linum  και  στην  οικογένεια  των  Linaceae. Ευδοκιµεί  στην  γεωγραφική  περιοχή  από  την

9 Ο πίλος είναι είδος υφάσµατος.  Ο όρος “ύφασµα” για αυτό το προϊόν είναι καταχρηστικός, καθώς η τεχνική 

παραγωγής του δεν είναι η ύφανση, η διαπλοκή δηλαδή, κλωστών. ∆εν υπάρχουν καν κλωστές, καθώς ο πίλος 

δηµιουργείται από τη συµπίεση ανεπεξέργαστων ινών.
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Ανατολική  Μεσόγειο  έως  την  Ινδία.  H  πρωιϊµότερες  ενδείξεις  για  την  καλλιέργειά  του

χρονολογούνται  στην  7η-6η  χιλιετίας  π.Χ.  και  προέρχονται  από  τη  Συροπαλαιστινιακή  περιοχή

(Zohary & Hopf 2000, 130). 

Το λινάρι χαρακτηρίζεται ως πολυετές ή ως µονοετές φυτό10 ανάλογα µε την περιοχή βλάστησης.

Έχει λεπτό στέλεχος που µπορεί να φτάσει σε ύψος τα 120 εκατοστά. Τα φύλλα του είναι λογχωτά,

και  τα  άνθη  του  έχουν  πέντε  πέταλα  σε  απαλό  γαλάζιο  χρώµα  συνήθως,  ενίοτε  και  σε  ζωηρό

κόκκινο.  Ο  καρπός  του  είναι  µία  στρογγυλή,  ξηρή  κάψουλα  που  περιέχει  αρκετούς  σπόρους

καστανού χρώµατος που µοιάζουν µε τα κουκούτσια του µήλου. Η τοµή του στελέχους του φυτού

δείχνει την εσωτερική δοµή των ινών : Ο κενός  πυρήνας του στελέχους περιβάλλεται από έναν

ξυλώδη κύλινδρο, γύρω από τον οποίο υπάρχει ο φλοιός που περιέχει τις ίνες. Οι ίνες είναι µακριές

και  λεπτές,  µήκους  µερικών  εκατοστών,  και  συνδέονται  µεταξύ  τους  από  άκρη  σε  άκρη,

σχηµατίζοντας  λωρίδες  που  συνενώνονται  σε  δέσµες.   Ο  φλοιός  µε  τις  δέσµες  των  ινών

προστατεύεται από ένα λεπτότερο φλοιώδες περίβληµα (Zohary & Hopf 126-127).

Η καλλλιέργεια του λιναριού ξεκινάει µε τη σπορά που γίνεται συνήθως το Σεπτέµβριο – η

κατάλληλη εποχή όµως εξαρτάται και από την περιοχή καλλιέργειας - και χρειάζονται εννέα µήνες

για να ωριµάσει το φυτό (Τζαχίλη 1997, 66). Η ανάπτυξη του λιναριού απαιτεί υγρό περιβάλλον

και  έδαφος  που  µπορεί  να  αρδεύεται  εύκολα  και  συχνά.  Κατά  τη  σπορά  δίνεται  προσοχή  να

βλαστήσουν τα φυτά κοντά το ένα µε το άλλο, γιατί η εγγύτητα βοηθά την καλύτερη και ψηλότερη

ανάπτυξή  τους  (Barber 1991, 12).  Σε  κατάσταση  πλήρους  ωρίµανσης  γίνεται  η  συγκοµιδή  του

καρπού, του λιναρόσπορου, ο οποίος έχει µεγάλη θρεπτική αξία και µπορεί να αποδώσει λινέλαιο.

Η συγκοµιδή του  λιναρόσπορου  έχει τεκµηριωθεί αρχαιολογικώς  ήδη από την Νεολιθική εποχή

(Barber 1991, 12). Στο στάδιο της συγκοµιδής του καρπού, οι ίνες του φλοιού έχουν πια σκληρύνει

και αφυδατωθεί και είναι κατάλληλες µόνο για νηµατουργικά προϊόντα σε ποιότητα σχοινιού. Για

να αποκτηθούν ίνες µαλακές, ικανές να µετατραπούν σε µαλακό, λεπτό νήµα, το φυτό πρέπει να

συλλεχθεί  προτού  ωριµάσει  (Τζαχίλη  1997,  66).   Όταν  το  φυτό  είναι  έτοιµο  για  συγκοµιδή

στοχευµένη στη συλλογή των ινών, ξεκινάει ο κύκλος εργασιών επεξεργασίας του φυτού, προ της

νηµατουργίας.  Η επεξεργασία  του, όπως  την γνωρίζουµε από τη  λαογραφία11, περιλαµβάνει τα

εξής στάδια εργασίας : 

α) ξερίζωµα ή συγκοµιδή.  Πρόκειται για απαιτητική, χειρωνακτική εργασία. Έχει σηµασία

να  ξεριζωθεί  το  φυτό,  και  όχι  να  θεριστεί,  ώστε  να  επιτευχθεί  η  συλλογή  των  στελεχών,  και

εποµένως και των ινών, σε όλο τους το µήκος. 
10 Πολυετή  λέγονται τα φυτά που «ζουν» για περισσότερο από δύο χρόνια και η βλάστηση και η αναπαραγωγή τους 

επαναλαµβάνεται  όποτε ωριµάζουν. Μονοετή, αντιθέτως, είναι εκείνα των οποίων ο κύκλος ζωής περιλαµβάνει µία 

µόνο βλάστηση και αναπαραγωγή, και χρειάζεται να επαναληφθεί η σπορά τους για νέα βλάστηση. 
11 Η Τζαχίλη αναφέρει τις εργασίες αυτές και µε την παραδοσιακή λέξη. Έτσι η διάβρεξη απαντά και ως «βρόχιασµα», 

το στέγνωµα και ως «λιάσιµο» και το χτένισµα ως «λανάρισµα».  
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β) Στέγνωµα.  Τα  ξεριζωµένα  φυτά  αφήνονται  στον  ήλιο  για  να  στεγνώσουν,  δεµένα  σε

δεµάτια. Με το στέγνωµα, γίνεται και η απόσπαση των σπόρων από τα στελέχη, µε δυνατό τίναγµα.

γ) ∆ιάβρεξη. Τα στελέχη του λιναριού εκτίθενται για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο υγρό

στοιχείο, ώστε να ποτιστούν καλά µέχρι να σαπίσουν τα ξυλώδη µέρη τους, και να είναι πιο εύκολη

η  απελευθέρωση  των  ινών.  Αναφέρονται  διάφορες  µέθοδοι  διάβρεξης  :  τα  λινάρια  µπορούν  να

αφεθούν  στα  χωράφια,  ή  στις  σκεπές  των  σπιτιών,  για  να  µουσκέψουν  µε  την  υγρασία  της

ατµόσφαιρας,  διαδικασία  σχετικά  χρονοβόρα  (Barber  1991,  13).   Πιο  γρήγορα  αποτελέσµατα

φέρνει  η  άµεση  διάβρεξη  των  στελεχών  σε  ποτάµια  ή  σε  κοντινούς  λάκκους,  όπου  µάλιστα

σκεπάζονται  µε  πέτρες  ή  µε  χώµα.  Επίσης  αναφέρονται  ειδικές  κατασκευές,  δεξαµενές,  όπου

µπορούν  να  βυθιστούν  τα  φυτά  (Τζαχίλη  1997,  100.  Barber  1991,  13).  Σε  κάθε  περίπτωση  η

επίδραση  του  νερού  συνίσταται  στο  σάπισµα  του  ξυλώδους  τµήµατος  του  στελέχους  και  στη

δηµιουργία  βακτηρίων  και  µυκήτων  που  ενεργοποιούν  τη  δράση  ενός  ενζύµου  που  διαλύει  την

συνεκτική  ουσία  των  ινών  (Burke  2010,  10).  Ο  χρόνος  διάβρεξης  των  λιναριών  έχει  µεγάλη

σηµασία  για  το  τελικό  αποτέλεσµα  διότι  µε  µικρότερο  βαθµό  έκθεσης  δεν  επιτυγχάνεται  το

σάπισµα, ενώ µε µεγαλύτερο µπορεί να σαπίσουν και οι ίδιες οι ίνες και να αχρηστευθούν (Barber

1991, 13). Το χρονικό διάστηµα 10 – 15 ηµερών θεωρείται κατάλληλο για την επιτυχή διάβρεξη

του λιναριού (Τζαχίλη 1997, 101).

 Με το στάδιο της διάβρεξης του λιναριού έχει συνδεθεί ερµηνευτικά εκτεταµένο σύστηµα

αγωγών, λαξευµένων στο φυσικό βράχο, που ανασκάφτηκε στη θέση Κοντοπήγαδο της Αττικής

στα πλαίσια των εργασιών για την κατασκευή του σταθµού  Αλίµου του Μετρό Αθηνών (Καζά-

Παπαγεωργίου 2011, 201-207). Πρόκειται για θέση χρονολογούµενη στη Μυκηναϊκή εποχή, και η

ανασκαφέας  πιστεύει  ότι  πρόκειται  για  “λινοβρόχια”,  δεδοµένης  της  µορφολογίας  των  αγωγών

αλλά και του φυσικού εδάφους της περιοχής  που ευνοεί τη “διοχέτευση, την κυκλοφορία και τη

χρησιµοποίηση του νερού”. Οι παράλληλοι αγωγοί, τέσσερις τον αριθµό, δεν αποκαλύφθηκαν σε

όλο τους το µήκος, το οποίο σε µία περίπτωση φτάνει τα 60 µέτρα. Στο ανεσκαµένο πέρας τους,

πάντως,  αποκαλύφθηκαν  λιθοσωροί  που  κατά  την  ανασκαφέα  θα  χρησιµοποιούνταν  για  την

καταπλάκωση των λιναριών εντός των αγωγών, προκειµένου να µην παρασυρθούν τα στελέχη του

φυτού  εκτός  των  αγωγών  κατά  τη  ροή  του  νερού12.  Στο  βράχο  αµέσως  δίπλα  στους  αγωγούς

διαπιστώθηκαν  ίχνη  από  µεταλλικό  αιχµηρό  εργαλείο,  που  κατά  την  ερµηνεία  της  ανασκαφέως

οφείλονται στο “ξάκρισµα” των µουλιασµένων λιναριών, προτού δοθούν τα στελέχη για σύνθλιψη

(βλ.παρακάτω). Η Μυκηναϊκή εγκατάσταση στο Κοντοπήγαδο ακόµη µελετάται. Εάν η ερµηνεία

που  προτείνεται  για  τη  χρήση  της  αποδειχτεί  πειστική,  πρόκειται  για  τη  πρώτη,  γνωστή

12 Προσωπική επικοινωνία µε την Κ.Καζά-Παπαγεωργίου, την οποία ευχαριστώ θερµά για τις πληροφορίες, τη 

συζήτηση, καθώς και για τη δυνατότητα που µου έδωσε να δω σχέδια και φωτογραφίες της εγκατάστασης.
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εγκατάσταση διάβρεξης λιναριού, και µάλιστα προορισµένη για παραγωγή µεγάλης κλίµακας από

την προϊστορική Ελλάδα13.  

δ) Στέγνωµα.  Το  φυτό  αφήνεται  να  στεγνώσει  στον  ήλιο,  και  µετά  είναι  έτοιµο  για  την

απελευθέρωση των ινών µε πιο ενεργητικό τρόπο. 

στ')  Σύνθλιψη. Η σύνθλιψη του στελέχους του λιναριού είναι η διαδικασία κατά την οποία το

λινάρι κοπανιέται για να συνθλιβούν και να πέσουν τα ξυλώδη τµήµατά του. Αναφέρονται διάφορα

εργαλεία σύνθλιψης, όπως το µάγκανο ή µέλιγκας, ξύλινο εργαλείο µε ένα µέρος σταθερό, και ένα

µέρος κινητό που ανοιγοκλείνει, έχει δόντια, και  συνθλίβει τα λινάρια πάνω στο σταθερό τµήµα

(Τζαχίλη 1997, 101). Ο κόπανος είναι επίσης ξύλινο εργαλείο µακρύ και πλατύ, µε το οποίο χτυπά

κανείς τα δεµάτια των λιναριών στον αέρα, ή σε άλλο ξύλινο στέλεχος κρατώντας τα µε το άλλο

χέρι (Τζαχίλη 1997, 100. Barber 1991, 14). Επίσης το λινάρι µπορεί να συνθλιβεί χτυπώντας το µε

ξύλινο, βαρύ σφυρί πάνω σε άλλη ξύλινη επιφάνεια, όπως για παράδειγµα την έδρα ενός κοµµένου

κορµού δέντρου (Βακιρτζή 2013, 56, εικ.9) ή πάνω σε µία πέτρα (Crowfoot 1931, Πίνακας 19).  

ζ) Χτένισµα / λανάρισµα. Μετά από τη σύνθλιψη αποµένει µία δέσµη από µαλακές, µακριές

ξανθές  ίνες,  που  πρέπει  να  ξεµπλεχτούν,  να  χτενιστούν  ή  να  «λαναριστούν»  όπως  είναι  ο

παραδοσιακός όρος που περιγράφει τη διαδικασία αυτή. Η εργασία αυτή γίνεται µε ξύλινη χτένα

που  έχει  σιδερένια  δόντια.  Κατάλοιπα  αυτού  του  εργαλείου  έχουν  βρεθεί  στους  λιµναίους

Νεολιθικούς οικισµούς της Ελβετίας (Barber 1991, 13-14). Από τον Ελλαδικό χώρο αναφέρεται,

για  τη  δουλειά  αυτή,  ένα  άλλο  παραδοσιακό  εργαλείο,  ένα  είδος  βούρτσας  φτιαγµένης  από

γουρουνότριχα (Τζαχίλη 1997, 101). Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσµα του λαναρίσµατος είναι

ίνες µαλακές, ξεµπερδεµένες, έτοιµες να γνεστούν. 

Η  αντιστοιχία  των  σταδίων  επεξεργασίας  του  λιναριού  στη  νεότερη  εποχή,  όπως  τα

γνωρίζουµε από τη λαογραφία, µε τις αρχαίες διαδικασίες, συνάγεται από µία ποικιλία ετερόκλητων

και  ετερόχρονων  αρχαίων  µαρτυριών,   όπως  είναι  οι  αναπαραστάσεις  στην  Αιγυπτιακή  τέχνη

τέτοιων  εργασιών  (Burke 2010, 9),  τα  ξύλινα  εργαλεία  σύνθλιψης  και  λαναρίσµατος  από  τους

Νεολιθικούς  λιµναίους  οικισµούς  της  Ελβετίας,  ενώ  η  κυριότερη  γραπτή  περιγραφή  της

επεξεργασίας  λιναριού  που  διαθέτουµε από την αρχαιότητα είναι η  Φυσική Ιστορία  του Πλινίου

(Plinius, Naturalis Historia XIX, 16-18). 

13 Η εγκατάσταση έχει  καταστραφεί λόγω της ανέγερσης του σταθµού “Άλιµος” του Μετρό Αθηνών. Ωστόσο ένα

µεγάλο κοµµάτι του βράχου, και εποµένως τµήµα του συστήµατος των αγωγών, αποκολλήθηκε µε ειδική τεχνολογία

και µε διεπιστηµονική συνεργασία, και έχει προβλεφθεί να εκτεθεί εντός του σταθµού Μετρό του Αλίµου (προσωπική

επικοινωνία µε Κ.Καζά-Παπαγεωργίου).

26



α3. Άλλα φυτικά είδη κατάλληλα για νηµατουργία : κάνναβη, τσουκνίδα και φλοιοί.

Η  κάνναβη  (Cannabis sativa)  αναφέρεται  ως  ένα  από  τα  πιο  σηµαντικά  φυτά  που

χρησιµοποιούνται για τη νηµατουργία. ∆ιαφοροποιείται από το λινάρι ως προς το πολύ µεγαλύτερο

ύψος που µπορεί να πάρει και ως προς την ποιότητα των ινών που περικλείει, οι οποίες είναι πιο

σκληρές και αδρές από εκείνες του λιναριού (Barber 1991, 15). Η ταύτισή του, ως πρώτης ύλης

ορισµένων  αρχαίων  υφασµάτων  είναι  δύσκολη,  και  µπορεί  να  επιτευχθεί  είτε  χάρη  στον  τρόπο

στρέψης των ινών που είναι χαρακτηριστικός14, είτε µε χηµική ανάλυση (Barber 1991, 16). 

Η  Barber ανασυστήνει  την  ιστορία  της  εκµετάλλευσης  της  κάνναβης  από  τον  άνθρωπο  ως

εξής : η πρωϊµότερη παρουσία του φυτού ανιχνεύεται στην περιοχή της Βόρειας Ευρώπης και στα

βόρεια της Ασιατικής ηπείρου, ενώ η χρήση της για την υφαντουργία διαφοροποιείται χρονολογικά,

καθώς στην Ασία τεκµηριώνεται ήδη από την Νεολιθική περίοδο, ενώ στην Ευρώπη όχι νωρίτερα

από  την  Εποχή  του  Σιδήρου.   Μέχρι  τότε  η  κάνναβη  απουσιάζει  από  τον  νηµατουργικό  και

υφαντουργικό  χάρτη  του  Ελλαδικού  χώρου  (Barber 1991, 34),  οπότε  και  η  χρήση  της  για  την

υφαντουργία διαδίδεται από τους Θράκες. O Ηρόδοτος αναφέρεται, τον 8ο αι.π.Χ., στο φυτό και τις

ιδιότητές του, κατά την αναφορά του στα βόρεια φύλα των Σκυθών και των Θρακών (Ηρόδοτος,

IV, 74).  

Η τσουκνίδα (Urtica dioica) ως νηµατουργική πρώτη ύλη ταυτίστηκε πρώτα σε υφάσµατα

της 1ης χιλιετίας π.Χ. από την Σκανδιναβία που µέχρι πρόσφατα αποτελούσαν και την αρχαιότερη

αρχαιολογική  τεκµηρίωση  της  χρήσης  του  φυτού  στην  υφαντουργία  της  Ευρώπης.  Όπως

αναφέρθηκε,  η  εικόνα  αυτή  άλλαξε  µε  νέα  δεδοµένα  που  προήλθαν  από  τον  Ελλαδικό  χώρο

(Σπαντιδάκη & Moulherat 2010). Η πρόσφατη ανακάλυψη νήµατος  από τσουκνίδα από τα Χανιά

Κρήτης  εµπλουτίζει  τον  κατάλογο  των  εκµεταλλεύσιµων  για  την  νηµατουργία  φυτών  του

προϊστορικού Αιγαίου. 

Aναφέρονται διάφορες µέθοδοι απόσπασης των υφάνσιµων ινών από το φυτό, είτε παρόµοιες

µε εκείνες που εφαρµόζονται στο λινάρι, είτε εντελώς διαφορετικές, όπως είναι το βράσιµο του

φυτού µαζί µε αλισίβα (Barber 1991, 19). 

Τέλος, οι φλοιοί των δέντρων αποτελούν µία πηγή φυτικών, σκληρών  ινών για προϊόντα µε

ποιότητα σχοινιού. Το παλαιότερο σχετικό εύρηµα είναι ένα κορδόνι που βρέθηκε σε ορίζοντα της

Ανώτερης Παλαιολιθικής στο διάσηµο σπήλαιο Lascaux της Γαλλίας, ενώ από Μεσολιθικές θέσεις

στη Φινλανδία και στη Λιθουανία προέρχονται δίχτυα φτιαγµένα από φλοιούς ιτιάς και φλαµουριάς

14H Barber συγκρίνει τις τάσεις φυσικής στρέψης των δύο φυτών, λιναριού και κάνναβης, περιγράφοντας ότι το λινάρι

έχει πρωταρχική τάση στρέψης αριστερόστροφη (Ζ) µε πολλά δευτερεύοντα δεξιόστροφα (S) στριφογυρίσµατα, ενώ η

κάνναβη έχει πρωταρχική στρέψη απροσδιόριστη αλλά οπωσδήποτε τα στριφογυρίσµατα είναι πάντα πολύ λιγότερα

από από εκείνα του λιναριού (Barber 1991, 16).
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(Barber  1991,  20).   Φλοιοί  από  καλάµι,  χορτάρι,  πάπυρο  και  φοίνικα  χρησιµοποιήθηκαν  στην

Αίγυπτο από τη Νεολιθική Εποχή και εξής, για την κατασκευή σχοινιών και κορδονιών (Barber

1991, 20). 

β) Ζωϊκές ίνες : γενικά για τις ζωϊκές ίνες. Το µαλλί, χαρακτηριστικά και επεξεργασία.

β1. Γενικά για τις ζωϊκές ίνες 

Οι  πιο  σηµαντικές  πηγές  ζωϊκών  ινών  για  τη  νηµατουργία  είναι  το  πρόβατο  και  ο

µεταξοσκώληκας. Το µαλλί και το µετάξι έχουν µία µακρά ιστορία στην υφαντουργία. Σπανιότερα

έχουν  χρησιµοποιηθεί  και  άλλες  πηγές  ζωϊκών  ινών,  µε  λιγότερη  ή  περισσότερη  αρχαιολογική

τεκµηρίωση, όπως η κατσίκα, η καµήλα, το κασµήρ (κατηγορία αιγοειδούς), το κουνέλι, ο σκύλος,

το  άλογο  (Barber  1991,  30) και  ένα  όστρεο,  η  Pinna nobilis L.  (Burke  2012),  ακόµη  και  ο

άνθρωπος (Gleba 2008, 64). 

Τα παλαιότερα προϊόντα στρέψης που έχουν εντοπιστεί σε αρχαιολογικά περιβάλλοντα είναι

φτιαγµένα  από  φυτικές  ίνες  και  χρονολογούνται,  όπως  αναφέρθηκε  παραπάνω,  στην  Ανώτερη

Παλαιολιθική  και  στην  Αρχαιότερη  Νεολιθική,  ενώ  η  εκµετάλλευση  των  ζωϊκών  ινών  για  τη

νηµατουργία τεκµηριώνεται, υπό µορφήν υπολειµµάτων κλωστών, κυρίως από την 4η χιλιετία π.Χ.

και εξής (Barber 1991, 25)15.  Το γεγονός αυτό µπορεί να οφείλεται, σύµφωνα µε τους µελετητές,

στην καλύτερη διατηρησιµότητα που χαρακτηρίζει τις φυτικές ίνες σε σύγκριση µε τις ζωϊκές : το

µαλλί είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητο και καταστρέφεται πολύ πιο εύκολα από τις άλλες ίνες (Ryder

1962. Reed 1960, 138).  ∆εν πρέπει, όµως,  να λησµονείται ότι η εκµετάλλευση των ζωϊκών ινών µε

στόχο  τη  νηµατουργία  και  κατ'επέκταση  την  υφαντουργία,  προϋποθέτει  την  εξηµέρωση  των

αιγοπροβάτων, ένα φαινόµενο που χρονολογείται γενικώς στη Νεολιθική βαθµίδα πολιτισµού και

που εποµένως συνιστά ένα χονδρικό  terminus post quem για τη συστηµατική εριουργία. Ο  Ryder

στη  συζήτηση  για  το  αν  προηγήθηκαν  οι  φυτικές  ή  οι  ζωϊκές  ίνες  στην  υφαντουργία,

επικεντρώνεται  στο  µαλλί  του  προβάτου.  Σε  ένα  άρθρο  του  του  1964  επισηµαίνει  ότι  η

παρατήρηση  της  φυσικής  στρέψης  του  µαλλιού  των  προβάτων  µπορεί  να  έδωσε  την  έµπνευση

στους ανθρώπους για την επινόηση του γνεσίµατος, και εποµένως υπονοεί ότι το αρχαιότερο  νήµα

προέρχεται από ζωϊκή πηγή (Ryder 1964). Ο Wild αναφέρει ότι το µαλλί, ειδικά η µαλακή ποικιλία

που προέρχεται από τα εξηµερωµένα πρόβατα, δεν µαρτυρείται νωρίτερα από την Πρώιµη Εποχή

του Χαλκού (Wild 2003, 40). 

15 Μία παλαιά µελέτη υλικού από το Çatal Höyük εθεωρείτο η µοναδική ένδειξης αρχαιότερης, Νεολιθικής χρήσης 

ζωϊκών ινών σε ύφασµα (Barber 1991, 25 µε σχετικές παραποµπές), αλλά η άποψη αυτή αναθεωρήθηκε και η πρώτη 

ύλη εν τέλει ταυτίστηκε µε το λινάρι (Ryder 1965). 
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Με την εξηµέρωση άλλαξε, αργά και σταδιακά, η ποιότητα του  τριχώµατος του ερίου : τα

άγρια πρόβατα δεν είχαν το µαλακό τρίχωµα από το οποίο προκύπτει το απαλό µαλλί, αλλά πολύ

πιο  σκληρές  τρίχες,  συγκρίσιµες  σε  ποιότητα  µε  τις  κατσικότριχες  (Barber  1991,  22).  Η

παρακολούθηση  του  χρονικού  αυτής  της  µετάλλαξης  του  τριχώµατος  των  προβάτων  γεννά

ενδιαφέροντα  ερωτήµατα  που  παραθέτει  και  διαπραγµατεύεται  συνοπτικά  η  Τζαχίλη  (Τζαχίλη

1997, 38), καταλήγοντας  στη  σύµπτωση  γνώµεων  δύο ειδικών αρχαιοζωολόγων,  των  Ryder και

Bökönyi, κατά τους οποίους η υπερίσχυση των εριότριχων στην προβιά επιτυγχάνεται όχι νωρίτερα

από την Εποχή του Χαλκού (Ryder 1983, 47. Bökönyi 1986, 80). 

 H έρευνα για την πορεία εξηµέρωσης του προβάτου παρουσιάζει µία σηµαντική δυσκολία:

τα σκελετικά κατάλοιπα προβάτων και αιγοειδών είναι παρόµοια, αν όχι εντελώς όµοια, και αυτό

έχει µεγάλη σηµασία ειδικά σε ό,τι αφορά την εκµετάλλευση του µαλλιού, εφόσον και τα αιγοειδή

παρείχαν τρίχωµα παρόµοιο µε του προβάτου, στην προ εξηµέρωσης κατάστασή τους. Το ζήτηµα

αυτό το εξετάζει λεπτοµερώς ο Reed, ο οποίος δεν βλέπει το λόγο για µία αρχική προτίµηση στο

πρόβατο  αντί  της  κατσίκας,  θεωρεί  δε  ότι  τα  αιγοειδή  εξηµερώθηκαν  πριν  από  τα  πρόβατα.  Ο

συλλογισµός του καταλήγει στο συµπέρασµα ότι αιγοειδή και πρόβατα θα προσέφεραν τα ίδια ως

προς την ποιότητα αγαθά στον άνθρωπο αρχικά, και θα εξηµερώθηκαν όχι τόσο για το τρίχωµά

τους όσο για το κρέας και το δέρµα τους, η δε παρατήρηση ότι το πρόβατο είναι καταλληλότερο για

εριοπαραγωγή, θα προέκυψε, κατά τον Reed, σταδιακά και σίγουρα πολύ αργότερα από την απαρχή

της  εξηµέρωσής  του  και  εποµένως  από  αυτό  το  χρονικό  σηµείο  θα  λειτούργησαν  µηχανισµοί

προτίµησης του προβατίσιου µαλλιού έναντι του κατσικίσιου για τη νηµατουργία (Reed 1960, 137).

Πάντως  η  αρχαιότερη  αρχαιολογική  τεκµηρίωση  του  εξηµερωµένου  προβάτου  (Ovis orientalis)

προέρχεται από την Ανατολία και ανάγει την εξηµέρωσή του πριν από την 7η χιλιετία, ίσως µάλιστa

και στην 9η χιλιετία (Barber 1991, 22). 

Τα άµεσα τεκµήρια για τη χρήση του µαλλιού στη νηµατουργία είναι τα ίδια τα κατάλοιπα

των µάλλινων υφασµάτων.  Μάλλινες ίνες αναφέρονται από τη θέση el Omari της Κάτω Αιγύπτου,

θέση που χρονολογείται στο δεύτερο µισό της 4ης χιλιετίας π.Χ. (Ryder 1960, 138). Στα µέσα της

4ης χιλιετίας π.Χ. χρονολογήθηκαν υπολείµµατα υφασµάτων από µαλλί από τον βόρειο Καύκασο

(Shishlina et al., 2003). Yπολείµµατα µάλλινου υφάσµατος βρέθηκαν στο ανατολικό Ιράν, στη θέση

Shahr-I Sokhta, από τα µέσα της 3ης χιλιετίας π.Χ. (Gleba 2008, 72 µε σχετική παραποµπή).

Από  τον  Ελλαδικό  χώρο,  υπολείµµατα  υφάσµατος  από  ζωϊκές  ίνες,  προεερχόµενα  από

προϊστορικές θέσεις, έχουν καταγραφεί ελάχιστα. Πρόσφατα βρέθηκαν απαναθρακωµένες µάλλινες

κλωστές  στο  Ακρωτήρι  Θήρας  (Moulherat  &  Spantidaki  2008).  Όπως  προαναφέρθηκε,  τα

υπολείµµατα υφάσµατος από τη Mινωϊκή θέση στο Καστέλλι Χανίων εξετάστηκαν και αποδείχτηκε

ότι  το  νήµα  ήταν  φτιαγµένο  από  φυτική  (τσουκνίδα)  και  ζωϊκή  πρώτη  ύλη,  συγκεκριµένα  από
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τρίχωµα  κατσικιού  (Σπαντιδάκη  &  Moulherat  2010).  Τεχνικώς  το  τρίχωµα  κατσικιού,

διαφοροποιείται από το µαλλί, καθώς είναι σκληρότερο.

Στη συνέχεια θα παρατεθούν τα χαρακτηριστικά των σηµαντικότερων, για τη νηµατουργία,

ζωϊκών ινών, του µαλλιού και του µεταξιού. 

β2. Το µαλλί, χαρακτηριστικά και επεξεργασία.

Η  προβιά  των  προβάτων  δεν  έχει  οµοιογενές  τρίχωµα  παντού.  ∆ιακρίνονται  τρεις

κατηγορίες τριχώµατος διαφορετικής ποιότητας σε µία προβιά. Το ανώτερο στρώµα, το εξωτερικό

και  εκτεθειµένο, αποτελείται  από  σκληρές,  δυνατές  και  παχιές, σχετικά,  τρίχες,  γνωστές  και ως

“αγανότριχες” (στην αγγλική ορολογία “kemp”) (Τζαχίλη 1997, 37). Οι αγανότριχες πολύ δύσκολα

γνέθονται  επειδή  είναι  δύσκαµπτες  και  εύθραστες  (Barber  1991,  21).  Την  δεύτερη  κατηγορία

αποτελούν τρίχες λιγότερο σκληρές, αλλά πάντως όχι µαλακές. Ονοµάζονται και “ελαφρότριχες” ή

“σκυλότριχες”  (“hair”),  και  γνέθονται  πολύ  πιο  εύκολα  από  τις  αγανότριχες.  Τέλος  υπάρχει  το

στρώµα του πραγµατικά µαλακού τριχώµατος, οι “εριότριχες”, οι οποίες ανταποκρίνονται σε αυτό

που περιγράφεται ως µαλακό µαλλί προβάτου ή έριο (“wool”).  Το έριο µπορεί να αναµειχθεί µε τις

άλλες κατηγορίες ινών, και να διευκολύνει το γνέσιµο των σκληρότερων (Barber 1991, 21). 

Η επιφάνεια των ζωϊκών ινών παρουσιάζει στο µικροσκόπιο µία µορφολογία διαφορετική

από εκείνη των φυτικών ινών, και σε αυτή τη διαφοροποίηση βασίζεται συχνά η διάκριση των µεν

από τις δε. Οι ίνες του µαλλιού έχουν σκαλωτή επιφάνεια, είναι οδοντωτές (Forbes 1956, 4) και για

αυτό τον λόγο συµπλέκονται και πολύ πιο εύκολα µεταξύ τους (Τζαχίλη 1997, 37. Barber 1991, 20-

21).  Αυτό το φυσικό χαρακτηριστικό είναι υπεύθυνο για την δυνατότητα σχηµατισµού «υφάσµατος

χωρίς ύφανση», του λεγόµενου δηλαδή, πίλου16 (ή «κετσέ», ή «τσόχας»), που επιτυχγάνεται χάρη

στη  διαπλοκή  της  σκαλωτής  επιφάνειας  των  ινών.  Επίσης  οι  ίνες  χαρακτηρίζονται  από  φυσική

ελαστικότητα,  η  οποία  διατηρείται  και  στο  γνεσµένο  µάλλινο  νήµα.  Οι  ίνες  των  αιγοπροβάτων

µπορούν να έχουν µία ποικιλία χρωµάτων από µαύρο έως καφέ, ανοιχτοκάστανο, κοκκινωπό και

λευκό ή υπόλευκο (Barber 1991, 21). 

Τα  στάδια  επεξεργασίας  της  προβιάς  προκειµένου  να  ετοιµαστούν  οι  ίνες  για  την

µεταποίησή τους σε νήµα είναι τα εξής :  α) Aπόσπαση των ινών από τα ζώα. Αυτό γίνεται είτε

χειρωνακτικά,  είτε  µε  χτένια,  είτε  µε  το  κούρεµα των  ζώων  µε  ψαλίδι.  Οι  διαφορετικοί  τρόποι

κουράς  έχουν διαφορετικά  αποτελέσµατα  ως  προς  την  ποιότητα  του  µαλλιού  που  αποσπάται: η

χειρωνακτική µέθοδος και τα χτένια ευνοούν τη συλλογή εριότριχων ενώ µε το κούρεµα µε ψαλίδι

συγκεντρώνονται και οι αγανότριχες (Τζαχίλη 1997, 83).  ∆ιαφοροποίηση επίσης προκαλούν οι δύο

16Για ορισµό, την τεχνολογία και την ιστορία του πίλου βλ.Τζαχίλη 2002, 24-30.
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τεχνικές στην σειρά εργασιών για την επεξεργασία του µαλλιού, καθώς ο χειρωνακτικός τρόπος

προϋποθέτει πλύσιµο των ζώων πριν από την απόσπαση της πρώτη ύλης, ώστε να καθαριστεί κατά

το δυνατόν η προβιά από το λίπος, ενώ αντίθετα τα κουρεµένα µαλλιά µπορούν να πλυθούν µετά,

ανεξάρτητα από τα ζώα (Barber 1991, 21).  Ευνοϊκή εποχή για τη συλλογή του µαλλιού είναι η

εποχή που τα ζώα παρουσιάζουν φυσική τριχόπτωση, δηλαδή την Άνοιξη (Ryder 1983, 45).  Αν και

η διάδοση της κουράς συνέπεσε µε την επινόηση των ψαλιδιών, πιθανότατα κατά την Εποχή του

Σιδήρου (Barber 1991, 29), η τεχνική αυτή, ενδεχοµένως µε χρήση κάποιου άγνωστου εργαλείου,

ανάλογου των ψαλιδιών (Τζαχίλη 1997, 85), ήταν ήδη γνωστή από την Εποχή του Χαλκού, εφόσον

αναφέρεται  στις  Νεοσουµεριακές  πηγές17,  οι  οποίες  εξάλλου  τεκµηριώνουν  την  σύγχρονη

εφαρµογή και των δύο τρόπων.  Ωστόσο η Τζαχίλη υποστηρίζει ότι στον Αιγαιακό χώρο η συλλογή

µαλλιού  κατά την  Εποχή του  Χαλκού  θα γινόταν µε χτένια18, βασίζει δε  την υπόθεσή της  στην

ερµηνεία του ρήµατος «πέκω» που απαντά και στα Μυκηναϊκά αρχεία και που έχει την έννοια του 

“χτενίζω” (Τζαχίλη 1997, 86).  β) Πλύσιµο. Σύµφωνα µε λαογραφικές πηγές, όταν το µαλλί έχει

κουρευτεί,  τινάζεται  για  να  ελευθερωθεί  από  ξένα  σώµατα  και  µετά  πλένεται  διαδοχικά  σε

ζεµατιστό  και  σε  κρύο  νερό  (Τζαχίλη  1997,  92).  Για  την  Εποχή  του  Χαλκού  θα  πρέπει  να

εικάσουµε πλύσιµο µόνο σε κρύο νερό, εάν το µαλλί πλενόταν όσο ακόµη ήταν πάνω στο ζώο. Σε

αυτή  την  περίπτωση  η  εργασία  µπορεί  να  γινόταν  στη  θάλασσα  ή  σε  ποτάµια.  Ωστόσο  δεν

αποκλείεται  να  πλένονταν  τα  έρια  και  ανεξάρτητα,  η  αρχαιολογική,  δε,  τεκµηρίωση  αυτού  του

σταδίου θα επέβαλε την ανακάλυψη δεξαµενών ή λεκανών που να συνδέονται µε αυτή την εργασία.

Μία  τέτοιου  είδους  υπόθεση  έχει  διατυπώσει  ο  Warren σχετικά  µε  εγκατάσταση  στον

Πρωτοµινωϊκό οικισµό της Μύρτου (Warren 1972, 53).  Αυτού του είδους οι εγκαταστάσεις όµως,

δηλαδή µεγάλες ή µικρότερες δεξαµενές, και άλλες σταθερές κατασκευές, είναι πολύ δύσκολο να

συσχετιστούν αποκλειστικά µε την πλύση των ερίων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις είναι πιθανότερη

µία  γενικότερη  βιοτεχνική  χρήση  που  προϋποθέτει  συγκέντρωση  υγρών  (Alberti  2007).   γ)

Στέγνωµα.  δ)  Ξάσιµο. Κατά τη λαογραφική παράδοση αµέσως µετά το στέγνωµα των πλυµένων

ερίων, ακολουθεί το καθάρισµά τους από ξένα σώµατα που γίνεται µε το χέρι (Τζαχίλη 1997, 94).

ε) Χτένισµα ή «λανάρισµα». Πρόκειται για διαχωρισµό των ινών που γίνεται µε δύο ξύλινες χτένες

που έχουν µεταλλικά δόντια ή καρφιά προκειµένου να διαχωριστούν οι ίνες σε διαφορετικές οµάδες

ανάλογα  µε  το  πάχος,  το  µήκος  και  την  σκληρότητά  τους,  και  να  ευθυγραµµιστούν  ώστε  να

γνεστούν καλύτερα (Τζαχίλη 1997, 96-97. Βακιρτζή 2013, εικ. 17).  Έτσι συνήθως διαχωρίζονται οι

µακρές και οι κοντές ίνες, από τις οποίες οι πρώτες είναι κατάλληλες για ένα δυνατό νήµα, όπως
17 Τα αρχεία της περιόδου Ur III δίνουν πλήθος πληροφοριών σχετικά µε την Μεσοποταµιακή εριοπαραγωγή, την 

διαχείριση ζώων και προϊόντων (Barber 1991, 29. Τζαχίλη 1997, 85.  Forbes 1956, 5-9).
18 Την  χειρωνακτική συλλογή των τριχών έναντι του κουρέµατος της προβιάς υποστηρίζει και ο Forbes ως την πιο 

διαδεδοµένη τεχνική συλλογής του µαλλιού για την Εποχή του Χαλκού, όσον αφορά την Μεσοποταµία (Forbes 1956, 

8).
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απαιτούν  τα  στηµόνια,  το  οριζόντιο  σύστηµα  κλωστών  του  υφάσµατος  που  αποτελούν  και  τον

“σκελετό” του, ενώ οι δεύτερες είναι κατάλληλες για το υφάδι (Τζαχίλη 1997, 97. Barber 1991, 20).

Εργαλεία  χτενίσµατος  ή  «λαναρίσµατος» του  µαλλιού  από  την  Εποχή  του  Χαλκού  δεν  έχουν

εντοπιστεί αρχαιολογικώς. 

β3. Το µετάξι

Η χρήση του µεταξιού στην υφαντουργία δεν τεκµηριώνεται στην αρχαία Ελλάδα πριν από

τους Κλασικούς χρόνους. Ο Αριστοτέλης στις “περί τα ζώα Ιστορίας” αναφέρει την επεξεργασία

µεταξιού  που  γινόταν στην Κω (Τζαχίλη 1997, 36 µε παραποµπή στο Βιβλίο  V, 19). Ωστόσο η

ανακάλυψη κουκουλιού άγριου µεταξοσκώληκα στον  Yστεροκυκλαδικό οικισµό του Ακρωτηρίου

Θήρας (Panagiotakopulu et al. 1997) προκάλεσε συζήτηση για πιθανή προϊστορική χρήση άγριου

µεταξιού, συζήτηση που ενισχύεται, µάλιστα, από την απεικόνιση των λεπτεπίλεπτων, διαφανών

υφασµάτων  στις  τοιχογραφίες  του  Ακρωτηρίου  (Ντούµας  1992,  129).  Το  κουκούλι  από  το

Ακρωτήρι  Θήρας  βρέθηκε  ασβεστοποιηµένο  και  σχετίστηκε  µε  το  είδος  Pachypasa Otus των

Λεπιδόπτερων, ένα ενδηµικό έντοµο που παράγει άγριο µετάξι (Panagiotakopulu et al. 1997).  Η

συστηµατική  σηροτροφία  βασίζεται  στην  εκµετάλλευση  του  εξηµερωµένου  µεταξοσκώληκα

(Bombyx mori) του οποίου η ίνα µπορεί να ξετυλιχτεί µακρά και συνεχής από τον άνθρωπο, εφόσον

το έντοµο σκοτωθεί προτού επιχειρήσει να σπάσει το κουκούλι για να απελευθερωθεί από αυτό

(Barber 1991, 30-31).  Αντίθετα οι ίνες του άγριου µεταξιού είναι µικρού µήκους επειδή το έντοµο

τις σπάει µαζί µε το κουκούλι κατά την έξοδό του από αυτό (Forbes 1956, 50. Van Damme 2012,

164). Έτσι οι ίνες της άγριας ποικιλίας απαιτούν διαδικασία γνεσίµατος για να αποκτήσουν µήκος

ικανό  για  ύφανση,  αν  και  η  στιλπνότητά  τους  και  το  µικρό  µήκος  τους  δεν  διευκολύνουν  την

περιστροφή τους ( Barber 1991, 30). Εάν η εκµετάλλευση άγριου µεταξιού για τη νηµατουργία στο

Υστεροκυκλαδικό Ακρωτήρι είναι µία πιθανότητα, τότε µπορεί να υποτεθεί ότι τα µικροσκοπικά

και  πολύ  ελαφριά  σφονδύλια  που  έχουν  εντοπιστεί  στον  οικισµό  θα  µπορούσαν  να

χρησιµοποιούνται για το γνέσιµο ινών άγριου µεταξιού (Vakirtzi 2012). 

Ως επιπλέον ενδείξεις για την εξοικείωση του Αιγαιακού κόσµου της Ύστερης Εποχής του

Χαλκού, µε τα έντοµα που παράγουν άγριο µετάξι, έχουν θεωρηθεί οι απεικονίσεις πεταλούδων σε

Μυκηναϊκές σφραγίδες και τοιχογραφίες, καθώς επίσης και στους χρυσούς δίσκους ζυγαριάς από

τις  Μυκήνες,  που  σύµφωνα  µε  µία  άποψη  συµβολίζουν  την  αξία  ενός  εντόµου  γνωστού  στον

Μυκηναϊκό κόσµο ακριβώς για την νηµατουργική πρώτη ύλη που παρήγαγε (Panagiotakopulou et

al. 1997, 423). Εξάλλου όπως επισηµαίνει η Μιχαηλίδου, οι χρυσές ζυγαριές βρέθηκαν στον ίδιο

τάφο µαζί µε αντικείµενα που ερµηνεύθηκαν ως χρυσά οµοιώµατα κουκουλιών (Michailidou 2008,
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147). Επιπλέον,  έχει  εκφραστεί  η  άποψη  ότι  οι  περίφηµες  a-ra-ka-te-ja  που  αναφέρονται  στα

Mυκηναϊκά  αρχεία  ήταν  ειδικευµένες  εργάτριες  του  µεταξιού.  Το  βασικό  επιχείρηµα  αυτής  της

άποψης είναι ότι  ο αριθµός αυτών των εργατριών είναι µικρός, και ότι οι διαφαινόµενες ποσότητες

του  προϊόντος  που  παράγουν  είναι  επίσης  περιορισµένες,  όπως  ακριβώς  θα  ήταν  αναµενόµενο,

δηλαδή, για την παραγωγή ενός πολυτελούς αγαθού (Van Damme 2012, 166-167).  Η αξιολόγηση

της  άποψης  αυτής  εµπίπτει στην  ειδικότητα των µελετητών  της  Γραµµικής  Β΄γραφής,  αν  και  ο

µικρός  αριθµός  εργατριών  µπορεί  να  εξηγηθεί,  κατά  µία  άλλη  άποψη,  από  τη  “γεωγραφική

συµπληρωµατικότητα  των εργασιών” (Τζαχίλη 1997, 130).  Aξίζει, ωστόσο, να γίνει στο σηµείο

αυτό µία υπενθύµιση της αναφοράς, στα Μυκηναϊκά κείµενα, ενός δεύτερου όρου που σχετίζεται

µε τη νηµατουργία, του όρου ne-we-wi-jα. Για τη συνύπαρξη των δύο όρων, έχει ήδη εκφραστεί η

υπόθεση  ότι  µπορεί  να  σηµατοδοτούν  την  παραγωγή  προϊόντων  διαφορετικού  είδους  (Τζαχίλη

1997, 131). Εάν αυτή η άποψη είναι αποδεκτή, τότε η ταύτιση του όρου a-ra-ka-te-ja µε εργάτριες

που δούλευαν µία ιδιαίτερη ποιότητα κλωστής ή ένα ιδιαίτερο είδος ίνας, κερδίζει έδαφος. Μένει

όµως να αποδειχτεί, µε την επισήµανση ασφαλών αποδείξεων ή έστω περισσότερων ενδείξεων, ότι

αυτή η ιδιαίτερη ποιότητα ή το ιδιαίτερο είδος σχετίζεται µε το άγριο µετάξι.

γ) Συνθήκες διατήρησης των υφαντικών ινών σε αρχαιολογικά περιβάλλοντα

Η  επιβίωση  των  υφασµάτων  και  των  νηµάτων  στον  χρόνο  είναι  πολύ  δύσκολη  γιατί  η

υγρασία δρα µε τρόπο καταστρεπτικό για τα οργανικά υλικά που συνιστούν την πρώτη ύλη τους.

Συγκεκριµένα  περιβάλλοντα  και  χηµικές  δράσεις,  ωστόσο,  συµβάλλουν  στη  διατήρηση  των

αρχαίων  υφασµάτων  σε  µεγαλύτερο  ή  µικρότερο  βαθµό,  και  σε  διάφορες  µορφές.  Ο  Forbes

αναφέρει  τις  εξής  συνθήκες  και  διαδικασίες  ως  ευνοϊκές  για  τη  διατήρηση  των  ίδιων  των

υφασµάτων, ή ψευδοµόρφων και αποτυπωµάτων τους (Forbes 1956, 1-2. Βλ., επίσης  Good 2001,

212-215) :

− περιβάλλοντα εξαιρετικής ξηρασίας όπως είναι η άµµος της ερήµου ή τα ξηρά εδάφη

που περιέχουν ασβέστιο ή αλκαλικά άλατα

− περιβάλλοντα εξαιρετικά χαµηλής θερµοκρασίας όπως το permafrost

− υγρά  περιβάλλοντα  µε  χουµικά  οξέα  όπως  είναι  τα  τυρφώδη  έλη  (“bogs”)  της

Σκανδιναβίας

− περιβάλλοντα  µε  µεγάλη  περιεκτικότητα  σε  αλάτι  όπου  δεν  έχει  επιδράσει  η

υγρασία, όπως, για παράδειγµα, τα αρχαία ορυχεία αλατιού
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− η  απανθράκωση  υφασµάτων  και  νηµάτων  συµβάλλει  σε  µερική  διατήρηση  της

µορφής και της δοµής τους

− η  εγγύτητα  υφασµάτων  και  κλωστών  σε  χάλκινα  αντικείµενα  συντελεί  στην

δηµιουργία  ενός  µεταλλικού  αποτυπώµατός  τους  (ορυκτοποίηση  µέσω  της  οποίας

δηµιουργούνται τα λεγόµενα ψευδόµορφα υφάσµατος)

− η  πίεση  υφασµάτων  ή  νηµάτων  σε  άψητο  πηλό  ή  σε  υγρό  κονίαµα  έχει  ως

αποτέλεσµα τη διατήρηση της µορφής και της δοµής του υφάσµατος ή του νήµατος 

Μελέτες  σχετικά µε τη διατήρηση των υφασµάτων έχουν  πλέον  δηµιουργήσει ένα σώµα

πληροφοριών  ικανών  για  επιτυχηµένη  ανίχνευση  υφασµάτων  και  νηµάτων  σε  αρχαιολογικά

περιβάλλοντα  και  για  έγκαιρη  σωστική  επέµβαση  και  συντήρησή  τους.  Τα  αποτυπώµατα  ή  τα

ψευδόµορφα υφασµάτων και νηµάτων αποτελούν συχνά τη µοναδική αρχαιολογική “ορατότητα”

του τελικού προϊόντος της νηµατουργίας και της υφαντουργίας. Στην περιοχή του Αιγαίου, ειδικά,

που οι περιβαλλοντικές συνθήκες δεν ευνοούν τη διατήρηση των οργανικών υλών, η κατηγορία

αυτή  της  αρχαιολογικής  τεκµηρίωσης  των  υφασµάτων  είναι  ιδιαίτερα  πολύτιµη  και  συνεχώς

εµπλουτίζεται (ενδεικτικά, Adovasio & Illingworth 2003). 

2.2. Η µεταποίηση των πρώτων υλών   :   η   νηµατουργία

α) Η γενική αρχή

Όλες οι ενέργειες επεξεργασίας των φυτικών και ζωϊκών ινών επινοήθηκαν και εξελίχθηκαν

από  τους  ανθρώπους  µε  στόχο  την  κατά  το  δυνατόν  αποτελεσµατικότερη  χειραγώγησή  τους

προκειµένου  να  δηµιουργείται  υφάνσιµη  κλωστή.  Η  διαφορά  των  ανεπεξέργαστων  από  τις

επεξεργασµένες ίνες µπορεί να αντιπαραβληθεί µε τη διαφορά ανάµεσα στα προϊόντα των µεν από

τα προϊόντα των δε : τα καλάθια και οι ψάθες είναι προϊόντα διαπλοκής ανεπεξέργαστων, φυτικών

ινών,  τα  υφάσµατα  είναι  το  αποτέλεσµα  της  διαπλοκής  των  επεξεργασµένων  ινών.  Παρά  το

γεγονός ότι τόσο η πηγή των πρώτων υλών, όσο και η τεχνική κατασκευής (διαπλοκή) µπορεί να

είναι κοινή στις δύο κατηγορίες προϊόντων, η θεµελιώδης διαφορά στην  υφή  τους, στην αίσθηση

που δηµιουργούν κατά την αφή (Τζαχίλη 1997, 10-11), έγκειται στην εξαντλητική επεξεργασία της

πρώτης ύλης σε τέτοιο βαθµό ώστε να γίνει ίνα εύκαµπτη και µαλακή.  

Το  ύφασµα  δεν  είναι  τίποτε  άλλο  παρά  το  αποτέλεσµα  της  διαπλοκής,  σε  ορθή  γωνία,

τέτοιων µαλακών ινών. Η συνειδητοποίηση ότι οι επεξεργασµένες, µαλακές, φυτικές και ζωϊκές

ίνες µπορούν, εάν πλεχθούν µεταξύ τους, να δηµιουργήσουν ένα νέο υλικό, µαλακό, εύκαµπτο, µε
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την  ιδιότητα  να  τυλίγει  µέσα  του  άλλα  σώµατα,  ανθρώπινα  ή  µη,  βρίσκεται  στην  βάση  της

επινόησης της ύφανσης. Όµως  όσο επεξεργασµένες και να είναι οι φυσικές ίνες ύστερα από τα όλα

τα στάδια προεργασίας, δηλαδή ύστερα από το καθάρισµά τους από σκληρά στοιχεία, το πλύσιµό

τους,  το  ξεδιάλεγµά  τους,  το  χτένισµά  τους,  λείπουν  ακόµη  από  την  ποιότητά  τους  δύο

χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ίνες υφάνσιµες : ικανό µήκος, και ικανή στερεότητα και συνοχή.

Το επόµενο στάδιο µεταποίησης των ινών είναι εκείνο που τις µετατρέπει σε µακρύ, συνεχές νήµα. 

Αυτή  η  ανθρώπινη  επέµβαση  είναι  η  νηµατουργία,  η  σκόπιµη  περιστροφή  πολλών  ινών

µαζί, επειδή µε τη στρέψη αφ'ενός συνδέονται µεταξύ τους κατά τρόπο άρρηκτο, αν ο χειρισµός

είναι  επιτυχηµένος,  και  αποκτούν  συνοχή  που  τις  ενδυναµώνει,  αφ'ετέρου  διότι  µε  το  συνεχές

στρίψιµο υπάρχει η δυνατότητα να προστίθενται ολοένα περισσότερες ίνες αυξάνοντας το µήκος

του νεοσχηµατισµένου από την περιστροφή προϊόντος (Τζαχίλη 1997, 105-106). 

Η έµπνευση αυτής της επινόησης οφείλεται κατά τον Forbes στην παρατήρηση της φυσικής

τάσης για στρέψη που αποκτούν οι φυτικές ίνες όταν υγραίνονται (Forbes 1956, 149), κατά δε τον

Ryder στην παρατήρηση της φυσικής τάσης για στρέψη που έχουν οι τούφες µαλλιού της προβιάς

των ζώων (Ryder 1962). Υπό αυτήν την έννοια διίστανται οι απόψεις για το αν η σκόπιµη στρέψη

εφαρµόστηκε  πρώτα  σε  φυτικές  ή  σε  ζωϊκές  ίνες.  ∆εν  αποκλείεται  ο  χειρισµός  αυτός  να

πρωτοεφαρµόστηκε  σε  διαφορετικές  κατηγορίες  ινών  σε  διαφορετικές  περιοχές  και  από

διαφορετικές πολιτισµικές οµάδες (Forbes 1956, 149). 

Η  εθνολογία  και  η  λαογραφική  καταγραφή  έχουν  συντελέσει  στη  διάσωση  πολύτιµων

πληροφοριών  για  προβιοµηχανικές  τεχνολογίες,  µεταξύ  των  οποίων  και  η  νηµατουργία.  Στον

Ελλαδικό χώρο, εξάλλου, η παραδοσιακή κλωστοϋφαντουργία οικιακής κλίµακας συνεχίστηκε στις

επαρχιακές,  αγροτικές  και  κτηνοτροφικές  περιοχές  µέχρι  και  το  τρίτο  τέταρτο  του  20ου  αιώνα

(Bouza – Κoster  1976).  Τηρουµένων των αναλογιών, αλλά και των επιφυλάξων που συνοδεύουν

την  εθνοαρχαιολογική  µέθοδο  (Gould  1978,  249-256.  Watson 1979,  277-287), οι  πληροφορίες

αυτές συνιστούν ένα πολύτιµο, θεωρητικό, “τεχνικό” υπόβαθρο για τη µελέτη της προϊστορικής

νηµατουργίας. 

Από την εθνολογία προκύπτει ότι αν και η βασική αρχή της περιστροφής των ινών για τη

δηµιουργία κλωστής είναι παγκόσµια κατάκτηση, οι τρόποι και τα εργαλεία αυτής της ενέργειας

παρουσιάζουν ποικιλία. Οι διαφορετικές µέθοδοι όπως θα φανεί παρακάτω ενδέχεται να εµπλέκουν

διαφορετικά  ή  σχετικώς  διαφοροποιηµένα  εργαλεία,  ενίοτε  δε,  καθόλου  εργαλεία.  Κατά  την

Crowfoot, η διαφοροποίηση στις µεθόδους και τις τεχνικές οφείλεται στις διαφορετικές κατηγορίες

πρώτων υλών, διότι κάθε υλικό έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απαιτούν διαφορετικό χειρισµό

(Crowfoot 1931, 1). Είναι όµως πιθανόν να συµβάλλουν και πολιτισµικοί παράγοντες στις επιλογές

αυτές που καταλήγουν στην προτίµηση µίας τεχνικής έναντι κάποιας άλλης  (Τζαχίλη 1997,  21),
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όπως συµβαίνει συχνά στα τεχνολογικά συστήµατα (Lemonnier 1993, 1-2). Ακολουθεί η  παράθεση

αυτών των µεθόδων νηµατουργίας.

β) Γνέσιµο : οι τεχνικές

Η εργασία της περιστροφής των ινών για το σχηµατισµό κλωστής ονοµάζεται γνέσιµο, λέξη

συγγενής  προς  την  αρχαιοελληνική  αντίστοιχή  της  “νήσις”,  ουσιαστικό  του  ρήµατος  “νήθω”

(Τζαχίλη  1997,  136).  Το  γνέσιµο  αποτελεί  κοινό  εικονογραφικό  θέµα  στην  αγγειογραφία  της

κλασικής αρχαιότητας (Keuls 1983, 214-215,  εικ.  14.11b).  Ωστόσο, αντίστοιχες εικονογραφικές

µαρτυρίες από την προϊστορική Ελλάδα δεν υπάρχουν. 

Οι  αρχαιολογικές  µαρτυρίες  από  προϊστορικές  περιόδους  σχετικά  µε  τις  τεχνικές

µεταποίησης  των  ινών  σε  κλωστές,  περιορίζονται  σε  δύο  κύριες  κατηγορίες  :  αφ'ενός  στην

αναπαραστατική δισδιάστατη ή τρισδιάστατη τέχνη, κυρίως της Φαραωνικής Αιγύπτου19, αφ'ετέρου

στα  κατάλοιπα  του  εργαλειακού  εξοπλισµού  της  δραστηριότητας  αυτής.  Τα  αρχαιολογικά  αυτά

τεκµήρια επιβεβαιώνουν την εφαρµογή ορισµένων τρόπων που είναι γνωστοί και από εθνολογικά

παράλληλα, τα οποία όµως συµπληρώνουν το φάσµα των εν δυνάµει προϊστορικών µεθόδων µε

µερικές ακόµη τεχνικές, που δεν µαρτυρούνται αρχαιολογικώς. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµο,

η ταξινόµηση των τεχνικών της προβιοµηχανικής νηµατουργίας να συµπεριλάβει όλες τις γνωστές

έως σήµερα µεθόδους, ανεξαρτήτως της πηγής πληροφόρησης.

Το  γνέσιµο  µπορεί  να  αναλυθεί  σε  τρεις  βασικές  κινήσεις  εκ  µέρους  του  γνέστη  ή  της

γνέστρας, κινήσεις κοινές  και απαραίτητες ανεξαρτήτως της τεχνικής που υιοθετείται : η πρώτη

κίνηση είναι το τράβηγµα µιας ποσότητας ινών από την αρχική µάζα που προορίζεται για γνέσιµο,

η δεύτερη είναι το συνενωτικό στρίψιµο των ινών µεταξύ τους και η τρίτη είναι το τύλιγµα της

έτοιµης κλωστής σε κάποιας µορφής κουβάρι (Crowfoot 1931, 8. Τζαχίλη 1997, 105).  Οι  Forbes

και Barber οµαδοποιούν τις δύο πρώτες κινήσεις σε µία, επειδή µπορούν να γίνονται ταυτόχρονα,

διακρίνοντάς τις από την τρίτη  που είναι πάντα ξεχωριστή20, και υπό αυτήν την έννοια ως γνέσιµο

ορίζουν µόνον τις δύο πρώτες κινήσεις, δηλαδή το τράβηγµα των ινών και τη στρέψη τους (Forbes

1956, 150. Barber 1991, 41).  Ωστόσο το τύλιγµα του νήµατος είναι απολύτως απαραίτητο και υπό

αυτή  την  έννοια  αναπόσπαστο  κοµµάτι  του  γνεσίµατος.  Κατά  το  γνέσιµο  η  νεοσχηµατισµένη

κλωστή αποκτά µήκος τέτοιο που αν δεν τυλιχτεί, κινδυνεύει να µπλεχτεί ή να ξεστριφτεί (Barber

1991, 42). 

Οι τεχνικές του γνεσίµατος µπορούν να διακριθούν καταρχήν σε δύο βασικές κατηγορίες :

19Βλ.για παράδειγµα Barber 1991, 45 εικόνα 2.6. 
20 Αυτό το επιβεβαιώνει και η Crowfoot (Crowfoot 1931, 9).
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1) εκείνες που δεν απαιτούν κανένα εργαλείο ή άλλο αντικείµενο και 2) εκείνες που γίνονται µε τη

χρήση εργαλείων. Από τις τρεις βασικές κινήσεις που συνιστούν τη διαδικασία του γνεσίµατος, οι

δύο πρώτες µπορούν να γίνουν είτε µε τη χρήση εργαλείων είτε χωρίς αυτά, ενώ η τρίτη απαιτεί

πάντα ένα σώµα γύρω από το οποίο τυλίγεται το νήµα. Η ειδοποιός διαφορά ανάµεσα στις δύο

κατηγορίες είναι ότι τα εργαλεία επιταχύνουν σηµαντικά την διαδικασία δηµιουργίας κλωστής, και

διασφαλίζουν τη σταθερότητα του προϊόντος.

β1. Γνέσιµο χωρίς εργαλεία 

Από  την  Εποχή  του  Χαλκού  η  µόνη  κατηγορία  υλικής  µαρτυρίας  που  επιβεβαιώνει  την

τεχνική  στριψίµατος  των  ινών  χωρίς  εργαλεία,  απλώς  και  µόνο  µε  τα  χέρια  δηλαδή,  είναι  οι

αναπαραστάσεις  της  ενέργειας  στον  διάκοσµο  των  Αιγυπτιακών  ταφικών  µνηµείων  (Crowfoot

1931, 9,  22  µε  σχετικές  παραποµπές).  Για  παράδειγµα,  µία  τέτοια  ενέργεια  απεικονίζεται  στον

τοιχογραφικό διάκοσµο της εισόδου του τάφου Daga του Μεσαίου Βασιλείου από τις Θήβες : µία

γυναικεία µορφή κάθεται κάτω και στρίβει µε τα δάχτυλα ίνες ακουµπισµένες πάνω στο µηρό της,

τυλίγοντας  το  νήµα  που  σχηµατίζεται  σε  κουβάρι  που  απεικονίζετεαι  πίσω  της  (Davies  1913,

πίνακας XXXVII). Η µορφή εντάσσεται σε αναπαράσταση υφαντουργικών εργασιών, καθώς στην

ίδια απεικόνιση, άλλες  ανθρώπινες φιγούρες  επεξεργάζονται ίνες, άλλες γνέθουν µε αδράχτι και

άλλες υφαίνουν σε κάθετο αργαλειό. Στον Ελλαδικό χώρο τεχνικές γνεσίµατος χωρίς εργαλεία ήταν

οικείες κατά την κλασική αρχαιότητα (Τζαχίλη  1997, 107).

Η  τεχνική  αυτή  επιλογή  ωστόσο  είναι  γνωστή  και  από  την  εθνογραφία.  Γνέσιµο  χωρίς

εργαλεία κατέγραψε η Crowfoot κατά την περιήγησή της στο Σουδάν, η οποία αναφέρει αφ'ενός το

στρίψιµο φυτικών ινών µόνο µε τα χέρια για τη δηµιουργία χορταρένιων σχοινιών, αφ'ετέρου το

στρίψιµο βαµβακιού µεταξύ χεριού και µηρού µε σκοπό την δηµιουργία λεπτού κορδονιού. Στη

δεύτερη περίπτωση η Crowfoot εξηγεί ότι δύο γυναίκες συνεργάστηκαν, µε την µία  να κρατεί το

βαµβάκι µε το δεξί χέρι ενώ µε το αριστερό χέρι έστριβε τις ίνες πάνω στον µηρό. Στη συνέχεια η

δεύτερη γυναίκα βοήθησε κρατώντας την άκρη της κλωστής και τυλίγοντάς την σε ένα κουβάρι

(Crowfoot 1931, 9).

Η τεχνική της δηµιουργίας κλωστής χωρίς εργαλεία, είτε εφαρµόζεται µόνο µε τα δάχτυλα

των χεριών είτε µε τη συνεργία χεριού και µηρού, είναι ιδιαίτερα αργή, ενώ υπάρχει συνεχώς ο

κίνδυνος  να διαλυθεί η νεοσχηµατισµένη κλωστή  (Crowfoot 1931, 9. Barber 1991, 42.  Τζαχίλη

1997, 107). Όµως αυτού του είδους η εργασία µπορεί να γινόταν ώστε να επιτευχθεί ένας πρώτος

σχηµατισµός αδρής κλωστής, µπορούσε, δηλαδή, να γίνεται ως ένα προστάδιο του γνεσίµατος που

ακολουθούσε µε αδράχτι (Forbes 1956, 152).  Παρά την έλλειψη των άµεσων µαρτυριών και παρά
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τα  µειονεκτήµατά  της,  δεν  θα  πρέπει  να  αποκλειστεί  ότι  η  τεχνική  αυτή  ήταν  γνωστή  στους

πληθυσµούς που κατοίκησαν τον Ελλαδικό χώρο κατά την Εποχή του Χαλκού.

β2. Γνέσιµο µε εργαλεία

α) Τα εργαλεία

Προτού εξεταστούν οι τεχνικές γνεσίµατος µε εργαλεία είναι σκόπιµο να παρουσιαστούν τα

ίδια  τα  εργαλεία  και  λοιπά  αντικείµενα  που  µπορούν  να  χρησιµοποιηθούν  στην  δραστηριότητα

αυτή (εικ. 1) :  α) η ηλακάτη ή ρόκα στην οποία στερεώνεται η αρχική µάζα των άγνεστων ινών,

και  που  εποµένως  αφορά  την  πρώτη  κίνηση  του  γνεσίµατος   β) µία  µικρή  φιάλη,  απλή ή  µε

εσωτερική  “λαβή”  ή  δύο  “λαβές”  στον  πυθµένα  της,  στην  οποία  µπορεί  να  τοποθετηθεί  ένα

κουβάρι ίνες ή ήδη στριµµένες κλωστές, και πάλι σε κουβάρι. Από το κουβάρι τραβούνται οι ίνες

για να γνεστούν ή να διπλιαστούν στη δεύτερη περίπτωση. Άρα και αυτό το αντικείµενο αφορά την

πρώτη κίνηση. Ο όρος “λαβή” είναι περιγραφικός και δεν ανταποκρίνεται στη χρήση αυτών των

εσωτερικών θηλακωτών στοιχείων, εφόσον δεν εξυπηρετούσαν τη συγκράτηση της φιάλης από το

ανθρώπινο  χέρι  αλλά  την  συγκράτηση  των  ινών  που  περνούσαν  διαµέσω  αυτών.  Στην  ξένη

βιβλιογραφία  έχει  καθιερωθεί  ο  όρος  “spinning bowls”  για  τα  σκεύη  αυτά,  στη  δε  ελληνική

απαντούν  µε  τον  όρο  “διµιτείς”   (Τζαχίλη  1997, 124)  γ) ένα  πήλινο  κάλυµµα  του  µηρού  που

ονοµαζόταν  στην  κλασική  αρχαιότητα  επίνητρον,  και  το  οποίο  προστάτευε  το  δέρµα  από  την

χειρωνακτική περιστροφή των ινών πάνω στον µηρό. Το εργαλείο αυτό, εποµένως, σχετίζεται µε τη

δεύτερη  κίνηση.  Τα  επίνητρα  τα  γνωρίζουµε  κυρίως  από  τις  ιστορικές  περιόδους,  αναφέρονται

όµως ανάλογα ευρήµατα από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού (Τζαχίλη 1997, 108) δ) το αδράχτι

που είναι το κατεξοχήν εργαλείο περιστροφής των ινών και εποµένως αφορά πρωτίστως τη δεύτερη

κίνηση, αλλά όπως θα δούµε και την τρίτη, το τύλιγµα. Ως αδράχτι νοείται κατά κανόνα το σύνολο

αδραχτιού και σφονδυλιού. Όµως ένα αδράχτι µπορεί να λειτουργήσει και χωρίς σφονδύλια, όπως

θα  αναφερθεί  παρακάτω  ε) το  σφονδύλι,  ένα  κυκλικό,  στην  κάτοψή  του,  αντικείµενο,  µε  µία

διαµπερή  οπή  στο  κέντρο  του  κύκλου  στερεώνεται  στο  αδράχτι  ως  βαρύδι  που  ενισχύει  την

περιστροφή του. Το σφονδύλι αφορά εποµένως τη δεύτερη κίνηση του γνεσίµατος, τη στρέψη στ)

το  καρούλι  για  το  τύλιγµα  της  κλωστής.  Ως  καρούλια  ερµηνεύονται  συχνά  τα  πηνιόσχηµα

αντικείµενα, ιδιαίτερα εκείνα που είναι άτρητα. 

Ειδικότερα για τα εργαλεία του γνεσίµατος γνωρίζουµε τα εξής : 

α) Ηλακάτη ή ρόκα

Ηλακάτη ή ρόκα ονοµάζεται ένα διχαλωτό ξύλο ή ένα λεπτό, διχαλωτό καλάµι. Στη διχάλα

του  σφηνώνεται,  “καρφιτσώνεται”  θα  λέγαµε,  η  µάζα  ινών  προς  γνέσιµο,  γνωστή  και  ως

38



“τουλούπα”. Η ηλακάτη διευκολύνει  την διαδικασία του γνεσίµατος, ιδαιτέρως στις περιπτώσεις

που  ο  γνέστης  ή  η  γνέστρα  θέλει  ελευθερία  κινήσεων.  Το  στέλεχος  της  ηλακάτης  µπορεί  να

συγκρατηθεί στην µασχάλη ή σε µία ζώνη, αφήνοντας ελεύθερα και τα δύο χέρια για να χειριστούν

τις ίνες και το νήµα (Barber 1991, 69. Τζαχίλη 1997, 116-117). Την ίδια στιγµή ο άνθρωπος µπορεί

να κινείται, να περπατά. Ανασκαφική τεκµηρίωση του ίδιου του αντικειµένου από προϊστορικές ή

ακόµη και ιστορικές θέσεις του ελλαδικού χώρου  δεν έχει προκύψει ως σήµερα. Στην Κλασική

αρχαιότητα  όµως  οι ρόκες  απεικονίζονται  στην  αγγειογραφία (Τζαχίλη  1997, 110).  Αντίστοιχες

απεικονίσεις  από  την  Εποχή  του  Χαλκού  δεν  υπάρχουν  από  τον  Ελλαδικό  χώρο.  Η  Crowfoot

αναφέρει ότι στην Αίγυπτο η ηλακάτη, µε την έννοια του διχαλωτού εργαλείου που συγκρατεί τις

ίνες, δεν τεκµηριώνεται αρχαιολογικώς νωρίτερα από την Ρωµαϊκή Εποχή (Crowfoot 1931, 29).

Νωρίτερα δεν απαντά, ούτε καν στις αναπαραστάσεις καθηµερινών σκηνών στην τέχνη21.  

Η  λέξη  ηλακάτη  είναι  συγγενής  µε  το  µυκηναϊκό  όρο  a-ra-ka-te-ja που  απαντά  στα

Μυκηναϊκά αρχεία σε σχέση µε οµάδα γυναικών επιφορτισµένων µε εργασία που ταυτίζεται µε το

γνέσιµο (Killen 2007, 50).  Ο όρος a-ra-ka-te-ja αντιπαραβάλλεται προς τον όρο  ne-we-wi-ja που

επίσης  σηµατοδοτεί  οµάδα  γυναικών  µε  εργασία  σχετική  µε  την  υφαντουργία  /  νηµατουργία.

(Τζαχίλη 1997, 129-133).  Έχει υποστηριχθεί ότι οι δύο λέξεις αναφέρονται σε διαφορετική µεν,

παρόµοια  δε,  εργασία  σχετική  µε  την  επεξεργασία  ινών  ή  µαλλιού  (Τζαχίλη  1997,  133-136).

Ωστόσο  η  προφανής  ακόµη  και  στους  µη  ειδικούς  λεξιλογική  σχέση  της  a-ra-ka-te-ja µε  την

ηλακάτην  δηµιουργεί  προβληµατισµό  σχετικά  µε  την  ερµηνεία  της  πρώτης  ως  γνέστρας,  ή

αντιστρόφως, της δεύτερης, ως ρόκας αντί αδραχτιού.  Το ζήτηµα περιπλέκεται ακόµη περισσότερο

από την παρατήρηση ότι σε µία πινακίδα της Κνωσού οι “αλακάτειες” αναφέρονται να παράγουν

ύφασµα,  όχι  κλωστή  (Luján  2010,  378-379,  382).  Σύµφωνα  µε  τον  συγκεκριµένο  µελετητή  η

εξήγηση στη δίσηµη διάσταση της λέξης µπορεί να προκύψει από τα Οµηρικά κείµενα, στα οποία

δεν διαχωρίεται αυστηρά ο καταµερισµός εργασίας µεταξύ γνεσίµατος και ύφανσης (Luján 2010,

383).  Πάντως σε πρόσφατη µελέτη υποστηρίζεται ότι στη Μυκηναϊκή υφαντουργική ορολογία η

λέξη  ηλακάτη  σηµατοδοτεί  το  αδράχτι,  και  επισηµαίνεται  ότι  τόσο  στον  Όµηρο  όσο  και  στον

Πλάτωνα  η  λέξη  χρησιµοποιείται  µε  την  ίδια έννοια  (Del Freo et al.  2010, 355-356). Κατά  τις

Barber και Τζαχίλη, η λέξη πιθανότατα απέκτησε άλλη σηµασία, εκείνην της ρόκας, µε το πέρας

των αιώνων (Barber 1991, 263-264. Τζαχίλη 1997, 133-136).  Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να

αποκλειστεί  η  φιλολογική  µαρτυρία  του  αντικειµένου  που  σήµερα  νοούµε  ως  «ηλακάτη»,  στα

Mυκηναϊκά  κείµενα,  και  εποµένως  να  δεχτούµε  ότι  εκλείπει  η  αρχαιολογική  ορατότητα  του

εργαλείου. Ωστόσο πρόσφατα προτάθηκε ότι τα αινιγµατικά, πήλινα αντικείµενα που ορίζονται στη

21 Ωστόσο η Barber αναφέρει δύο περιπτώσεις χάλκινων ραβδιών της 3ης χιλιετίας από τη Μεσοποταµία, που έχουν 

ερµηνευθεί ως ηλακάτες επειδή το ένα άκρο τους θυµίζει την κεφαλή καρφιού (Barber 1991, 57 και εικόνα 2.19).
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βιβλιογραφία ως “άγκυρες” είχαν χρήση ρόκας (Pullen 2011, 602).  

β) “∆ιµιτείς”

Τα σκεύη που ονοµάζονται “διµιτείς” έχουν βρεθεί κυρίως στην Κρήτη, σε οικισµούς, όπως

για παράδειγµα στη Μύρτο (Warren 1972, 78, 207: Fig.91) αλλά και σε τάφους όπως στη θέση

Σκανιάρη - Λάκκος Οδηγήτριας22 της  Πρώιµης Εποχής του Χαλκού. Επίσης έχει βρεθεί σε ταφικό

σύνολο  της  Μεσοµινωϊκής  περιόδου  στη  Μεσαρά  (Xanthoudides 1924, 78-79) και  σε οικιστικά

κέντρα όπως του Παλαικάστρου, όπου το σκεύος ταξινοµείται ως “κύπελλο” (Bosanquet 1923, εικ.

Vic). Στην ηπειρωτική Ελλάδα έχουν βρεθεί σε Μεσοελλαδικό λακκοειδή τάφο στην περιοχή της

Πύλου (τάφος 1 Κεφαλόβρυσου, Μαρινάτος 1964, 88, Πίν. 90ε) και στον οικισµό στα Νιχώρια

απ'όπου  καταγράφηκε  η  βάση  µίας  πιθανής  φιάλης  µίτου  από  Υστεροελλαδικό  ΙΙΑ  σύνολο

(Carington – Smith 1992, 687, Πιν. 11-34) και τέσσερα ακόµη τεµάχια του σκεύους.  Στο Ακρωτήρι

Θήρας εντοπίστηκε τεµάχιο πήλινου σκεύους µε εσωτερική πήλινη “θηλειά” από το τοίχωµα προς

τον πυθµένα, αλλά η αποσπασµατικότητα του σκεύους και η παράδοξη θέση όσο και το µικρό,

σχετικά,  µήκος  της  “θηλειάς”,  δεν  επιτρέπουν  την  ασφαλή  ταύτισή  του  µε  “διµιτεύ” 23.  Στον

Ελλαδικό χώρο τα σκεύη αυτά είναι κεραµικά, σε αντίθεση µε την Αίγυπτο όπου µαρτυρούνται

αντίστοιχα και από λίθο (Dothan 1963, 101-103).  

Η λειτουργία των “διµιτέων” εικάζεται, µε βάση τις αιγυπτιακές αναπαραστάσεις (Dothan

1963,  105),  ως  λειτουργία  σκευών  συγκράτησης  των  ινών  που  γνέθονται  ή  των  νηµάτων  που

διπλιάζονται για τη δηµιουργία δίκλωνου νήµατος. Μία λεπτοµερή ανάλυση της λειτουργίας του

σκεύους κάνει πρώτος ο Dothan ο οποίος, σε µία παρουσίαση του πλούσιου σχετικού υλικού από

την Συροπαλαιστίνη, συνεκτιµά τις πληροφορίες από την Αιγυπτιακή εικονογραφία αλλά και από

τα  ίδια  τα  σκεύη  που  έχουν  βρεθεί.  Κατά  την  ανάλυση  του  Dothan, στα  σκεύη  τοποθετούνται

κουβάρια  ή  µπάλες  ινών,  ώστε  τα  νήµατα  ή  οι  ίνες,  να  τραβιούνται  περνώντας  κάτω  από  τις

“θηλειές”, για να µην µπερδεύονται µεταξύ  τους, και από εκεί να τις διαπλέκει ο γνέστης ή  η

γνέστρα µε το αδράχτι τους. Η τριβή των νηµάτων στις” θηλειές” πιθανώς προκαλούσε τις εγκοπές

που  παρατηρούνται  συχνά  κάτω  από  τις  λαβές, ενώ  ακέραια  παραδείγµατα  “διµιτέων” από  την

Συροπαλαιστίνη φέρουν εγκοπές και στα χείλη, που επίσης αποδίδονται στην τριβή των νηµάτων

στα σηµεία αυτά (Dothan 1963, 107). Αναφέρεται επίσης ότι τα σκεύη διευκόλυναν την ύγρανση

των ινών οι οποίες  στρίβονται καλύτερα αν περάσουν µέσα από κάποιο υγρό στοιχείο που  έχει

τοποθετηθεί µέσα στην φιάλη (Τζαχίλη 1997, 124).  Η τυπολογία τους ποικίλει, τόσο ως προς τον

αριθµό όσο και ως προς την θέση των εσωτερικών “θηλειών”, ενώ το σκεύος από τον τάφο στο

Κεφαλόβρυσο  Πύλου  είναι  εντελώς  ιδιαίτερο,  καθώς  η  εσωτερική  θηλειά  φαίνεται  να  έχει  στο

22 Προσωπική επικοινωνία µε Φ. Μιχελάκη.
23 Προσωπική επικοινωνία µε .Ε.Νικολακοπούλου.
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κέντρο της οπή µε εξέχον περιχείλωµα. 

∆ιµιτείς  απαντούν σε πολύ  λίγες  περιοχές  του  Ελλαδικού  χώρου, ενώ η χρήση  του  είναι

ευρύτατη στην Αίγυπτο και στη Συροπαλαιστίνη (Τζαχίλη 1997, 125).  Είναι πιθανό το σκεύος να

σχετίζεται  αποκλειστικά  µε  την  νηµατουργία  του  λιναριού,  και  ίσως  η  παρουσία  του  στις

λινοπαραγωγές περιοχές, όπως η Πύλος, να µην είναι συµπτωµατική.  

Το  ζήτηµα  της  προέλευσης  και  της  διασποράς  του  σκεύους  έχει  ενδιαφέρον,  καθώς  ο

Dothan υποστήριξε την Αιγυπτιακή προέλευσή του,  µε βάση την πρώτη αρχαιολογική εµφάνισή

του στον υλικό πολιτισµό της 12ης Φαραωνικής ∆υναστείας (Dothan 1963). Ωστόσο τα Κρητικά

παράλληλα είναι πρωϊµότερα, εφόσον απαντούν σε θέσεις της Πρωτοµινωϊκής περιόδου. Με αυτό

το δεδοµένο ίσως µπορεί να υποστηριχθεί µία Μινωϊκή προέλευση24 και διάδοση σε περιοχές υπό

την Mινωϊκή σφαίρα επιρροής,  που πιθανώς να εξηγούν και την έλλειψη του σκεύους στο βόρειο

Eλλαδικό χώρο.

γ) Αδράχτι

Αδράχτι ονοµάζεται το σύνεργο του γνέστη ή της γνέστρας που ενισχύει την περιστροφή

που δίνει στις  ίνες ο άνθρωπος µε τα δάχτυλά του. Η µορφή του µπορεί να είναι πολύ  απλή ή

περισσότερο σύνθετη. Στην απλή εκδοχή του, το αδράχτι µπορεί να είναι ένα λεπτό ραβδί, µετρίου

συνήθως µήκους, από ξύλο ή οστό. Στην πιο σύνθετη µορφή του µπορεί να είναι φτιαγµένο και

φιλοτεχνηµένο από πολύτιµα υλικά όπως το ελεφαντοστό ή το µέταλλο, ή από µεικτά υλικά όπως

για παράδειγµα ξύλο µε επένδυση χρυσών ελασµάτων (Τζαχίλη 1997, 138, υποσηµ.47. Michailidou

2008, 148). Μπορεί, ακόµη, το αδράχτι να αποτελείται από δύο τµήµατα συνδεόµενα µεταξύ τους

που σηµαίνει ότι έχει ρυθµιζόµενο µήκος και µπορεί, επίσης, να είναι διακοσµηµένο (Τζαχίλη 1997,

118-120).

Στο ένα άκρο του αδραχτιού, µε διαµορφωµένη διχαλωτή απόληξη ή απλώς µία αυλακιά, ή

µε καρφιτσωµένο ένα αγκιστράκι, στερεώνονται οι ίνες που πρόκειται να γνεστούν. Η λειτουργία

του είναι απλή, το αδράχτι τίθεται χειροκίνητα σε περιστροφή, η οποία προκαλεί στρέψη στις ίνες,

είτε µε φορά προς τα δεξιά, δηµιουργώντας νήµα µε τη λεγόµενη στρέψη S, δηλαδή δεξιόστροφη,

όπως  είναι  και  η  κλίση  του  κεντρικού  τµήµατος  του  γράµµατος  αυτού,  είτε  προς  τα  αριστερά,

δηµιουργώντας νήµα µε στρέψη Z, σύµφωνα µε την κλίση του κεντρικού τµήµατος του γράµµατος

αυτού25. Η περιστροφή του αδραχτιού µπορεί να επιµηκυνθεί χρονικά εάν προστεθεί ένα βάρος στο

ραβδί, το οποίο ενισχύει την περιστροφή και επιµηκύνει τον χρόνο περιστροφής. Το βάρος αυτό

λέγεται  σφονδύλι.  Σε  ορισµένες  περιπτώσεις  σε  ένα  αδράχτι  µπορούν  να  στερεωθούν  δύο

σφονδύλια (Τζαχίλη 1997, 120). Είναι γνωστό από εθνολογικές και λαογραφικές πηγές, αλλά και

24 Την προέλευση του σκεύους συζητεί  και η Barber 1991, 75-77.
25 Οι όροι “στρέψη S” και “στρέψη Ζ” είναι περιγραφικοί αλλά έχουν καθιερωθεί στη βιβλιογραφία (βλ. Barber 1991, 

65-68).
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από αρχαιολογικά δεδοµένα, ότι το σφονδύλι µπορεί να τοποθετηθεί ψηλά, χαµηλά, ή στο µέσον

του  ύψους  του  αδραχτιού,  ανάλογα  µε την  επικρατούσα  τεχνολογική  παράδοση (Τζαχίλη  1997,

122-123. Barber 1991, 43). 

Η  αρχαιότερη  χρήση του  αδραχτιού  συνάγεται  από  τα αρχαιότερα  σωζόµενα  σφονδύλια,

επειδή  το ίδιο  το ραβδί  συνήθως  δεν σώζεται λόγω της  οργανικής  φύσης  του  υλικού  του. Στον

Ελλαδικό χώρο βρέθηκαν τα εξής αδράχτια, σε Μυκηναϊκά ταφικά σύνολα :

-  τουλάχιστον  πέντε  ελεφαντοστέινα  αδράχτια  από  το  Υστεροελλαδικό  ΙΙΙ  νεκροταφείο  της

Περατής (Ιακωβίδης 1969Β 350, εικ. 155. Ιακωβίδης 1969Γ, Πίν. 15Α και 23)

- ένα οστέινο αδράχτι που σώζει τον σύνδεσµό του, από τον θαλαµοειδή τάφο Ι:2 στο Μυκηναϊκό

νεκροταφείο της Ασίνης Αργολίδας (Frodin – Persson 1938, 388, εικ. 252) 

- ένα oστέινο ραβδί από την νεκρόπολη της Αγίας Τριάδας κοντά στην Φαιστό έχει ερµηνευθεί ως

αδράχτι (Carington – Smith 1975, 272, εικ. 54α)

- έµµεση µαρτυρία αδραχτιών αποτελούν τα χρυσά ελάσµατα που βρέθηκαν στον Ταφικό Κύκλο Α

των Μυκηνών, σήµερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, και που έχουν ερµηνευθεί ως

επενδύσεις ξύλινων αδραχτιών (Τζαχίλη 1997, 119).

Ορισµένα αδράχτια που έχουν βρεθεί εκτός  του  Ελλαδικού χώρου αξίζει να αναφερθούν

λόγω της παλαιότητάς τους ή λόγω της τεχνικής ή του υλικού κατασκευής τους ή του ιδιαίτερου

µεγέθους τους  :

-  ξύλινα  αδράχτια  από  Νεολιθικές  θέσεις  της  Ελβετίας  σώζονται  σε  διάφορες  περιπτώσεις  και

βαθµούς διατήρησης, ενίοτε µε λινές κλωστές τυλιγµένες γύρω τους (Barber 1991, 55)

- δύο αδράχτια της 3ης χιλιετίας π.Χ. από τη Μεσοποταµιακή θέση  Kish, κατασκευασµένα από

χαλκό και ένα χάλκινο αδράχτι της ίδιας εποχής από της θέση Hissar στο βόρειο Ιράν (Barber 1991,

57)

- ως  αδράχτι  ερµηνεύουν ορισµένοι ερευνητές  ένα  αντικείµενο  από  ασήµι, που  συνίσταται  από

επίµηκες στέλεχος και λεπτό δίσκο περίπου στο µέσον του ύψους του από την θέση Alaca Höyük

της 3ης χιλιετίας π.Χ. (Kosay 1951, Πιν. CXCVII. Barber 1991, 60)

- αδράχτια φτιαγµένα από πολύτιµα υλικά (δύο αδράχτια από χαλκό, ελάσµατα κεχριµπαριού και

χρυσό  και  ασηµένιο  αδράχτι  µε  χάλκινο  σφονδύλι)  είναι  γνωστά  και  από  άλλες  θέσεις  της

Ανατολίας της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού όπως η Horoztepe  και το Karataş (Barber 1991, 61-

62)

- τα αδράχτια της Υστεροχαλκής  θέσης Meggiddo στο Ισραήλ χαρακτηρίζονται από µία ιδιαίτερη

κατασκευαστική λεπτοµέρεια : το στέλεχος αποτελείται από δύο τµήµατα, τα οποία µπορούν να

συνδεθούν µεταξύ τους µέσω µιας καρφίτσας. Ο σύνδεσµος αυτός µπορεί να κρατήσει στη θέση
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του και το σφονδύλι, και συντελεί στην αυξοµείωση του µήκους αλλά και το βάρους του αδραχτιού

(Τζαχίλη 1997, 118. Barber 1991, 62)

- αρκετά ξύλινα αδράχτια έχουν βρεθεί σε Αιγυπτιακές θέσεις, µαζί ή χωρίς το σφονδύλι τους, που

µπορεί και αυτό να είναι ξύλινο26

- ελεφαντοστέινα αδράχτια από την Έγκωµη της Κύπρου της Μυκηναϊκής περιόδου (Åström 1972,

609-610) 

- τέλος, πολύ νεώτερα και πολύ µακριά από τον Μεσογειακό κόσµο, αλλά αξιοµνηµόνευτα λόγω

του  πολύ  µεγάλου  µεγέθους  τους,  είναι  τα  αδράχτια  µίας  φυλής  Αµερικανών  Ινδιάνων  που

απαιτούν και ιδιαίτερο χειρισµό (Kissel 1916, 4, εικ. 27).

δ) Σφονδύλι

Τα αρχαιότερα σωζόµενα σφονδύλια ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής χρονολογούνται

στη  Νεολιθική  βαθµίδα  πολιτισµού.  Στον  Ελλαδικό  χώρο  πρωτοεµφανίζονται  σε  οικισµούς  της

Αρχαιότερης  Νεολιθικής  και  µπορούν  να  διακριθούν  κατ'αρχάς  σε  δύο  είδη  βάσει  της

κατασκευαστικής τεχνικής, σε εκείνα που είναι κατασκευασµένα από όστρακα κεραµεικής και σε

εκείνα που είναι πλασµένα εξ'αρχής ως σφονδύλια (per se) από πηλό. Μία σειρά θέσεων αυτής της

περιόδου έχουν αποδώσει από λίγα σφονδύλια του πρώτου είδους ενώ το αρχαιότερο του δεύτερου

είδους  βρέθηκε  στην  Κόρινθο  (Carington-Smith  1975,  120-121). Η  µορφολογική  ποικιλία  στα

εργαλεία αυτά είναι µεγάλη ως προς το υλικό κατασκευής, το σχήµα τους, το µέγεθός τους και τον

βαθµό καλλωπισµού της επιφάνειάς τους.  

Ως  προς  τα  υλικά  κατασκευής,  τέσσερις  είναι  οι  κυριότερες  κατηγορίες  που  έχουν  τη

µεγαλύτερη διατοπική και διαχρονική παρουσία : το ξύλο, ο πηλός, η πέτρα και το οστό. Ωστόσο

ως σφονδύλι µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε αντικείµενο µε κεντρική οπή, όπως συµβαίνει

µε τα όστρακα, τα κοµµάτια σπασµένων κεραµικών, τα οποία µε µία σχετικά σύντοµη επεξεργασία

του σχήµατος ώστε να γίνει κυκλικό, και µε το κεντρικό τρύπηµα, γίνονται σφονδύλια27. 

Το σχήµα των σφονδυλιών παρουσιάζει ποικιλία τύπων µε πολλές παραλλαγές. Οι γενικές

κατηγορίες  σχηµάτων  της  τοµής  των  σφονδυλιών  παρουσιάζουν  µεγάλη  χρονολογική  και

γεωγραφική  διασπορά  και  συνοπτικά  περιλαµβάνουν  τα  εξής  σχήµατα  :  δισκοειδές,  κωνικό,

αµφικωνικό, σφαιρικό, ηµισφαιρικό και κυλινδρικό28. Πολλές τυπολογίες που έχουν παρουσιαστεί

στη  σχετική  βιβλιογραφία  βασίζονται  σε  αυτό  το  σχηµατολόγιο,  και  διακλαδίζονται  περαιτέρω

αναλόγως  διαφόρων  µορφολογικών  λεπτοµερειών  ή  αναλόγως  των  µεγεθών,  τα  οποία  επίσης

26 Για παράδεγιµα : Brunton & Engelbach 1927, 18 και Πίνακας ΧΙΙΙ. Petrie 1890, Πίνακες  IX και XVIII για σχέδια 

των ξύλινων αδραχτιών, των οποίων παραθέτει φωτογραφία η Crowfoot 1931,  Πίνακας 41. Επίσης Petrie 1917, 53 και 

Πίνακας LXVI.
27 Σύµφωνα µε µία εθνολογική µαρτυρία, ως σφονδύλια έχουν χρησιµοποιηθεί ακόµη και πατάτες (Bouza - Koster 

1976, 35).
28 Το ζήτηµα του σχηµατολογίου, και κατ'επέκτασιν της τυπολογίας, αναπτύσσεται στο Κεφάλαιο 3.
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καλύπτουν  ένα  ευρύτατο  φάσµα.  Κατά  µία  άποψη,  η  τυπολογική  ποικιλία  οφείλεται  στη

διαφοροποίηση  του  προϊόντος,  δηλαδή  το  σχήµα  του  αντικειµένου  επηρεάζει  τη  λειτουργική

απόδοση του αδραχτιού, και κατ' επέκταση την ποιότητα της κλωστής που γνέθεται  (Gleba 2008,

104. Verchecken 2010). 

Το µέγεθος του σφονδυλιού είναι, ωστόσο, η βασικότερη συνάρτηση της λειτουργικής του

απόδοσης. Το µέγεθος εκφράζεται από τις δύο κύριες λειτουργικές παραµέτρους του, το βάρος και

τη διάµετρο (Crewe 1998, 5-7). Το βάρος του πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να επιτελεί την ενίσχυση

της περιστροφής µεν, να µην κάνει τις ευαίσθητες ίνες να σπάνε δε. Η διάµετρος επηρεάζει την

ταχύτητα περιστροφής και εποµένως τον αριθµό στρέψεων ανά εκατοστό κλωστής, ή αλλιώς, το

πόσο σφιχτογνεσµένο ή πόσο χαλαρό είναι το νήµα (Barber 1991, 52. Τζαχίλη 1997, 121). 

Η επιλογή του µεγέθους του σφονδυλιού εκ µέρους του τεχνίτη ή της τεχνίτριας, εξαρτάται

από το επιθυµητό τελικό προϊόν. Αν ο στόχος είναι λεπτή κλωστή, ο γνέστης ή γνέστρα επιλέγει

καλά επεξεργασµένες, λεπτές ίνες,  και ένα µικρό και ελαφρύ σφονδύλι, ώστε αυτές να γνεστούν

χωρίς να σπάσουν από το συνολικό βάρος αδραχτιού και σφονδυλιού (Anderson Strand 2010, 13-

14). Με την ίδια λογική, όσο παχύτερο και σκληρότερο το επιθυµητό νήµα, τόσο µεγαλύτερο και

βαρύτερο πρέπει να είναι το σφονδύλι (Andersson-Strand 2012, 208-209). Οι γενικές αυτές αρχές

τεκµηριώθηκαν µέσα από πειραµατικές δοκιµές που έγιναν από το Κέντρο Έρευνας Υφάσµατος του

Πανεπιστηµίου της Κοπεγχάγης (Μårtensson et al. 2009, 378). 

 Μία άλλη σηµαντική παράµετρος της λειτουργίας του σφονδυλιού είναι η θέση της οπής. Η

επιτυχηµένη λειτουργία του αδραχτιού, που δια του αποτελέσµατος ισοδυναµεί µε καλοστριµµένη,

οµοιογενή  σε  όλο  το  µήκος  της  κλωστή,  προϋποθέτει  οµαλή  περιστροφή. Για  την  οµαλή

περιστροφή  πρέπει  ο  άξονας  περιστροφής  να  είναι  κεντρικός  ως  προς  το  σώµα  του  βαριδιού,

δηλαδή η οπή του σφονδυλιού πρέπει να είναι ανοιγµένη ακριβώς στο κέντρο του.  Σε διαφορετική

περίπτωση η περιστροφή θα είναι ανώµαλη, και η κλωστή που θα σχηµατιστεί θα έχει κόµπους και

δεν  θα  είναι  οµοιογενής  σε  όλο  της  το  µήκος  (Barber 1991, 52).  Ωστόσο  πολλά  προϊστορικά

σφονδύλια  έχουν την οπή  τους  ελαφρώς  έκκεντρη, χωρίς  αυτό όµως  να σηµαίνει  ότι πρέπει να

εξαιρούνται από την ταύτιση των σφονδυλιών, διότι πολλές φορές αυτό είναι αποτέλεσµα κακής ή

απρόσεκτης κατασκευής. 

Θα  πρέπει  στο  σηµείο  αυτό  να  επισηµανθεί  ότι  η  αρχαιολογική  αντιµετώπιση  των

σφονδυλιών  δεν  λαµβάνει  πάντα  υπόψιν  τις  παραµέτρους  της  λειτουργίας  τους.  Ιδιαιτέρως  η

παραδοσιακή  αρχαιολογία  και  οι  παλαιότερες  έρευνες  εστίαζαν  στην  µορφή  των  αντικειµένων

αυτών, µε αποτέλεσµα να διαθέτουµε σηµαντικό όγκο δηµοσιεύσεων µε λεπτοµερείς τυπολογικές

ταξινοµήσεις και αναφορές στα διακοσµητικά σύµβολα που ενίοτε φέρουν τα σφονδύλια, αλλά όχι

αρκετές  πληροφορίες  σχετικά  µε  τις  διαστάσεις  τους.  Ειδικά  το  βάρος  των  σφονδυλιών,  δεν

44



αναφέρεται στις παλαιότερες δηµοσιεύσεις. 

Το σηµείο εφαρµογής του σφονδυλιού πάνω στο αδράχτι είναι ένα τεχνικό ζήτηµα. Οι πηγές

και  σε  αυτήν  την  περίπτωση  είναι  οι  αρχαίες  αναπαραστάσεις  σκηνών  γνεσίµατος  και  τα

εθνογραφικά / λαογραφικά δεδοµένα.  Το σφονδύλι µπορεί να τοποθετηθεί είτε κοντά στο κάτω

άκρο (αδράχτι µε χαµηλό σφονδύλι / “low whorl spindle”), είτε κοντά στο άνω άκρο του (αδράχτι

µε υψηλό σφονδύλι / “high whorl spindle”), ή πιο σπάνια στη µέση του αδραχτιού (Barber 1991,

43, 53.  Τζαχίλη  1997, 122-123). Το  σφονδύλι  τοποθετηµένο στη  µέση  του  αδραχτιού  είναι  µία

σπάνια περίπτωση παράδειγµα της οποίας αποτελεί το ασηµένιο αδράχτι της  Horoztepe  (Barber

1991, 61).   Αδράχτια µε χαµηλό σφονδύλι απεικονίζονται στην  Eλληνική  Kλασική αγγειογραφία

(Κeuls 1983, 219,  ειικ. 14.11b, 14.16, 14.26a) ενώ εκείνα µε υψηλό σφονδύλι χαρακτηρίζουν τις

Aιγυπτιακές αναπαραστατικές σκηνές  (Barber 1991, 48,  εικ. 2.10).  Στο σηµείο αυτό πρέπει να

αναφερθεί  η  αναλογία  που  έχει  παρατηρηθεί  ανάµεσα  στα  αρχαία  και  στα  νέα  αδράχτια  σε

δεδοµένες  γεωγραφικές  περιοχές,  γεγονός  που  υποδηλώνει  ισχυρές  τοπικές  τεχνολογικές

παραδόσεις.  Για  παράδειγµα,  τα  αδράχτια  µε  σφονδύλια  που  συνάντησε  η  Crowfoot στην

περιήγησή της σε Αίγυπτο και Σουδάν κατά τη δεκαετία του 1930 είχαν το σφονδύλι τοποθετηµένο

ψηλά (Crowfoot 1931),  δηλαδή όπως απεικονίζονται και τα αδράχτια στους τάφους του Μεσαίου

και του Νέου Βασιλείου της Αιγύπτου. Αντίστοιχα στη νεότερη Ελλάδα χρησιµοποιήθηκε αδράχτι

µε χαµηλό σφονδύλι (Τζαχίλη 1997, εικ. 28, εικ. 52), όπως δηλαδή και στην Kλασική αρχαιότητα.

Αυτή η “γεωγραφική κατανοµή” των αδραχτιών µε αντίστοιχα χαµηλό και  υψηλό σφονδύλι είναι

παράλληλη µε την γεωγραφική κατανοµή της κυρίαρχης πρώτης ύλης για κάθε περιοχή, λινάρι και

µαλλί  αντίστοιχα  (Barber  1991,  65).  Από  την  Εποχή  του  Χαλκού  δεν  έχουµε  σχεδόν  καµία

πληροφορία  σχετικά  µε  το  προτιµώµενο σηµείο  εφαρµογής  του  σφονδυλιού  στο  αδράχτι,  στην

Αιγαιακή  περιοχή.  Στα  ελεφαντοστέινα  αδράχτια  της  Περατής  το  σφονδύλι  είναι  ψηλά,  είναι

δηλαδή αντίστοιχα των σύγχρονων Αιγυπτιακών (Τζαχίλη 1997, 123). 

ε) Επίνητρο

Επίνητρο  λεγόταν  το  πήλινο  σκεύος  που  κάλυπτε  τον  µηρό  προστατεύοντάς  τον  και

ταυτόχρονα παρέχοντας επιφάνεια κατάλληλη για ένα πρώτο, χειρωνακτικό στρίψιµο των ινών ή

για  την  τακτοποίησή  τους  σε  παράλληλες  οµάδες  προκειµένου  να  σχηµατιστεί  η  κατάλληλη

τουλούπα για το γνέσιµο (Τζαχίλη 1997, 108). Τα µοναδικά επίνητρα που µαρτυρούνται από την

Εποχή του  Χαλκού είναι τρία σκεύη της  όψιµης Μυκηναϊκής  περιόδου  και βρέθηκαν στη Ρόδο

(Xanthoudidis, 1910) . 

στ') Καρούλια τυλίγµατος και «Πηνία» 

Το νήµα, όπως και το σχοινί, µπορεί να τυλιχτεί σε κουλούρες µεγάλες ή µικρότερες, χωρίς

κανένα  καρούλι.  Όµως  είναι  αµφίβολη  η  διατήρηση  της  κουλούρας  αυτής  για  µεγάλο  χρονικό
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διάστηµα. Ειδικά τα λεπτά νήµατα µπορούν εύκολα να ξετυλιχτούν.  Είναι αυτονόητο ότι λόγω του

τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί το αδράχτι, ένα πρώτο τύλιγµα του νήµατος γίνεται πάνω στο ίδιο.

Είναι  πολύ  πιθανόν  το  ίδιο  το  αδράχτι  να  λειτουργούσε  ως  καρούλι  στις  περπτώσεις  που  το

σχηµατισµένο νήµα παραδιδόταν αµέσως για ύφανση στον αργαλειό. Την υπόθεση αυτή στηρίζει

έµµεσα η εικονογραφία της Κλασικής αγγειογραφίας, όπου η σαϊτα του αργαλειού παριστάνεται ως

ένα  απλό  ξύλο  µε  τυλιγµένη  γύρω  του  κλωστή  (Τζαχίλη  1997,  174-175).  Από  την  Εποχή  του

Χαλκού δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε το τύλιγµα του νήµατος, ειδικά για τις περιπτώσεις

που  το  γνέσιµο  θα  γινόταν  χωρίς  εργαλεία,  άρα  χωρίς  καθόλου  αδράχτι,  ή  για  τους  τρόπους

τυλίγµατος  που  θα  απαιτούσε  η  µακρινή  µεταφορά,  το  εµπόριο  του  έτοιµου  νήµατος.  Η  µόνη

κατηγορία  αρχαίων  τεχνέργων  που  έχει  συσχετισθεί  µε  το  τύλιγµα  είναι  τα  λεγόµενα  «πηνία»,

κατηγορία ευρηµάτων που όµως έχει αρκετά προβλήµατα ως προς την ερµηνεία.

Στην βιβλιογραφία την σχετική µε την Εποχή του Χαλκού, επικρατεί µία σύγχυση, η οποία

οφείλεται εν µέρει στο γεγονός ότι ο όρος “πηνίο”, “spool” στα αγγλικά, χρησιµοποιείται για να

ορίσει  µία  πλειάδα  διαφορετικών  κατηγοριών  αρχαιολογικού  υλικού  που  έχουν  ως  κοινό

χαρακτηριστικό  µία  γενική  οµοιότητα  σχήµατος  τοµής,  που  προσιδιάζει  στο  σχήµα  του

αντικειµένου που σήµερα νοούµε ως καρούλι (Andersson et al., 2008, 171). 

Τα “πηνία” ή “spools” της αρχαιολογικής βιβλιογραφίας είναι δύο ειδών. Το πρώτο είδος

περιλαµβάνει τα  διάτρητα µε κεντρική οπή πηνιόσχηµα αντικείµενα, που συχνά απαντούν και ως

“πηνία” στην ελληνική βιβλιογραφία ή “spools” στην αγγλική, και είναι φτιαγµένα από πηλό ή από

λίθο. Η Carington - Smith αναφερόµενη στα αντικείµενα αυτά τα σηµατοδοτεί διττά ( “Bobbins or

Spools”) και είναι η πρώτη που αντιµετωπίζει το πρόβληµα της ερµηνείας τους (Carington – Smith

1975,  123  κ.ε.).  ∆ιευκρινίζει  ότι  δεν  θεωρεί  πιθανή  την  ερµηνεία  των  “spools”  ως  καρουλιών

επειδή κατά την άποψή της η “µέση” του αντικειµένου δεν είναι αρκετά στενή για να µπορέσει να

κρατήσει αρκετή κλωστή  (Carington – Smith 1975, 124). Αντίθετα φαίνεται να υποστηρίζει την

ερµηνεία  τους  ως  αγνύθων,  πρόταση  που  είχε  κάνει  ήδη  ο  Schliemann ανακαλύπτοντας  οµάδα

τέτοιων  πήλινων  πηνίων  στην  Τίρυνθα  (Schliemann  1886,  146,  εικ.  70)  και  η  οποία  βρίσκει

σύµφωνο και τον νεότερο µελετητή του συνόλου από την Τίρυνθα L.Rahmstorf (Rahmstorf 2008,

302). 

Τα πήλινα, αυτά, πηνιόσχηµα αντικείµενα εµφανίζονται συχνά σε οικισµούς ήδη από την

Αρχαιότερη Νεολιθική σε θέσεις της  Hπειρωτικής Ελλάδας, συχνά σε οµάδες  (Carington – Smith

1975, 125), γεγονός που ευνοεί την υπόθεση ότι λειτουργούσαν ως βάρη αργαλειού. Και ενώ ο

Rahmstorf δέχεται την ερµηνεία των αγνύθων για τα πήλινα πηνία, τα διαχωρίζει εντελώς από τα

αντίστοιχα λίθινα, άτρητα αντικείµενα τα οποία ερµηνεύει ως βάρη ζυγού (Rahmstorf 2003, 293 -

300). 
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Η  δεύτερη  κατηγορία  αντικειµένων  που  ονοµάζονται  “πηνία”  ή  “spools” µοιάζουν  στην

τοµή τους  µε τα αντικείµενα της πρώτης, αλλά διαφέρουν ως προς τα δισκοειδή, πεπλατυσµένα

άκρα  και  στενό  µεσαίο  στέλεχος,  το  οποίο  και  διαπερνά  η  κεντρική  διαµπερής  οπή.  Αυτά  τα

αντικείµενα  έχουν  βρεθεί  στον  ορίζοντα  της  Μέσης  Εποχής  του  Χαλκού  στην  Φυλακωπή  της

Μήλου (Renfrew et al. 2007, 403, εικ. 10.1) και στην Αγία Ειρήνη της Κέας (Davis 1986, 97-98,

Table 38c) καθώς και σε Μεσοελλαδικές θέσεις όπως η Λέρνα στην Αργολίδα (Banks 1967, 551 -

564) και ο Άγιος Στέφανος στην Λακωνία  (Janko 2008, 424 - 470). Φαίνεται ότι τα πήλινα αυτά

αντικείµενα είναι χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής καθώς η παρουσία τους εκµηδενίζεται κατά

την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Οι ερµηνείες που έχουν προταθεί για τη χρήση τους τα συνδέουν

µε το λεγόµενο “στηµόνιασµα”, δηλαδή την προετοιµασία του στηµονιού για την εφαρµογή του

στον οριζόντιο αργαλειό, έτσι όπως το ξέρουµε και από την εθνολογική παράδοση (Τζαχίλη 1997,

209). Την ερµηνεία αυτή πρώτη προτείνει η J.Carington Smith (Carington – Smith 1975, 407-410)

και στη συνέχεια υιοθετούν ο  Davis για το αντίστοιχο υλικό της Αγ.Ειρήνης  (Davis 1986, 97-98)

και οι  Cherry και  Davis στην µελέτη του υλικού από τη Φυλακωπή  (Cherry & Davis 2007, 403).

Σύµφωνα  µε  την  ερµηνεία  αυτή,  τα  “πηνία”  αυτά  αποτελούν  έναν  µάρτυρα  της  χρήσης  του

οριζόντιου αργαλειού εδάφους (Τζαχίλη 1997, 199). Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό

η ολοκληρωτική απουσία τέτοιων αντικειµένων από τα νεοανασκαφέντα Μεσοκυκλαδικά επίπεδα

του Ακρωτηρίου Θήρας (Αρχείο Ανασκαφής Θήρας). Εάν, δηλαδή, στην Κέα και στην Μήλο, όπως

και σε Μεσοελλαδικές, Ηπειρωτικές θέσεις, τα πήλινα “πηνία” αυτού του τύπου µαρτυρούν µία

υφαντική τεχνολογία συνυφασµένη µε τον οριζόντιο αργαλειό εδάφους, θα πρέπει να θεωρήσουµε

ότι εξοικείωση του Θηραϊκού Μεσοκυκλαδικού πληθυσµού µε µία τέτοια τεχνολογία, δεν υπήρχε ή

τουλάχιστον δεν τεκµηριώνεται στο ανασκαµένο τµήµα του οικισµού. 

Σε  κάθε  περίπτωση,  όσον  αφορά  τη  δεύτερη  κατηγορία  των  διάτρητων,  πηνιόσχηµων

αντικειµένων, αποµακρυνόµαστε από την συµβατική χρήση του καρουλιού, για απλό τύλιγµα του

νήµατος µε σκοπό τη φύλαξη ή την µεταφορά του, αλλά εξακολουθούµε να µιλάµε για τύλιγµα του

νήµατος  γύρω  από  τα  αντικείµενα  αυτά  µε  σκοπό  το  στηµόνιασµα,  ένα  στάδιο  δηλαδή

µεταγενέστερο του γνεσίµατος. 

β) ο χειρισµός του αδραχτιού

Η αναφορά στον τρόπο ή στους τρόπους χρήσης των εργαλείων του γνεσίµατος βασίζεται

σε  εθνολογικές  µελέτες,  εφόσον  τα  δεδοµένα  από  το  προϊστορικό  Αιγαίο  είναι  ελάχιστα.  Η

εικονογραφία της τέχνης της Φαραωνικής Αιγύπτου λειτουργεί συµπληρωµατικά στη εθνολογική

συµβολή. 

Το γνέσιµο µε εργαλεία προϋποθέτει τον επιτυχή και συντονισµένο χειρισµό, εκ µέρους του
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ανθρώπου, δύο ταυτόχρονων κινήσεων : η πρώτη κίνηση είναι η περιστροφή των ινών ώστε να

σχηµατιστεί κλωστή. Η δεύτερη κίνηση είναι η ακατάπαυστη τροφοδοσία της κλωστής µε νέες ίνες

ώστε να µακρύνει και να “δέσει” η κλωστή. Περιστροφή και τροφοδοσία αντικατοπτρίζονται, όπως

αναφέρθηκε, σε δύο βασικά εργαλεία, το αδράχτι, µε ή χωρίς σφονδύλι, και τη ρόκα (ηλακάτη), ή

οποιοδήποτε άλλο αντικείµενο συγκρατεί τις ίνες. Η παρουσία της ρόκας δεν είναι απαραίτητη, ενώ

ακόµα και όταν χρησιµοποιείται δεν χρειάζεται ιδιαίτερο χειρισµό, παρά µόνο µία συγκράτησή της

µε το χέρι ή κάτω από την µασχάλη, είτε µε ξένο µέσο, όπως η ζώνη του ενδύµατος. Εποµένως, η

εξέταση του γνεσίµατος µε εργαλεία αφορά κυρίως τον χειρισµό του αδραχτιού. 

Κατά την  Crowfoot το γνέσιµο µε εργαλεία µπορεί να διακριθεί σε ορισµένους  βασικούς

τρόπους,  και  η  ειδοποιός  διαφορά  ανάµεσά  τους  είναι  ο  τρόπος  και  ο  βαθµός  ελέγχου  του

αδραχτιού µε τον ανθρώπινο χειρισµό. Έτσι, βασιζόµενοι στις εθνολογικές µελέτες, διαπιστώνεται

κατ'αρχάς ότι µία εξαντλητική καταγραφή των τρόπων µε τους οποίους γίνεται ο χειρισµός του

αδραχτιού  είναι  αδύνατη.  Η  ανθρώπινη  επινοητικότητα  είναι  δυναµική  και  δεν  εξαντλείται  σε

τυπολογίες.  Οι  βασικοί  τρόποι  γνεσίµατος  µε  εργαλείο  µπορούν,  όµως,  να  συνοψισθούν  σε

εκείνους µε την ευρύτερη διαχρονικά και γεωγραφικά επαναλαµβανόµενη παρουσία. Οι τεχνικές

τις  οποίες  η  Crowfoot κατέγραψε τον  προηγούµενο αιώνα  στην  Αίγυπτο  και  το  Σουδάν, και οι

οποίες αποτελούν σηµαντικό σηµείο αναφοράς για την ερµηνεία των αρχαιολογικών δεδοµένων,

είναι οι εξής (Crowfoot 1931, 10 - 20) : 

α) γνέσιµο µε αδράχτι χωρίς σφονδύλι. Το αδράχτι µπορεί σε αυτή την περίπτωση να είναι ένα

απλό  ξύλο  µε  αγκιστροειδή  τη  µία  απόληξη.  Ο  χειρισµός  του  εργαλείου  και  των  υλών  που

παρατήρησε η  Crowfoot σε µία φυλή της Αιγύπτου, συνίσταται σε στριφογύρισµα του αδραχτιού

µεταξύ  αντίχειρα  και  δακτύλων, µε  το  ένα  χέρι.  Η  τροφοδοσία  της  πρώτης  ύλης  στο

περιστρεφόµενο  αδράχτι  γίνεται  µε  το  άλλο  χέρι,  η  δε  πρώτη  ύλη  βρίσκεται  µπροστά  στον

άνθρωπο, επί του εδάφους. Η ερευνήτρια παρατηρεί ότι ο τρόπος αυτός είναι εύκολος αλλά αργός,

το δε προϊόν είναι χονδροειδές και ανοµοιογενές. 

β) Ο δεύτερος τρόπος χειρισµού του αδραχτιού που παρατηρεί η Crowfoot είναι η περιστροφή του

αδραχτιού µέσα στην παλάµη. Σε αυτόν τον χειρισµό τα δάκτυλα δεν παίζουν µεγάλο ρόλο, αλλά

κυρίως  η  κίνηση  του  καρπού  και  των  µυών  της  παλάµης.  Αναφέρεται  ότι  µπορεί  να επιτευχθεί

µεγαλύτερη  ή  µικρότερη  ταχύτητα  περιστροφής,  ανάλογα  µε  την  προτίµηση  του  γνέστη  ή  της

γνέστρας. Ο χειρισµός αυτός παρατηρήθηκε σε Αραβικές φυλές του Σουδάν και κατά µήκος της

ακτής  της  Ερυθράς  Θάλασσας  και  σε  Βεδουίνους  στα  σύνορα  της  Αιγύπτου,  για  το  γνέσιµο

αποκλειστικά µάλλινων ινών. Επιπλέον η  Crowfoot αναφέρει ότι το αδράχτι που χρησιµοποιείται

σε αυτή την τεχνική δεν έχει αγκίστρι ή αγκιστροειδή απόληξη. Μπορεί να µην έχει σφονδύλι, ή

εάν έχει, είναι πάντα τοποθετηµένο ψηλά στο αδράχτι. Ένας τρόπος ελέγχου της τροφοδοσίας των
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ινών  είναι  και  η  συγκράτησή  τους  µε  τα  δάκτυλα  του  ποδιού.  Η  περιστροφή  συνεχίζεται

ακατάπαυστα µέχρι η κλωστή να φτάσει το µήκος του χεριού, οπότε και τυλίγεται στο αδράχτι, και

µετά  αρχίζει  εκ  νέου  τροφοδοσία  και  περιστροφή.  Η  πορεία  του  γνεσίµατος  βελτιώνεται  όσο

µαζεύεται  το  γνεσµένο  µαλλί  στο  αδράχτι,  ενώ  το  αυξανόµενο,  λόγω  της  συσσωρευόµενης

κλωστής,  βάρος  του  αδραχτιού  συµβάλει  στην  επιτάχυνση  της  περιστροφής.  Η  κλωστή  που

σχηµατίζεται µε αυτόν τον τρόπο είναι χονδροειδής αλλά οµοιογενής. Σχετικά µε αυτή την µέθοδο

γνεσίµατος αναφέρεται επίσης ότι η κλωστή που σχηµατίζεται πρέπει να διπλιαστεί πριν από την

ύφανση.  Η ίδιος χειρισµός, δηλαδή η περιστροφή του αδραχτιού µέσα στην παλάµη, όταν αυτό

έχει ενισχυθεί  µε σφονδύλι, µπορεί να  είναι  ακόµη  ταχύτερος. Το σφονδύλι,  όπως  αναφέρθηκε,

είναι τοποθετηµένο ψηλά στο αδράχτι και η τροφοδοσία της κλωστής µε ίνες γίνεται µε τα δάκτυλα

του άλλου χεριού. Το προϊόν αυτής της τεχνικής µπορεί να είναι ένα λεπτό και οµοιογενές νήµα. Η

ίδια τεχνική εφαρµόζεται και για το δίπλιασµα, και σ'αυτήν την περίπτωση οι δύο κλωστές µπορεί

να προέρχονται από δύο διαφορετικά κουβάρια, ή από ένα κουβάρι µε διπλή τυλιγµένη κλωστή.

Τέλος η Crowfoot σηµειώνει ότι η τεχνική του γνεσίµατος µε περιστροφή του αδραχτιού µέσα στην

παλάµη είναι κατάλληλη για τις σχετικά κοντές µάλλινες ίνες. 

γ) Μία άλλη τεχνική γνεσίµατος προϋποθέτει την λαβή και περιστροφή του αδραχτιού και µε τα

δύο  χέρια.  Πρόκειται  για  µία  τεχνική  την οποία  η  Crowfoot δεν  συνάντησε  στο ταξίδι της  στη

σύγχρονη Αίγυπτο και Σουδάν, ωστόσο την αναφέρει διότι της ήταν γνωστή από  άλλες περιοχές29

και  κυρίως  γιατί  απεικονίζεται  στις  Αιγυπτιακές  τοιχογραφίες.  Συγκεκριµένα,  σκηνές  από  τους

τάφους  του  Beni Hasan δείχνουν  ότι  αυτή  η  τεχνική  προϋποθέτει  ένα  σκεύος  µέσα  στο  οποίο

βρίσκεται το  κουβάρι ή τα κουβάρια (έναν διµιτέα), και ένα όρθιο στέλεχος µε διχαλωτή την πάνω

άκρη,  στην  οποία  συγκρατείται  το  νήµα  ή  τα  νήµατα  που  τραβιούνται  από  το  σκεύος,  και

κατεβαίνουν κατόπιν µέχρι το αδράχτι για να γνεστούν ή να διπλιαστούν. Μπροστά από αυτό το

όρθιο  ξύλο  κάθεται  ο  γνέστης  ή  η  γνέστρα  και  κρατάει  µε  τα  δύο  του  χέρια  το  αδράχτι,

στριφογυρίζοντάς  το  και  σχηµατίζοντας  έτσι  το  επιθυµητό  προϊόν  (Newberry  1894,  pl.  4).

Παρόµοια είναι η θέση, η στάση και ο χειρισµός µίας γυναίκας σε τοιχογραφία του τάφου 104 στις

Θήβες, αλλά σε αυτήν την περίπτωση το νήµα δε συγκρατείται από διχαλωτό ξύλο αλλά από έναν

κρίκο  µέσα  από  τον  οποίον  περνάει,  και  ο  οποίος  είναι   στερεωµένος  σε  κάποιο  οριζόντιο

αρχιτεκτονικό στοιχείο, ίσως  το  ταβάνι, ψηλά  και πάνω από  το  κεφάλι της  γυναίκας  (Crowfoot

1931, 16). Η τεχνική αυτή περιγράφεται ως πολύ αργή, το δε προϊόν της κατάλληλο για χονδροειδή

υφάσµατα όπως είναι τα κιλίµια. Θεωρείται επίσης η πλέον κατάλληλη για το δίπλιασµα νηµάτων

που είναι πολύ χοντρά. 

δ) Η τέταρτη τεχνική που αναφέρεται από την  Crowfoot είναι εκείνη µε το στηριζόµενο αδράχτι.

29 H Crowfoot αναφέρει ως παραδείγµατα την Ισπανία και την περίπτωση των Ινδιάνων Salish της Αµερικής. 
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Το αδράχτι στηρίζεται είτε στον µηρό του ανθρώπου που γνέθει, επικλινές, είτε κατακόρυφο στο

έδαφος ή στον πυθµένα ενός ρηχού σκεύους. Στην εθνολογική µελέτη της η Crowfoot διευκρινίζει

ότι η πρώτη παραλλαγή εφαρµόζεται για το µαλλί ενώ η δεύτερη για το βαµβάκι. Στην τεχνική

αυτή η τροφοδοσία και η περιστροφή δεν γίνονται ταυτόχρονα. Όσο γίνεται το τράβηγµα των ινών,

το αδράχτι είναι απλώς ακουµπισµένο στον µηρό, πάνω στον οποίο περιστρέφεται µε το χέρι, µόλις

είναι  ικανή  η  ποσότητα  των  ινών.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  το  µήκος  των  ινών  δεν  είναι

περιοριστικό, τόσο η µακρά όσο και η κοντή ποικιλία µπορούν να γνεστούν, και αυτό είναι ένα από

τα  πλεονεκτήµατα  της  τεχνικής  αυτής.  Η  Crowfoot θεωρεί  ότι  η  τεχνική  αυτή  πιθανώς  να

απεικονίζεται  σε  µία  από  τις  τοιχογραφίες  του  Beni Hasan. Στην  περίπτωση  του  στηριζόµενου

αδραχτιού σε σκεύος ή στο έδαφος, η κατακόρυφη θέση του διευκολύνει την περιστροφή του µε το

ένα χέρι µόνο, όπως γίνεται µε τις σβούρες. Αυτό σηµαίνει µεγαλύτερη ελευθερία για το άλλο χέρι,

το οποίο µπορεί, όσο γίνεται η περιστροφή είτε να τροφοδοτεί µε νέο υλικό, είτε να ανανεώνει την

περιστροφή.  Εποµένως  µε  την  παραλλαγή  αυτή  επιτυγχάνεται  και  πάλι  η  συγχρονία  των  δύο

βασικών  κινήσεων,  τροφοδοσίας  και  περιστροφής,  και  αυξάνει  η  πιθανότητα  για  παραγωγή

οµοιογενούς κλωστής. Η τεχνική είναι κατάλληλη για πολύ λεπτές ίνες και για πολύ λεπτά νήµατα,

και υπήρξε ιδιαίτερα δηµοφιλής για το γνέσιµο του βαµβακιού στην Ινδία. 

ε) Η τελευταία  βασική,  και  κατά  την  Crowfoot πιο  εξελιγµένη,  τεχνική  γνεσίµατος  είναι  µε  το

αιωρούµενο αδράχτι. Το αδράχτι αιωρείται κρεµάµενο από την ίδια την πρώτη ύλη. Με την τεχνική

αυτή οι ίνες επιµηκύνονται από το βάρος του ίδιου του αδραχτιού, επιτυγχάνεται δηλαδή µία διπλή

τροφοδοσία  (“double drafting”).  Το  γεγονός  αυτό  συντελεί  και  στην  οµοιογένεια  της  κλωστής.

Αυτή η τεχνική είναι επίσης ιδιαίτερα ευνοϊκή για την ταχύτητα της περιστροφής. Πρόκειται για

την  τεχνική  µε  τη  διαχρονικότερη  και   ευρύτερη  εφαρµογή  στον  Ελλαδικό  χώρο.  Η θέση  του

σφονδυλιού  πάνω  στο  αδράχτι  δεν  έχει  ιδιαίτερη  σηµασία  για  την  επιτυχία  της  τεχνικής,  και

εξαρτάται  µάλλον  από  πολιτισµικούς  παράγοντες.  Στην  Αίγυπτο  κατά  κανόνα  το  σφονδύλι

απεικονίζεται ψηλά στο αδράχτι (Barber 1991, 53 και Fig. 2.7, Fig. 2.10), µία πρακτική που µάλλον

έγινε παράδοση αν κρίνουµε από τα εθνολογικά παράλληλα της  Crowfoot. Στον Ελλαδικό χώρο,

αντίθετα,  λαογραφικές  µελέτες  δείχνουν  την  επικράτηση  του  αδραχτιού  µε  το  σφονδύλι

τοποθετηµένο  χαµηλά,  και  όσο  οι  αρχαιολογικές  πληροφορίες  επιτρέπουν  να  συµπεράνουµε,  η

παράδοση αυτή υπερίσχυε και στην Κλασική αρχαιότητα (Τζαχίλη 1997, 111 - 112). 

Με τον τρόπο χειρισµού του αδραχτιού σχετίζεται και η φορά περιστροφής του, η οποία

“αποτυπώνεται” και στο προϊόν.  Oι κλωστές στο  πρωτογενές τους γνέσιµο χαρακτηρίζονται από

δύο ειδών στρέψεις, την στρέψη  S κατά την οποία οι ίνες ακολουθούν την κλίση του κεντρικού

τµήµατος του γράµµατος αυτού, ή την στρέψη Z κατά την οποία οι ίνες έχουν πάρει την κλίση του

κεντρικού  τµήµατος  του  γράµµατος  αυτού.  Μία  κλωστή  που  έχει  πρωτογενή  στρέψη  της  µίας
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φοράς, θα αποκτήσει την ακριβώς αντίθετη φορά όταν διπλιαστεί, όταν δηλαδή στριφτεί µαζί µε

µία δεύτερη κλωστή για να δηµιουργηθεί δίκλωνο νήµα. 

Έχει  διαπιστωθεί,  µε  βάση  τα  υπολείµµατα  αρχαίων  υφασµάτων  ότι  οι  δύο  στρέψεις

παρουσιάζουν  µία  ενδιαφέρουσα  γεωγραφική  κατανοµή,  σύµφωνα  µε  την  οποία  τα  πρωτογενή

νηµατουργικά  προϊόντα  των  περιοχών  στη  σφαίρα  επιρροής  του  Αιγυπτιακού  πολιτισµού

χαρακτηρίζονται αποκλειστικά από την στρέψη S ενώ στην Ευρώπη και στο δυτικότερο τµήµα της

Ασίας κατά κανόνα (ο οποίος όµως παρουσιάζει εξαιρέσεις) τα νήµατα έχουν στρέψη Z. ∆εδοµένης

της  σχεδόν  αποκλειστικής  υφαντουργικής  παραγωγής  της  αρχαίας  Αιγύπτου  σε  λινάρι,  για  την

ερµηνεία  αυτής  της  κατανοµής  επιστρατεύτηκε  το  επιχείρηµα  της  τάσης  φυσικής  στρέψης  των

ινών. Ενώ όµως το λινάρι πραγµατικά έχει την τάση να στρέφεται φυσικά προς τα αριστερά, και να

αποκτά στρέψη S, το µαλλί δεν χαρακτηρίζεται από µία συγκεκριµένη τάση φυσικής στρέψης και

µπορεί  να  στραφεί  είτε  προς  τα  αριστερά  είτε  προς  τα  δεξιά  (Barber  1991,  66). Εποµένως  η

εξήγηση δεν επαρκεί για την οµοιογένεια που παρουσιάζει η στρέψη των ευρασιατικών νηµάτων.

Η Barber αναζητά την εξήγηση στην ανθρώπινη κινησιολογία, και διατυπώνει την άποψη ότι ένας

δεξιόχειρ είναι φυσικό να κάνει την κυκλική κίνηση δεξιόστροφα, και εποµένως και τον χειρισµό

του  αδραχτιού  µε την ίδια φορά. Συνδέει όµως  την επιλογή  της  φοράς  περιστροφής  και µε την

επιλογή της τεχνικής γνεσίµατος, διότι όπως παρατηρεί, το γνέσιµο µε αιωρούµενο αδράχτι είναι

φυσικό να προκαλεί δεξιόστροφη κίνηση και στρέψη  Z, ενώ το γνέσιµο µε στηριζόµενο αδράχτι

που στρίβεται πάνω στον µηρό προκαλεί πάντα στρέψη αριστερόστροφη (Barber 1991, 67). Κατά

συνέπεια, η γεωγραφική κατανοµή των δύο ειδών στρέψης των νηµάτων αντικατοπτρίζει και την

τεχνική γνεσίµατος µε αδράχτι, και εν πολλοίς οφείλεται σε αυτήν. ∆εδοµένου ότι στην  Αίγυπτο η

εφαρµογή  του  στηριζόµενου  (και  περιστρεφόµενου)  στο  µηρό  αδραχτιού  ήταν  ο  κανόνας30,  η

δηµιουργία κλωστών µε στρέψη  S ήταν αναπόφευκτη, είτε η πρώτη ύλη ήταν το λινάρι, είτε το

µαλλί.  Αντιθέτως,  στην  Ευρωπαϊκή  ήπειρο  η  παράδοση  δηµιουργίας  πρωτογενών  νηµάτων  µε

στρέψη Z αποδίδεται αφ’ενός στην φυσική τάση του δεξιού χεριού να κάνει κίνηση προς τα δεξιά,

αφ’ετέρου στην επιλογή χρήσης του αιωρούµενου αδραχτιού. 

Το ελληνικό αρχαιολογικό υλικό που έχει σε ένα βαθµό αναλυθεί προς αυτή την κατεύθυνση

είναι περιορισµένο. Η αναφορά στην στρέψη των νηµάτων συχνά δεν είναι εφικτή λόγω της κακής

διατήρησης  της  οργανικής  ύλης, που  συχνά  έχει ορυκτοποιηθεί  ή ασβεστοποιηθεί. Σε  αυτές  τις

περιπτώσεις η µορφή της δοµής της κλωστής δεν είναι εύκολο να επιβεβαιωθεί. Για παράδειγµα,

για  τα  ασβεστοποιηµένα  υφάσµατα  από  το  Μυκηναϊκό  νεκροταφείο  του  Πυλώνα  αναφέρονται

30 Η Barber αναλύει την εικονογραφία στις τοιχογραφίες των τάφων του Beni Hasan και των Θηβών και καταλήγει στο

συµπέρασµα ότι εφαρµοζόταν η εξής τεχνική : πρώτα το αδράχτι περιστρεφόταν πάνω στο µηρό για να πάρει φόρα, και

µετά αφηνόταν να περιστραφεί αιωρούµενο (“The drop spindle is set twirling by a roll with the right hand along the

thigh...and then let go”, Barber 1991, 46).
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νήµατα µε στρέψη  S. ∆εν διευκρινίζεται όµως αν πρόκειται για πρωτογενές νήµα ή για δίκλωνο,

πληροφορία  σηµαντική,  γιατί  στη  δεύτερη  περίπτωση  οι  πρωτογενείς  κλωστές  θα  είχαν  την

“ευρωπαϊκή”  στρέψη  Z.  Ενδεχοµένως  η  ασβεστοποιηµένη  κατάσταση  του  υφάσµατος  να  µην

επιτρέπει πιο λεπτοµερή παρατήρηση της δοµής των νηµάτων. Η πρώτη ύλη θεωρείται το λινάρι,

αλλά  δεν  µπορεί  να  επιβεβαιωθεί,  και  δεν  είναι  σαφές  από  τη  δηµοσίευση  αν  η  υπόθεση  περί

λιναριού  οφείλεται κυρίως  στην  παρατηρηθείσα  στρέψη ή  σε κάποια  άλλα  κριτήρια  (Karantzali

2001, 114 -  115).  Στην  περίπτωση  των  υπολειµµάτων  υφάσµατος  από  το  Ακρωτήρι  Θήρας  τα

πράγµατα είναι πιο σαφή. Η µάλλινη κλωστή που έχει βρεθεί είναι δίκλωνη στρέψης S ενώ οι δύο

κλώνοι, δηλαδή οι πρωτογενείς κλωστές, έχουν στρέψη Z (Moulherat & Spantidaki 2008, 37). Το

λινό ύφασµα που βρέθηκε στον ίδιο οικισµό έχει επίσης δίκλωνα νήµατα στρέψης S των οποίων οι

πρωτογενείς κλωστές θα πρέπει να είχαν στρέψη Z, ενώ ένα άλλο ύφασµα από το Ακρωτήρι Θήρας

έχει στηµόνι δίκλωνο στρέψης S και υφάδι µονόκλωνο στρέψης Z (Σπαντιδάκη & Moulherat, υπό

έκδοση).  Το ύφασµα από το Καστέλλι Χανίων είναι µία σύνθετη περίπτωση, όπως αναφέρθηκε και

παραπάνω σε σχέση µε τις  πρώτες  ύλες  (τσoυκνίδα και τρίχωµα κατσικιού). Και η ύφανσή του

όµως είναι ιδιαίτερη, καθώς εκτός από το στηµόνι και το υφάδι ανιχνεύθηκε και ένα επιπλέον νήµα

διακοσµητικής  µάλλον  σκοπιµότητας.  Το  στηµόνι  είναι  τρίκλωνο  στρέψης  S.  Η  στρέψη  του

υφαδιού,  ζωϊκής  προέλευσης,  δεν  χαρακτηρίζεται  πέραν  του  ότι  είναι  αδύναµη,  ενώ  το

διακοσµητικό νήµα έχει στρέψη 2S31.

2.3. Η βαφή

∆εν έχουµε καµία  άµεση πληροφόρηση από την Αιγαιακή περιοχή για το αν οι οι ίνες που

προορίζονταν για ύφανση βάφονταν πριν ή µετά από την δηµιουργία της κλωστής, ή ακόµη και

µετά την ύφανση, ενώ είναι πιθανόν ότι σε όλο το χρονολογικό εύρος της Εποχής του Χαλκού, και

ανά περιοχή, δεν ακολουθούνταν αποκλειστικά η ίδια σειρά εργασιών. Γραπτές πηγές  από τους

Ανατολικούς λαούς δίνουν µία άποψη των πρακτικών που ακολουθούνταν σε άλλες περιοχές. Για

παράδειγµα υπάρχουν κείµενα σε σφηνοειδή γραφή από την Ugarit όπου σε µία περίπτωση γίνεται

αναφορά για µάλλινο νήµα που βαφόταν µε πορφύρα προτού πωληθεί για να υφανθεί  (Reinhold

1970, 15). Από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έµµεσες και σποραδικές ενδείξεις υπάρχουν

µόνο32, ενώ ενδεικτική µπορεί να είναι η παράδοση της Κλασικής ή της όψιµης αρχαιότητα33.  Ένας

σηµαντικός  παράγων  ο  οποίος  αποτελεί  έµµεση  ένδειξη  είναι  ο  βαθµός  πολυχρωµίας  των
31 Moulherat – Spantidaki : http://ctr.hum.ku.dk/tools/Identification_des_fibres.pdf/
32 Ο Petrie αναφέρει σχετικά µε αιγυπτιακό εύρηµα : “A lump of red, dyed wool, not yet spun , was found” (Petrie 1890,

28).
33 Για παράδειγµα βλ. Forbes 1956, 81 :“In Antiquity wool was usually dyed before spinning, cotton and linen yarns 

were dyed before weaving, only seldom was the finished cloth dyed..”
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υφασµάτων,  όσο  µπορεί  να  µας  είναι  γνωστός  από  την  εικονογραφία  και  από  τα  σωζόµενα

υφάσµατα της Εποχής του Χαλκού, κυρίως από την Αίγυπτο. Όπως επισηµαίνει η  Barber για να

επιτευχθεί πολυχρωµία σε ένα ύφασµα πρέπει τα νήµατα να έχουν χρωµατιστεί µεµονωµένα σε

διάφορες  αποχρώσεις  (Barber  1991,  225).  Από  τα  Μυκηναϊκά  αρχεία  προκύπτουν  έµµεσες

ενδείξεις ότι η σειρά των εργασιών δεν ήταν απόλυτη και καθοριζόταν µάλλον από το είδος του

υφάσµατος που ήταν ο στόχος της παραγωγής : τα µονόχρωµα υφάσµατα µπορούσαν έτοιµα να

βαφούν µετά την ύφανση, αλλά για τα πολύχρωµα υφάσµατα ήταν απαραίτητα νήµατα βαµµένα

πριν  από  την  ύφανση  (Melena 1975, 106). Στο  Ακρωτήρι  Θήρας  ένα  µαρµάρινο  σφονδύλι  έχει

ελάχιστο ίχνος κόκκινου χρώµατος στο τοίχωµα της οπής, κοντά στο χείλος (αρ.κατ. 779).  Αν αυτό

το ίχνος οφείλεται στο νήµα, τότε το συγκεκριµένο σφονδύλι µαρτυρεί γνέσιµο βαµµένων ινών, και

είναι µία έµµεση ένδειξη ότι µπορούσε να γίνει βαφή των ινών πριν από το γνέσιµο.

Η εξέταση των αρχαιολογικών δεδοµένων σχετικά µε τη βαφή των υφάνσιµων ινών έχει δύο

σκέλη  :  πρώτον,  την  διαδικασία,  τον  εξοπλισµό  και  τις  εγκαταστάσεις  που  η  εργασία  αυτή

προϋποθέτει. ∆εύτερον τις χρωστικές ύλες, την προέλευση, την παρασκευή και τη διαθεσιµότητά

τους. 

Το  πρώτο  σκέλος  αφορά  τα  λιγότερο  φθαρτά  υπολείµµατα  αυτού  του  σταδίου  της

υφαντουργικής  παραγωγής.  Η  αναγνώριση  των  εργαστηριακών  εγκαταστάσεων  δεν  είναι

αυτονόητη,  αλλά  προϋποθέτει  την  εκπλήρωση  πολλών  κριτηρίων,  όπως  για  παράδειγµα  τον

εντοπισµό  σταθερών  εγκαταστάσεων για  τις  βιοτεχνικές  εργασίες  που  τις  απαιτούν,  και  τη

συνεύρεση πρώτων υλών, εργαλείων και απορριµµάτων από την κατεργασία των πρώτων υλών, ή

ηµιητελή προϊόντα στον υπό εξέταση, εν δυνάµει εργαστηριακό χώρο (Tournavitou 1988).  Στην

περίπτωση  της  βαφής  των  νηµάτων  ή  /  και  των  υφασµάτων,  και  της  κλωστοϋφαντουργίας

γενικότερα, το ένα από τα κριτήρια δεν µπορεί να ικανοποιηθεί διότι η οργανική φύση των υλικών

δεν επιτρέπει τη διατήρηση απορριµάτων της εργασίας. Σε µία πρόσφατη µελέτη, υιοθετείται µία

µεθοδολογία σύγκρισης βεβαιωµένων εργαστηριακών εγκαταστάσεων της όψιµης αρχαιότητας, µε

παρόµοιας µορφής σταθερές εγκαταστάσεις από προϊστορικές θέσεις, προκειµένου να ελεγχθούν οι

υποθέσεις ταύτισης των τελευταίων µε εργαστήρια βαφής νηµάτων / υφασµάτων  (Alberti 2007).

Κατά την Barber η διαδικασία της βαφής προϋποθέτει, εκτός από το ίδιο το υλικό που πρόκειται να

την δεχτεί, και εκτός από την χρωστική ύλη, τα εξής (Barber 1991, 119) :

-  σκεύη  όπως  γουδιά  και  τριπτήρες  και  φιάλες  /  αγγεία,  τα  οποία  χρησιµεύουν  στην

κονιορτοποίηση των χρωστικών ουσιών και τη διάλυσή τους σε νερό

- Σκεύη ή κατασκευές για το βύθισµα των νηµάτων ή ολόκληρων υφασµάτων µέσα στη

βαφή
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-  Πιθανώς  θερµαντικές  συσκευές  χρειάζονται  για  την  διατήρηση  σχετικά  υψηλής

θερµοκρασίας των βαφών, επειδή κατ'αυτόν τον τρόπο είναι πιο σταθερές 

-  κάποιου  είδους  σκεύος  για  την  περισυλλογή  της  βαφής  που  περισσεύει  από  το  ήδη

βαµµένο νήµα ή ύφασµα, π.χ. κόσκινο

- εγκαταστάσεις ή φυσικό χώρο όπου µπορεί να διοχετευθεί άφθονο τρεχούµενο νερό για το

ξέπλυµα των βαµµένων νηµάτων ή υφασµάτων

-  εγκατάσταση  ή  φυσικός  χώρος  ικανός  να  χωρέσουν  απλωµένα  τα  βαµµένα  νήµατα  ή

υφάσµατα για να στεγνώσει η βαφή τους. 

Εποµένως τα αρχαιολογικά κατάλοιπα της διαδικασίας βαφής των νηµάτων και υφασµάτων, εκτός

των καταλοίπων των χρωστικών ουσιών, µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο οµάδες : α) τα

κινητά  σκεύη  β) τις  σταθερές  εγκαταστάσεις,  είτε  πρόκειται  για  δεξαµενές  βαφής   ή  νερού, µε

συγκοινωνούντα κανάλια, είτε για εκτάσεις στεγνώµατος.

Σχετικά µε το δεύτερο σκέλος, πρέπει να διευκρινιστεί εξ'αρχής ότι εφόσον στον Ελλαδικό

χώρο  δεν  σώζονται  κατά  κανόνα  τα  νήµατα,  πολύ  µικρότερες  είναι  οι  πιθανότητες  διατήρησης

ιχνών χρωµάτων σε αυτά. Εξάλλου η διατήρηση υπολειµµάτων νηµάτων και υφασµάτων συνήθως

οφείλεται σε συνθήκες και διαδικασίες διαβρωτικές και καταστροφικές, όπως είναι η ορυκτοποίηση

και η απανθράκωση. 

Οι χρωστικές ουσίες στην αρχαιότητα ήταν τριών ειδών ανάλογα µε την προέλευσή τους :

ορυκτής  προέλευσης, φυτικής  προέλευσης και ζωϊκής  προέλευσης. ∆εν  έχουν όµως  και  οι τρεις

αυτές κατηγορίες την ίδια αρχαιολογική τεκµηρίωση, ούτε µπορεί να αποδειχτεί απόλυτα ότι όλες

αυτές  οι κατηγορίες  χρησιµοποιούνταν  στην  υφαντουργία  (Barber 1991, 223). Τα  αρχαιολογικά

δεδοµένα  για  την  κάθε  µία  από  αυτές  τις  τρεις  κατηγορίες  θα  παρουσιαστούν  παρακάτω,

προκειµένου να γίνει µία εκτίµηση της σχέσης τους µε την υφαντουργία.  Επισηµαίνεται πάντως ότι

ως ελάχιστο σηµείο αναφοράς του φάσµατος  χρωµάτων των προϊστορικών υφασµάτων µπορεί να

χρησιµοποιηθεί η εικονογραφία της τοιχογραφικής τέχνης, στην οποία απεικονίζονται ενδεδυµένες

ανθρώπινες  µορφές.  Εν  συνεχεία  ακολουθεί  λεπτοµερέστερη  αναφορά  στα  δύο  σκέλη  της

διαδικασίας βαφής των νηµάτων ή / και των υφασµάτων.

α) Οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις βαφής

Στον οικισµό της Μύρτου, στη νότια Κρήτη, τρεις χώροι χρονολογούµενοι στην δεύτερη

οικιστική  φάση  της  θέσης  (Μύρτος  ΙΙ,  Πρωτοµινωϊκή  ΙΙΒ),  οι  χώροι  υπ’αριθµόν  8,  59 και  81,

σχετίστηκαν µε υφαντουργικές εργασίες ανάµεσα στις οποίες και η βαφή, βάσει της συνεύρεσης

παντοειδών κατηγοριών ευρηµάτων  (Warren 1972, 22).  Στον χώρο 8 βρέθηκε µία πήλινη λεκάνη
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µε προχοή,  τοποθετηµένη  πάνω  σε  βάση  από  πατηµένο  χώµα  και  δύο  λίθινες  πλάκες,  ενώ  στο

φυσικό βράχο κάτω από αυτή είχαν λαξευθεί µία κοιλότητα και ένα αυλάκι που οδηγούσε από την

κοιλότητα στους διπλανούς χώρους 9 και 10.  Επιπλέον, µία περιοχή µε υπολείµµατα πυράς, ίσως

εστία, βρέθηκε λίγο πέρα από την πήλινη λεκάνη µέσα στο δωµάτιο 8 (Warren 1972, 25-26). Ο

ανασκαφέας θεωρεί πιθανή την ερµηνεία της εγκατάστασης ως “πλυντηρίου” ερίων. Στο δωµάτιο

59 βρέθηκε µία παρόµοια πήλινη λεκάνη µε προχοή που πατούσε πάνω σε λίθινες πλάκες, ένας

µυλόλιθος, και πήλινα, ρηχά κεραµικά σκεύη. Υλικό από τον πυθµένα της λεκάνης αναλύθηκε και

το αποτέλεσµα της ανάλυσης έδειξε ότι επρόκειτο για ζωϊκά λίπη. Ο Warren συνέδεσε την πήλινη

λεκάνη µε τη πλύση του µαλλιού βάσει της ουσίας που ταυτίστηκε από το εσωτερικό της, και τα

πήλινα σκεύη µε τo βάψιµό τους  (Warren 1972, 54-55). Ενισχυτικό στοιχείο αυτής της ερµηνείας

θεώρησε την εύρεση αγνύθων και απανθρακωµένου ξύλου στο διπλανό δωµάτο 58, που απέδωσε

σε αργαλειό. Στον χώρο 81 βρέθηκαν πήλινη λεκάνη χωρίς προχοή, µεγάλος αµφορέας και άλλα

σκεύη,  ένα  λίθινο  βάρος,  δύο  σφονδύλια,  και  ένας  µυλόλιθος  στην  είσοδο.  Μία  ερµηνεία  που

προτείνεται  για  τον  χρήση  είναι  το  πλύσιµο  των  προβάτων  (Warren  1972,75).  Ο  ανασκαφέας

θεωρεί όµως πιθανή και άλλη χρήση, σχετιζόµενη µε τροφοπαρασκευαστικές διαδικασίες, βάσει

της έρευσης του µυλόλιθου. Ωστόσο νεώτερη έρευνα τεκµηριώνει τη χρήση των µυλολίθων και ως

χρωµατοτριβείων, βάσει της ανάλυσης των υπολειµµάτων χρωστικών ουσιών πάνω στα εργαλεία

(∆εβετζή  2010,  60).  Η  περίπτωση  της  Πρωτοµινωϊκής  Μύρτου  έχει  συζητηθεί  τόσο  από  τον

ανασκαφέα της, όσο και από άλλους µελετητές (Warren, 1972, 26-29, 262-263. Barber 1991, 240.

Τζαχίλη 1972, 93) και έχει αναχθεί σε «Μινωϊκό µοντέλο» οικιακής εργαστηριακής εγκαταστάσης

για την υφαντουργία, συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων βαφής. 

Στη  νησίδα  Χρυσή,  νότια  της  Κρήτης,  στο  Λιβυικό  πέλαγος,  εντοπίστηκε  µικρή

εγκατάσταση της Υστεροµινωϊκής ΙΒ περιόδου.  Ως εργαστηριακή εγκατάσταση παρασκευής της

βαφής από πορφύρα ερµηνεύτηκε το δωµάτιο 3 του κτηρίου Β1 του οικισµού, εξαιτίας της εύρεσης

µεγάλου αριθµού σπασµένων οστρέων του είδους Hexaplex trunculus, σε συνδυασµό µε δύο εστίες

και λίθινα εργαλεία όπως είναι οι κρουστήρες. Ενδείξεις για το επόµενο στάδιο εργασιών, δηλαδή

για την ίδια διαδικασία βαφής ερίων ή υφασµάτων δεν προέκυψαν όµως από την εγκατάσταση στη

Χρυσή  (Brogan et al., 2012, 190). Πάντως, στο δωµάτιο 10 του ίδιου κτηρίου βρέθηκαν και 12

αγνύθες,  ένδειξη για ύφανση σε κάθετο αργαλειό (Apoostolakou et al., 2012, 180 – 181). 

Μία άλλη εγκατάσταση βαφής νηµάτων της Μεσοµινωϊκής ΙΙΒ περιόδου εντοπίστηκε στη

θέση Πεύκα, στη βόρεια ακτή της Κρήτης, στον κόλπο του Μιραµπέλλου. Μία σειρά από εννέα

λαξευτές βαθύνσεις στο φυσικό ασβεστολιθικό βράχο έχουν ερµηνευθεί ως “δεξαµενές” για το νερό

και τις βαφές που απαιτούσαν το πλύσιµο και το βάψιµο των ερίων. Η κλίµακα των εγκαταστάσεων

συνηγορεί στο χαρακτηρισµό τους ως “ανακτορικών”. Στην ερµηνεία της θέσης ως εργαστηριακής

55



εγκατάστασης  επεξεργασίας  και  βαφής  ερίων  συµβάλλουν  οι  µεγάλες  ποσότητες  οστρέων

πορφύρας  που  βρέθηκαν  εκεί,  και  ένας  µεγάλος  αριθµός  τριποδικών  χυτρών,  που  θα  είχαν

χρησιµοποιηθεί  στη  διαδικασία  ετοιµασίας  της  βαφής.  Οι  µελετητές  της  θέσης  θεωρούν  ότι  η

πορφύρα ήταν µόνο µία από τις βαφές που θα παρασκευάζονταν σε αυτό το εργαστήριο. Η χηµική

ανάλυση  των  υπολειµµάτων  των  κεραµικών  σκευών  αναµένεται  να  δώσει  στοιχεία  και  για  τις

υπόλοιπες ουσίες (Betancourt et al., 2012, 183-185).

Εργαστηριακές  εγκαταστάσεις  που  αποδόθηκαν  στη  βαφή  νηµάτων  ή  /  και  υφασµάτων

εντοπίστηκαν  και  σε  άλλη  µία  θέση  της  Ανατολικής  Κρήτης.  Στην  Κάτω  Ζάκρο,  στην  Οικία  Ι,

βρέθηκαν  στεγασµένα,  µικρά  συγκροτήµατα  µε  “πλατφόρµες”.  Οι  “πλατφόρµες”  είχαν  επάνω

λεκάνες µε προχοή, και από κάτω πήλινες λεκάνες ή πίθους, ενίοτε µε επιπλέον έναν πίθο δίπλα,

κεκονιαµένη  δεξαµενή,  δάπεδα  και  πήλινο  αγωγό  αποχέτευσης  (Hogarth  1901,  121-149).  Στο

κτήριο Β  βρέθηκε  εγκατάσταση αποτελούµενη από πήλινη λεκάνη µε προχοή και αυλάκι / αγωγό

από κάτω, ενώ δίπλα από τη λεκάνη βρέθηκε µεγάλος πίθος (Πλάτων 1964, 221-222). 

Ενδείξεις  για  εργαστηριακές  εγκαταστάσεις  βαφής  υπάρχουν  και  σε  άλλες  θέσεις  της

Ανατολικής  Κρήτης, όπως  ο Μόχλος, το Παλαίκαστρο και   ο Παπαδιόκαµπος, συνθέτοντας  την

εικόνα  µίας  δυναµικής  οικονοµικής  δραστηριότητας  που  αναπτύχθηκε  στην  περιοχή  από  τη

Μεσοµινωική ΙΙ περίοδο και εξής (Brogan et al., 2012, 190-191). Θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί

ότι ειδικά όσον αφορά τις λαξευτές κατασκευές που ερµηνεύονται ως “δεξαµενές”, συχνά δέχονται

εναλλακτικές  ερµηνείες  όπως η οινοπαραγωγή  και  η  ελαιοπαραγωγή,  και  έχει  προταθεί  ότι,

δεδοµένης  της εποχικότητας  των εργασιών  αυτών, δεν θα πρέπει  να αποκλειστεί το ενδεχόµενο

πολλαπλών χρήσεων ανάλογα µε την εποχή (Carington-Smith 1975, 63). 

Εκτός της Κρήτης, ανάλογες ενδείξεις αναφέρονται από τη Φυλακωπή, της οποίας η πρώτη

δηµοσίευση περιλαµβάνει την περιγραφή µίας λίθινης δεξαµενής γεµάτης µε αγνύθες, γουδοχέρια

και κύπελλα, και αλλού λίθινες κοιλότητες, χωρίς όµως να µπορεί να αποδειχτεί σύνδεση µε την

υφαντουργική βιοτεχνική δραστηριότητα (Atkinson et al. 1904, 17). 

Στο  Ακρωτήρι  της  Θήρας  έχουν  εντοπιστεί  χώροι  και  σκεύη  παρασκευής  χρωστικών

ουσιών, που  πιθανώς  να  είχαν  ευρύτατη εφαρµογή σε διάφορες  µορφές  τέχνης, και κυρίως  στη

µεγάλη ζωγραφική. Οι ενδείξεις συνίστανται σε µάζες ακατέργαστων, πρώτων υλών από τις οποίες

παράγονται οι χρωστικές, καθώς και σε εργαλεία και σκεύη για την κονιορτοποίηση των ουσιών

αυτών, και σε κεραµικά σκεύη µε κατάλοιπα χρωµάτων, “έτοιµων” για χρήση (∆εβετζή 2010, 37-

54, 58-71). Η σύνδεσή τους µε την κλωστοϋφαντουργία δεν µπορεί να αποδειχθεί, αλλά ούτε να

αποκλειστεί.  Βεβαίως  σε  έναν  πυκνοκτισµένο αστικό  πυρήνα,  όπως  είναι  το  ανεσκαµµένο

Ακρωτήρι, δεν θα ανέµενε κανείς εγκαταστάσεις µεγάλης κλίµακας για τη βαφή ποσοτήτων ερίων

ή νηµάτων. ∆εν µπορούν όµως να αποκλειστούν εργασίες µικρής κλίµακας, όπως η βαφή έτοιµων
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κουβαριών νήµατος. 

β) Οι χρωστικές ουσίες

Οι φυσικές  χρωστικές  ουσίες  µπορούν  να  είναι τριών ειδών ανάλογα  µε  την  προέλευσή

τους: α) ορυκτής προέλευσης β) φυτικής προέλευσης και γ) ζωϊκής προέλευσης. 

Τα  χρώµατα  ορυκτής  προέλευσης  περιλαµβάνουν  κυρίως  κόκκινες  ώχρες,  αλλά  και  σε

αποχρώσεις  του  κίτρινου, πορτοκαλί και καστανού. Αρκετά από αυτά τα ορυκτά χρώµατα ήταν

διαθέσιµα και εκµεταλλεύσιµα κατά την Εποχή του Χαλκού σε οικισµούς της περιοχής του Αιγαίου

(∆εβετζή 2010, 37-45). Οι πηγές τους µπορεί να είναι ώχρες, ασβεστόλιθος, ασβέστης, µαγγάνιο,

κινάβαρι,  οξείδια  µολύβδου  (lead oxides),  αζουρίτης,  lapis lazuli (“Αιγυπτιακό  µπλε”)  και

µαλαχίτης.  Η  επεξεργασία  των  ορυκτών  προκειµένου  να  ετοιµαστεί  η  βαφή,  απαιτεί  τη  χρήση

εργαλείων  κρούσης  και  κονιορτοποίησης  που  σε  µεγάλο  ποσοστό  ήταν  λίθινα  κατά  την

προϊστορική  περίοδο  και  διατηρούν  ακόµη,  όταν  βρίσκονται  στις  ανασκαφές,  υπολείµµατα  της

χρωστικής (∆εβετζή 2010, 58).  

Τα χρώµατα φυτικής προέλευσης µπορούν να εξαχθούν από µία µεγάλη ποικιλία φυτών και

από διάφορα µέρη των φυτών, τα φύλλα, τον φλοιό, τους καρπούς, τα άνθη, τις ρίζες (Barber 2012,

231-235. Sarpaki 2012, 767, Table CLXXXII). Ενδεικτικά αναφέρουµε τα εξής : κίτρινο χρώµα

µπορεί να εξαχθεί από το χαµοµήλι, το χρυσάνθεµο, το φασκόµηλο και το λεµόνι. Κίτρινο χρώµα

δίνουν και άλλα φυτά, όπως είναι ο κρόκος, αλλά και η φλούδα του ροδιού. Τα κρεµµύδια µπορούν

να αποδώσουν αποχρώσεις του κίτρινου, του πορτοκαλί και του καστανού. Από διάφορες ποικιλίες

βατόµουρων  αλλά  κυρίως  από  το   φυτό  λουλάκι µπορεί  να  προκύψουν  αποχρώσεις  του  µπλε

χρώµατος.

Η πιο γνωστή χρωστική ουσία ζωϊκής προέλευσης είναι η πορφύρα, η οποία   ανάλογα µε τη

διαδικασία επεξεργασίας της πρώτης ύλης παίρνει διαφορετικές αποχρώσεις του ιώδους, του µπλε

και  του  κόκκινου  (Barber 1991, 230). Η  χρωστική  ουσία  βρίσκεται  µέσα  σε  έναν  µικρό  αδένα

οστρακόδερµων  διαφόρων  γενών  και  ειδών,  από  τα  οποία  στη  Μεσόγειο  αλιεύονταν  κατά  το

παρελθόν κυρίως τα  Murex brandaris,  Murex trunculus και  Thais hemastroma (Constantinidis &

Karali 2011, 153). Επειδή κάθε όστρεο µπορεί να αποδώσει ελάχιστη χρωστική ουσία, απαιτούνται

µεγάλες  ποσότητες  για  τη  παραγωγή  βαφής  προορισµένης  για  την  υφαντουργία34.  Συνεπώς,  οι

µεγάλοι σωροί από τα κελύφη των οστρέων που αποκαλύπτονται µε τις ανασκαφές, ερµηνεύονται

34 “Recent experimentation has shown that each shell contains 0,1 mg of pure purple-dye. It has previously been noted

that 12,000 M. bandaris produce 1,5 gr of (pure) dye, enough to dye the trim of a single garment” (Reese 1987, 203-

204).  Ωστόσο η  Ruscillo απέδειξε πειραµατικά ότι οι παλαιότερες εκτιµήσεις ήταν υπερβολικές (βλ.  Ruscillo 2005,

105).
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ως  τα  υπολείµµατα  επιτόπιας  επεξεργασίας  των  οστρέων  µε  σκοπό  την  παραγωγή  βαφής,

καθιστώντας  την  πορφύρα  µία  από  τις  πιο  “ορατές”,  αρχαιολογικώς,  κατηγορίες  χρωστικών

ουσιών.  Πρόσφατα  επισηµάνθηκε,  ωστόσο,  και  ένα  µοντέλο  µικρής  κλίµακας  παραγωγής

πορφύρας  (Veropoulidou  et  al.  2008,  171-173).  Ένα  χαρακτηριστικό  της  επεξεργασίας  της

πορφύρας  είναι  το  γεγονός  ότι  είναι  εξαιρετικά  δυσώδης  (Ruscillo  2005,  105).  Συνεπώς  είναι

λογικό να υποτεθεί ότι η διαδικασία αυτή ελάµβανε χώρα µακριά από τους οικιστικούς πυρήνες. Τα

αρχαιολογικά δεδοµένα υποστηρίζουν αυτή την υπόθεση, καθώς  σωροί από κελύφη έχουν βρεθεί

κυρίως σε “ανοιχτούς” χώρους (Jensen 1963)35. Η πρωϊµότερη ένδειξη εκµετάλλευσης του οστρέου

για την εξαγωγή πορφύρας χρονολογείται στη Μεσοµινωϊκή Κρήτη (Barber 1991, 153. Ruscillo

2005, 101)  ενώ έχει διατυπωθεί η άποψη ότι σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο η Κρήτη υπήρξε

πρωτοπόρος στην ανάπτυξη της βιοτεχνίας αυτής, η οποία θα διαδόθηκε κατόπιν πέραν του νησιού,

η δε Μυκηναϊκή λέξη  po-pu-re-ja  πιθανώς αποτελεί “δάνειο” από τη σχετική Μινωϊκή ορολογία

(Palaima 1991,  289).   Εκτός  Κρήτης  ανάλογα  ευρήµατα  αναφέρονται  από  τα  Κύθηρα  από  τη

Μεσοµινωϊή ΙΙΙ φάση και εξής  (Coldstream & Huxley 1972, 36-37),  ενώ στο Ακρωτήρι Θήρας

βρέθηκαν  σπασµένα  όστρεα  ενσωµατωµένα  σε  δάπεδο  (Doumas 1983,  52). Χώροι  παραγωγής

πορφύρας έχουν µελετηθεί προσφάτως και από τη Βόρεια Ελλάδα (Veropoulidou et al. 2008, 173).

Η πορφύρα αναφέρεται και σε τέσσερις πινακίδες της Γραµµικής Β΄ γραφής από την Κνωσό ως po-

pu-re-ja και χαρακτηρίζει υφάσµατα, προφανώς ως προς το χρώµα τους (Palaima 1991, 290).

Άλλα  είδη  του  ζωϊκού  βασιλείου  που  έχουν  χρησιµοποιηθεί  από  τον  άνθρωπο  για  την

εξαγωγή χρωστικών ουσιών είναι κάποια έντοµα.  Από  το έντοµο Kermes vermillio, έντοµο  που

βρίσκεται  στη  Μεσόγειο  πάνω  στις  δρυς,  και  συγκεκριµένα  από  τα  αυγά  του  θηλυκού  (Barber

1991, 230), µπορεί να εξαχθεί µία ουσία που δίνει έντονο κόκκινο χρώµα  (Barber 1991, 230). Το

έντοµο  Cochineal (Dactylopius coccus)  που επιχωριάζει στο Μεξικό, και  Lac (Kerria lacca) που

επιχωριάζει στην Αίγυπτο, συγγενές προς το προηγούµενο, µπορούν επίσης να δώσουν χρωστικές

ουσίες (Karali & Megaloudi 2008, 182).

2.4 H   ύφανση

Αν και η νηµατουργία στην ευρύτερη της έννοια περιλαµβάνει την παραγωγή προϊόντων

όπως είναι τα σχοινιά και τα κορδόνια, στη στενή της έννοια είναι συνδεδεµένη µε την παραγωγή

των νηµάτων λεπτότερης ποιότητας που χρησιµοποιούνται για να παραχθούν υφάσµατα. H ύφανση

βασίζεται  στη  διαπλοκή  δύο  διαφορετικών  συστηµάτων  κλωστής  σε  ορθή  γωνία  µεταξύ  τους

35  Αλλά βλ. και Apostolakou et al.2012, όπου υποστηρίζεται ότι στη νήσο Χρυσή, νοτιοανατολικά της Κρήτης, 

εντοπίστηκε κτήριο στο εσωτερικό του οποίου ελάµβανε χώρα η παραγωγή πορφύρας.
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(Hoffman 1964, 5). Τα  νήµατα  του  κάθετου  συστήµατος  λέγονται  στηµόνια  και  αποτελούν  τον

“σκελετό” του υφάσµατος γι'αυτό και πρέπει να είναι γερά. Τα νήµατα του οριζόντιου συστήµατος

λέγονται υφάδια, και διαπερνώνται ανάµεσα από τα στηµόνια αφού τα δεύτερα έχουν ήδη τεντωθεί

µε κάποιο  τρόπο.  Για  την  επινόηση  της  ύφανσης  έχει  διατυπωθεί  η  θεωρία  ότι  ο  καθοριστικός

παράγοντας υπήρξε η δηµιουργία των µαλακών υφάνσιµων ινών. Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, η

πλοκή ινών στην καλαθοπλεκτική, που προϋποθέτει σκληρά και άκαµπτα στελέχη, προϋπήρξε της

ύφανσης,  η  οποία  επινοήθηκε  µόλις  ο  άνθρωπος  κατάφερε  να  µεταποιήσει  τις  φυσικές  ίνες  σε

µαλακές  και  εύκαµπτες  κλωστές  (Barber  1991,  79).  Όµως  τα  αρχαιολογικά  δεδοµένα  δεν

αποδεικνύουν  µία  τέτοια  αλληλουχία,  αντιθέτως  φαίνεται  ότι  καλαθοπλεκτική  και  υφαντουργία

συνυπήρχαν  στις  πρωϊµότερες  πολιτισµικές  βαθµίδες  στις  οποίες  διαπιστώνονται  ανασκαφικά,

δηλαδή  στην  πρώιµη  Νεολιθική  (Τζαχίλη  1997,  9),  ενώ  η  συστροφή  φυσικών  ινών  και  η

δηµιουργία κορδονιού είναι µία τεχνολογική κατάκτηση για την οποία υπάρχουν ενδείξεις ήδη στην

Παλαιολιθική Εποχή (Barber 1991,  39). Οι µαλακές ίνες προκειµένου να πλεχθούν απαιτούν ένα

µέσο σταθεροποίησης, και η επινόηση του αργαλειού κάλυψε ακριβώς αυτήν την ανάγκη  (Barber

1991, 80).  Η αντιµετώπιση της ανάγκης όµως πήρε διαφορετική µορφή ανά χρονική περίοδο και

ανά περιοχή, µε αποτέλεσµα την επινόηση αργαλειών διαφόρων µορφών, παρά το γεγονός ότι η

βασική αρχή λειτουργίας είναι κοινή σε όλους (Τζαχίλη 1997, 145-148). 

Το  κοινό  χαρακτηριστικό  των  αργαλειών  κάθε  τύπου  είναι  ότι  κρατάνε  τεντωµένες  τις

κλωστές της µίας κατεύθυνσης, τα στηµόνια, ώστε να διαπλεκούν ανάµεσά τους οι κλωστές της

άλλης κατεύθυνσης, τα υφάδια. Τα µηχανικά στοιχεία που διαφοροποιούν τους τύπους αργαλειών

είναι α) ο τρόπος µε τον οποίο τεντώνονται τα στηµόνια β) ο τρόπος µε τον οποίο διαχωρίζονται τα

στηµόνια αναλόγως της ύφανσης και γ) τα διάφορα επιπλέον δοµικά στοιχεία του εργαλείου που

µηχανοποιούν περαιτέρω τις διαδικασίες διαπλοκής των νηµάτων.

Παρακάτω θα γίνει σύντοµη αναφορά σε έναν ιδιαίτερο τύπο, τον “αργαλειό µέσης” και

κατόπιν στους δύο βασικούς τύπους αρχαίων αργαλειών, τον οριζόντιο και τον κάθετο. Θα πρέπει

όµως να επισηµανθεί ότι µε αυτούς τους τύπους δεν εξαντλούνται όλες οι τεχνικές λύσεις που ο

άνθρωπος επινόησε για το τέντωµα των νηµάτων και την επιτάχυνση της διαπλοκής των νηµάτων. 

 Ανάλογα µε το είδος του εργαλείου, τα υλικά του και τα δοµικά στοιχεία του, ποικίλουν και

τα  υλικά  κατάλοιπα  που  αναµένονται  σε  αρχαιολογικές  ανασκαφές,  και  που  µπορεί  να  είναι

µηδαµινά σε ορισµένες περιπτώσεις. Τα είδη των αργαλειών έχουν ως εξής : 

α) Αργαλειός µέσης

Ο “αργαλειός µέσης” είναι µία απλή σύλληψη, όπου ο άνθρωπος γίνεται µέρος, στέλεχος θα

λέγαµε, του εργαλείου. Ουσιαστικά ο άνθρωπος ζώνεται το ένα άκρο του στηµονιού. Το άλλο άκρο

µπορεί να δεθεί σε ένα άλλο σηµείο ενώπιον του ανθρώπου, παραδείγµατος χάριν σε ένα δέντρο ή
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σε έναν στύλο (Τζαχίλη 1997, 146-147). Το υφάδι περνιέται ανάµεσα στο στηµόνι µε τα χέρια όπως

και  στους  άλλους  απλούς  αργαλειούς.  Το  χαρακτηριστικό  αυτού  του  αργαλειού  είναι  το

περιορισµένο φάρδος που µπορεί να πάρει το στηµόνι, που τον κάνει κατάλληλο για την ύφανση

στενών ζωνών και λωρίδων.   Η Barber διευκρινίζει ότι ενδείξεις για τη χρήση τέτοιων αργαλειών

από την προϊστορία δεν επιβιώνουν, εξάλλου τα δοµικά στοιχεία τους είναι από οργανικά, φθαρτά

υλικά, αλλά έχουν βρεθεί στενές λωρίδες υφάσµατος από προϊστορικές θέσεις (Barber 1991, 81).

Aυτός ο τύπος είχε µεγάλη διάδοση στη Νότιο Αµερική και Μεξικό  (Τζαχίλη 1997, 148), ενώ ο

Forbes αναφέρει ότι η χρήση του γινόταν σε νεώτερους χρόνους και από τους νοµάδες της Εγγύς

Ανατολής (Forbes 1956, 194).

β) Οριζόντιος αργαλειός εδάφους

Σε αυτόν τον τύπο αργαλειού τα στηµόνια δένονται σε δύο ξύλινα ραβδιά που στηρίζονται

σε  ξύλινους  πασσάλους  µπηγµένους  στο  έδαφος.  Αρχαιολογική  παρουσία  αυτού  του  είδους

αργαλειού, παρά το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία του είναι ξύλινα, έχει διαπιστωθεί εµµέσως, κυρίως

µέσω  της  αναπαραστατικής  τέχνης,  στην  Αίγυπτο  και  στη  Μεσοποταµία,  µε  την  τελευταία  να

θεωρείται και η γενέτειρα του τύπου (Barber 1991, 83-90). Πολλές πληροφορίες σχετικά µε τους

αργαλειούς  αυτούς  προκύπτουν  από  την  εικονογραφία  των  σφραγιδοκυλίνδρων  από  διάφορες

Μεσοποταµιακές θέσεις (Breniquet 2010, 91).  Σε σχέση µε το νήµα, εκείνο που είναι σηµαντικό να

σηµειωθεί είναι ότι το υφάδι για την ύφανση σε τέτοιο αργαλειό µπορούσε να µην ξεπερνά µήκος

τέτοιο που να φτάνει για δύο “περασιές”, δηλαδή δύο φορές το πλάτος των στηµονιών, και αυτό

είναι κάτι που διαπιστώνεται από τα ίδια τα υφάσµατα, συγκεκριµένα τα Αιγυπτιακά. Κάτι τέτοιο

λύνει και το θέµα της ύπαρξης ή µή, µποµπίνας νήµατος ή σαϊτας, διότι τόσο κοντή κλωστή µπορεί

να περνιέται και µε το χέρι (Barber 1991, 85).

γ) Κάθετος αργαλειός

∆ύο βασικές παραλλαγές του κάθετου αργαλειού είναι γνωστές. Η  Barber ταξινοµεί αυτές

τις δύο παραλλαγές µε κριτήρια εξέλιξης και θεωρεί την απλούστερη µορφή ως πρωϊµότερη. Βάσει

της κατάταξής της αυτής, ως πρωτόγονο τύπο θεωρεί τον κάθετο αργαλειό µε δύο δοκάρια πάνω

και κάτω, τα οποία αποτελούν και το πλαίσιο στο οποίο τεντώνονται τα στηµόνια. Από αυτόν τον

πρωτόγονο  τύπο υποστηρίζει ότι προήλθε η εξελιγµένη µορφή του  κάθετου αργαλειού  µε βάρη

(Barber 1991, 82). Η Τζαχίλη  επισηµαίνει  ότι  ένα  τέτοιο  σύστηµα  κατάταξης,  εξελικτικό,  είναι

µάλλον υπερβολικό δεδοµένων των αποσπασµατικών στοιχείων που  έχουµε για την εξέλιξη του

αργαλειού,  και  δεδοµένης  της  εθνοαρχαιολογικής  µαρτυρίας,  βάσει  της  οποίας  διάφοροι  τύποι

αργαλειών,  περισσότερο  ή  λιγότερο  µηχανοποιηµένοι,  έχουν  σύγχρονη  χρήση  αναλόγως  του

πολιτισµού στον οποίον διαπιστώνονται  (Τζαχίλη 1997, 145-146, 148). Την πρώτη παραλλαγή θα

ορίζουµε εδώ ως “κάθετο αργαλειό” και τη δεύτερη ως “κάθετο αργαλειό µε βάρη”, σύµφωνα µε
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την τυπολογική ταξινόµηση της Τζαχίλη (Τζαχίλη 1997, 147).

Για  τον  πρώτο  τύπο  ο  Forbes αναφέρει  ότι  η  προέλευσή  του  είναι  πιθανότατα  η

Συροπαλαιστινιακή  περιοχή  (Forbes  1956,  198) όπου  η  χρήση  του  συνεχίστηκε  µέχρι  και

πρόσφατα, όπως και στη Μικρά Ασία, Βόρεια Αφρική και στην Ελλάδα. Στην Αίγυπτο της Εποχής

του  Χαλκού,  ο  αργαλειός  αυτός  απεικονίζεται  σε  τοιχογραφίες  τάφων  των  Θηβών  που

χρονολογούνται στο Νέο Βασίλειο και η εργασία στον αργαλειό αυτό γίνεται από άντρες  (Forbes

1956, 197. Τζαχίλη 1997, 153). Ο τύπος αυτός έχει περιορισµένη αρχαιολογική “ορατότητα” λόγω

του ότι είναι φτιαγµένος εξ' όλοκλήρου από ξύλο. ∆εδοµένα για τη χρήση του στον Ελλαδικό χώρο

κατά την προϊστορία δεν έχουµε.

Στον δεύτερο τύπο, τον κάθετο αργαλειό µε βάρη,  τα στηµόνια στερεώνονται από τη µία

άκρη τους σε ένα πάνω δοκάρι, αλλά στην κάτω άκρη τους τεντώνονται από βαρίδια στα οποία

προσδένονται µε κάποιον τρόπο, τις λεγόµενες αγνύθες, που συνηθέστερα είναι κατασκευασµένες

από πηλό, αλλά µπορεί να είναι και από λίθο ή, αργότερα, στις ιστορικές περιόδους, από µέταλλο

(Τζαχίλη 1997, 178-181). Ο κάθετος αργαλειός µε βάρη έχει απεικονιστεί σχηµατοποιηµένος ως

σύµβολο της Γραµµικής Α' γραφής καθώς και στη Γραµµική Β΄ (Packard 1970, 35. Del Freo et al.

2010,  351). Αυτή  είναι  και  η  µοναδική  περίπτωση  προϊστορικής  απεικόνισης  αργαλειού  στον

Αιγαίο η οποία µάλιστα δίνει και ένα  terminus post quem  για την χρήση αυτού του τύπου, στη

Μεσοµινωική περίοδο (Barber 1991, 92). Θα πρέπει να θεωρηθεί  όµως ότι η τεχνολογία αυτή ήταν

σε χρήση τουλάχιστον όπου βρίσκονται αγνύθες, οι οποίες σηµατοδοτούν την παρουσία και την

χρήση  του,  ελλείψει  του  φθαρτού  “σκελετού”  του  από  οργανικά  υλικά,  και  τις  οποίες

διαπιστώνουµε ανασκαφικώς ήδη από τη Νεολιθική περίοδο, τόσο στη Βόρεια όσο και στη Νότια

Ελλάδα, καθώς και στην Κρήτη (Carington – Smith 1975).

Μία  σύντοµη  αναφορά  στις  αγνύθες  κρίνεται  απαραίτητη,  καθώς  αυτή  η  κατηγορία

αντικειµένων αποτελεί τη συχνότερη αρχαιολογική µαρτυρία της ύφανσης στο προϊστορικό Αιγαίο.

Όπως  αναφέρθηκε,  οι  αγνύθες  λειτουργούν  ως  βάρη  που  τεντώνουν  τις  κλωστές  του  κάθετου

συστήµατος νηµάτων του αργαλειού, δηλαδή τα στηµόνια. Γι'αυτό το λόγο οι περισσότεροι τύποι

αγνύθων έχουν τουλάχιστον µία διαµπερή οπή, η οποία διευκολύνει την πρόσδεση και ανάρτησή

τους, αν και η πρόσδεση µπορεί να γίνει και χωρίς οπή36. Ο τρόπος πρόσδεσης των στηµονιών στις

αγνύθες έχει µελετηθεί κυρίως από τη Τζαχίλη, βάσει σηµαδιών και αποτυπωµάτων που φέρουν οι

πήλινες, κυρίως, αγνύθες δισκοειδούς τύπου µε οπή / οπές, κοντά στην περιφέρεια (Τζαχίλη 2007,

262-271). 

Τα πειράµατα  που  έγιναν  στο  Κέντρο  Έρευνας  Υφάσµατος  του  Πανεπιστηµίου  της

36 Η Hoffman  περιγράφοντας το στήσιµο ενός αργαλειού αντιπαραβάλλει τις µεν από τις δε : “They were made of

soapstone with holes pierced through them and replaced the ones they had had before, which were the common local

type without holes” (Hoffmann 1964, 39). 
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Κοπεγχάγχης  (CTR) µε  οµοιώµατα  προϊστορικών  αγνύθων,  που  χρησιµοποιήθηκαν  σε

εναλλακτικές διατάξεις, αλλά πάντα για απλή ύφανση (tabby weave), κατέδειξαν ότι η επιλογή του

κατάλληλου  τύπου  αγνύθας  εξαρτάται  από  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  του  επιθυµητού  τελικού

προϊόντος  και  ότι  οι  λειτουργικές  παράµετροι  των  αγνύθων  είναι  το  βάρος  και  το  πάχος  τους

(Μårtensson et al. 2009,  378). Το σχήµα τους, ως συνάρτηση του  µέγιστου  πάχους τους, παίζει

εποµένως σηµαντικό ρόλο στο αποτέλεσµα της ύφανσης. Θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι ο

τύπος  και  το  µέγεθος  της  αγνύθας  “συµπυκνώνουν”  και  αποτελούν  την  υλική  έκφραση  της

τεχνογνωσίας που κατείχαν οι τεχνίτες και οι τεχνίτριες του αργαλειού, που πιθανώς να ήταν και οι

κατασκευαστές  των  αγνύθων.  Η  λειτουργική  προσέγγιση  στην  ανάλυση  των  προϊστορικών

αγνύθων έχει ανοίξει νέους δρόµους στην ερµηνεία τους, καθώς επιτρέπει τον έλεγχο υποθέσεων

για την ανασύσταση της µορφής των υφασµάτων που παράγονταν µε αυτές (Cutler 2012, 152-153.

Cutler et al. 2013, 115). 

Οι  τύποι  αγνύθων  που  είναι  γνωστοί  από  προϊστορικές  θέσεις  του  Ελλαδικού  χώρου

παρουσιάζουν µία µεγάλη ποικιλία ανά περιοχή, ανά περίοδο και ανά πολιτισµικό µόρφωµα. Οι

βασικοί  τύποι  είναι  ο  κυλινδρικός,  ο  πυραµιδοειδής/κωνικός,  ο  σφαιροειδής,  ο  κυβοειδής,  ο

δισκοειδής µε διάφορες παραλλαγές και κατ'εξαίρεση ο µηνοειδής37.  

 Στο νησιωτικό  χώρο  του  Αιγαίου οι  τύποι  αγνύθων που  απαντούν κατά  την  Εποχή  του

Χαλκού διαφοροποιούνται αναλόγως της περιόδου και της περιοχής. Τα δεδοµένα σε µεγάλο βαθµό

εξαρτώνται  από  τον  τύπο  των  γνωστών  αρχαιολογικών θέσεων,  διότι  οι  αγνύθες  βρίσκονται

συνήθως σε οικισµούς και όχι σε νεκροταφεία. 

Είναι γνωστό ότι στις Κυκλάδες οι οικισµοί της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού που έχουν

ανακαλυφθεί  είναι  λίγοι,  και  έτσι  η  γνώση  µας  για  την  τεχνολογία  του  αργαλειού  στην

πρωτοκυκλαδική εποχή, περιορισµένη. Από τους τρεις πληρέστερα ανεσκαµένους οικισµούς των

Κυκλάδων µε διαχρονική κατοίκηση καθ'όλη τη διάρκεια της  Εποχής του Χαλκού, Αγία Ειρήνη

Κέας, Φυλακωπή Μήλου και Ακρωτήρι Θήρας, µόνο η πρώτη έχει δώσει δείγµατα αγνύθων από

επίπεδα Πρωτοκυκλαδικά. Συγκεκριµένα, από τις αποθέσεις των Περιόδων ΙΙ-ΙΙΙ της Αγίας Ειρήνης

δηµοσιεύθηκαν δεκαεπτά πήλινες δισκοειδείς αγνύθες του απιόσχηµου/ωοειδούς / πυραµιδοειδούς

τύπου. Όλες έχουν µία οπή διαµπερή κοντά στο ένα στενό άκρο (Wilson 1999, 160, Πιν. 100). Οι

αγνύθες  της  Αγίας  Ειρήνης έχουν χαρακτηριστεί “ανατολίζοντος” τύπου (Davis 1984  162). Από

Πρωτοκυκλαδικά  επίπεδα  της  Αγία  Ειρήνης  προέκυψαν  και  λίθινες  αγνύθες,  οι  οποίες

δηµοσιεύονται ξεχωριστά, ως λίθινα βάρη (Wilson 1999, 154-155).  Παρόµοια ευρήµατα, αν και

ολιγάριθµα, προέκυψαν από τον Πρωτοκυκλαδικό Πάνορµο της Νάξου (∆εβετζή 2014, 338-340,

413, 415).  Και  στις  δύο  περιπτώσεις  η  ταύτιση  των  λίθινων  βαρών  µε  αγνύθες  δεν  µπορεί  να

37 Για µία πλήρη, “πανελλαδική” τυπολογία των προϊστορικών αγνύθων βλ. Carington - Smith 1975.
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αποκλειστεί. Έτι, η Αγία Ειρήνη και ο Πάνορµος αποτελούν δύο περιπτώσεις που τεκµηριώνουν

την  άποψη  ότι  η  τεχνολογία  του  κάθετου  αργαλειού  µε  βάρη  ήταν  σε  χρήση,  σε  ορισµένες,

τουλάχιστον, Πρωτοκυκλαδικές κοινότητες38, παρά την αντίθετη γενική εντύπωση που επικρατεί,

και  κατά  την οποία  ο κάθετος  αργαλειός  δεν ήταν γνωστός στις  Κυκλάδες πριν από την Μέση

Εποχή του Χαλκού και την διάδοση της Μινωϊκής παραλλαγής του.  Στοιχεία προέκυψαν και από

την  αγροτική,  Πρωτοκυκλαδική  θέση  στη  Μαρκιανή  της  Αµοργού.  Εκεί  βρέθηκε  ένα

παραληλλεπίπεδο αντικείµενο µε δύο διαµπερείς οπές, κάθε µία ανοιγµένη σε ένα από τα στενά

άκρα, που έχει ερµηνευθεί ως αγνύθα, κυρίως βάσει της οµοιότητάς του µε τις Κρητικές κυβοειδείς

αγνύθες (Gavalas 2006, 207). Ωστόσο, και τα πολυπληθή σφονδύλια που βρέθηκαν στη Μαρκιανή

τυγχάνουν, στη δηµοσίευσή τους, και µίας ερµηνείας που τα ταυτίζει µε αγνύθες (Gavalas 2006,

250).  Στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο, ο κάθετος αργαλειός τεκµηριώνεται στην Πρώιµη

εποχή  του  Χαλκού  στα  νησιά  της  Θάσου  και  της  Λέσβου,  καθώς  αγνύθες   κυλινδρικού  τύπου

βρέθηκαν στον Άγιο Ιωάννη της Θάσου από την πρώιµη φάση της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού

(ΠΕΧ Ι, βλ. Papadopoulos et al., υπό έκδοση), και στη Θερµή Λέσβου (Lamb 1936).

Η  Μέση  Εποχή  του  Χαλκού  είναι  η  περίοδος  της  ευρύτατης  διάδοσης  της  Κρητικής

υφαντουργικής  τεχνολογίας (Τζαχίλη 1997, 181.  Cutler 2012, 146-147). Οι αγνύθες δισκοειδούς

τύπου µε µία ή δύο οπές πρόσδεσης, και συχνά ρηχή αυλάκωση στην περιφέρεια πάνω από την

οπή,  είναι  διαγνωστικές  αυτής  της  διάδοσης.  Τέτοιου  τύπου  αγνύθες  έχουν  βρεθεί  σε  µεγάλες

ποσότητες  στην  Αγία  Ειρήνη  της  Κέας  και  στο  Ακρωτήρι  της  Θήρας  όπου  η  παρουσία  τους

τεκµηριώνεται νωρίς στη Μεσοκυκλαδική περίοδο  (Overbeck 1989. Davis 1986, 97. Tζαχίλη υπό

έκδοση.  Vakirtzi  υπό  έκδοση) αλλά  και  στη  Φυλακωπή  της  Μήλου  (Renfrew 1985,  331,  334.

Cherry & Davis 2007, 403-405).   Ο τύπος αυτός κυριαρχεί και στα επίπεδα της Ύστερης Εποχής

του Χαλκού  στα αντίστοιχα νησιά (Cummer & Schofield 1984, 42. Τζαχίλη 2007, 262-271) αλλά

και ευρύτερα στο Αιγαίο, όπως για παράδειγµα στη Λήµνο (Boulotis 2009, 185-186) και στη Ρόδο

(Παπάζογλου-Μανιουδάκη  1982,  177-178),  ακόµη  και  σε  παράκτιους  οικισµούς  της  ∆υτικής

Μικράς Ασίας (Gleba & Cutler 2012, 113-114). Το φαινόµενο αυτό έχει θεωρηθεί ως µία ακόµη

υλική έκφραση του “εκµινωϊσµού” του Αιγαίου που σταδιακά περνάει στην πολιτισµική επιρροή

της Παλαιοανακτορικής και της Νεοανακτορικής Κρήτης (Davis 1984, 161-163). Aξίζει όµως να

επισηµανθεί ότι, από τους ποικίλους τύπους αγνύθων που τεκµηριώνονται στις Κρητικές θέσεις,

και οι οποίοι παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία (Burke 2010, 51-60 , Militello 2012, 337. Cutler et al.

2013),  µόνο ο δισκοειδής τύπος γνωρίζει αυτή την ευρύτατη διάδοση και τελικά θεωρείται ως η

κατεξοχήν “Μινωϊκή αγνύθα”. Είναι πιθανόν εποµένως ότι η διάδοση του συγκεκριµένου τύπου

38 Από τον καλύτερα ανεσκαµένο, µέχρι σήµερα, Πρωτοκυκλαδικό οικισµό, τον Σκάρκο της Ίου, δεν έχουν δηµοσιευθεί

µέχρι στιγµής βάρη αργαλειού. 
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οφείλεται και σε κάποιο τεχνολογικό πλεονέκτηµα που ο τύπος αυτός θα προσέφερε έναντι των

άλλων τύπων. Η λειτουργική προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια στη µελέτη των

αγνύθων, ελπίζεται ότι θα δώσει κάποιες κατευθύνσεις για την εξήγηση του φαινοµένου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

3.1   Μεθοδολογικές αρχές

 Η  βασική  µεθοδολογική  αρχή  αυτής  της  µελέτης  είναι  ότι  τα  σφονδύλια των  αδραχτιών

είναι πολιτισµικοί, τεχνολογικοί και οικονοµικοί δείκτες της προϊστορικής νηµατουργίας. 

Είναι πολιτισµικοί δείκτες διότι, όπως όλα τα τέχνεργα, και τα σφονδύλια χαρακτηρίζονται

από µορφολογική ποικιλία. Η µορφολογική ποικιλία είναι ένα φαινόµενο του υλικού πολιτισµού

που  έχει  σχετισθεί  µε  την  έννοια  της  πολιτισµικής  ταυτότητας.  Η  µορφολογική  ανάλυση  των

τεχνέργων,  εν  προκειµένω  των  σφονδυλιών,  δίνει  τη  δυνατότητα  να  αναδειχθούν  πολιτισµικοί

συσχετισµοί ή πολιτισµικές αποκλίσεις µέσα στο χώρο αλλά και µέσα στο χρόνο ( Shanks  & Tilley

1987, 79-80).  Το  βασικό  εργαλείο  της  µορφολογικής  ανάλυσης  είναι  η  τυπολογική  ταξινόµηση

(Renfrew  &  Bahn  2000,120).   Η  τυπολογική  ταξινόµηση  εξυπηρετεί  την  οργάνωση  του

αρχαιολογικού υλικού για την καλύτερη διαπραγµάτευσή του, αλλά κυρίως  δηµιουργεί τη βάση

µορφολογικών  συγκρίσεων.  H διακόσµηση  στα  σφονδύλια  συνιστά  µία  παράµετρο  της

µορφολογίας,  αλλά  εξετάζεται  και  ως  ένα  φαινόµενο  που  υποδηλώνει  συγκεκριµένες

κατασκευαστικές / τεχνολογικές επιλογές (φόρτιση ενός εργαλείου µε αισθητική αξία έναντι της

απουσίας διακόσµησης) και εποµένως συγκεκριµένες κοινωνικές πρακτικές και παραδόσεις, χωρίς

ωστόσο να παύει να αποτελεί µία τεχνική διαδικασία (Lemonnier 1993,10)39.

Τα σφονδύλια είναι τεχνολογικοί δείκτες της νηµατουργίας διότι το µέγεθός τους επηρεάζει

την τεχνική διαδικασία της στρέψης, τη λειτουργική τους απόδοση και εν τέλει το σχηµατιζόµενο

τελικό προϊόν. Στο Κεφάλαιο 2 έγινε περιγραφή της λειτουργίας του αδραχτιού και επισηµάνθηκε η

συµβολή του σφονδυλιού, που µε το βάρος του δίνει διάρκεια στην περιστροφή (Barber 1991, 43).

Το  βάρος  του  σφονδυλιού  όµως  πρέπει  να  είναι  κατάλληλο  για  την  ποιότητα  των  ινών  που

γνέθονται, διότι αν είναι πολύ βαρύτερο απ'όσο αντέχουν οι επιλεγµένες ίνες, εκείνες θα σπάσουν,

ενώ αν είναι πολύ µικρότερο απ'όσο απαιτεί η ποσότητα των ινών που γνέθεται, τότε το σφονδύλι

δεν θα ενισχύσει τη στρέψη του αδραχτιού (Barber 1991, 52. Andersson Strand 2010). Εκτός από

το βάρος, και η διάµετρός του επηρεάζει το αποτέλεσµα της στρέψης. Ένα σφονδύλι µε µεγάλη

διάµετρο τείνει να περιστρέφεται πιο αργά από ένα σφονδύλι µε µικρότερη διάµετρo (Barber 1991,

53.  Τζαχίλη 1997, 121.  Keith 1998, 502). Η ταχύτητα της περιστροφής προσδιορίζει τον αριθµό

39Το  ζήτηµα  των  τεχνικών  επιλογών  που  δεν  εξαρτώνται  από  τους  αυστηρά  υλικούς  περιορισµούς  της  τεχνικής

διαδικασίας, αλλά φαίνεται να αποτελούν µάλλον κοινωνικές σηµατοδοτήσεις, θίγεται εκτενώς  σε µία συζήτηση για

τις τεχνολογικές επιλογές Ινδών κεραµέων (Mahias 1993, 162-163, 167, 171)
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των στρέψεων που αποκτά η κλωστή ανά εκατοστό. Εποµένως η διάµετρος του σφονδυλιού, που

επηρεάζει την ταχύτητα περιστροφής, συµβάλλει στο πόσο σφιχτογνεσµένο ή αραιογνεσµένο είναι

το νήµα. 

Το βάρος και η διάµετρος του σφονδυλιού συνιστούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του

σφονδυλιού, και τις βασικές παραµέτρους του µεγέθους τους.  Η καταγραφή και η ανάλυση των

µετρολογικών στοιχείων των παραµέτρων αυτών του  µεγέθους (διάµετρος, βάρος, αλλά και του

ύψους,  µίας  ακόµη  συνισταµένης  του  µεγέθους)  αποτελεί  τη  µετρολογική  ανάλυση,  το  βασικό

µεθοδολογικό εργαλείο για την εξέταση της λειτουργικότητας ενός σφονδυλιού. 

Με  βάση  τα  µετρολογικά  στοιχεία  συστήνονται  λειτουργικοί  τύποι.  Η  ταξινόµηση  των

σφονδυλιών σε αυτή τη λειτουργική τυπολογία αποτελεί τη βάση της συζήτησης για τους στόχους

της  νηµατουργικής  παραγωγής,  όπως  αυτή  προκύπτει  από  τα  σφονδύλια  ενός  αρχαιολογικού

δείγµατος (βλ. Κεφάλαιο 3.3.γ). Εποµένως, η τεχνολογική µελέτη των σφονδυλιών, η οποία γίνεται

µέσα  από  τη  µετρολογική  ανάλυση  µε  σκοπό  τον  προσδιορισµό  της  λειτουργικότητάς  τους,

προϋποθέτει δύο βήµατα : το πρώτο βήµα είναι η ταξινόµηση του κάθε σφονδυλιού του συνολικού

δείγµατος  σε  έναν  λειτουργικό  τύπο,  βάσει των µετρολογικών  του  στοιχείων.  Tο δεύτερο  βήµα

είναι η ανίχνευση συγκεντρώσεων στο δείγµα ανά λειτουργικό τύπο. Η διακύµανση των µεγεθών

και των βαρών και η σύγκριση των διαφορετικών συγκεντρώσεων ανά λειτουργικό τύπο, µαρτυρεί

τις αντίστοιχες προτιµήσεις σε πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα. Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι η

καταγραφή και η παρακολούθηση της διακύµανσης των µεγεθών των σφονδυλιών, επιτρέπει µία

εκτίµηση του είδους των νηµάτων που παράγονταν µε τα σφονδύλια ενός αρχαιολογικού συνόλου. 

Τέλος, τα σφονδύλια είναι οικονοµικοί δείκτες της νηµατουργίας διότι, ως υλικά κατάλοιπα

της παραγωγικής διαδικασίας, επιτρέπουν την εξέταση ορισµένων παραµέτρων της οργάνωσης της

παραγωγής. Συγκεκριµένα, η ποσότητα και το είδος (τύπος, µέγεθος) των σφονδυλιών ανά µονάδα

χώρου  και  η  σύγκριση  των  διαφορετικών  συγκεντρώσεων  σε  επίπεδο  οικισµού,  είναι  στοιχεία

ενδεικτικά για την κλιµάκωση της παραγωγής, για τη διάγνωση του καταµερισµού εργασίας και

κατ'επέκταση  για το βαθµό εξειδίκευσης  της  παραγωγής  (Costin 1991, 27-30).  Η εξέταση αυτή

προϋποθέτει τρία βασικά βήµατα. Το πρώτο βήµα προς αυτήν τη κατεύθυνση είναι η αναγνώριση

και  κατανόηση  των  χώρων  εύρεσης  των  σφονδυλιών,  και  συγκεκριµένα  η  διάκριση  µεταξύ

πρωτογενούς απόθεσης, δηλαδή απόθεσης του εργαλείου στο χώρο χρήσης του, και δευτερογενούς

απόθεσης. Αυτό είναι απαραίτητο διότι κάθε απόπειρα µελέτης της παραγωγής  προϋποθέτει την

αναγνώριση των χώρων πρωτογενούς χρήσης των εργαλείων, προκειµένου να αναγνωριστούν οι

µονάδες βιοτεχνικής παραγωγής (Costin 1991, 19, 25).  Το δεύτερο βήµα είναι η καταµέτρηση των

σφονδυλιών  ανά  χώρο  πρωτογενούς  απόθεσης  προκειµένου  να  καθοριστεί  το  µέγεθος  της

συγκέντρωσης  των  εργαλείων  ανά  µονάδα  παραγωγής,  και  να  είναι  εφικτή  η  σύγκριση  των
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διαφορετικών συγκεντρώσεων. Το τρίτο βήµα είναι ο προσδιορισµός του βαθµού οµοιογένειας των

εργαλείων  που  συνευρέθηκαν  στον  ίδιο  χώρο,  ως  ενδεικτικού  του  βαθµού  εξειδίκευσης  της

παραγωγής (Costin 1991, 33). Όταν καθοριστεί το µέγεθος συγκέντρωσης σφονδυλιών ανά µονάδα

παραγωγής  µπορούν  να  γίνουν συγκρίσεις  των  διαφορετικών  περιπτώσεων  συγκεντρώσεων  που

καταγράφονται  σε  επίπεδο  κτιρίου,  οικισµού  ή  ευρύτερης  χωρικής  ενότητας,  αναλόγως  των

διαθέσιµων δεδοµένων και αναλόγως των στόχων της έρευνας. 

3.2     Επιλογή δείγµατος

α) Επιλογή και χαρακτηριστικά των δειγµάτων

Το  αρχιπέλαγος  του  Αιγαίου  περιλαµβάνει  εκατοντάδες  νησιά,  µεγαλύτερα  ή  µικρότερα,

από  τα  οποία τα  περισσότερα  σχηµατίζουν νησιωτικά  συµπλέγµατα  ανάλογα  µε τη  γεωγραφική

θέση  τους.  Τα  συµπλέγµατα  αυτά  είναι  οι  Κυκλάδες  στο  νότιο/κεντρικό  Αιγαίο,  τα  νησιά  του

Σαρωνικού  κόλπου  στα  Νότια  / Νοτιοδυτικά  της  Αττικής,  οι Σποράδες  Βόρεια της  Εύβοιας,  τα

νησιά του Βορειοανατολικού και Ανατολικού Αιγαίου, και τα ∆ωδεκάνησα στα Νοτιοανατολικά.

Μεµονωµένες,  στο  χάρτη,  προβάλλουν  οι  µικρότερες  αλλά  όχι  µικρές  Σκύρος  και  Θάσος,  στα

βόρεια  της  Εύβοιας  η  πρώτη  και  στο  βόρειο  Αιγαίο,  απέναντι  από  την  Καβάλα  η  δεύτερη.  Τα

µεγάλα νησιά του Αιγαίου, η Εύβοια και η Κρήτη, δεν αποτελούν τυπικά νησιωτικά περιβάλλοντα

λόγω  µεγέθους  και  εγγύτητας  προς  την  ηπειρωτική  χώρα  η  πρώτη,  και  λόγω  µεγέθους  και

γεωµορφολογικής ποικιλίας και πλούτου φυσικών πόρων (µε εξαίρεση τα µέταλλα) η δεύτερη. Για

το λόγο αυτό τα νησιά αυτά αποκλείστηκαν εκ προοιµίου από αυτή την µελέτη. 

Πλήθος αρχαιολογικών θέσεων της Εποχής του Χαλκού έχουν αποκαλυφθεί στα µεσαίου

και µικρού µεγέθους νησιά του Αιγαίου, και ιδανικά η µελέτη για τη νηµατουργία των κοινοτήτων

της  Εποχής  του  Χαλκού  που  έζησαν  σε  αυτά  οφείλει  να  λαµβάνει  υπόψη  όσο  το  δυνατόν

περισσότερα αρχαιολογικά δεδοµένα από την περιοχή αυτή. Προσπάθεια έγινε να συµπεριληφθούν

στη µελέτη  οι σηµαντικότερες  ή  τουλάχιστον  αντιπροσωπευτικές  νησιωτικές  θέσεις  και από τις

τρεις περιόδους της Εποχής του Χαλκού. Τελικώς το συνολικό δείγµα της µελέτης συνίσταται σε

αρχαιολογικά σύνολα τα οποία στάθηκε εφικτό να µελετηθούν, και για τα οποία παρασχέθηκαν

άδειες µελέτης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και λοιπούς ανασκαφικούς φορείς όπως οι ξένες

αρχαιολογικές σχολές.  Ο περιορισµός αυτός επιβάλλει να εκληφθούν τα δείγµατα ως περιπτώσεις

µελέτης, πάνω στη βάση των οποίων εξετάζονται τα ζητούµενα της έρευνας (βλ. Κεφάλαιο 1.1).

 Το τελικό, συνολικό  δείγµα συνίσταται σε 927 σφονδύλια που διαµοιράζονται σε είκοσι

υποσύνολα / επιµέρους δείγµατα σφονδυλιών, από δώδεκα αρχαιολογικές θέσεις, δέκα νησιών από
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τις Κυκλάδες, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βόρειο Αιγαίο. Τα νησιά των Κυκλάδων είναι η Ίος, η

Νάξος, η Σύρος, η Κέα, η Μήλος και η Θήρα. Το νησί του Ανατολικού Αιγαίου είναι η Σάµος. Τα

νησιά  του  Βόρειου  /  Βορειοανατολικού  Αιγαίου  είναι  η  Θάσος  και  η  Λήµνος.  Οι  δώδεκα

αρχαιολογικές θέσεις από τις οποίες προέρχονται τα επιµέρους δείγµατα είναι οι εξής : Σκάρκος

Ίου,  Γκρόττα  Νάξου,  Απλώµατα  Νάξου,  Καµίνι  Νάξου,  Καστρί  Σύρου,  Αγία  Ειρήνη  Κέας,

Φυλακωπή Μήλου, Ακρωτήρι Θήρας, προϊστορικό Ηραίο Σάµου, Άγιος  Ιωάννης Θάσου, Σκάλα

Σωτήρος Θάσου και Κουκονήσι Λήµνου (εικ. 2).  Τα επιµέρους δείγµατα ανέρχονται σε 20 διότι

στις θέσεις µε διαχρονική εγκατάσταση (Αγία Ειρήνη Κέας, Φυλακωπή Μήλου, Ακρωτήρι Θήρας

και  Κουκονήσι  Λήµνου)  τα  σφονδύλια  των  διαφορετικών  περιόδων  της  Εποχής  του  Χαλκού

συνιστούν ξεχωριστά υποσύνολα.  Στην περίπτωση της  Φυλακωπής  τα  επιµέρους  δείγµατα  είναι

τέσσερα (βλ.παρακάτω). Ο αναλυτικός κατάλογος των επιµέρους δειγµάτων συνοψίζεται στον εξής

πίνακα :

∆είγµα σφονδυλιών Ποσότητα  ανά δείγµα

Άγιος Ιωάννης Θάσου 37

Σκάλα Σωτήρος Θάσου 151

Προϊστορικό Ηραίο Σάµου 81

Σκάρκος Ίου 102

Γκρόττα Νάξου 12

Νεκροταφείο Απλωµάτων Νάξου 11

Καµίνι Νάξου 4

Καστρί Σύρου 12

Αγία Ειρήνη Κέας / ΠΕΧ 17

Αγία Ειρήνη Κέας / ΜΕΧ 138

Αγία Ειρήνη Κέας / ΥΕΧ 138

Φυλακωπή Μήλου / ΠΕΧ 2

Φυλακωπή Μήλου / ΜΕΧ 6

Φυλακωπή Μήλου / ΥΕΧ 36

Φυλακωπή Μήλου / επιφανειακά-αστρωµατογράφητα 8

Ακρωτήρι Θήρας / ΠΕΧ 3

Ακρωτήρι Θήρας / ΜΕΧ 32

Ακρωτήρι Θήρας / ΥΕΧ 41

Κουκονήσι Λήµνου / ΠΕΧ 19

Κουκονήσι Λήµνου / ΜΕΧ 7

Τα επιµέρους δείγµατα είναι ανοµοιογενή µεταξύ τους, από τέσσερις, βασικές απόψεις:  

α) από την άποψη του µεγέθους τους. Υπάρχουν δείγµατα µεγάλα, δείγµατα µεσαίου µεγέθους, και

δείγµατα µικρά. Τα µεγάλα δείγµατα περιλαµβάνουν πάνω από 50 σφονδύλια και είναι της Σκάλας
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Σωτήρος, του προϊστορικού Ηραίου Σάµου, του Σκάρκου Ίου, της Μεσοκυκλαδικής Αγίας Ειρήνης

και της Υστεροκυκλαδικής Αγίας Ειρήνης και του Κουκονησιού της Μέσης Εποχής του Χαλκού.

Μεσαίου µεγέθους είναι τα δείγµατα που περιλαµβάνουν από 20 έως 50 σφονδύλια, και αυτά είναι

του Αγίου Ιωάννη, της Υστεροκυκλαδικής Φυλακωπής, του Μεσοκυκλαδικού Ακρωτηρίου, και του

Υστεροκυκλαδικού  Ακρωτηρίου. Τα µικρά δείγµατα περιλαµβάνουν έως  20 σφονδύλια και είναι

της  Γκρόττας,  των  Απλωµάτων,  του  Καστριού,  της  Πρωτοκυκλαδικής  Αγίας  Ειρήνης,  της

Πρωτοκυκλαδικής  Φυλακωπής,  του  Πρωτοκυκλαδικού  Ακρωτηρίου.  Το  δείγµα  από  το  Πρώιµο

Κουκονήσι είναι οριακά µικρό. ∆ύο διευκρινίσεις οφείλονται για τις περιπτώσεις της Φυλακωπής

και  του  Ακρωτηρίου.  Πρώτον,  τα  Πρωτοκυκλαδικά  δείγµατα  και  από  τις  δύο  θέσεις  είναι

εξαιρετικά  µικρά,  και  εποµένως  καθόλου  αντιπροσωπευτικά,  αλλά  παρ'όλ'αυτά  περιελήφθηκαν

στον  κατάλογο  της  µελέτης  διότι  αποτελούσαν  τµήµα  του  διαθέσιµου  προς  εξέταση  υλικού.

∆εύτερον, στην περίπτωση της Φυλακωπής περιλήφθηκε στον κατάλογο ένα µικρό σύνολο οκτώ

σφονδυλιών από ασαφή ανασκαφικά περιβάλλοντα (“επιφανειακά / αστρωµατογράφητα”). Αυτή η

επιλογή  έγινε  για  να  ελεγχθεί  κατά  πόσον  η  µορφολογία  και  η  µετρολογία  των  σφονδυλιών

µπορούν  να  θεωρηθούν  ενδεικτικά  χρονολόγησης,  λαµβάνοντας  υπόψη  τα  τυπολογικά  και

µετρολογικά δεδοµένα των σαφώς στρωµατογραφηµένων σφονδυλιών από την ίδια θέση. 

β) Τα επιµέρους δείγµατα διαφοροποιούνται µεταξύ τους ως προς το χαρακτήρα της αρχαιολογικής

θέσης  στην  οποία  βρέθηκαν.  Στην  συντριπτική  πλειονότητά  τους  τα  δείγµατα  προέρχονται  από

οικιστικές θέσεις, και µόνο το δείγµα των Απλωµάτων Νάξου προέρχεται από ταφική θέση. Λίγα

σφονδύλια από την Αγία Ειρήνη προέρχονται από ταφικό περιβάλλον, εντός του οικιστικού ιστού

της Μεσοκυκλαδικής πόλης. Οι οικιστικές θέσεις, συγκρινόµενες µεταξύ τους, παρουσιάζουν µία

ποιοτική διαβάθµιση ως προς την έκταση και το βαθµό εξαστισµού, κρίνοντας τουλάχιστον από τα

έως  τώρα  γνωστά  στοιχεία40. Για  παράδειγµα,  ο  Άγιος  Ιωάννης  στη  Θάσο  χαρακτηρίζεται  ως  η

εγκατάσταση µίας µικρής κοινότητας των αρχών της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού. Αντιθέτως η

Σκάλα  Σωτήρος  στο  ίδιο  νησί  ήταν  ένας  οχυρωµένος,  πυκνοδοµηµένος  οικισµός,  µε  µακρά

κατοίκηση, και ιδιαίτερη ακµή στο β' µισό της 3ης χιλιετίας. Οι µεγάλες, Κυκλαδικές πόλεις της

2ης χιλιετίας π.Χ., όπως η Αγία Ειρήνη Κέας, το Ακρωτήρι Θήρας και η Φυλακωπή της Μήλου,

χαρακτηρίζονται ως πλήρως ανεπτυγµένες πόλεις. 

γ)  Τρίτον, από την άποψη της  χρονολόγησης  : έντεκα δείγµατα προέρχονται από αποθέσεις  της

Πρώιµης Εποχής του Χαλκού, τέσσερα δείγµατα προέρχονται από αποθέσεις της Μέσης Εποχής

40 Σύντοµες παρουσιάσεις των αρχαιολογικών θέσεων παρατίθενται στο Κεφάλαιο 4, πριν από την παρουσίαση του 

κάθε δείγµατος.
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του Χαλκού και άλλα τέσσερα από αποθέσεις της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Τη µεγαλύτερη

αντιπροσώπευση έχει το υποσύνολο της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού, που αποτελεί περίπου το

48% του  συνόλου  του  δείγµατος,  ενώ  το  υποσύνολο  της  Μέσης  Εποχής  του  Χαλκού  έρχεται

δεύτερο µε ποσοστό περίπου 27% και το υποσύνολο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού αποτελεί το

23% του συνόλου . 

δ)  Τέταρτον,  τα  επιµέρους  δείγµατα  είναι  ανοµοιογενή  µεταξύ  τους  ως  προς  τον  βαθµό

ανασκαφικής τεκµηρίωσης και δηµοσίευσης. Ορισµένα προέρχονται από ανασκαφές  παλαιές, όταν

η ανασκαφική τεκµηρίωση ήταν λιγότερο συστηµατική, ενώ άλλα είναι πληρέστερα τεκµηριωµένα.

Λίγα δείγµατα εµφανίζονται σε τελικές δηµοσιεύσεις ανασκαφών : πρόκειται για τα σφονδύλια από

την Αγία Ειρήνη και από τη Φυλακωπή. Από το Ακρωτήρι Θήρας έχουν δηµοσιευθεί τα σφονδύλια

από τη ∆υτική Οικία. Τα υπόλοιπα δείγµατα είναι είτε εντελώς αδηµοσίευτα, είτε έχουν σχολιαστεί

σε προκαταρκτικά άρθρα.41 

β) Η τεκµηρίωση του δείγµατος : πρωτόκολλο καταγραφής των δεδοµένων

Για  την  τεκµηρίωση  των  δεδοµένων  καταρτίστηκε  βάση  δεδοµένων  µε  σκοπό  τη

συστηµατική  καταγραφή  των  απαραίτητων  πληροφοριών  για  όλα  τα  αντικείµενα  και  έγινε

φωτογράφηση και σχέδιο της τοµής για την πλειονότητα των αντικειµένων42. Οι πληροφορίες που

καταγράφηκαν στη βάση δεδοµένων κατά το στάδιο εξέτασης των σφονδυλιών είναι οι εξής : 

-  Στοιχεία  ταυτότητας  (προέλευση,  χρονολόγηση,  αριθµός  καταγραφής  ή  ανασκαφικός

αριθµός) 

- Κατάσταση διατήρησης (βαθµός διατήρησης και σύγχρονες παρεµβάσεις, για παράδειγµα

συγκόλληση) 

-  Υλικό  κατασκευής  (λίθος,  πηλός,  και  για  τα  πήλινα  αντικείµενα  µακροσκοπική

παρατήρηση43 και περιγραφή του πηλού) 

- Τυπολογία και ∆ιακόσµηση, όπου υπήρχε (τεχνική, διακοσµητικό σχέδιο, σύνταξη) 
41 Η  επιλογή  των  προς  µελέτη  αντικειµένων  στις  κατά  τόπους  αρχαιολογικές  συλλογές  γινόταν  ως  εξής  :  στις

περιπτώσεις των δηµοσιευµένων αντικειµένων, το φυλακτικό προσωπικό των µουσείων παρέδιδε στη γράφουσα το

δείγµα, µε βάση τους αριθµούς  δηµοσίευσης των σφονδυλιών που αναφέρονταν στην αδειοδότηση της µελέτης. Στις

περιπτώσεις των αδηµοσίευτων σφονδυλιών ακολουθήθηκαν δύο τρόποι : όταν επρόκειτο για πρόσφατες ανασκαφές,

παραδιδόταν   από  τους  ανασκαφείς  στη γράφουσα ένα υλικό  συχνά  ανοµοιογενές,  και  στη  συνέχεια γινόταν  µία

επιλογή µε βάση τα κριτήρια ταύτισης που έχουν οριστεί για τα εν δυνάµει σφονδύλια, µε βάση τη θεωρία λειτουργίας

του  σφονδυλιού  (Barber  1991,  51).  Όταν  επρόκειτο  για  ευρήµατα  από  παλαιές  ανασκαφές,  γινόταν  πρώτα  µία

αναζήτηση  στο  ευρετήριο  του  µουσείου  για  τη  συγκέντρωση  της  ποσότητας  και  των  αριθµών  καταγραφής  των

σφονδυλιών, και εν συνεχεία γινόταν αναζήτηση των σφονδυλιών αυτών από τους φύλακες, οι οποίοι και παρέδιδαν το

δείγµα στη γράφουσα. 
42 Χωρίς καµία απεικόνιση, είτε σε φωτογραφία, είτε σε σχέδιο, είναι 36 από τα 927 αντικείµενα, για τα οποία είτε δεν 

υπήρξε ο απαραίτητος χρόνος απεικονιστικής τεκµηρίωσης, είτε κατόπιν της επιτόπιας µελέτης κρίθηκε ότι η 

φωτογραφία ή το σχέδιο ήταν ακατάλληλα. 
43 Η µακροσκοπική παρατήρηση και περιγραφή του πηλού έγινε από την γράφουσα.
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- Ίχνη χρήσης (περιγραφή, θέση)

- Μετρολογικά στοιχεία (µέγιστη διάµετρος, µέγιστο ύψος, ελάχιστη και µέγιστη διάµετρος

οπής,  άλλες  διαστάσεις  αν  το  αντικείµενο  ήταν  αποσπασµατικό,  και  εποµένως  όχι  κυκλικού

σχήµατος, και βάρος). Από τα µετρολογικά στοιχεία, οι µετρήσεις της διαµέτρου και του βάρους

αποτελούν  τα  δεδοµένα  πάνω  στα οποία γίνεται  η διάγνωση  της  λειτουργικής  δυνατότητας  του

σφονδυλιού. Το ύψος προσµετράται ως παράµετρος του µεγέθους, παρά το γεγονός ότι δεν έχει έως

τώρα τεκµηριωθεί πειραµατικά η συµβολή του στη διαµόρφωση της λειτουργίας του αδραχτιού,

και  στο  σχηµατισµό  της  κλωστής.  Η  ελάχιστη  διάµετρος  της  οπής  αποτελεί  ένα  µετρολογικό

στοιχείο  που  αντανακλά  το  µέγιστο  πάχος  που  είχε  το  στέλεχος,  τουλάχιστον  στο  σηµείο

εφαρµογής του σφονδυλιού. Εποµένως η οπή του σφονδυλιού είναι η µοναδική µαρτυρία που δίνει

µία διάσταση του χαµένου αδραχτιού. 

Ο τρόπος µέτρησης ήταν ο εξής (εικ. 3): 

α) µέτρηση µέγιστης  διαµέτρου  : µετρήθηκε µε παχύµετρο η απόσταση µεταξύ  των  δύο

άκρων της τροπίδωσης του σφονδυλιού που αποτελεί το φαρδύτερο σηµείο της περιφέρειάς του,

ανεξαρτήτως του τύπου σφονδυλιού 

β) µέτρηση  µέγιστου  ύψους  : µετρήθηκε  µε το  παχύµετρο  η  απόσταση  µεταξύ  των  δύο

ακραίων σηµείων καθ'ύψος του σφονδυλιού, που σε όλες τις περιπτώσεις βρίσκονται πάνω στον

κεντρικό άξονα, από το περιχείλωµα της οπής στο ένα άκρο, ως το περιχείλωµα της οπής στο άλλο

άκρο. Σε περίπτωση ανώµαλων σχηµάτων, που είναι αποτέλεσµα κακής κατασκευής, η µέτρηση

γινόταν πάντα  µεταξύ  των δύο ακραίων, καθ'ύψος, σηµείων,  ακόµη και αν αυτά  ήταν ελαφρώς

έκκεντρα ως προς τον κεντρικό άξονα. 

γ)  µέτρηση  ελάχιστης  και  µέγιστης  διαµέτρου  οπής  :  µετρήθηκε  µε  το  παχύµετρο  η

απόσταση  των  τοιχωµάτων  της  οπής  στο  στενότερο  σηµείο  της, και  η  απόσταση  στο  ευρύτερο

σηµείο της. 

Όλες οι διαστάσεις µετρήθηκαν σε εκατοστά. Τα αντικείµενα ζυγίστηκαν µε ηλεκτρονική

ζυγαριά και καταγράφηκε το βάρος τους σε γραµµάρια. Το βάρος που καταγράφηκε αντιστοιχεί

πάντα στο σωζόµενο αντικείµενο, εποµένως στις περιπτώσεις των αποσπασµατικών σφονδυλιών

δεν πρόκειται για το βάρος του αυθεντικού αντικειµένου. 

3.3 Μεθοδολογία µελέτης

α) Τυπολογία 

 Η τυπολογία σφονδυλιών που υιοθετείται σε αυτή τη διατριβή δοµείται µε µία ιεραρχία
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γενικών  κατηγοριών,  οι  οποίες  ονοµάζονται  βασικοί  τύποι,  και  δευτερευόντων  κατηγοριών,  οι

οποίες είναι οι παραλλαγές των βασικών τύπων. Οι βασικοί τύποι προσδιορίζονται από το σχήµα

της τοµής του σφονδυλιού. Ως τοµή του σφονδυλιού νοείται η προβολή του κατά τον άξονα της

κεντρικής  διαµπερούς  οπής.  Οι  παραλλαγές  των  βασικών  τύπων  προσδιορίζονται  µε  δύο  κύρια

κριτήρια.  Το  πρώτο  κριτήριο  είναι  η  αναλογία  διαµέτρου  /  ύψους.  Το  δεύτερο  κριτήριο  είναι

επιµέρους µορφολογικά χαρακτηριστικά, που κατά περίπτωση διακλαδίζουν τους βασικούς τύπους

σε παραλλαγές (για τις παραλλαγές βλ.παρακάτω).

Οι κύριοι περιγραφικοί όροι που χρησιµοποιούνται για την τυπολογική ταξινόµηση είναι οι

εξής : α) τα δύο άκρα, τα οποία αποδίδουν δισδιάστατα τις δύο επιφάνειες που είναι διάτρητες από

την κεντρική οπή β) οι πλευρές , οι οποίες αποδίδουν δισδιάστατα την περιφέρεια του σφονδυλιού

γ) η  τροπίδωση, που είναι το σηµείο της ευρύτερης διαµέτρου του σφονδυλιού. Η τροπίδωση σε

ορισµένες παραλλαγές ταυτίζεται µε τον “ώµο” του σφονδυλιού (εικ. 4).  

Οι  βασικοί τύποι  των σφονδυλιών που  περιλαµβάνονται σε αυτήν την µελέτη είναι επτά

(εικ. 5): 1) ο αµφικωνικός 2) ο κωνικός 3) ο δισκοειδής 4) ο σφαιροειδής 5) ο ηµισφαιρικός 6) ο

κυλινδρικός και 7) ο πηνιόσχηµος.  Τα κύρια διαγνωστικά στοιχεία των βασικών τύπων, στο σχήµα

της  τοµής  τους,  είναι  τα  εξής:  ο  αµφικωνικός  τύπος  χαρακτηρίζεται  από  δύο  ανεστραµµένους,

εφαπτόµενους  στο φαρδύ  τους  άκρο, κώνους. Ο κωνικός  τύπος είναι ένας µεµονωµένος  κώνος,

συχνά όµως  µε τονισµένο  τον  “ώµο”. Ο δισκοειδής  τύπος  χαρακτηρίζεται,  όπως  προδίδει και ο

όρος, από δισκοειδούς τοµής αντικείµενα. Σε αυτήν την κατηγορία εµπίπτουν και όλα τα διάτρητα

αποστρογγυλεµένα όστρακα. Ο σφαιροειδής τύπος χαρακτηρίζεται από το οµαλά καµπύλο προφίλ

των  πλευρών.  Ο  ηµισφαιρικός  τύπος  αποτελεί  το  ήµισυ  ενός  σφαιροειδούς  σφονδυλιού,  και

διαφέρει από τον κωνικό τύπο, εξαιτίας του εξαιρετικά καµπύλου περιγράµµατος των πλευρών. Ο

κυλινδρικός  τύπος  χαρακτηρίζεται  από  ευθύγραµµες  πλευρές.  Ο  πηνιόσχηµος  τύπος  είναι

ουσιαστικά ένας κυλινδρικός τύπος µε “πιεσµένη” προς τα µέσα την περιφέρειά του στο µέσον,

περίπου του ύψους του . 

Οι  παραλλαγές των βασικών τύπων που ορίζονται  µε κριτήριο την αναλογία διαµέτρου /

ύψους είναι οι εξής (εικ. 6α) : 

α)  Πεπιεσµένη παραλλαγή. Πρόκειται για σφονδύλια των οποίων το ύψος είναι λιγότερο από το

60%  της  διαµέτρου.  Για  παράδειγµα,  ένα  σφονδύλι  µε  διάµετρο  4  εκατοστών  και  ύψος  2,3

εκατοστών  εµπίπτει  στην  πεπιεσµένη  παραλλαγή  διότι  το  ύψος  του  αποτελεί  το  57,5%  της

διαµέτρου. 

β)  Κανονική παραλλαγή.  Πρόκειται  για  εκείνα  τα  σφονδύλια  των  οποίων  το  ύψος  κυµαίνεται

µεταξύ  του  60%  και  του  70%  της  διαµέτρου.  Για  παράδειγµα,  στην  κανονική,  ως  προς  τις

αναλογίες σώµατος, παραλλαγή, θα ενέπιπτε ένα σφονδύλι µε διάµετρο 3,7 εκατοστών και ύψος

72



2,4 εκατοστών, αφού σε αυτήν την περίπτωση το ύψος του αποτελεί το 64,8% της διαµέτρου.

γ) (Υ)ψηλή παραλλαγή. Πρόκειται για σφονδύλια των οποίων το ύψος είναι περισσότερο από το

70%  της  διαµέτρου.  Για  παράδειγµα,  ένα  σφονδύλι  µε  διάµετρο  3,3  εκατοστών  και  ύψος  3

εκατοστών, εµπίπτει στην ψηλή παραλλαγή, εφόσον το ύψος του αποτελεί το 90,9% της διαµέτρου

του.

Τα  µορφολογικά  χαρακτηριστικά  που  προσδιορίζουν  τις  υπόλοιπες  παραλλαγές

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : αφ'ενός εκείνα που αφορούν µόνο έναν βασικό τύπο, αφ'ετέρου

εκείνα που απαντούν εν δυνάµει σε οποιοδήποτε βασικό τύπο. 

Στην πρώτη κατηγορία, περιλαµβάνονται, ανά βασικό τύπο, οι εξής περιπτώσεις :

1) Αµφικωνικός τύπος (εικ.6β) :  Ο τύπος αυτός παρουσιάζει µία κύρια παραλλαγή, αναλόγως του

ύψους  στο οποίο σχηµατίζεται  η τροπίδωση, δηλαδή το φαρδύτερο τµήµα της  περιφέρειάς  του.

Έτσι ο αµφικωνικός τύπος διακρίνεται : 

α)  στη  συµµετρική παραλλαγή,  όταν  η  τροπίδωση  βρίσκεται  στο  µέσον  του  συνολικού

ύψους του σφονδυλιού (αµφικωνικός συµµετρικός τύπος). Ο όρος “συµµετρικό/ή” χρησιµοποιείται

συµβατικά για να περιγράψει αποκλειστικά το ισοϋψές των δύο αντωπών κώνων. Ο όρος σε καµία

περίπτωση  δεν  αναφέρεται  γενικότερα  στο  σώµα  του  σφονδυλιού,  που  µπορεί  κάλλιστα  να

παρουσιάζει  ασυµµετρίες  ως  προς  άλλα  σηµεία,  για  παράδειγµα  ως  προς  την  οµαλότητα  της

επιφάνειας της περιφέρειας, την κεντρικότητα της οπής, και ούτω καθ'εξής. 

β) στην  ασυµµετρική παραλλαγή,  όταν  η τροπίδωση  βρίσκεται  πέρα  από  το  µέσον  του

συνολικού  ύψους  του  σφονδυλιού  (αµφικωνικός  ασυµµετρικός  τύπος).  Ισχύει  και  σε  αυτήν  την

περίπτωση η συµβατική χρήση του όρου, όπως και στην περίπτωση της συµµετρικής παραλλαγής. 

2) Κωνικός τύπος (εικ. 7α). Ένα µορφολογικό χαρακτηριστικό που απαντά µόνο στον κωνικό τύπο

είναι ο “κεκλιµένος ώµος” . Πρόκειται για µικρή κλίση που παρουσιάζει η τροπίδωση του ώµου

του σφονδυλιού προς το κέντρο του, δηλαδή προς την οπή. Επιπλέον, ο κωνικός τύπος παρουσιάζει

την  κολουροκωνική παραλλαγή,  όταν  το  στενό  άκρο  του  κώνου  έχει  µάλλον  επίπεδη  παρά

καµπύλη ή γωνιώδη απόληξη. 

3) ∆ισκοειδής τύπος (εικ. 7β). Ο δισκοειδής τύπος διακρίνεται καταρχάς στα σφονδύλια που έχουν

πλαστεί  per se  σε  αυτό  το  σχήµα  (τύπος  δισκοειδής),  και  στα  αποστρογγυλεµένα  όστρακα  µε

κεντρική διαµπερή οπή (τύπος  δισκοειδής, όστρακο).  Ο τύπος παρουσιάζει τις εξής παραλλαγές,

αναλόγως της κυρτότητας ή της κοιλότητας των επιφανειών των δύο του άκρων : α) επιπεδόκυρτη

παραλλαγή β) αµφίκυρτη παραλλαγή γ) επιπεδόκοιλη παραλλαγή δ) κοιλόκυρτη παραλλαγή και

ε)  παραλληλεπίπεδη παραλλαγή.  Τα  αποστρογγυλεµένα  όστρακα  εµπίπτουν  συνήθως  στην

κοιλόκυρτη παραλλαγή, δεδοµένης της καµπυλότητας των τοιχωµάτων των αγγείων.

Στη  δεύτερη  κατηγορία,  τα  µορφολογικά  χαρακτηριστικά  που  εν  δυνάµει  απαντούν  στα
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σφονδύλια οποιουδήποτε τύπου, είναι εκείνα που αφορούν τη διαµόρφωση του ενός ή και των δύο

άκρων. ∆ιακρίνονται οι εξής παραλλαγές (εικ. 8):

α) παραλλαγή  µε  κοιλότητα στο  ένα  ή  και  στα  δύο  άκρα.  Η  κοιλότητα  στο  ένα  άκρο  

παρουσιάζει  επίσης  την  “εκφυλισµένη”  της  παραλλαγή,  όταν  το  κοίλο  είναι  εντελώς  

σχηµατικό και ρηχό.

β) παραλλαγή µε πεπλατυσµένο το περιχείλωµα της οπής στο ένα ή και στα δύο άκρα

γ)  παραλλαγή  µε  “κολλάρο”  στο  ένα  ή  και  στα  δύο  άκρα,  δηλαδή  µε  ελαφρώς

υπερυψωµένο το περιχείλωµα της οπής.  

Στο  σηµείο  αυτό  διευκρινίζεται  ότι  σε  ορισµένες  περιπτώσεις  ένα  σφονδύλι  µπορεί  να

συνδυάζει περισσότερα του ενός από τα παραπάνω µορφολογικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα,

µπορεί να φέρει κοιλότητα στο ένα άκρο και να έχει πεπλατυσµένο περιχείλωµα στο άλλο άκρο. 

Θα  πρέπει  να  επισηµανθεί  ότι  προβλήµατα  τυπολογικής  ταξινόµησης  παρουσιάζουν

αντικείµενα των οποίων το σχήµα της τοµής είναι οριακά µεταξύ α) αµφικωνικού και σφαιροειδούς

τύπου44 β)  µεταξύ  ηµισφαιρικού  και  κωνικού  τύπου  και  γ)  µεταξύ  µίας  παραλλαγής  του

αµφικωνικού (ασυµµετρικός αµφικωνικός) και µίας παραλλαγής του κωνικού τύπου (κωνικός µε

κεκλιµένο ώµο). Στην τελευταία περίπτωση, κριτήριο ταξινόµησης αποτελεί το σηµείο του ύψους

όπου  αναπτύσσεται  η  µέγιστη  διάµετρος,  δηλαδή  η  τροπίδωση  του  ώµου.  Στην  περίπτωση  του

κωνικού µε κεκλιµένο ώµο τύπου, η τροπίδωση αυτή βρίσκεται πολύ κοντά στο φαρδύ άκρο του

σφονδυλιού, ώστε ουσιαστικά δεν αναπτύσσονται δύο κώνοι ("αµφικωνικός" τύπος) αλλά το σχήµα

της τοµής παραµένει ουσιαστικά κωνικό (εικ. 9).

Η  διακλάδωση  της  τυπολογίας  των  σφονδυλιών  που  ακολουθείται  σε  αυτή  τη  µελέτη

αποδίδεται σχηµατικά στον Πίνακα 3.2.1.

44 Είναι χαρακτηριστικό ότι η Carington Smith στην τυπολογία των σφονδυλιών θέτει τους δύο αυτούς τύπους υπό την 

ίδια υποκεφαλίδα, και εν γένει αντιµετωπίζει το πρόβληµα αυτό στην τυπολογία της (Carington Smith 1975, 211, 422). 
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Πίνακας 3.2.1
Σχηµατική απόδοση της τυπολογικής ιεράρχησης κατά τύπους και παραλλαγές

1. Αµφικωνικός τύπος

          ΑΣ ΑΑ

κ     / κε      / π      /     κο              κ     / κε      / π      /     κο
Π

Κ

Υ

2. Κωνικός τύπος

            Κωνικός           Κωνικός µε κεκλιµένο ώµο             Κολουροκωνικός
              

κ     / κε      / π      /     κο                            κ     / κε      / π      /     κο               κ    / κε     / π     /   κο
Π

Κ

Υ

3. ∆ισκοειδής τύπος

                 ∆ισκοειδής             ∆ισκοειδής, όστρακο
∆ισκοειδής επιιπεδόκυρτος
∆ισκοειδής αµφίκυρτος
∆ισκοειδής επιπεδόκοιλος
∆ισκοειδής κοιλόκυρτος
∆ισκοειδής παραλληλεπίπεδος

4. Σφαιροειδής τύπος

         κ     / κε      / π      /     κο     
Π

Κ

Υ

5. Κυλινδρικός τύπος

 κ     / κε      / π      /     κο     
Π

Κ

Υ

6. Ηµισφαιρικός τύπος

κ     / κε      / π      /     κο                
Π

Κ

Υ

7. Πηνιόσχηµος τύπος

κ     / κε      / π      /     κο                 
Π

Κ

Υ
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Συντµήσεις λέξεων :

ΑΣ = Αµφικωνικός Συµµετρικός Π = Πεπιεσµένη παραλλαγή
ΑΑ = Αµφικωνικός Ασυµµετρικός Κ = Κανονική παραλλαγή
κ = κοίλο άκρο Υ = Υψηλή παραλλαγή
κε = κοίλο άκρο εκφυλισµένο
π = πεπλατυσµένο περιχείλωµα οπής
κο = “κολλάρο”

Η δοµή της τυπολογικής διακλάδωσης είναι η εξής :

Βασικός τύπος

↓

Κύριες παραλλαγές βασικού τύπου

↓ ↓ ↓ ↓

Παραλλαγές που αφορούν τη διαµόρφωση των άκρων

   ↓     ↓       ↓

Παραλλαγές που αφορούν την αναλογία διαµέτρου / ύψους

β) ∆ιακόσµηση / Φροντίδα επιφάνειας / Ίχνη χρήσης 

Όπως θα αναπτυχθεί και στη συνέχεια (Κεφάλαιο 4), τα σφονδύλια της Εποχής του Χαλκού

στον Αιγαιακό χώρο παρουσιάζουν µία τυποποίηση  στη διακόσµησή τους, ως  προς την τεχνική

εκτέλεσης και ως προς τα προτιµώµενα διακοσµητικά σχέδια. Η τεχνική είναι κυρίως η εγχάραξη

των σχεδίων στον µαλακό πηλό, πριν από το ψήσιµο του αντικειµένου. Σε αρκετές περιπτώσεις

επιβιώνει λευκή ή µπεζ ουσία µέσα στις εγχαράξεις, την οποία έθεταν προφανώς για να τονιστούν

τα  διακοσµητικά  σχέδια.  Τα  σχέδια  αυτά  είναι  κυρίως  γραµµικά  και  καµπυλόγραµµα  σε

συµµετρική σύνταξη γύρω από την οπή στην επιφάνεια του ενός ή σπανιότερα και των δύο άκρων

του σφονδυλιού. Σε ελάχιστες περιπτώσεις στην περιοχή του νησιωτικού Αιγαίου το διακοσµητικό

σχέδιο  είναι  αναπαράσταση  έµβιων  όντων,  δηλαδή  ζωϊκές  ή  ανθρώπινες  µορφές.  Σε  λιγότερες

περιπτώσεις  παρατηρείται  στικτή  ή  εµπίεστη  διακόσµηση  στιγµών,  κύκλων  ή  ελλειπτικών

σχηµάτων  (λεπτοµερέστερη  αναφορά  στα  διακοσµητικά  µοτίβα  που  καταγράφηκαν  στο  υπό

εξέταση υλικό θα γίνει στο Κεφάλαιο 4). 

Η σύγκριση µεµονωµένων σφονδυλιών ή συνόλων σφονδυλιών µε κριτήριο τη διακόσµηση

έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ανίχνευση αφ'ενός κοινών τάσεων ή αποκλίσεων στην κατασκευή

του σφονδυλιού, αφ'ετέρου κοινών αντιλήψεων σχετικά µε την αισθητική διάσταση του εργαλείου
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της  νηµατουργίας  και  του  εξαρτήµατός  του.  Στη  διαπραγµάτευση  της  διακόσµησης  των

σφονδυλιών  γίνεται  αναφορά  χαρακτηριστικών,  δηµοσιευµένων  παραλλήλων  από  την  ευρύτερη

περιοχή του Αιγαίου.

Ο  εν  γένει  βαθµός  φροντίδας  της  επιφάνειας  του  αντικειµένου  περιγράφεται  µε  όρους

οµαλότητας  /  αδρότητας  της  επιφάνειας,  και  σηµειώνονται  οι  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  το

σφονδύλι  φέρει  στίλβωση.  Η  στίλβωση  µπορεί  να  οφείλεται  σε  πρόθεση  καλλωπισµού  της

επιφάνειας  ή  µπορεί να  οφείλεται στη χρήση του  αντικειµένου, καθώς  η τριβή  µε το νήµα που

γνέθεται δηµιουργεί αυτή την επίδραση (Παπαδοπούλου 2010, 193). 

Τα  ενδεχόµενα  ίχνη  χρήσης,  είναι,  εξάλλου  άλλος  ένας  στόχος  της  µακροσκοπικής

παρατήρησης του αντικειµένου. Αυτά, εφόσον εντοπιστούν, καταγράφονται περιγραφικά αναλόγως

της διαδικασίας από την οποία εικάζεται ότι δηµιουργήθηκαν και αναφέρεται το σηµείο στο οποίο

εντοπίζονται. Αποκρούσεις, αποφλοιώσεις ή η στιλβωµένη κατά τόπους επιφάνεια µπορεί να έχουν

προκύψει από τη χρήση του σφονδυλιού. Τα ίχνη χρήσης συνιστούν ένα χαρακτηριστικό µε βάση

το οποίο µπορεί να προταθεί η εκτιµώµενη ένταση της χρήσης του αντικειµένου. Για παράδειγµα, ο

εντοπισµός  ιχνών  χρήσης  σε  σφονδύλια  που  προέρχονται  από  ταφικό  περιβάλλον  αποτελεί

απόδειξη ότι τα εργαλεία αυτά δεν κατασκευάστηκαν µε αποκλειστικό σκοπό να προσφερθούν ως

ταφικά κτερίσµατα. Αντίστοιχα, ένα  σφονδύλι από οικιστικό περιβάλλον χωρίς ίχνη χρήσης πρέπει

να θεωρείται ότι έχει χρησιµοποιηθεί λιγότερο εντατικά σε σχέση µε ένα άλλο που φέρει έντονα

ίχνη χρήσης.

γ) Μετρολογία 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, σφονδύλια διαφορετικού µεγέθους έχουν διαφορετικές λειτουργικές

δυνατότητες οι οποίες επιδρούν στον σχηµατισµό κλωστών διαφορετικών ποιοτήτων και πάχους

(Barber 1991, 52.  Τζαχίλη 1997, 121,  Andersson Strand 2010, 13-14. Andersson – Strand 2012,

208-209, Μårtensson et al. 2009, 378).  Εφόσον προσδιοριστεί το φάσµα των µεγεθών τους, και τα

σφονδύλια  ταξινοµηθούν  κατά  µέγεθος,  τίθεται  η  βάση  για  την  ταξινόµησή  τους  και  κατά

λειτουργική  δυνατότητα.  Ο  προσδιορισµός  της  λειτουργικής  δυνατότητας  του  σφονδυλιού

επιτρέπει την εκτίµηση της ποιότητας του νήµατος που µπορεί να παραχθεί µε αυτό. Επιπλέον, η

εξέταση της διακύµανσης των µεγεθών των σφονδυλιών ενός αρχαιολογικού συνόλου επιτρέπει να

εκφραστούν εκτιµήσεις για τη διακύµανση των ποιοτήτων νηµάτων που εν δυνάµει παράγονται µε

αυτό το σύνολο εργαλείων. Έτσι ένα σύνολο σφονδυλιών µπορεί να δώσει πληροφορίες  για τις

τάσεις και τους στόχους της νηµατουργικής παραγωγής της κοινότητας από την οποία το σύνολο

αυτό προέρχεται.  
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Πάνω  στη  βασική  αρχή  της  αντιστοιχίας  µεγέθους  –  λειτουργικότητας,  γίνεται  η

καταγραφή  των  µετρολογικών  στοιχείων  των  σφονδυλιών. Η  καταγραφή  έχει  δύο  στόχους  :

πρώτον,  την  διευκρίνιση  του  φάσµατος  µεγεθών  ενός  συνόλου  εργαλείων  και  δεύτερον,  τον

προσδιορισµό  της  λειτουργικότητας  του  κάθε  σφονδυλιού  ξεχωριστά,  εφόσον  αυτό  διατηρείται

ακέραιο ή σχεδόν ακέραιο. Η διαδικασία αυτή λέγεται µετρολογική ανάλυση. Ένα αποσπασµατικό

σφονδύλι  δεν  µπορεί  να  υποβληθεί  στη  µετρολογική  ανάλυση,  διότι  δεν  είναι  γνωστές  οι

αυθεντικές  του  διαστάσεις.  Κατά  τη  µετρολογική  ανάλυση  καταγράφεται,  επιπλέον,  η  ελάχιστη

διάµετρος της οπής  του σφονδυλιού, διότι αυτό το στοιχείο δίνει πληροφορίες για το πάχος του

ελλείποντος στελέχους, του αδραχτιού, τουλάχιστον στο σηµείο εφαρµογής µε το σφονδύλι. Για

λόγους συστηµατοποίησης της καταγραφής καταγράφεται και η µέγιστη διάµετρος της οπής.

Για  τον  πρώτο  στόχο  της  µετρολογικής  ανάλυσης  ορίζονται  τα  φάσµατα  τιµών  των

µετρήσιµων παραµέτρων των σφονδυλιών (διάµετρος, ύψος, βάρος, ελάχιστη διάµετρος οπής). Τα

δύο όρια των φασµάτων αυτών είναι, αντίστοιχα, οι ελάχιστες και οι µέγιστες καταγραφείσες τιµές

για όλα τα ακέραια και τα σχεδόν ακέραια σφονδύλια. Εν συνεχεία, το φάσµα των τιµών χωρίζεται

στις εξής οµάδες τιµών :

- για τη διάµετρο ορίζονται οµάδες τιµών ανά 0,5 εκατοστά

- για το ύψος ορίζονται οµάδες τιµών ανά 0,5 εκατοστά

- για το βάρος ορίζονται οµάδες τιµών ανά 5 γραµµάρια

- για τη διάµετρο της οπής ορίζονται οµάδες τιµών ανά 0,1 εκατοστό.

Στη  συνέχεια  τα  σφονδύλια  κάθε  δείγµατος  κατανέµονται  στην  κατάλληλη  οµάδα  τιµών

αναλόγως  των  διαστάσεών  τους,  και  έτσι  προκύπτουν  οι  συγκεντρώσεις  κατά  τιµές  διαµέτρου,

ύψους,  βάρους  και  διαµέτρου  οπής.  Αυτή  είναι  και  η  πρώτη  εικόνα  που  προκύπτει  για  τη

µετρολογική  διακύµανση  των  παραµέτρων  του  µεγέθους  στο  δείγµα,  και  αποκαλύπτει  τις

προτιµώµενες και τις σπανιότερες διαστάσεις. 

Για  το  δεύτερο  στόχο  της  µετρολογικής  ανάλυσης,  τα  ακέραια  και  τα  σχεδόν  ακέραια

σφονδύλια  του  κάθε  δείγµατος  κατανέµονται  σε  ένα  πλέγµα  τιµών  διαµέτρου  και  βάρους.  Η

διάµετρος και το βάρος αποτελούν τα κατ'εξοχήν λειτουργικά χαρακτηριστικά του εργαλείου, και

γι'αυτό το λόγο η συνισταµένη των τιµών τους καθορίζει µία διακριτή λειτουργική ικανότητα για το

κάθε  σφονδύλι.  Η  κατανοµή  στο  πλέγµα  τιµών  διαµέτρου  και  βάρους  φανερώνει  αµέσως  τις

µεγαλύτερες  και  τις  µικρότερες  συγκεντρώσεις  των εργαλείων  του  δείγµατος  και  απεικονίζει τη

θέση που λαµβάνει κάθε σφονδύλι στο πλέγµα αυτό, µε βάση τη συνισταµένη των λειτουργικών,

µετρήσιµων  παραµέτρων  (διαµέτρου  και  βάρους).  Η  εικόνα  που  προκύπτει  είναι  µία  πρώτη

αποτύπωση των τάσεων νηµατουργίας που εκφράζονται µέσα από τα εργαλειακά κατάλοιπα του

συγκεκριµένου αρχαιολογικού συνόλου. 
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Επειδή όµως οι συνδυασµοί τιµών διαµέτρου και βάρους σε κάθε δείγµα µπορεί να είναι

άπειροι  και  επειδή  η  ελάχιστη  διαφοροποίηση  στις  τιµές  αυτές  ανά  σφονδύλι  δε  συνιστά

απαραιτήτως  διαφοροποίηση  µεγέθους,  απαιτείται  µία  συστηµατοποίηση  της  συνισταµένης  των

τιµών  διαµέτρου  και  βάρους,  η  οποία  θα  µπορεί  να  εκφράζει  διαφορετικές  τάξεις  µεγέθους.  Η

συστηµατοποίηση αυτή επιτυγχάνεται κάνοντας χρήση της οµαδοποίησης των τιµών διαµέτρου και

βάρους ανά 0,5 εκατοστά και ανά 5 γραµµάρια αντίστοιχα. Κάθε οµάδα τιµών διαµέτρου ορίζεται

µε  αύξοντα  αριθµό  από  το  1 (οµάδα  ελάχιστων  τιµών  0,1 – 0,5 εκατοστά)  έως  το  20 (οµάδα

µέγιστων τιµών 9,6 – 10 εκατοστά). Κάθε οµάδα τιµών βάρους ορίζεται µε ένα µικρό γράµµα της

αλφαβήτου, από το α (οµάδα  ελάχιστων τιµών  0,1 – 5 γραµµάρια) έως  το αζ  (οµάδα µέγιστων

τιµών  150,1 – 155 γραµµάρια).  Ουσιαστικά  µε  αυτόν  τον  τρόπο  γίνεται  µία  κωδικοποίηση  του

πλέγµατος τιµών διαµέτρου και βάρους σε επιµέρους περιοχές τιµών, και η κάθε επιµέρους περιοχή

τιµών αποτελεί συνισταµένη συγκεκριµένης οµάδας τιµών διαµέτρου και βάρους. Θεωρείται ότι

κάθε επιµέρους περιοχή αντιστοιχεί σε µία διακριτή τάξη µεγέθους σφονδυλιού και εποµένως σε

διακριτή  λειτουργική  δυνατότητα.  Οι  επιµέρους  περιοχές  του  πλέγµατος  τιµών  διαµέτρου  και

βάρους  προσδιορίζονται  ως  λειτουργικοί τύποι.  Τα  ακέραια  και  σχεδόν  ακέραια  σφονδύλια  του

δείγµατος ταξινοµούνται στον κατάλληλο λειτουργικό τύπο αναλόγως των τιµών της διαµέτρου και

του βάρους τους. Τα σφονδύλια που εµπίπτουν στον ίδιο λειτουργικό τύπο θεωρούνται λειτουργικά

ισοδύναµα.  Έτσι  συστήνεται  µία  λειτουργική  τυπολογία  που  επιτρέπει  τη  σύγκριση  των

σφονδυλιών  ως  προς  τη  λειτουργικότητά  τους,  δηλαδή  ως  προς  τη  συνισταµένη  του  φάσµατος

τιµών  διαµέτρου  και  βάρους  στο  οποίο  εµπίπτουν.  Ο  Πίνακας  3.2.2  απεικονίζει  το  πλέγµα  της

λειτουργικής τυπολογίας.
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Πίνκας 3.2.2. : Πλέγµα λειτουργικής τυπολογίας

150,1-155 αστ

145,1-150 αε

140,1-145 αδ

135,1-140 αγ

130,1-135 αβ

125,1-130 αα

120,1-125 ω

115,1-120 ψ

110,1-115 χ

105,1-110 φ

100,1-105 υ

95,1-100 τ

90,1-95 σ

85,1-90 ρ

80,1-85 π

75,1-80 ο

70,1-75 ξ

65,1-70 ν

60,1-65 µ

55,1-60 λ

50,1-55 κ

45,1-50 ι

40,1-45 θ

35,1-40 η

30,1-35 ζ

25,1-30 στ

20,1-25 ε

15,1-20 δ

10,1-15 γ

5,1-10 β

0,1-5 α

↑ 
Γραµµάρια 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Εκατοστά
→

0,1-
0,5

0,6-
1

1,1-
1,5

1,6-
2

2,1-
2,5

2,6-
3

3,1-
3,5

3,6-
4

4,1-
4,5

4,6-
5

5,1-
5,5

5,6-
6

6,1-
6,5

6,6-
7

7,1-
7,5

7,6-
8

8,1-
8,5

8,6-
9

9,1-
9,5

9,6-
10

80



Σύµφωνα  µε  τη  λειτουργική  τυπολογία,  ένα  ακέραιο  /  σχεδόν  ακέραιο  σφονδύλι  που  έχει,  για

παράδειγµα, διάµετρο 3,2 εκατοστών και βάρος 13,2 γραµµαρίων, εµπίπτει στο λειτουργικό τύπο

7γ.  Ένα  σφονδύλι  µε διάµετρο 3,1 εκατοστών  και  βάρος  11,5 γραµµαρίων  εµπίπτει επίσης  στο

λειτουργικό  τύπο  7γ και  θεωρείται  λειτουργικώς  ισοδύναµο µε  το  προηγούµενο.  Κατά  την  ίδια

λογική ταξινοµούνται όλα τα ακέραια και σχεδόν ακέραια σφονδύλια στους λειτουργικούς τύπους

που τους αναλογούν. 

Με  βάση  την  κατανοµή  των  σφονδυλιών  σε  λειτουργικούς  τύπους  είναι  δυνατόν  να

εκφραστούν  υποθέσεις  για  τη  νηµατουργική  παραγωγή  που  θα  µπορούσε  να  επιτευχθεί  µε  τα

σφονδύλια  του  δείγµατος.  Μία  οµοιογενής  παραγωγή  συνάγεται  από  ένα  σύνολο  σφονδυλιών

οµοιογενών  ως  προς  το  λειτουργικό  τύπο,  ή  τουλάχιστον  µε  πολύ  µικρή  ποικιλία  ως  προς  τη

σύσταση της λειτουργικής τυπολογίας. Μία διαφοροποιηµένη νηµατουργική παραγωγή συνάγεται

από  ένα  σύνολο  σφονδυλιών  που  χαρακτηρίζεται  από  ποικιλία  λειτουργικών  τύπων,  µε  µεγάλη

απόκλιση µεταξύ τους, ως προς την περιοχή του φάσµατος τιµών διαµέτρου και βάρους.

Τα  όρια  της  µεθοδολογίας  αυτής  για  την  εκτίµηση  της  λειτουργικής  δυνατότητας  του

σφονδυλιού, έγκεινται στην ερµηνεία των λειτουργικών τύπων µε όρους ποιότητας νηµάτων. Παρά

το γεγονός ότι µε βάση τη θεωρία των σφονδυλιών, αλλά και τις πειραµατικές εφαρµογές, είναι

εφικτή ή συγκριτική εκτίµηση των διαφορετικών ποιοτήτων νηµάτων που παράγονται µε τη χρήση

εργαλείων διαφορετικού µεγέθους, οι ποιότητες αυτές µπορούν να καθοριστούν µόνο µε γενικούς,

συγκριτικούς όρους στο παρόν στάδιο της έρευνας. Για παράδειγµα, ενώ µπορεί να υποστηριχθεί

ότι  ένα  σφονδύλι  λειτουργικού  τύπου  4β  αποδίδει  διαφορετική  κλωστή  από  ένα  σφονδύλι

λειτουργικού τύπου 6β, και ότι ένα σφονδύλια λειτουργικού τύπου 7δ είναι κατάλληλο για κλωστή

διαφορετική  απ'ό,τι  και  τα  δύο  προηγούµενα,  τα  τρία  είδη  διαφορετικών  κλωστών  µπορούν  να

προσδιοριστούν µόνο ως “το ένα λεπτότερο από το άλλο” ή “το ένα παχύτερο από το άλλο” ή “το

ένα  πιο  σφιχτογνεσµένο  ή  πιο  αραιογνεσµένο  από  το  άλλο”.  ∆εν  έχει  δηλαδή  µέχρι  στιγµής

επιτευχθεί η αντιστοίχιση του µεγέθους του σφονδυλιού µε συγκεκριµένο είδος κλωστής. Ωστόσο

παρά  την  αδυναµία  αυτή,  ήδη  η  µεθοδολογία  της  µετρολογικής  ανάλυσης  των  εργαλείων  είναι

ικανή να προσφέρει πολύτιµα συµπεράσµατα για τη νηµατουργική παραγωγή όπως αυτή προκύπτει

από τα αρχαιολογικά σύνολα σφονδυλιών.

δ) Συσχετισµός τύπων / µεγεθών    

Ο  συσχετισµός  µεταξύ  τύπων  και  µεγεθών  γίνεται  µε  σκοπό  να  ελεγχθεί  εάν  υπάρχει

αντιστοιχία  µεταξύ  µεµονωµένων  τύπων  και  συγκεκριµένων  λειτουργικών  δυνατοτήτων,  εάν

δηλαδή η κατασκευή ενός σφονδυλιού σε ένα συγκεκριµένο σχήµα αποτελεί κυρίως τεχνολογική
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επιλογή, ή όχι. Ο έλεγχος πραγµατοποιείται µε τη σύγκριση των φασµάτων τιµών διαµέτρου, ύψους

και βάρους των διαφορετικών τύπων του δείγµατος. Η σύγκριση δείχνει σε ποιό βαθµό τα φάσµατα

τιµών είναι επικαλυπτόµενα. Στην περίπτωση που όλοι οι τύποι ενός δείγµατος παρουσιάζουν το

ίδιο φάσµα τιµών διαστάσεων, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει λειτουργική διαφοροποίηση βάσει

του  τύπου.  Εάν  τα  φάσµατα  τιµών  διαφοροποιούνται  εντελώς  ανά  τύπο,  τότε  αποδεικνύεται  το

αντίθετο, ότι οι τύποι σηµατοδοτούν και διαφορετικές λειτουργικές δυνατότητες. Στην περίπτωση

µερικής  επικάλυψης,  ή  µικρής  απόκλισης  /  διαφοροποίησης  στα  φάσµατα  τιµών,  µπορεί  να

υποστηριχθεί ποιοί τύποι κατασκευάζονταν κυρίως για να καλύψουν συγκεκριµένες  λειτουργίες.

Για παράδειγµα, εάν σε ένα δείγµα σφονδυλιών ο αµφικωνικός  τύπος έχει φάσµα τιµών βάρους

µεταξύ  12 και 22 γραµµαρίων, και ο κωνικός  τύπος  έχει φάσµα τιµών βάρους µεταξύ  8 και 15

γραµµαρίων, µπορεί να υποστηριχθεί ότι σε ένα βαθµό οι δύο τύποι είναι λειτουργικά ισοδύναµοι,

αλλά και ότι για τα λεπτότερα νήµατα της παραγωγής χρησιµοποιούνταν κωνικά σφονδύλια, ενώ

για τα παχύτερα αµφικωνικά σφονδύλια. 

ε) ∆ιασπορά σφονδυλιών στο χώρο

Η απαραίτητη συνθήκη για τη µελέτη της διασποράς των σφονδυλιών στον χώρο, είναι ο

προσδιορισµός  του  ίδιου  του  χώρου.  Αυτή  η  συνθήκη  δεν  είναι  πάντα  εξασφαλισµένη  αλλά

εξαρτάται  από  ποικίλους  παράγοντες.  Συγκεκριµένα,  πρώτιστα  ο  βαθµός  αρχαιολογικής

διατήρησης, και δευτερευόντως ο βαθµός ανασκαφικής επέµβασης και έρευνας καθώς και ο βαθµός

τεκµηρίωσης των ανασκαφικών δεδοµένων και δηµοσίευσης καθορίζουν το βαθµό προσδιορισµού

του χώρου. 

Ακόµη και στις περιπτώσεις των δηµοσιευµένων ανασκαφών όπως είναι η Αγία Ειρήνη της

Κέας, η Φυλακωπή της Μήλου και εν µέρει η ∆υτική Οικία του Ακρωτηρίου, για τις οποίες υπάρχει

µία  ελάχιστη  βάση  αναφοράς  στους  χώρους,  κατά  περίπτωση  το  περιβάλλον  προέλευσης  των

σφονδυλιών  µπορεί  να  παραµένει  ασαφές.  Για  παράδειγµα,  τα  σφονδύλια  της  Φυλακωπής

προέρχονται τόσο από την οριζόντια, πλήρη ανασκαφή κτιριακών συγκροτηµάτων όπως είναι το

Ιερό,  όσο  και  από  περιορισµένες  στρωµατογραφικές  τοµές  στην  περιοχή  του  Μεγάρου  (βλ.

Κεφάλαιο 4.10), οι οποίες είναι άγνωστο τί είδους χώρους διαπέρασαν στα βαθύτερα του Μεγάρου

στρώµατα.  Αυτή  η  συνθήκη  είναι  κοινή  για  όλες  τις  αρχαιολογικές  θέσεις  που  παρουσιάζουν

διαχρονική  χρήση.  Και  στην  Αγία  Ειρήνη,  ο  Μεσοκυκλαδικός  πολεοδοµικός  ιστός,  πολύ

περισσότερο  µάλλον  ο  Πρωτοκυκλαδικός,  παραµένουν  ατελώς  γνωστοί,  διότι  ερευνήθηκαν

αποσπασµατικά  κάτω  από  τα  αρχιτεκτονικά  κατάλοιπα  της  Υστεροκυκλαδικής  πόλης,  αλλά  και

επειδή ήδη από την Εποχή του Χαλκού, σε µεγάλο βαθµό καταστράφηκε κατά την επόµενη περίοδο

82



ανοικοδόµησης. 

Στις περιπτώσεις των αδηµοσίευτων ανασκαφών τα δεδοµένα περιορίζονται, για τις παλαιές

ανασκαφές σε προκαταρκτικές εκθέσεις που τυχόν είχαν δηµοσιευθεί παλαιά από τους ανασκαφείς

ή σε στοιχεία ηµερολογίων όταν αυτά ήταν διαθέσιµα για µελέτη. Για τις νεότερες αδηµοσίευτες

ανασκαφές,  τα  στοιχεία  περιορίζονται  στις  πληροφορίες  που  υπήρξαν  διαθέσιµες  αναλόγως  της

προόδου µελέτης της θέσης. Είναι ευνόητο ότι εφόσον οι µελέτες δεν έχουν φτάσει στο στάδιο της

τελικής δηµοσίευσης, τα στοιχεία παρουσιάζονται µε κάθε επιφύλαξη. 

Σε κάθε περίπτωση, το πρώτο στάδιο για τη µελέτη της  διασποράς είναι η απόδοση του

κάθε  σφονδυλιού  σε  µία  µονάδα  οριοθετηµένου  χώρου.  Η  µονάδα  χώρου  µπορεί  να  είναι

συµβατική, δηλαδή µία ανασκαφική τοµή, ή ουσιαστική, δηλαδή ένας χρηστικός, αρχαίος χώρος,

σε επίπεδο δωµατίου, κτιρίου ή ανοιχτού χώρου, ή σε επίπεδο οριοθετηµένης κατασκευής άλλης

χρήσης,  όπως  είναι  ένας  τάφος.  Οι  συµβατικές  µονάδες  χώρου,  δηλαδή  οι  ανασκαφικές  τοµές,

αποτελούν  το  πρώτο,  αναγκαστικό  σηµείο  αναφοράς  της  διασποράς  των  σφονδυλιών,  όταν  η

ανασκαφή είναι αδηµοσίευτη. Σε ένα δεύτερο επίπεδο όµως γίνεται προσπάθεια αντιστοίχισης των

ανασκαφικών τοµών µε αρχαίους χώρους, µέσα από τη µελέτη ηµερολογίων ή άλλων δεδοµένων

που  διατίθενται  από  τους  ανασκαφείς.   Κατά  την  αντιστοίχιση  αυτή  είναι  απαραίτητο  να

προσδιοριστούν  οι  περιπτώσεις  πρωτογενούς  απόθεσης  από  τις  περιπτώσεις  δευτερογενούς

απόθεσης.  Η  εσκεµµένη  απόθεση  νηµατουργικών  εργαλείων  τεκµηριώνεται  µόνο  στα

περιβάλλοντα πρωτογενούς απόθεσης, ενώ τα περιβάλλοντα δευτερογενούς απόθεσης αποτελούν

τεκµήρια  της  εσκεµµένης  απόρριψης  ή  της  τυχαίας  ταφονοµικής  απόθεσης  των  εργαλείων.  Στη

συνέχεια,  είναι  απαραίτητο  να  διακριθούν  οι  πρωτογενείς  αποθέσεις,  εφόσον  κάτι  τέτοιο  είναι

δυνατόν,  σε  δύο  βασικές  κατηγορίες  :  σε  χρηστικούς  /  οικιστικούς  χώρους  και  σε  ταφικούς  /

τελετουργικούς χώρους. 

Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τις εν δυνάµει µονάδες νηµατουργικής παραγωγής.  Η

ανάλυση της κατανοµής σφονδυλιών σε αυτές τις περιπτώσεις, εξυπηρετεί τον κατ'εξοχήν στόχο

της  µελέτης  διασποράς,  δηλαδή  την  προσπάθεια  εκτίµησης  της  νηµατουργικής  παραγωγής  µε

σκοπό  τον  κατά  το  δυνατόν  προσδιορισµό  της  κλίµακας  και  της  οργάνωσης.  Στα  πλαίσια  του

στόχου αυτού, το δεύτερο στάδιο είναι η καταµέτρηση των σφονδυλιών του δείγµατος ανά µονάδα

οριοθετηµένου  χώρου,  και  η  σύγκριση  των  διαφορετικών  συγκεντρώσεων  που  προκύπτουν.

Ταυτόχρονα µε την ποσοτική εκτίµηση γίνεται και µία ποιοτική εκτίµηση, δηλαδή διερευνάται ο

βαθµός  τυπολογικής  και  λειτουργικής  οµοιογένειας  ή  διαφοροποίησης  που  χαρακτηρίζει  κάθε

υποσύνολο σφονδυλιών στις διαφορετικές µονάδες χώρου. Οι ποσοτικές και ποιοτικές συγκρίσεις

µπορούν να δώσουν ενδείξεις, ή να διαφωτίσουν πλήρως, αναλόγως του βαθµού προσδιορισµού

των  µονάδων  χώρου  µίας  αρχαιολογικής  θέσης,  την  κλίµακα  και  το  βαθµό  εξειδίκευσης  της
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νηµατουργικής  παραγωγής  ανά  µονάδα  παραγωγής.  Για  παράδειγµα,  εάν  σε  ένα  δωµάτιο

αποδίδονται  πέντε  σφονδύλια  που  εµπίπτουν  σε  διαφορετικούς  τύπους  και  σε  διαφορετικούς

λειτουργικούς  τύπους,  και  σε ένα  άλλο  δωµάτιο  αποδίδονται  τρία  σφονδύλια οµοειδή,  τόσο  ως

προς  τον  τύπο  όσο  και  ως  προς  το  µέγεθός  τους,  είναι  φανερό  ότι  στην  πρώτη  περίπτωση  η

νηµατουργική παραγωγή πρέπει να ήταν µεγαλύτερης κλίµακας και πιο διαφοροποιηµένη ως προς

τα είδη νηµάτων. Τα ευρήµατα του δεύτερου δωµατίου, θα τεκµηρίωναν µία παραγωγή µικρότερης

κλίµακας και πιο εξειδικευµένη ως προς του στόχους της νηµατουργίας. Στη βάση των συγκρίσεων

των  κατανοµών  των  εργαλείων  στο  χώρο,  µπορεί  να  γίνει  συζήτηση  για  την  κλίµακα  και  την

οργάνωση της παραγωγής σε οικιακή ή σε εργαστηριακή ή σε άλλη βάση.

Όσον  αφορά  τη  δεύτερη  κατηγορία  χώρων,  στις  περιπτώσεις  των  ταφικών  συνόλων,  η

ερµηνεία της απόθεσης του εργαλείου προκαθορίζεται εκ προοιµίου. Το αδράχτι ολόκληρο, και όχι

µόνο το σφονδύλι, έχει αποτεθεί ως ταφικό κτέρισµα, και αποκλείεται η ερµηνεία του χώρου ως

“µονάδας νηµατουργικής  παραγωγής”. Η µελέτη της  διασποράς σε αυτήν την περίπτωση αφορά

πρωτίστως τη διερεύνηση των ταφικών εθίµων. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όµως, όπως θα φανεί,

τα συµπεράσµατα µπορούν να αποδειχτούν πιο περίπλοκα, εφόσον εντοπιστούν πάνω στο “ταφικό”

σφονδύλι ίχνη χρήσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν και το περιβάλλον εύρεσης δεν ταυτίζεται µε

το περιβάλλον χρήσης του εργαλείου, το ίδιο το εργαλείο µπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά µε

τη χρήση του. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις τελετουργικών περιβαλλόντων όπως είναι τα

Ιερά.  Στην  περίπτωση  αυτή  το  αδράχτι,  µέσω  της  παρουσίας  του  σφονδυλιού,  αποκτά  µία

υπερβατική διάσταση και η παρουσία του στους χώρους αυτούς δεν τεκµηριώνει τη νηµατουργική

παραγωγή,  αλλά  µία  πτυχή  της  ιδεολογίας  των  ανθρώπων  της  κοινότητας  και  πιθανώς  ένα

συµβολισµό που έφερε το αδράχτι για εκείνους. Και πάλι όµως, το ίδιο το αντικείµενο, µπορεί να

δώσει  πληροφορίες  σχετικά  µε  την  πιθανή  προηγούµενη  εκµετάλλευσή  του  για  την  παραγωγή

νήµατος, προτού αποσυρθεί από την νηµατουργική παραγωγή για να γίνει αφιέρωµα.

Όπως θα επισηµανθεί στο Κεφάλαιο 4, κάποια από τα επιµέρους δείγµατα της µελέτης είναι

προβληµατικά  ως  προς  τον  προσδιορισµό  της  διασποράς  των  σφονδυλιών  στο  χώρο.  Αυτό  το

γεγονός  αποτελεί  συχνά  µία  αναπόφευκτη  συνθήκη  στην  αρχαιολογική  έρευνα,  είτε  για

υποκειµενικούς λόγους που σχετίζονται µε τη διαχείριση της αρχαιολογικής πληροφορίας κατόπιν

της ανασκαφής, είτε για αντικειµενικούς λόγους που σχετίζονται µε την απώλεια της αρχαιολογικής

πληροφορίας ήδη πριν από την ανασκαφή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή : Η δοµή της ανάλυσης των δεδοµένων

Σε αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνεται η παρουσίαση των δεδοµένων, δηλαδή η ανάλυση των

δειγµάτων σφονδυλιών. Η παρουσίαση γίνεται κατά γεωγραφική σειρά, ούτως ώστε προηγούνται

τα  δείγµατα της  βόρειου  Αιγαίου,  κατόπιν  του  ανατολικού  Αιγαίου  και  ακολουθούν  εκείνα  των

Κυκλάδων. Εξαίρεση αποτελεί το δείγµα από το Κουκονήσι Λήµνου που παρουσιάζεται τελευταίο,

επειδή  προστέθηκε  όψιµα  στον  κατάλογο  σε  εποχή  που  αυτός  είχε  ήδη  καταρτιστεί.  Στην

περίπτωση των δειγµάτων από θέσεις µε διαχρονική κατοίκηση, όπως είναι τα δείγµατα από την

Αγία Ειρήνη Κέας, τη Φυλακωπή Μήλου και το Ακρωτήρι Θήρας, τηρήθηκε µία εσωτερική δοµή

παρουσίασης βάσει της χρονολογικής αλληλουχίας, και έτσι παρουσιάζεται πρώτο το σύνολο της

Πρώιµης, κατόπιν της Μέσης και τέλος της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. 

Η δοµή της παρουσίασης και της ανάλυσης των δεδοµένων είναι η ίδια σχεδόν για όλα τα

δείγµατα.  Αµέσως  µετά  από  τον  τίτλο  της  θέσης  ακολουθούν  σε  παρένθεση  οι  αριθµοί  που

παραπέµπουν  στον  κατάλογο των  σφονδυλιών  ώστε να  µπορεί ο αναγνώστης  να ανατρέξει  στα

λήµµατα  και  στις  εικόνες  των  αντικειµένων.  Στη  συνέχεια  γίνεται  στο  µέρος  (Ι)  µία  σύντοµη

παρουσίαση της αρχαιολογικής θέσης µε επιγραµµατική αναφορά στο ιστορικό της έρευνάς της,

στα  κύρια  πολιτισµικά  χαρακτηριστικά  της  και  στα  βασικά  µέχρι  τούδε  συµπεράσµατα  των

ερευνητών για τη φύση και το χαρακτήρα της. Ακολουθεί η καθ'εαυτή ανάλυση των σφονδυλιών

στο µέρος  (ΙΙ).  Η  ανάλυση  αυτή  δοµείται σε έξι µέρη  : α) την  “Τυπολογία” β) “∆ιακόσµηση  -

Φροντίδα επιφάνειας - Ίχνη χρήσης” γ) τη “Μετρολογία” δ) το “Συσχετισµό µεγεθών / τύπων” ε)

τη “∆ιασπορά” και στ') το “Σχολιασµό”.  Λίγες εξαιρέσεις της δοµής αυτής θα αναφερθούν και θα

αιτιολογηθούν στο τέλος της Εισαγωγής.

Η “Τυπολογία” ξεκινά από την ανάλυση της τυπολογικής σύστασης του δείγµατος η οποία

συνοδεύεται από πίνακα ποσοστιαίας αντιπροσώπευσης των τύπων. Στον πίνακα αυτόν τα ποσοστά

αποδίδονται  µε  στρογγυλοποίηση  των  δεκαδικών  ψηφίων.  Ακολουθεί  η  ανάλυση  κάθε

διαφορετικού τύπου του δείγµατος στις παραλλαγές του. Αυτή η ανάλυση συνοδεύεται επίσης από

πίνακα  στον οποίο  ως  επικεφαλίδα  αναγράφονται  η αρχαιολογική  θέση, ο  βασικός  τύπος  και η

ποσότητα (Σύνολο) των σφονδυλιών του δείγµατος που εµπίπτουν σε αυτόν. Εν συνεχεία ο πίνακας

συνοψίζει  σε  τρεις  στήλες,  το  βασικό  τύπο,  τις  παραλλαγές,  τις  ποσότητες  σφονδυλιών  του

δείγµατος  ανά  παραλλαγή,  και  τους  αριθµούς  καταλόγου  που  αντιστοιχούν σε κάθε  περίπτωση.

Στους  πίνακες  της  ανάλυση  της  τυπολογίας  χρησιµοποιούνται  οι  εξής  συντµήσεις  λέξεων,  για
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λόγους οικονοµίας χώρου:

ΑΜΦ = Αµφικωνικό (σφονδύλι)
ΑΑ = Αµφικωνικό Ασυµµετρικό
ΑΣ = Αµφικωνικό Συµµετρικό
ΑΓΝ = Αδιάγνωστο
∆ΙΣΚ = ∆ισκοειδές
ΗΜ = Ηµισφαιρικό
ΚΥΛ = Κυλινδρικό
ΚΩΝ = Κωνικό
ΠΗΝ = Πηνιόσχηµο
ΣΦΑΙΡ= Σφαιροειδές
ΠΕΧ = Πρώιµη Εποχή του Χαλκού
ΜΕΧ = Μέση Εποχή του Χαλκού
ΥΕΧ = Ύστερη Εποχή του Χαλκού
Σ = Σύνολο

Η  διαπραγµάτευση  της  “∆ιακόσµησης”  ξεκινά  µε  το  ποσοστό  των  διακοσµηµένων

σφονδυλιών  του  δείγµατος,  και  συνεχίζεται  µε  την  περιγραφή  των  τεχνικής  διακόσµησης,  των

τρόπων  σύνταξης  και  των  βασικών  διακοσµητικών  σχεδίων  µε  παραποµπή  στους  αριθµούς

καταλόγους  των  αντίστοιχων  σφονδυλιών.  Στις  περιπτώσεις  δειγµάτων  µε  υψηλό  ποσοστό

διακοσµηµένων  σφονδυλιών  προστίθεται  πίνακας  αντιστοιχίας  βασικών  διακοσµητικών  σχεδίων

και αριθµών καταλόγου. Η “Φροντίδα επιφάνειας” και τα “Ίχνη χρήσης” σχολιάζονται συνολικά

για το κάθε δείγµα βάσει παρατηρήσεων που έγιναν κατά την εξέταση των σφονδυλιών.

Η “Μετρολογική ανάλυση” ξεκινά µε τον προσδιορισµό του ποσοστού των ακεραίων και

των σχεδόν ακεραίων σφονδυλιών επί του συνόλου του δείγµατος, καθώς µόνον αυτά µπορούν να

υποβληθούν σε αυτή την ανάλυση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται λεκτικά τα µετρολογικά στοιχεία

των σφονδυλιών συνολικά για το δείγµα, υπό µορφή φασµάτων µεγεθών και / ή συγκεντρώσεων σε

συγκεκριµένες  τιµές  του  φάσµατος.  Η  δοµή  της  παρουσίασης  γίνεται  κατά  µετρήσιµο  µέγεθος,

δηλαδή διάµετρο, βάρος, ύψος ή πάχος και διάµετρο οπής. Για κάθε ένα από τα µετρήσιµα µεγέθη

δίδονται  τα  φάσµατα  τιµών,  σε  εκατοστά  ή,  στην  περίπτωση  του  βάρους,σε  γραµµάρια.  Στη

συνέχεια σχολιάζονται οι συγκεντρώσεις σφονδυλιών στο πλέγµα τιµών διαµέτρου – βάρους, οι

οποίες  υποδηλώνουν  την  κυµαινόµενη  παρουσία  σφονδυλιών  διαφορετικών  διαστάσεων  στο

δείγµα. Σχολιάζεται επίσης η κατανοµή των σφονδυλιών κατά λειτουργικό τύπο, ο οποίος όπως

προσδιορίστηκε στο Κεφ. 3.3.γ. αποτελεί µία µεταβλητή που συνδυάζει τις δύο κύριες λειτουργικές

παραµέτρους  του  σφονδυλιού,  τη  διάµετρο  και  το  βάρος,  ώστε  να  είναι  εφικτή  η  µετρολογική

σύγκριση των σφονδυλιών.  

Η παρουσίαση των µετρολογικών στοιχείων ανά µετρήσιµο µέγεθος συνοδεύεται από έναν

“Πίνακα (επτά) Γραφηµάτων” (Τόµος Β'). Σε αυτόν, τα τέσσερα πρώτα γραφήµατα, απεικονίζουν,
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το κάθε ένα,  τις ποσότητες σφονδυλιών ανά οµάδα τιµών διαµέτρου, ύψους, βάρους και διαµέτρου

οπής του σφονδυλιού. Από τα υπόλοιπα τρία γραφήµατα, το ένα είναι το πλέγµα τιµών διαµέτρου –

βάρους. Η κατανοµή των σφονδυλιών του δείγµατος στους λειτουργικούς τύπους απεικονίζεται σε

δύο γραφήµατα, το πρώτο απεικονίζει την κατανοµή των λειτουργικών τύπων στο συνολικό φάσµα

λειτουργικών  τύπων  του  συνολικού  δείγµατος  του  καταλόγου,  προκειµένου  να  είναι  εφικτή  η

σύγκριση µεταξύ διαφορετικών δειγµάτων. Το δεύτερο, που είναι και το µεγαλύτερο γράφηµα για

να είναι ευκρινές, απεικονίζει την κατανοµή των σφονδυλιών στους διαπιστωµένους λειτουργικούς

τύπους  του  συγκεκριµένου  δείγµατος  προκειµένου  να  τονιστεί  η  µεταξύ  τους  ποσοτική

διακύµανση. Βάσει αυτών των στοιχείων εκφράζονται υποθέσεις για την εκτίµηση των ποιοτήτων

νηµάτων που θα παράγονταν από την κοινότητα. 

Στο “Συσχετισµό µεγεθών / τύπων” επιχειρείται η διερεύνηση πιθανών συγκερασµών των

µετρολογικών  και  των  τυπολογικών  χαρακτηριστικών,  µέσω  της  παράθεσης,  σε  πίνακα,  των

φασµάτων τιµών διαµέτρου, βάρους και ύψους κατά τύπο σφονδυλιού του δείγµατος. 

Ακολουθεί η µελέτη της “∆ιασποράς” η οποία βασίζεται στην ανάδειξη της κατανοµής των

σφονδυλιών του δείγµατος στις “µονάδες χώρου”, είτε αυτές ταυτίζονται µε ανθρωπογενές, αρχαίο

κτιστό  ή  άλλως  διαµορφωµένο  στοιχείο,  είτε  ταυτίζονται  µε  ανασκαφικές  τοµές,  κυρίως  σε

περιπτώσεις αδηµοσίευτων ανασκαφών. Στην ανάλυση αυτή για κάθε “µονάδα χώρου” δε δίνεται

µόνο  η  ποσότητα  των  σφονδυλιών  που  βρέθηκαν  σε  αυτή,  αλλά  και  η  τυπολογία  τους,  ο

λειτουργικός  τύπος  και  άλλα  χαρακτηριστικά  όπως  το  αν  φέρουν  διακόσµηση.  Οι  λεπτοµέρειες

εξυπηρετούν τη σύγκριση των χώρων αυτών ως προς την ποιότητα και όχι µόνο την ποσότητα των

εργαλείων νηµατουργίας. Επίσης δίνονται οι αριθµοί καταλόγου των σφονδυλιών που αναφέρονται

ώστε  να  υπάρχει  η  δυνατότητα  άµεσης  πρόσβασης  στις  λεπτοµέρειες  και  στις  εικόνες  του

σφονδυλιού.  Στην  περίπτωση  θέσεων  για  τις  οποίες  έχουν  διευκρινιστεί  επιµέρους  φάσεις

περιοδολόγησης εντός µίας από τις τρεις γενικές περιόδους, Πρώιµη, Μέση ή Ύστερη Εποχή του

Χαλκού,  η  παρουσίαση  της  κατανοµής  γίνεται  διαδοχικά  ανά  φάση.  Για  παράδειγµα,  στη

“∆ιασπορά” της Μεσοκυκλαδικής Αγίας Ειρήνης προηγείται η φάση ΙV (πρώιµη Μεσοκυκλαδική)

και ακολουθεί η φάση V (ώριµη Μεσοκυκλαδική). Στις περιπτώσεις αδηµοσίευτων ανασκαφών για

τις οποίες δεν υπήρξαν διαθέσιµα στοιχεία για τη µελέτη της “∆ιασποράς”, γίνεται ένα σύντοµο

σχόλιο  που  επισηµαίνει  αυτή  τη  συνθήκη,  άρα  ουσιαστικά  δεν  υφίσταται  το  τµήµα  της

“∆ιασποράς”.  Τέτοιες  περιπτώσεις  είναι  το  δείγµα  από  το  Καστρί  Σύρου  και  το  δείγµα  από  τη

Γκρόττα Νάξου. 

Το τµήµα του “Σχολιασµού” γίνεται µία πρώτη απόπειρα σύνθεσης των δεδοµένων όλων

των  παραµέτρων  που  έχουν  αναλυθεί  για  το  συγκεκριµένο  δείγµα  και  η  πρώτη  ερµηνευτική

προσέγγισή τους.
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Εξαιρέσεις από τη δοµή που παρουσιάστηκε παρουσιάζουν εν µέρει τα εξής δείγµατα : 

α) το Πρωτοκυκλαδικό δείγµα της Φυλακωπής της Μήλου που λόγω αφ'ενός του εξαιρετικά

µικρού  µεγέθους  του  η  “Μετρολογία”  είναι  πολύ  περιορισµένη  και  δεν  καθίσταται  λόγος

απεικόνισης των δεδοµένων σε γραφήµατα. Το µικρό µέγεθος του δείγµατος έχει σαν αποτέλεσµα

και την τυπική, µόνο, αναφορά του τµήµατος “Συσχετισµός µεγεθών / τύπων”

β) το  Πρωτοκυκλαδικό  δείγµα  του  Ακρωτηρίου  Θήρας  καθιστά,  για  τους  ίδιους  λόγους,

εντελώς  συνοπτική  την  αναφορά  στη  “Μετρολογία”  και  την  απουσία  “Συσχετισµού  µεγεθών  /

τύπων”, καθώς τα ελάχιστα σφονδύλια εµπίπτουν στην ίδια τυπολογική κατηγορία. 

Η  παρουσίαση  των  δειγµάτων  ακολουθεί  την  εξής  σειρά,  βασισµένη  πρωτίστως  στη

γεωγραφική λογική και δευτερευόντως στη χρονολογική : 

− Άγιος Ιωάννης Θάσου
− Σκάλα Σωτήρος Θάσου
− Προϊστορικό Ηραίο Σάµου
− Σκάρκος Ίου
− Γκρόττα Νάξου
− Νεκροταφείο Απλωµάτων Νάξου
− Νεκροταφείο Καµινίου Νάξου
− Καστρί Σύρου
− Αγία Ειρήνη Κέας : α) ΠΕΧ β) ΜΕΧ γ) ΥΕΧ
− Φυλακωπή Μήλου : α) ΠΕΧ β) ΜΕΧ γ) ΥΕΧ
− Ακρωτήρι Θήρας : α) ΠΕΧ β) ΜΕΧ γ) ΥΕΧ
− Κουκονήσι Λήµνου : α) ΠΕΧ β) ΜΕΧ

Το  δείγµα  από  το  Κουκονήσι  της  Λήµνου  παρουσιάζεται  τελευταίο παρά  το  γεγονός  ότι

εντάσσεται στη γεωγραφική ζώνη του βορείου Αιγαίου, όπως και τα δείγµατα της Θάσου, επειδή

συµπεριλήφθηκε  στη  κατάλογο  σε  πολύ  όψιµο  στάδιο  της  µελέτης,  και  ενώ  είχαν  ήδη

συµπεριληφθεί στο κείµενο αναφορές στους έως τότε ορισµένους αριθµούς καταλόγου.
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4.1. Άγιος Ιωάννης Θάσου (αρ.κατ. 1-37)

I.  Παρουσίαση της θέσης

Η θέση του Αγίου Ιωάννη βρίσκεται σε έναν όρµο στη νοτιοανατολική  ακτή της Θάσου

(εικ.  10).  Η  θέση  ήταν  αρχαιολογικώς  γνωστή  από  τον  εντοπισµό  κλασικών,  ρωµαϊκών  και

βυζαντινών ερειπίων, όταν το 1998 ξεκίνησε ανασκαφική έρευνα στο δυτικό τµήµα του όρµου από

τη ΙΗ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Παπαδόπουλος και συν. 2003, 55-65).

Η  ανασκαφή  αποκάλυψε  µία  έκταση  περίπου  150 τετραγωνικών  µέτρων.   Σε  αυτήν  βρέθηκαν

κτιστές κατασκευές όπως λίθινοι πάγκοι και λίθινα καµπυλόγραµµα τοιχία που πιθανώς αποτελούν

υποδοµή  καλυβών  µε  πιθανολογούµενη  πλίνθινη  ανωδοµή,  αποθηκευτικοί  λάκκοι,  αλλά  και

τοποθετηµένες  κυκλικές,  λίθινες  πλάκες  οι  οποίες  θεωρήθηκαν  επιφάνειες  εργασίας  (εικ.  11)

(Maniatis & Papadopoulos 2011, 22). Σε έκταση 50 τετραγωνικών µέτρων διαπιστώθηκε πυκνή

συγκέντρωση πηλοκατασκευών ωοειδούς ή κυκλικής κάτοψης, µε δάπεδο από κίτρινο ή ερυθρωπό

πηλό και υπόστρωµα από πλακοειδείς λίθους ή βότσαλα. Οι κατασκευές αυτές ερµηνεύτηκαν ως

εστίες  ή  φούρνοι,  µε  εξίσου  πυκνή  συγκέντρωση  γύρω  τους  αποθηκευτικών  και  µαγειρικών

σκευών, διαφόρων εργαλείων, µεταξύ των οποίων σφονδυλιών και αγνύθων, και βιοαρχαιολογικών

υπολειµµάτων  (εικ. 12) (Παπαδόπουλος & Μανιάτης, υπό έκδοση). Η ανάλυση απανθρακωµένου

υλικού από το εσωτερικό των πηλοκατασκευών και οστών ζώων που βρέθηκαν πέριξ αυτών, µε την

τεχνική του άνθρακα-14, προσδιόρισε τη χρήση του χώρου στο δεύτερο µισό της 4ης χιλιετίας π.Χ.

(Παπαδόπουλος  &  Μανιάτης,  υπό  έκδοση).   Η  κεραµική  της  θέσης  περιλαµβάνει  τύπους

χαρακτηριστικούς  τόσο  της  Τελικής  Νεολιθικής  όσο  και  της  αρχαιότερης  Πρώιµης  Εποχής  του

Χαλκού. Οι τύποι και η διακόσµηση των αγγείων συγχρονίζουν τη θέση µε τη φάση Σιταγροί ΙV

της  Βόρειας Ελλάδας,  µε τις φάσεις Εύτρηση ΙΙ-ΙΙΙ της κεντρικής Ελλάδας και µε τον πολιτισµό

Γκρόττας  –  Πηλού  του  νοτίου  Αιγαίου  (Maniatis,  Papadopoulos  2011,  23).  Η  προκαταρκτική

µελέτη των αρχαιοζωολογικών καταλοίπων, της λιθοτεχνίας και της υφαντικής, σε συνδυασµό µε

τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης οδηγούν στην υπόθεση ότι ο Άγιος Ιωάννης

υπήρξε µία εγκατάσταση βραχείας χρήσης, πιθανώς εποχιακής, και ότι η κοινότητα είχε αναπτύξει

στρατηγικές επιβίωσης µε στόχο την αυτάρκεια. Αυτή η προσπάθεια για αυτάρκεια είναι ιδιαιτέρως

εµφανής  στην υφαντική για την οποία τεκµηριώνονται τουλάχιστον τα δύο στάδια παραγωγής, η

νηµατουργία, µέσω της παρουσίας των σφονδυλιών, αλλά και η υφαντουργία σε κάθετο αργαλειό,

χάρη στον εντοπισµό εννέα κυλινδρικών υφαντικών βαρών (Papadopoulos et al., υπό έκδοση).
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II. Τα σφονδύλια

Ο κατάλογος περιέχει 37 αντικείµενα από τη θέση αυτή. Ακέραια είναι τα 18. Τα υπόλοιπα

19  είναι  αποσπασµατικά,  εκ  των  οποίων  τα  οκτώ  διατηρούνται  κατά  το  ήµισυ.   Το  υλικό

κατασκευής είναι πηλός, σε αποχρώσεις από καστανή έως κοκκινωπή ή πορτοκαλί. Ο πηλός είναι

ακάθαρτος µε µικρά, συνήθως λευκά, εγκλείσµατα και µαρµαρυγία. Η όπτηση είναι καλή σε όλες

τις περιπτώσεις. 

α. Τυπολογία

Η τυπολογική ταξινόµηση υπήρξε εφικτή ακόµη και για τα αποσπασµατικά αντικείµενα. Η

τυπολογική  σύνθεση  του  συνόλου  περιλαµβάνει  4  βασικούς  τύπους  :  1)  τον  δισκοειδή  2)  τον

κωνικό 3) τον αµφικωνικό και 4) τον πηνιόσχηµο.  Η ποσοστιαία αντιπροσώπευση των βασικών

τύπων στο σύνολο συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα (µε στρογγυλοποίηση των ποσοστών): 

∆ΙΣΚ ΚΩΝ ΑΜΦ ΠΗΝ

25 (67%) 6 (16%) 5 (13%) 1 (3%)

Οι παραλλαγές των βασικών τύπων αναφέρονται διεξοδικά παρακάτω, ανά βασικό τύπο.

∆ισκοειδής τύπος 

Το σύνολο περιέχει 22 δείγµατα πλασµένα per se στο δισκοειδή τύπο, και τρία δισκοειδή

σφονδύλια  διαµορφωµένα  από  όστρακα  κεραµικής,  στα  οποία  δόθηκε  στρογγυλό  σχήµα  και

ανοίχτηκε οπή. Στα 22 δισκοειδή σφονδύλια διακρίνονται παραλλαγές ανάλογα µε την κλίση των

επιφανειών  των  δύο  άκρων,  δηλαδή  ανάλογα  µε  το  σχήµα  της  τοµής  τους  :  δισκοειδή

επιπεδόκυρτα, αµφίκυρτα, παραλληλεπίπεδα και δισκοειδές  επιπεδόκοιλο. Ακέραια διατηρούνται

επτά, ενώ τα υπόλοιπα 15 είναι αποσπασµατικά, διατηρώντας περισσότερο, λιγότερο ή ακριβώς, το

µισό του αρχικού τους σώµατος. Για τα όστρακα, που όλα διατηρούνται ακέραια, προέκυψαν από

τη µελέτη ενδείξεις για την αµφισβήτηση της χρήσης τους ως σφονδυλιών, θέµα που θα αναπτυχθεί

παρακάτω (βλ. Σχολιασµός). Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η τυπολογία του υποσυνόλου

και τα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου  :

Άγ.Ιωάννης Θάσου – ∆ισκοειδής τύπος – Παραλλαγές (Σ=22)
∆ισκοειδές επιπεδόκυρτο 11 (αρ.κατ.1, 9, 10, 13, 23, 25, 28, 29, 33, 35, 36)

αµφίκυρτο 8 (αρ.κατ. 2, 3, 7,  11, 12, 2φ7, 30, 31)
επιπεδόκοιλο 1 (αρ.κατ. 34)
παραλληλεπίπεδο 2 (αρ.κατ. 6, 8)

∆ισκοειδές όστρακο 3 (αρ.κατ. 16, 17, 18)
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Κωνικός τύπος

Στο κωνικό τύπο ανήκουν 6 σφονδύλια, από τα οποία τρία είναι ακέραια και τα υπόλοιπα

αποσπασµατικά. ∆ιακρίνονται τρείς κύριες παραλλαγές, µε βάση την αναλογία διαµέτρου-ύψους : ο

κωνικός κανονικός τύπος, ο κωνικός υψηλός, και ο κωνικός πεπιεσµένος. Στην πρώτη παραλλαγή

βρίσκουµε δύο παραδείγµατα, στη δεύτερη ένα και στην τρίτη παραλλαγή τρία. Στις περισσότερες

περιπτώσεις οι πλευρές είναι ευθείες ή σχεδόν ευθείες. Σε τρεις περιπτώσεις η οπή είναι ελαφρώς

έκκεντρη  (αρ.κατ.  14,  15,  32).  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρατίθεται  η  τυπολογία  του

υποσυνόλου και τα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Άγ.Ιωάννης Θάσου – Κωνικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=6)
Κωνικό Κανονικό 2 (αρ.κατ. 5, 22)

Υψηλό 1 (αρ.κατ. 14)
Πεπιεσµένο 3 (αρ.κατ. 4, 15, 32)

Αµφικωνικός τύπος 

Τα  αµφικωνικά  σφονδύλια  του  Αγίου  Ιωάννη  είναι  πέντε,  από  τα  οποία  ακέραια

διατηρούνται τα τέσσερα. Η κυρίαρχη παραλλαγή είναι του αµφικωνικού συµµετρικού τύπου, µε

τέσσερα παραδείγµατα, εκ των οποίων ένα είναι πεπιεσµένο. Ως προς τη διαµόρφωση των άκρων,

ένα αµφικωνικό συµµετρικό σφονδύλι έχει περιχείλωµα που υψώνεται, ελαφρώς, γύρω από την οπή

(διαµόρφωση «κολλάρου» ) και ένα άλλο έχει πεπλατυσµένο περιχείλωµα γύρω από την οπή. Το

µοναδικό αµφικωνικό ασυµµετρικό παράδειγµα του συνόλου έχει επίσης διαµόρφωση «κολλάρου»

στο  περιχείλωµα  της  οπής,  στο  ένα  άκρο,  και  είναι  πεπιεσµένο.  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί

παρατίθεται  η  τυπολογία  του  υποσυνόλου  και  τα  αντίστοιχα  ποσοτικά  στοιχεία,  βάσει  του

καταλόγου :

Άγ.Ιωάννης Θάσου – Αµφικωνικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=5)
Αµφικωνικό Συµµετρικό Κανονικό 1 (αρ.κατ. 26)

Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 24)
ΑΣ, 1 άκρο "κολλάρο" Κανονικό 1 (αρ.κατ. 20)
ΑΣ, 1 άκρο πεπλατυσµένο Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 21)
Αµφικωνικό Ασυµµετρικό, 1 άκρο "κολλάρο" Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ.19)

Πηνιόσχηµος τύπος 

Στο  σύνολο  του  Αγίου  Ιωάννη  περιλαµβάνεται  ένα  πηνιόσχηµο  αντικείµενο  µε  κεντρική

διαµπερή οπή (αρ. κατ. 37). Για την ερµηνεία του ως σφονδυλιού (βλ. παρακάτω “∆ιασπορά”).

91



β. ∆ιακόσµηση - Φροντίδα επιφάνειας - Ίχνη χρήσης

∆ιακόσµηση φέρουν δύο σφονδύλια από τα 37 (περίπου 5% του συνόλου, αρ.κατ. 35 - 36).

Και τα δύο ανήκουν στο δισκοειδή τύπο, στην επιπεδόκυρτη παραλλαγή. Το ένα είναι ακέραιο και

το  άλλο  µισό.  Και  στις  δύο  περιπτώσεις  η  τεχνική  είναι  η  εµπίεστη.  Τα  διακοσµητικά  σχέδια

συντάσσονται  γύρω από  την  οπή.  Στη  µία  περίπτωση,  του  ακέραιου  σφονδυλιού, πρόκειται  για

οκτώ µικρές, κυκλικές βαθύνσεις, στην άλλη περίπτωση για ρηχές µηνοειδείς/ωοειδείς αµυχές που

ίσως έχουν γίνει µε το νύχι (“νυχιές”). Λόγω της αποσπασµατικότητας του σφονδυλιού, µόνο πέντε

τέτοιες βαθύνσεις διακρίνονται, ακτινωτά γύρω από την οπή.  

Πέρα  από  τις  δύο  αυτές  περιπτώσεις,  η  πλειονότητα  των  σφονδυλιών  έχει  επιφάνεια

εξοµαλυσµένη  ή  λεία.  Σε  19  περιπτώσεις  διακρίνεται  λεπτό  επίχρισµα  πάνω  από  τον  πηλό,

συνήθως αποφλοιωµένο στις ακµές του σφονδυλιού. 

Τα αποσπασµατικά σφονδύλια του συνόλου αυτού κατά κανόνα δε διατηρούν ίχνη φθοράς

που θα µπορούσαν να αποδοθούν σε χρήση. Ωστόσο όσα έχουν καλό βαθµό διατήρησης φέρουν

τυπικά ίχνη φθοράς : τα δισκοειδή σφονδύλια έχουν αποφλοιωµένη την περιφέρεια και συνήθως το

περιχείλωµα της οπής, στη µία όψη. Κωνικά σφονδύλια φέρουν αποτµήσεις στο περιχείλωµα της

οπής στο στενό άκρο. Τα αµφικωνικά, εκτός από παρόµοιες αποτµήσεις, έχουν αποφλοιώσεις στην

τροπίδωση.

γ. Μετρολογία (Πίν.ακας Γραφηµάτων 4.1)

Η µετρολογική ανάλυση έγινε επί συνόλου 18 ακεραίων σφονδυλιών (48,6% του συνόλου).

Τα ποσοτικά στοιχεία απεικονίζονται στον Πίνακα Γραφηµάτων 4.1.1.

∆ιάµετρος

Η τιµή της διαµέτρου κυµαίνονται από 3,8 έως 7,1 εκατοστά. Η µεγαλύτερη συγκέντρωση

σηµειώνεται µεταξύ των 5,5 και 6 εκατοστών. Οι συχνότερα επαναλαµβανόµενες τιµές (από τρεις

φορές η κάθε µία) είναι των 4,4 εκ., των 4,7 εκ., των 5,4 εκ. και των 5,9 εκ. 

Βάρος

Καταγράφηκε  το  βάρος  όλων  των  αντικειµένων,  όµως  στη  λειτουργική  ανάλυση

λαµβάνονται υπόψιν µόνο τα 18 που διατηρούνται ακέραια. Οι τιµές βάρους σε αυτά κυµαίνονται

από 19 έως 77,9 γραµµάρια. Μέσα στο φάσµα αυτό τρία αντικείµενα µόνο ζυγίζουν λιγότερο από

30 γραµµάρια, εκ των οποίων δύο αποστρογγυλεµένα όστρακα βάρους 19 και 19,2 γραµµαρίων

αντίστοιχα. Επιπλέον, ένα µόνο σφονδύλι ζυγίζει περισσότερο από 60 γραµµάρια. Τα 14 από τα 18

έχουν τιµές βάρους που απλώνονται σχεδόν οµοιογενώς στο φάσµα 30-60 γραµµαρίων, µε µικρές

συγκεντρώσεις µόνον στις οµάδες 45-50 γρ. και 55-60 γρ. 
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Ύψος / Πάχος
Το ύψος (ή πάχος στην περίπτωση των αποστρογγυλευµένων οστράκων) των αντικειµένων

κυµαίνεται από 0,9 ως 3,6 εκ. Στη συντριπτική πλειονότητά τους οι τιµές συγκεντρώνονται µεταξύ

1 κι 1,5 εκ. (18 περιπτώσεις). Ύψος χαµηλότερο από 1,5 εκατοστό έχουν µόνο τρία αντικείµενα,

ενώ για τα υπόλοιπα 14 οι τιµές ύψους κατανέµονται µεταξύ 1,6 και 4 εκατοστών. 

∆ιάµετρος οπής
Οι τιµές διαµέτρου οπής που καταγράφηκαν κυµαίνονται µεταξύ 0,6 και 1,1 εκ., αλλά στην

πλειονότητά τους οι οπές έχουν διάµετρο µεταξύ 0,8-0,9 εκατοστών.

Όπως  φαίνεται  στο  πλέγµα  διαµέτρου-βάρους,  αλλά  και  στο  γράφηµα  κατανοµής  των

σφονδυλιών σε λειτουργικούς τύπους, το δείγµα από τον Άγιο Ιωάννη καλύπτει την περιοχή του

φάσµατος  των  µεγάλων  µεγεθών  (λειτουργικοί  τύποι  8ι  εως  15λ).  Πρόκειται  για  µία  αραιή

διασπορά χωρίς ιδιαίτερες συγκεντρώσεις που θα επέτρεπαν να διαγνωστεί µία προτιµώµενη τάξη

µεγέθους µεταξύ των υπολοίπων. Μόνο ο λειτουργικός τύπος 9θ επαναλαµβάνεται δύο φορές.

Οπωσδήποτε  υπάρχει  µία  κλιµάκωση  µεγεθών  στο  δείγµα,  που  αντιστοιχεί  σε  µία

κλιµάκωση της ποιότητας των προϊόντων που γνέθονταν µε τα συγκεκριµένα εργαλεία, όµως όλα

τα µεγέθη βρίσκονται µέσα στην περιοχή του φάσµατος που τα συνδέει µε την παραγωγή χοντρών

έως πολύ χοντρών νηµατουργικών προϊόντων.

δ. Συσχετισµός µεγεθών / τύπων

Παρατηρείται  σαφής  συσχετισµός  µεταξύ  µεγεθών  (όπως  αυτά  εκφράζονται  σε  τιµές

διαµέτρου και ύψους) και τύπων. Τα µεγαλύτερα, ως προς τη διάµετρο, σφονδύλια ανήκουν στο

δισκοειδή τύπο, ενώ εκείνα που έχουν κατά µέσο όρο µικρότερες διαµέτρους και µεγαλύτερο ύψος

ανήκουν στον κωνικό και τον αµφικωνικό τύπο. 

Συγκεκριµένα,  τα  σφονδύλια  κωνικού  και  αµφικωνικού  τύπου  δεν  ξεπερνούν  σε  καµία

περίπτωση τα 5 εκατοστά σε διάµετρο, ενώ στο δισκοειδή τύπο οι διάµετροι ξεκινούν από τα 5,3

εκ.  Ως  προς  το  ύψος,  τα  χαµηλότερα  σφονδύλια  ανήκουν  στο  δισκοειδή  τύπο,  µε  ύψη  ως  1,5

εκατοστό κατά µέσο όρο, ενώ εκείνα που υψώνονται πάνω από το όριο αυτό ανήκουν στον κωνικό

ή στον αµφικωνικό τύπο. Ως προς το βάρος δεν παρατηρείται κατανοµή συγκεκριµένων τύπων σε

συγκεκριµένες  οµάδες  τιµών.  Τα  αποστρογγυλεµένα  όστρακα  καλύπτουν  στενότερο  φάσµα

µεγεθών, µε δύο στα τρία να τοποθετούνται στην ίδια τάξη µεγέθους (διάµετροι µεταξύ 4 και 5 εκ.

και  βάρη  γύρω  στα  19  γρ.).  Το  τρίτο  διαφοροποιείται  µε  µεγαλύτερες  διαστάσεις,  φτάνοντας

περίπου στο µέγεθος των µικρότερων δισκοειδών σφονδυλιών
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Ο πίνακας συνοψίζει το φάσµα τιµών των τριών παραµέτρων των διαστάσεων, για όλους

τους τύπους του δείγµατος :

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ (εκ.) ΒΑΡΟΣ (γρ.) ΥΨΟΣ (εκ.)
∆ΙΣΚΟΕΙ∆ΗΣ 5,3 έως 7,1 30 έως 77,9 0,9 έως 2,1
ΑΜΦΙΚΩΝΙΚΟΣ 4,3 έως 5 33,6 έως 58,8 2,4 έως 2,9
ΚΩΝΙΚΟΣ 4,4 έως 4,9 29,5 έως 56,3 1,8 έως 3,6
ΠΗΝΙΟΣΧΗΜΟΣ 3,8 47 3,6
ΟΣΤΡΑΚΟ 4 έως 6,1 19 έως 36,2 0,8 έως 1,3

ε. ∆ιασπορά 

Η  ανασκαφή  του  Αγίου  Ιωάννη  είναι  αδηµοσίευτη,  και  η  µελέτη  των  χώρων  που

αποκαλύφθηκαν βρίσκεται ακόµη σε αρχικό στάδιο. Σύµφωνα µε τον ανασκαφέα, η εγκατάσταση

αυτή της αρχαιότερης Πρώιµης Εποχής  του Χαλκού χαρακτηρίζεται από αρχιτεκτονικά στοιχεία

όπως είναι τα καµπυλόγραµµα τοιχία, πιθανότατα υπολείµµατα της υποδοµής κυκλικών καλυβών

(Maniatis &  Papadopoulos 2011,  Papadopoulos et al., υπό  έκδοση).  “Εξωτερικά”  αυτών  των

καµπύλων  τοιχίων  εντοπίστηκαν  πηλοκατασκευές  που  ερµηνεύθηκαν  ως  θερµικές  κατασκευές,

εστίες και φούρνοι. Πολύ κοντά σε αυτές τις εστίες βρέθηκαν οι συγκεντρώσεις των σφονδυλιών,

αλλά και των εννέα αγνύθων (Παπαδόπουλος & Μανιάτης, υπό έκδοση). Εποµένως, είναι δυνατόν

να  υποστηριχθεί  ότι  τα  σφονδύλια βρέθηκαν  σε  εξωτερικό  χώρο. Ωστόσο,  επειδή  η  µελέτη  της

θέσης  και  των  αρχιτεκτονικών  της  στοιχείων  είναι  σε  εξέλιξη,  στην  παρούσα  µελέτη  κρίνεται

ορθότερο ως σηµεία αναφοράς της κατανοµής να χρησιµοποιηθούν οι ανασκαφικές τοµές και τα

στοιχεία που προκύπτουν από τα ηµερολόγια της ανασκαφής. 

Το σύνολο των 37 σφονδυλιών της θέσης βρέθηκαν σε 11 ανασκαφικές τοµές (τοµές ΑΝ,

ΒΓ, ΒΟ, ΓΑ, ΓΒ, ΓΓ, ΓΕ, ΓΟ, ΓΞ, ΓΣ και ∆∆). Αντικρίζοντας τη σχηµατική κάτοψη των τοµών από

βόρεια προς νότια, και από δυτικά προς ανατολικά, η κατανοµή τους έχει ως εξής  (εικ. 13) : 

Τοµή ΓΑ : βρέθηκε ένα ακέραιο αποστρογυλεµένο όστρακο λειτουργικού τύπου 9δ (αρ.κατ. 18).

Τοµή ΓΞ : βρέθηκε ένα αποσπασµατικό αµφικωνικό σφονδύλι (αρ.κατ. 24).

Τοµή ∆∆ : βρέθηκαν συνολικά επτά σφονδύλια : δύο ακέραια κωνικά λειτουργικών τύπων 9λ και

λθ (αρ.κατ. 14-15), τέσσερα ακέραια αµφικωνικά, λειτουργικών τύπων 9θ, 9ι, 10λ και 9ζ (αρ.κατ.

19,20,21 και 26) και ένα αποσπασµατικό δισκοειδές (αρ.κατ.25).

Τοµή  ΓΒ  :  βρέθηκαν  συνολικά  έξι  σφονδύλια,  όλα   δισκοειδούς  τύπου  Τα  τέσσερα  είναι

αποσπασµατικά (αρ.κατ. 1, 7, 9, 31) και τα δύο ακέραια, λειτουργικών τύπων 12ι και 12κ (αρ.κατ.

28, 30).

Τοµή  ΓΟ :  βρέθηκαν  συνολικά  επτά  σφονδύλια.  Τα  έξι  είναι  δισκοειδούς  τύπου  και  ένα  είναι

κωνικού τύπου.  Τέσσερα είναι αποσπασµατικά (αρ.κατ. 12, 13, 22, 23) και τρία, όλα δισκοειδή,
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είναι ακέραια και εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους 12η, 11ι και 15λ (αρ.κατ. 29, 33, 34).

Τοµή  ΓΓ :  βρέθηκαν  συνολικά  έξι  σφονδύλια.  Τα  πέντε  είναι  δισκοειδούς  τύπου  και  ένα  είναι

κωνικού τύπου. Πρόκειται δηλαδή για µία εικόνα που έχει µεγάλη αναλογία προς εκείνη της τοµής

ΓΟ. Όλα τα σφονδύλια της τοµής ΓΓ είναι αποσπασµατικά (αρ.κατ. 2, 3, 5, 6, 8, 10).

Τοµή ΒΟ : βρέθηκε ένα σφονδύλι δισκοειδούς τύπου, αποσπασµατικό (αρ.κατ. 11)

Τοµή ΓΕ :  βρέθηκαν συνολικά  τέσσερα σφονδύλια.  Τα  δύο είναι  δισκοειδούς  και τα  άλλα  δύο

κωνικού τύπου. Τα δύο δισκοειδή είναι διακοσµηµένα. Το ένα από κάθε τύπο είναι αποσπασµατικό

(αρ.κατ. 4, 35). Τα ακέραια εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους 10στ και 11στ. (αρ.κατ. 32, 36).

Τοµή ΓΣ : βρέθηκε ένα σφονδύλι δισκοειδούς τύπου, ακέραιο, λειτουργικού τύπου 12ο (αρ.κατ.

27).

Τοµή  ΑΝ :  βρέθηκαν  δύο  αποστρογγυλεµένα  όστρακα,  ακέραια,  που  εµπίπτουν  στους

λειτουργικούς τύπους 13η και 10δ (αρ.κατ. 16, 17).

Τοµή ΒΓ : βρέθηκε το µοναδικό πηνιόσχηµο αντικείµενο, ακέραιο, λειτουργικού τύπου 8ι (αρ.κατ.

37).  

Σηµαντικές συγκεντρώσεις παρατηρούνται µόνο σε τέσσερεις από αυτές τις τοµές, τις ∆∆,

ΓΒ,  ΓΟ  και  ΓΓ.  Οι  τοµές  αυτές  συνιστούν  µία  “ζώνη”  στα  νοτιοανατολικά  και  εξωτερικά  των

“καλύβων”,  και  µία  περιοχή  µε  πυκνό  εντοπισµό  πηλοκατασκευών.  Επισηµαίνεται  ότι  οι  εννέα

κυλινδρικές αγνύθες της θέσης εντοπίστηκαν στην ίδια ζώνη και συγκεκριµένα στην περιοχή των

τοµών  ∆∆,  ΓΒ  και  ΓΟ.  Στις  υπόλοιπες  τοµές  η  παρουσία  σφονδυλιών  είναι  πιο  αραιή  έως

µεµονωµένη. Φαίνεται εποµένως ότι η νηµατουργική δραστηριότητα επικεντρωνόταν σε αυτήν την

περιοχή, ενώ κοντά σε αυτήν θα γινόταν και η ύφανση.

Ορισµένες λεπτοµερείς παρατηρήσεις αποκαλύπτουν σχήµατα κατανοµής που ίσως έχουν

κάποια σηµασία για την οργάνωση της παραγωγής. Ένα τέτοιο σχήµα αφορά τη συγκέντρωση των

αµφικωνικών και των κωνικών τύπων στην τοµή ΓΒ. Όπως σχολιάστηκε στο “Συσχετισµό µεγεθών

/ τύπων” αυτοί οι τύποι διαφοροποιούνται λειτουργικά από το δισκοειδή τύπο επειδή εµπίπτουν

γενικά  σε µικρότερες  τάξεις  µεγέθους. Ενδεχοµένως  η  συγκέντρωσή  τους  σε αυτή  την  τοµή  να

σηµατοδοτεί  έναν  καταµερισµό  εργασίας,  µε  βάση  τα  διαφορετικά,  ως  προς  την  ποιότητα,

νηµατουργικά προϊόντα. Το ίδιο ίσως ισχύει στην περίπτωση των αποστρογγυλεµένων οστράκων,

τα οποία εντοπίστηκαν στην περιφέρεια της “ζώνης νηµατουργίας”, δηλαδή στις τοµές ΓΑ και ΑΝ.

Ήδη επισηµάνθηκε η αναλογία µεταξύ των τοµών ΓΓ και ΓΟ, ως προς τις ποσότητες σφονδυλιών

αλλά και τα ποσοστά αντιπροσώπευσης του δισκοειδούς και του κωνικού τύπου. Πιθανώς αυτή η

κατανοµή να µην είναι τυχαία, και να υποδηλώνει δύο παρόµοιες “οµάδες εργασίας”. Τέλος, το

ζήτηµα ταύτισης του πηνιόσχηµου αντικειµένου µε σφονδύλι, το οποίο θίχτηκε στην “Τυπολογία”,

λαµβάνει εδώ µία σαφέστερη διάσταση. Ο τύπος είναι µοναδικός, ο λειτουργικός τύπος στον οποίο
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εµπίπτει  επίσης  µοναδικός  και  αποµακρυσµένος  από  το  κυρίως  φάσµα λειτουργικών  τύπων  του

δείγµατος, και επιπλέον το αντικείµενο βρέθηκε στην περιφέρεια της “νηµατουργικής ζώνης”. Αυτά

τα στοιχεία συνηγορούν προς την παραδοχή µίας απόκλισης που το χαρακτηρίζει  σε σχέση µε το

σύνολο των σφονδυλιών. Προς το παρόν και ελλείψει παραλλήλων, η παραδοχή ή απόρριψη της

ταύτισης θα πρέπει να µείνει ανοικτό ζήτηµα. 

στ΄. Σχολιασµός  

Στη  µικρή  εγκατάσταση  του  Αγίου  Ιωάννη  η  νηµατουργία  µε  χρήση  αδραχτιού,

εξοπλισµένου µε σφονδύλι, τεκµηριώνεται από το µικρό σύνολο αντικειµένων του  δείγµατος. Η

δραστηριότητα πρέπει να ήταν εντατική, και να εξελισσόταν σε µία κοινοβιακή βάση, δεδοµένης

της εύρεσης µεγάλων συγκεντρώσεων σφονδυλιών σε εξωτερικό χώρο, γύρω από τις εστίες (βλ.

“∆ιασπορά”). 

Με βάση τη µετρολογική ανάλυση των σφονδυλιών είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι οι

ποιότητες  νηµάτων  που  γνέθονταν  στη  θέση  ήταν  ποικίλες,  αλλά   εντάσσονται  σε  ένα  φάσµα

χοντρών κλωστών. Το φάσµα θα περιελάµβανε χοντρότερα νήµατα, τα οποία θα γνέθονταν µε τα

µεγάλα  και  βαριά  δισκοειδή  σφονδύλια,  και  λιγότερο  χοντρά  νήµατα  µε  τα  κατά  µέσο  όρο

µικρότερα αµφικωνικά και κωνικά σφονδύλια. Τα έντονα ίχνη χρήσης των σφονδυλιών µαρτυρούν

µία  εντατική  χρήση.  Οι  αγνύθες  που  βρέθηκαν  στο  χώρο  επιβεβαιώνουν,  βάσει  του  µεγάλου

µεγέθους τους, ότι τα στηµόνια, τουλάχιστον, πρέπει να ήταν ιδιαιτέρως ενισχυµένα. Προκύπτει το

ερώτηµα κατά πόσον στη διάκριση µεγεθών / τύπων µπορούν να αντιστοιχιστούν τα στηµόνια και

τα υφάδια, ή εάν η διάκριση αυτή δείχνει µία διαφοροποίηση ως προς τις πρώτες ύλες : φυτικές

έναντι ζωϊκών ινών, ή διαφορετικού πάχους και επεξεργασίας ζωϊκές ίνες. 

Η  προκαταρκτική  µελέτη  του  αρχαιοζωολογικού  υλικού  τεκµηρίωσε  την  εκµετάλλευση

αιγών σε µεγάλο ποσοστό, και προβάτων σε µικρότερο ποσοστό. Η ηλικίες σφαγής και των δύο

ειδών,  που  κυµαίνονται  µεταξύ  των  δύο  και  των  έξι  ετών,  συνιστούν  ενδείξεις  για  την

εκµετάλλευση των λεγόµενων “δευτερογενών” προϊόντων”. Ωσόσο η αρχαιοζωολόγος επισηµαίνει

την  αδυναµία  προσδιορισµού  του  φύλου  των  προβάτων,  λόγω  του  πολύ  µικρού  δείγµατος,  και

εποµένως συνιστά µία επιφύλαξη σε ερµηνείες που αφορούν ειδικά την εκµετάλλευση του ερίου

(Psathi, υπό έκδοση). 

Η  εκµετάλλευση  των  φυτικών  ινών  δυστυχώς  είναι  σπανίως  διαγνώσιµη  αρχαιολογικώς.

Στην περίπτωση της ανασκαφής του Αγίου Ιωάννη δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να µαρτυρούν

τη χρήση λιναριού ή κάποιου άλλου φυτού για τους σκοπούς της νηµατουργίας. Η διάκριση των

µεγεθών και των τύπων σφονδυλιών, αποτελούν τη µοναδική, ελάχιστη ένδειξη για τη διατύπωση
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µιας υπόθεσης περί διάκρισης µεταξύ ζωϊκών και φυτικών ινών : θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι

τα  βαρύτερα  και  πλατύτερα,  δισκοειδούς  τύπου  σφονδύλια  χρησιµοποιούνταν  για  το  γνέσιµο

φυτικών ινών, ενώ τα ελαφρύτερα και στενότερα κωνικά και αµφικωνικά χρησιµοποιούνταν για τη

µεταποίηση  του  ερίου.  Όπως  έχει  επισηµανθεί  στο  Κεφ.  2,  οι  φυτικές  ίνες  θεωρούνται  γενικά

σκληρότερες από τις ζωϊκές, και εποµένως απαιτούν βαρύτερο σφονδύλι.

Η φροντισµένη εµφάνιση των περισσότερων σφονδυλιών υποδηλώνει µία άνεση ως προς τη

διαδικασία κατασκευής του εργαλείου και τα δύο δείγµατα διακοσµηµένων εργαλείων µαρτυρούν

µία έστω περιορισµένη τάση για επίδειξη του προσωπικού χαρακτήρα του αντικειµένου. 

Η  τυπολογική  οµοιογένεια  του  κυρίαρχου  δισκοειδούς  τύπου,  η  σχετικά  επιµεληµένη

επιφάνεια αλλά και η µετρολογική συνέπεια που παρατηρείται ως προς τα φάσµατα µεγεθών του

τύπου, αποτελούν ενδείξεις για µια νηµατουργική τεχνολογία εµπεδωµένη από την κοινότητα του

Αγίου Ιωάννη. Τα εργαλεία µαρτυρούν ότι τα άτοµα που έγνεθαν ήξεραν τι νήµατα ήθελαν, και πώς

να τα κατασκευάσουν. Το υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύχθηκε αυτή η τεχνογνωσία δεν είναι

γνωστό  προς  το  παρόν,  καθώς  τα  αντίστοιχα  Νεολιθικά  δεδοµένα  από  τη  Θάσο  δεν  έχουν

µελετηθεί. Στη απέναντι ενδοχώρα της Ανατολικής Μακεδονίας, όµως, οι Νεολιθικοί οικισµοί στο

Ντίκιλι Τας και στους Σιταγρούς έχουν δώσει σηµαντικά στοιχεία και αποτελούν µέτρο σύγκρισης,

ειδικά επειδή και οι δύο θέσεις χαρακτηρίζονται από µία συνέχεια εγκατάστασης που διαρκεί από

τη Νεολιθική έως και την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού. Μέσα στο πλαίσιο µιας τέτοιας σύγκρισης,

θα πρέπει να επισηµανθεί ότι τόσο στο Ντίκιλι Τας όσο και στους Σιταγρούς,  οι φάσεις που είναι

σύγχρονες µε τον Άγιο Ιωάννη απέδωσαν τύπους σφονδυλιών  πεπιεσµένους45.  Αν και η ορολογία

διαφέρει  από  δηµοσίευση  σε  δηµοσίευση,  είναι  φανερό  ότι  πρόκειται  ουσιαστικά  για  τύπους

λειτουργικά  ισοδύναµους  µε  τον  κυρίαρχο  δισκοειδή  τύπο  της  θασιακής  θέσης.  Επιπλέον,

µετρολογικώς  παρατηρούνται και στις  δύο προαναφερθείσες  θέσεις παρόµοια φάσµατα µεγεθών

σφονδυλιών46.  Στο  Ντίκιλι  Τας  η  σύγκριση  µπορεί  να  γίνει  µόνο  βάσει  της  διαµέτρου  των

σφονδυλιών επειδή τα βάρη των σφονδυλιών δεν περιλαµβάνονται στη δηµοσίευση, αλλά έστω και

µε τις διαµέτρους προκύπτει ένα µετρολογικό παράλληλο. 

45 Σύγχρονες µε τον Άγιο Ιωάννη φάσεις του Ντίκιλι Τας θα πρέπει να θεωρηθούν, εν µέρει η φάση Ντίκιλι Τας ΙΙ και η

φάση Ντίκιλι Τας ΙΙΙ  A (Dikili Tash II : Neolithique Recent (Chalcolithique) / Dikili Tash III : Bronze Ancien I,  βλ.

Treuil 1992:20). Στις φάσεις αυτές κυριαρχούν οι τύποι “plano-concave”, “conique ou plano-convexe” και “biconvexe

dissymetrique” χαµηλού ύψους (Treuil 1992, 125-126).  Αντίστοιχα οι σύγχρονες φάσεις των Σιταγρών είναι, εν µέρει η

φάση Σιταγροί  III  και  εν  µέρει  η φάση Σιταγροί  IV  (Elster  2003,  xxvii,  Preface Table 1).  Οι  πεπιεσµένοι τύποι

(“Conical”, “Flat”, “Shallow conical” παρουσιάζουν σηµαντικές ποσότητες στις φάσεις αυτές (Elster 2003, 231, Table

6.1). Επιπλέον στη νέα διαπραγµάτευση του νηµατουργικού εξοπλισµού επισηµαίνεται ότι κατά τις φάσεις III και IV τα

σφονδύλια είχαν ευρύτερες διαµέτρους σε σχέση µε εκείνα της φάσης V (Elster et al. υπό έκδοση).

46Για τα σφονδύλια του Ντίκιλι  Τας αναφέρονται διάµετροι από 4 έως 7 εκατοστά για τον τύπο  “plano-concave”,

διάµετροι από 3 έως 6 εκατοστά για τον τύπο “conique ou plano-convexe”. Ο τύπος “biconvexe dissymetrique” είχε πιο

µικρές  διαστάσεις  (Treuil  1992,  125-126).  Η µετρολογική  αναλογία  µε  σφονδύλια  σύγχρονα από  τους  Σιταγρούς

τεκµηριώνεται στη νέα διαπράγµατυεση του υλικού των Σιταγρών (Elster et el., υπό έκδοση). 
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Τα δεδοµένα από το Ντίκιλι Τας και από τους Σιταγρούς δηµιουργούν την εντύπωση ενός

κοινού  τεχνολογικού  επιπέδου  νηµατουργίας  στην  περιοχή αυτή  της  Βόρειας  Ελλάδας   κατά τη

Χαλκολιθική και την ΠΕΧ Ι. Προκύπτει επίσης άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο από τη σύγκριση των

ποσοστών των τύπων που κυριαρχούν αντίστοιχα στην πρώιµη ΠΕΧ και στην προχωρηµένη ΠΕΧ,

κυρίως  στο  υλικό  των  Σιταγρών  :  τα  πεπιεσµένα,  δισκοειδή  σφονδύλια  υποχωρούν  ενώ  ο

αµφικωνικός  τύπος  κερδίζει  ολοένα  έδαφος.  Φαίνεται  δηλαδή  ότι  οι  πεπιεσµένοι  τύποι

σφονδυλιών, µε ό,τι συνεπάγονται όσον αφορά τη λειτουργική ικανότητά τους, αποτελούν µάλλον

ένα στοιχείο Νεολιθικής παράδοσης το οποίο εκτοπίζεται σταδιακά από τον αµφικωνικό τύπο µε τις

υψηλότερες  αναλογίες,  ο  οποίος  όπως  θα  φανεί  στη  συνέχεια  του  Κεφαλαίου  αυτού  είναι  ο

κυρίαρχος τύπος σφονδυλιού σε όλα, σχεδόν, τα ΠΕΧ δείγµατα, και βεβαίως στο άλλο θασιακό

δείγµα, εκείνο της Σκάλας Σωτηρος (βλ.παρακάτω).

Ειδωµένο, το υλικό του Αγίου Ιωάννη µέσα από αυτό το πρίσµα, µπορεί να χαρακτηριστεί

ως  "µεταβατικό"  :  αποκρυσταλλώνει  µία  περίοδο  στην  εξέλιξη  της  νηµατουργικής  τεχνολογίας

κατά  την  οποία  µία  εµφανώς  ισχυρή  παράδοση  χρήσης  δισκοειδών,  µεγάλων  σφονδυλιών

εµπλουτίζεται  µε  την  πρακτική  της  περιορισµένης  χρήσης  σφονδυλιών  άλλων  τύπων  και

µικρότερων  µεγεθών.  Το  επόµενο  “επεισόδιο”  της  θασιακής  νηµατουργικής  εξέλιξης,  όπως

αποτυπώνεται από το δείγµα της Σκάλας Σωτήρος (βλ.4.1.2) χαρακτηρίζεται από τη συντριπτική

ποσοτική υπεροχή του αµφικωνικού τύπου και των µικρότερων µεγεθών.   

Από  τις  παρατηρήσεις  αυτές  προκύπτουν  µείζονα  ερευνητικά  ζητούµενα  :  ποιές  είναι  οι

αιτίες   χρησιµοποίησης  σφονδυλιών  διαφορετικού  τύπου  από  µία  κοινότητα  δεδοµένου  ότι

οποιοσδήποτε  τύπος  µπορεί  να  κατασκευαστεί  στο  επιθυµητό  µέγεθος  ;  Τι  σηµατοδοτεί  η

τυπολογική  διαφοροποίηση  του  εξαρτήµατος  του  αδραχτιού  ;  Σχετίζεται  µε  πολιτισµικές

παραµέτρους, µε τεχνολογικές, ή µε ένα συνδυασµό και των δύο ; Τα ερωτήµατα θα διερευνηθούν

περαιτέρω στο επόµενο Κεφάλαιο 5, συνυπολογίζοντας τα δεδοµένα και από τις υπόλοιπες θέσεις

της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού.

4.2. Σκάλα Σωτήρος Θάσου (αρ. κατ. 38 - 188)

Ι. Παρουσίαση της θέσης

Ο σύγχρονος  οικισµός  της  Σκάλας  Σωτήρος  βρίσκεται στη δυτική ακτή της Θάσου  (εικ.

14). Στην περιοχή αυτή και συγκεκριµένα στη θέση του λόφου της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία

εντοπίστηκαν κατάλοιπα της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού από την ΙΗ' Εφορεία Προϊστορικών και

Κλασικών  Αρχαιοτήτων  το  1986  µε  την  αφορµή  έργων  διάνοιξης  δύο  κοινοτικών  δρόµων
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(Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1988, 389). Η ανασκαφική έρευνα πήρε συστηµατικό χαρακτήρα από το

1987  και  εξής,  αποκαλύπτοντας  µία  διαχρονική  χρήση  του  λόφου  :  τα  ανώτερα  στρώµατα

περιελάµβαναν  κατάλοιπα  νεκροταφείου  υστερορρωµαϊκών  χρόνων,  στα  αµέσως  κατώτερα

εντοπίστηκαν  κτιριακά  κατάλοιπα  6ου  έως  4ου  αι.  π.Χ.  και  αµέσως  βαθύτερα  εντοπίστηκαν  τα

στρώµατα της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού, χωρίς µεσολάβηση στρωµάτων της Ύστερης Εποχής

του Χαλκού ή της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου (Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1988, 390).  

Η ανασκαφική έρευνα του λόφου που συνεχίστηκε έως και το 1992 επικεντρώθηκε στην

αποκάλυψη του οικισµού της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού, αποκαλύπτοντας το νοτιοδυτικό και το

νοτιοανατολικό  σκέλος  ενός  ισχυρού,  λίθινου,  οχυρωµατικού  περιβόλου  (εικ.  15).  Ο  περίβολος

διέθετε δύο πύλες στη νοτιοδυτική γωνία του, οι οποίες διαπιστώθηκε ότι διαδέχτηκαν η µία την

άλλη  σε σύντοµο  χρονικό  διάστηµα.  Η  νότια πύλη  διάθετε  εξωτερικές  αντηρίδες  ενώ  η  δυτική

προστατευόταν  από  καµπυλόγραµµη  προέκταση του  νότιου  τείχους  προς  τα  δυτικά (Κουκούλη-

Χρυσανθάκη 1988, 391). Εσωτερικά του περιβόλου εντοπίστηκαν λιθόκτιστα κτίρια, ορισµένα µε

καµπύλους  τοίχους  και  στενοί  δρόµοι  µεταξύ  αυτών,  χωρίς  ωστόσο  να  καταστεί  δυνατή  η

ολοκλήρωση της ανασκαφικής τους έρευνας, λόγω της ύπαρξης της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία

στην  κορυφή  του  λόφου  (Κουκούλη  και  συν.,  υπό  έκδοση).  Ορισµένα  από  τα  δάπεδα  που

εντοπίστηκαν  ήταν  πλούσια  σε  τέχνεργα  και  εργαλεία,  µεταξύ  των  οποίων  και  σφονδύλια

(Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1988, 392. Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1991, 425. Κουκούλη-Χρυσανθάκη

1992, 510. Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1993, 536).

Η  Πρώιµη Εποχή του  Χαλκού  στο  λόφο χρονολογήθηκε  σε τρεις,  διακριτές  φάσεις,    η

αρχαιότερη εκ των οποίων δεν έχει αφήσει αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στον λόφο (Σκάλα Σωτήρος

Ι),  η  µεσαία  φάση  (Σκάλα  Σωτήρος  ΙΙ)  τεκµηριώνεται  µε  κτιριακά  κατάλοιπα,   και  η  νεώτερη

(Σκάλα  Σωτήρος  ΙΙΙ)  χωρίς  ασφαλή  κτιριακά  κατάλοιπα  (Κουκούλη  και  συν.,  υπό  έκδοση).  Η

αρχαιότερη  όλων  των  φάσεων  (Σκάλα  Σωτήρος  Ι),  της  οποίας  δεν  εντοπίστηκαν  αρχιτεκτονικά

κατάλοιπα,  εκτιµάται  ότι  εµπίπτει  στο  πρώτο  µισό  της  3ης  χιλιετίας  π.Χ.  Σε  αυτήν  την  φάση

αποδίδονται οι περίφηµες ανθρωπόµορφες στήλες που εντοπίστηκαν εντοιχισµένες στον περίβολο

(Κουκούλη  και  συν.,  υπό  έκδοση).  Η  φάση  Σκάλα  Σωτήρος  ΙΙ  χρονολογήθηκε  µε

ραδιοχρονολόγηση στο δεύτερο µισό της 3ης χιλιετίας και η Σκάλα Σωτήρος ΙΙΙ χρονολογήθηκε µε

την  ίδια  µέθοδο  στον τελευταίο  αιώνα  της  3ης  χιλιετίας  και  τους  δύο πρώτους  αιώνες  της  2ης

χιλιετίας (Κουκούλη και συν., υπό έκδοση). 

Το 2001 οι ανασκαφές  στη Σκάλα Σωτήρος επαναλήφθηκαν, τεκµηριώνοντας την πορεία

του Βόρειου σκέλους του περιβόλου προς ανατολικά και προσδιορίζοντας τη συνολική έκταση του

τειχισµένου οικισµού σε ένα στρέµµα (Παπαδόπουλος και συν. 2003, 61. Κουκούλη και συν., υπό

έκδοση).  Οι  αποθέσεις  που  ερευνήθηκαν  χρονολογήθηκαν  βάσει  της  κεραµικής  στη  νεώτερη
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κτιριακή φάση του λόφου, που συγχρονίζεται µε την Κόκκινη και Κίτρινη Πολιόχνη ή τις φάσεις

II-IV της Τροίας (Παπαδόπουλος και συν. 2003, 62).

Οι ανασκαφές των ετών 2006 – 2007 σε δύο οικόπεδα πέραν και νοτιοδυτικά του λόφου,

τεκµηρίωσαν  ότι  η  προϊστορική  κατοίκηση  στη  Σκάλα  Σωτήρος  επεκτεινόταν  και  εκτός  του

τειχισµένου οικισµού (εικ. 16). Η εγκατάσταση που ανασκάφθηκε στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του

Ιερού Ναού του Προφήτη Ηλία, έκτασης περίπου 200 τετραγωνικών µέτρων, χαρακτηρίζεται από

υπολείµµατα  πασσαλόπηκτων  κτισµάτων  και  πυκνή  διάταξη  κυκλικών  ή  ελλειπτικών

πηλοκατασκευών  µε  λίθινο  υπόστρωµα,  ορισµένες  από  τις  οποίες  ερµηνεύθηκαν  ως  φούρνοι,

καθώς και από λίθινα έδρανα (Παπαδόπουλος και συν. 2010, 428). Η εγκατάσταση αποδείχθηκε

πλούσια σε κινητά ευρήµατα, µεταξύ των οποίων και σφονδύλια (Παπαδόπουλος και συν. 2010,

430). Αυτή η “εκτός των τειχών” εγκατάσταση της Σκάλας Σωτήρος χρονολογήθηκε µε απόλυτες

και  σχετικές  µεθόδους  στο  πρώτο  µισό  της  3ης  χιλιετίας  π.Χ.  Βάσει  αυτής  της  χρονολόγησης

υποστηρίχθηκε η υπόθεση για µία αρχικώς εκτεταµένη εγκατάσταση της κοινότητας στο σηµείο

του λόφου αλλά και πέριξ αυτού, η οποία σταδιακά, και κατά την εξέλιξη  της 3ης χιλιετίας θα

συρρικνώθηκε στον οχυρωµένο οικιστικό πυρήνα του λόφου (Παπαδόπουλος και συν. 2010, 432-

433). 

Το δείγµα του καταλόγου που προέρχεται από το οχυρωµένο τµήµα του οικισµού στον λόφο

αποδίδεται χρονολογικά στη φάση Σκάλα Σωτήρος ΙΙ του δεύτερου µισού της 3ης χιλιετίας, ενώ τα

σφονδύλια  που  βρέθηκαν  στην  εκτός  των  τειχών  “συνοικία”,  και  τα  οποία  σηµαίνονται  στον

κατάλογο µε τα αρχικά “Ε.Τ.” αποδίδονται στο πρώτο µισό της 3ης χιλιετίας.

ΙΙ. Τα σφονδύλια

Ο κατάλογος περιέχει 151 αντικείµενα από τη θέση. Ακέραια είναι τα 65, σχεδόν ακέραια

23 και τα υπόλοιπα 64 είναι αποσπασµατικά. Το υλικό κατασκευής είναι πηλός, σε αποχρώσεις από

πορτοκαλί έως κόκκινο και καστανό, και περιέχει λευκά εγκλείσµατα και µαρµαρυγία (µίκα) στις

περισσότερες περιπτώσεις. Η όπτησή τους είναι καλή µε ελάχιστες εξαιρέσεις που ο πηλός είναι

εύθριπτος. 

α. Τυπολογία

Σε πέντε περιπτώσεις ο τύπος των αντικειµένων παραµένει αδιάγνωστος (αρ.κατ. 38, 50, 52,

69,  80).  Το  υπ'αρ.κατ.  69  πιθανώς  να  εµπίπτει  στον  αµφικωνικό  ασυµµετρικό  τύπο,  αλλά

συνυπολογίζεται στα αδιάγνωστα λόγω του κακού βαθµού διατήρησης. Στο υπόλοιπο σύνολο, η

τυπολογική σύσταση περιλαµβάνει έξι βασικούς τύπους : 1) τον αµφικωνικό 2) το δισκοειδή 3) τον

κυλινδρικό 4) τον κωνικό 5) τον πηνιόσχηµο και 6) το σφαιροειδή. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην
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τελευταία  κατηγορία  αρκετές  φορές  το  σχήµα  της  τοµής  βρίσκεται  οριακά  ανάµεσα  στο

σφαιροειδές  και  το  αµφικωνικό  µε  πολύ  κεκλιµένες  πλευρές  (βλ.  Κεφ.  3.3.α).  Η  ποσοστιαία

αντιπροσώπευση των τύπων στο σύνολο απεικονίζεται γραφικά στον παρακάτω πίνακα :

ΑΜΦ ∆ΙΣΚ ΚΥΛ ΚΩΝ ΠΗΝ ΣΦΑΙΡ ΑΓΝ

96 (63%) 5 (3%) 6 (4%) 26 (17%) 3 (2%) 11 (7%) 4 (3%)

Οι παραλλαγές των βασικών τύπων αναφέρονται διεξοδικά παρακάτω, ανά βασικό τύπο :

Αµφικωνικός τύπος 

Τα  αµφικωνικά  σφονδύλια  του  δείγµατος  της  Σκάλας  Σωτήρος  είναι  95  από  τα  οποία

ακέραια  διατηρούνται  τα  44,  και  άλλα  20  είναι  σχεδόν  ακέραια,  µε  πολύ  µικρές  φθορές  και

αποκρούσεις. Τα υπόλοιπα 32 είναι σε κατάσταση αποσπασµατική. 

Η κυρίαρχη παραλλαγή είναι του αµφικωνικού συµµετρικού τύπου, στην οποία εµπίπτουν

84 από τις 94 περιπτώσεις. Σε 22 περιπτώσεις παρατηρήθηκε ιδιαίτερη διαµόρφωση της περιοχής

γύρω από την οπή, είτε στο ένα, είτε και στα δύο άκρα : α) κοίλανση, λιγότερο ή περισσότερο

βαθειά, γύρω από την οπή σε τέσσερα σφονδύλια β) πεπλατυσµένο περιχείλωµα της οπής σε 17

σφονδύλια  γ)  ελαφρώς  εξέχον  περιχείλωµα  της  οπής  (διαµόρφωση  «κολλάρου»)  σε  τέσσερα

σφονδύλια.  Η  πλειονότητα  των  αµφικωνικών  συµµετρικών  σφονδυλιών  όµως,  δεν  παρουσιάζει

τέτοιες  ιδιαιτερότητες  στα  άκρα  :  από  τις  συνολικώς  84 περιπτώσεις  οι  61 δεν  φέρουν  τέτοια

χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η κλίση των πλευρών στα αµφικωνικά συµµετρικά

σφονδύλια, παρουσιάζει διαβαθµίσεις µε αποτέλεσµα το  προφίλ να είναι άλλες φορές περισσότερο

καµπύλο, και άλλες φορές περισσότερο γωνιώδες. 

Στην  παραλλαγή  του  αµφικωνικού  ασυµµετρικού  τύπου  εµπίπτουν  11 περιπτώσεις.  Από

αυτές, ιδιαίτερη διαµόρφωση της περιοχής γύρω από την οπή έχουν µόνο δύο, µε πεπλατυσµένα

άκρα και µε κοίλανση γύρω από την οπή και διαµόρφωση "κολλάρου" αντίστοιχα. 

Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του συνόλου των αµφικωνικών της Σκάλας Σωτήρος είναι

το  αυξηµένο  ποσοστό  των  υψηλών  σφονδυλιών,  που  φτάνει περίπου  το  67% (64 περιπτώσεις).

Στην  πεπιεσµένη  παραλλαγή  εµπίπτουν  10  σφονδύλια.  Ο  παρακάτω  πίνακας συνοψίζει  την

τυπολογική  ανάλυση  και  παρουσιάζει  την  ποσότητα  των  παραλλαγών  του  αµφικωνικού  τύπου,

βάσει του καταλόγου :
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Σκάλα Σωτήρος - Αµφικωνικός τύπος - Παραλλαγές (Σ=95)

Αµφικωνικό Συµµετρικό (ΑΣ) Κανονικό

12 (αρ.κατ. 62, 63, 93, 97, 100, 158, 164, 165, 175, 176,
177, 181)

Υψηλό 43 �

Πεπιεσµένο 7 (αρ.κατ. 68, 76, 105, 109, 128, 139, 183)
ΑΣ, 1 άκρο κοίλο Υψηλό 1 (αρ.κατ. 55)

Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 56)
ΑΣ, 2 άκρα κοίλα Υψηλό 1 (αρ.κατ. 119)
ΑΣ,  1  άκρο  κοίλο,  1  άκρο  πε-
πλατυσµένο Υψηλό 1 (αρ.κατ. 61)
ΑΣ, 1 άκρο πεπλατυσµένο Κανονικό 1 (αρ.κατ. 120)

Υψηλό 5 (αρ.κατ. 48, 86, 112, 116, 184)
ΑΣ, 2 άκρα πεπλατυσµένα Κανονικό 1 (αρ.κατ. 60)

Υψηλό 5 (αρ.κατ. 57, 131, 135, 157, 188)
Πεπιεσµένο 2 (αρ.κατ. 127, 154)

ΑΣ, 1 άκρο "κολλάρο" Υψηλό 1 (αρ.κατ. 163)
ΑΣ, 2 άκρα "κολλάρο" Κανονικό 1 (αρ.κατ. 99)
ΑΣ,  2 άκρα  "κολλάρο", 2 άκρα
πεπλατυσµένα Κανονικό 1 (αρ.κατ. 108)

Υψηλό 1 (αρ.κατ. 146)
Αµφικωνικό Ασυµµετρικό (ΑΑ) Κανονικό 3 (αρ.κατ. 64, 69, 174)

Υψηλό 6 (αρ.κατ. 49, 113, 124, 132, 147, 171)
ΑΑ, 2 άκρα πεπλατυσµένα Υψηλό 1 (αρ.κατ. 140)
ΑΑ, 1 άκρο κοίλο και "κολλάρο" Κανονικό 1 (αρ.κατ. 144

Κωνικός τύπος 

Καταγράφηκαν  26  σφονδύλια  που  εµπίπτουν  στον  κωνικό  τύπο.  Από  αυτά  πέντε  είναι

ακέραια, και άλλα τρία σχεδόν ακέραια. Τα υπόλοιπα 18 έχουν κακή κατάσταση διατήρησης. 

∆ύο κύριες τυπολογικές υποκατηγορίες µπορούν να διακριθούν : α) τα κωνικά µε κυρτό το

στενό  άκρο  και  β)  τα  κωνικά  µε  επίπεδο  το  στενό  άκρο,  γνωστά  και  ως  κολουροκωνικά.

Καταγράφηκαν επίσης  δύο περιπτώσεις κωνικού τύπου µε κεκλιµένο ώµο και κοίλανση γύρω από

την οπή. ∆ύο σφονδύλια διαγνώστηκαν τυπολογικώς ως κωνικά, αλλά λόγω του αποσπασµατικού

βαθµού διατήρησης δεν είναι γνωστή η παραλλαγή τους. Ως προς την αναλογία διαµέτρου – ύψους,

12 σφονδύλια ανήκουν στην υψηλή παραλλαγή, επτά στην κανονική και πέντε στην πεπιεσµένη.

Και σε αυτόν τον τύπο κυριαρχούν τα υψηλά κωνικά σφονδύλια, είτε είναι κολουροκωνικά, είτε µε

κυρτό  το  στενό  άκρο.  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρατίθεται  η  τυπολογική  ανάλυση  και  τα

αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου : 

� * (αρ.κατ. 41, 42, 43, 45, 46, 54, 67, 70, 74, 77, 82, 87, 88, 94, 98, 104, 107, 110, 115, 117, 118, 125, 138, 143, 149, 

150, 151, 153, 155, 156, 159, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 173, 178, 180, 182, 186, 187)
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Σκάλα Σωτήρος - Κωνικός τύπος - Παραλλαγές (Σ=26)
Κωνικό Κανονικό 6 (αρ.κατ. 59, 89, 129, 133, 162, 179)

Υψηλό 8 (αρ.κατ. 39, 58, 66, 79, 85, 90, 126, 169)
Πεπιεσµένο 3 (αρ.κατ. 95, 130, 136) 

Κωνικό, κεκλιµένος ώµος, κοίλο
άκρο

Υψηλό 1 (αρ.κατ. 123)

Κωνικό, κεκλιµένος ώµος, κοίλο
άκρο, 2 άκρα πεπλατυσµένα

Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 72)

Κολουροκωνικό Κανονικό 1 (αρ.κατ. 83)
Υψηλό 3 (αρ.κατ. 51, 65, 121)
Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 114)

Κωνικό, άγνωστη παραλλαγή 2 (αρ.κατ. 73, 84)

Σφαιροειδής τύπος 

Ο σφαιροειδής τύπος σε αρκετές περιπτώσεις είναι οριακός µε την παραλλαγή αµφικωνικού

τύπου  µε  εξαιρετικά  καµπύλο  προφίλ  (βλ.και  Κεφάλαιο  3.3.α).  Στη  µελέτη  αυτή  12 σφονδύλια

ταξινοµήθηκαν στην κατηγορία του σφαιροειδούς τύπου. Από αυτά, τα οκτώ είναι ακέραια και τα

τέσσερα αποσπασµατικά. 

Η κατηγορία αυτή δεν παρουσιάζει πολλές παραλλαγές. Σε δύο περιπτώσεις το περιχείλωµα

της  οπής  είναι  εξέχον,  σαν  να  διαµορφώνεται  «κολλάρο».  Ένα  µόνο  από  τα  12  σφαιροειδή

σφονδύλια έχει αναλογίες κανονικές, ενώ δέκα είναι υψηλά και ένα είναι πεπιεσµένο.  Ακολουθεί

πίνακας  µε  τις  τυπολογικές  παραλλαγές  και  τα  αντίστοιχα  ποσοτικά  στοιχεία,  βάσει  του

καταλόγου : 

Σκάλα Σωτήρος - Σφαιροειδής τύπος - Παραλλαγές (Σ=12)
Σφαιροειδές Κανονικό 1 (αρ.κατ. 53)

Υψηλό 7 (αρ.κατ. 44, 47, 75, 122, 148, 172, 185)
Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 101)

Σφαιροειδές, 1 άκρο πεπλ. Υψηλό 1 (αρ.κατ. 92)
Σφαιροειδές, 1 άκρο "κολλάρο" Υψηλό 1 (αρ.κατ. 137)
Σφαιροειδές, 1 άκρο "κολλάρο",
1 άκρο πεπλατυσµένο

Υψηλό 1 (αρ.κατ. 96)

Κυλινδρικός τύπος 

Καταγράφηκαν  έξι  σφονδύλια  που  εµπίπτουν  στον  κυλινδρικό  τύπο.  Από  αυτά  τα  πέντε

είναι ακέραια. Οι παραλλαγές που παρουσιάζει ο τύπος αφορούν µόνο την αναλογία διαµέτρου –

ύψους. ∆ιακρίθηκαν τρία σφονδύλια της υψηλής παραλλαγής και τρία της πεπιεσµένης.  Ακολουθεί

πίνακας  µε  τις  τυπολογικές  παραλλαγές  και  τα  αντίστοιχα  ποσοτικά  στοιχεία,  βάσει  του

καταλόγου : 

Σκάλα Σωτήρος - Κυλινδρικός τύπος - Παραλλαγές (Σ=6)
Κυλινδρικό Υψηλό 3 (αρ.κατ. 78, 91, 103)

Πεπιεσµένο 3 (αρ.κατ. 102, 142, 145)

∆ισκοειδής τύπος 
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Στο  δισκοειδή  τύπο  εµπίπτουν  πέντε  περιπτώσεις  από  τις  οποίες  οι  τέσσερις  είναι

αποστρογγυλεµένα όστρακα µε διαµπερή, κεντρική οπή. Το ένα αντικείµενο που έχει πλαστεί επί

τούτου, έχει τοµή επιπεδόκυρτη. Όλα είναι αποσπασµατικά. 

Τα αποστρογγυλεµένα όστρακα, όπως έχει αναφερθεί και στο Κεφάλαιο της Μεθοδολογίας,

εξετάζονται για το ενδεχόµενο να έχουν λειτουργήσει ως σφονδύλια. Στο συγκεκριµένο σύνολο το

αντικείµενο µε αρ.κατ. 40 δεν έχει απόλυτα κυκλική περιφέρεια, γεγονός που µπορεί να δηµιουργεί

προβλήµατα στην περιστροφική κίνηση και γι'αυτό διατηρούµε επιφύλαξη στην ερµηνεία του ως

σφονδυλιού. ∆εν αποκλείστηκε από τον κατάλογο, όµως, επειδή η διαµόρφωση της περιφέρειάς

του  µπορεί  να  οφείλεται  σε  δευτερογενείς  αποτµήσεις  που  ίσως  προκλήθηκαν  από  τη  χρήση.

Ακολουθεί πίνακας µε τις τυπολογικές παραλλαγές και τα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του

καταλόγου : 

Σκάλα Σωτήρος - ∆ισκοειδής τύπος - Παραλλαγές (Σ=5)
∆ισκοειδές, όστρακο 4 (αρ.κατ. 40, 71, 81, 111)
∆ισκοειδές 1 (αρ.κατ. 106)

Πηνιόσχηµος τύπος 

Στον πηνιόσχηµο τύπο εµπίπτουν τρεις περιπτώσεις (αρ.κατ. 134, 141, 152). Και τα τρία

αντικείµενα είναι ακέραια. ∆ε διακρίνονται παραλλαγές του τύπου. 

 
β. ∆ιακόσµηση – Φροντίδα επιφάνειας - Ίχνη χρήσης

Από το δείγµα της Σκάλας Σωτήρος ένα σφονδύλι µόνο φέρει διακόσµηση. Πρόκειται για

ένα κωνικό σφονδύλι µε κεκλιµένο ώµο και κοιλότητα γύρω από την οπή. Στον ώµο αυτής της

όψης έχει δηµιουργηθεί η διακόσµηση µε την τεχνική της εγχάραξης. Η σύνταξη είναι περιµετρική,

και το σχέδιο είναι ενάλληλες γωνίες (τριπλές)  που επαναλαµβάνεται πέντε φορές στον ώµο του

σφονδυλιού. Οι εγχαράξεις είναι ιδιαιτέρως λεπτές (αρ.κατ. 72). 

Ως  προς  τη  φροντίδα  της  επιφάνειας  πρέπει  να  σηµειωθεί  καταρχάς  ότι  παρατηρούνται

διαφορετικές  ποιότητες  κατασκευής  των  σφονδυλιών.  Τα  περισσότερα  από  αυτά  έχουν

εξοµαλυσµένες ή αδρώς εξοµαλυσµένες επιφάνειες. Λίγα έχουν αφεθεί µε αδρές επιφάνειες, ενώ

αρκετά είναι καλύτερα φροντισµένα µε την προσθήκη επιχρίσµατος ή ακόµα και τη στίλβωση της

επιφάνειας. Στην τελευταία περίπτωση εµπίπτουν τα σφονδύλια µε αρ.κατ.  38, 70, 84, 87, 90, 93,

97, 126, 143, 148, 155, 172, 176, 178, και 186. Τα περισσότερα από αυτά, αλλά όχι όλα, εµπίπτουν

στον αµφικωνικό τύπο, και ως προς τα µεγέθη χαρακτηρίζονται από ποικιλία. Ούτε ως προς την

προέλευσή τους παρουσιάζουν κάποια χωροταξική λογική, δεδοµένου ότι περίπου τα µισά από τα

στιλβωµένα βρέθηκαν στην ανασκαφή του λόφου (εντός και πέριξ του οχυρωµατικού περιβόλου)
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και τα υπόλοιπα στην πέραν του λόφου ανασκαφείσα περιοχή. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι

ορισµένα από τα σφονδύλια είναι από λίγο έως ολοκληρωτικά καµένα (αρ.κατ. 40, 50, 52, 54, 74,

101, 110, 113, 155,187) και σε αυτή την περίπτωση τα περισσότερα προέρχονται από την περιοχή

του οχυρωµένου οικισµού. 

Στο δείγµα της Σκάλας Σωτήρος παρατηρήθηκαν σε αρκετά σφονδύλια ίχνη φθορών στην

επιφάνεια που µπορούν να ερµηνευθούν ως ίχνη εντατικής χρήσης του εξαρτήµατος. Αυτά είναι,

είτε αποτµήσεις στο ένα ή και στα δύο άκρα γύρω από την οπή, είτε πιο ήπιες αποφλοιώσεις του

πηλού, στα άκρα ή στην τροπίδωση του σφονδυλιού συχνά σε αµφικωνικούς τύπους. Σε αρκετές

περιπτώσεις  κωνικών  σφονδυλιών  παρατηρήθηκε  µία  ιδιαίτερη  στίλβωση  στην  επιφάνεια  του

φαρδύτερου άκρου. Αυτό το τελευταίο φαινόµενο έχει ερµηνευθεί ως αποτέλεσµα της τριβής που

προκαλείται  στην  επιφάνεια  του  σφονδυλιού  από  τη  συσσώρευση  του  γνεσµένου  νήµατος  σε

αυτήν47. Στα αµφικωνικά σφονδύλια µε κοίλο άκρο, φθορές παρατηρούνται µόνο στο στενό άκρο

χωρίς  κοιλότητα.  Εποµένως  οι  φθορές  αποτελούν  ένα  κριτήριο  για  την  αποκατάσταση  του

προσανατολισµού του σφονδυλιού στο αδράχτι (για παράδειγµα, αρ.κατ. 56, 72, 144).  Με την ίδια

λογική θα πρέπει  να  υποτεθεί  ότι  τα  αµφικωνικά σφονδύλια µε ίχνη  χρήσης  και  στα δύο  άκρα

τοποθετούνταν στο αδράχτι πότε µε την µία επιφάνεια πάνω, πότε µε την άλλη (αρ.κατ. 46, 60, 76,

87,  3,  99,  107,  113,  165,  175,  184).  Σφονδύλια  που  µπορεί  να  θεωρηθούν  εξαντλητικά

χρησιµοποιηµένα φέρουν αποτµήσεις / αποφλοιώσεις στο ένα ή και στα δύο άκρα, και αποφλοίωση

στην τροπίδωση (αρ.κατ. 68, 118, 125, 153, 164). ∆εν παρατηρείται κάποια σηµαίνουσα σύµπτωση

των ιχνών φθοράς µε τύπους, µεγέθη ή περιοχές προέλευσης των σφονδυλιών. Τέλος θα πρέπει να

επισηµανθεί  ότι  επειδή  αρκετά  από  τα  σφονδύλια  του  δείγµατος  είναι  αποσπασµατικά,  η

πληροφορία περί ιχνών χρήσης σε µεγάλο βαθµό λείπει. Αλλά και σε ορισµένα ακέραια ή σχεδόν

ακέραια σφονδύλια δεν παρατηρούνται τέτοια ίχνη, γεγονός που θα πρέπει να ερµηνευθεί µάλλον

ως αποτέλεσµα λιγότερο εντατικής χρήσης, παρά ως δείγµα µη χρήσης.

γ. Μετρολογία (Πίνακας Γραφηµάτων 4.2)

Η µετρολογική ανάλυση έγινε επί συνόλου 88 ακεραίων και σχεδόν ακεραίων αντικειµένων

(58,2% του συνόλου).

∆ιάµετρος

Το εύρος των τιµών διαµέτρου για αυτό το σύνολο ξεκινά από 1,8 εκ. και φτάνει τα 5,9 εκ.

Η µεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται µεταξύ των τιµών 2,6 και 5 εκατοστών, και ιδιαίτερα

µεταξύ 3,1 και 3,5 εκατοστών. Οι συχνότερα επαναλαµβανόµενες τιµές διαµέτρων είναι των 2,9 εκ.

47 Την απόδοση παρόµοιων ιχνών στην ίδια διαδικασία (στίλβωση – τριβή) κάνει και η Παπαδοπούλου µε αφορµή τη

µελέτη σφονδυλιών από το Αρχοντικό Γιαννιτσών (Παπαδοπούλου  2010, 193).
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και των 3,4 εκ. 

Βάρος 
Το  εύρος  τιµών  βάρους  ξεκινά  από  τα  5,7  και  φτάνει  στα  154,1  γραµµάρια.  Πυκνή

συγκέντρωση παρατηρείται κυρίως µεταξύ των 20 και των 45 γραµµαρίων, και ιδιαίτερα µεταξύ

των 20 και 25 γραµµαρίων. Παρ'όλ'αυτά υπάρχουν και πέρα από τα όρια αυτά αυξοµειώσεις, όπως

για  παράδειγµα  στις  τιµές  µεταξύ  55  και  60  γραµµαρίων.  Από  τα  90  γραµµάρια  και  πάνω

εµφανίζονται  σποραδικά  περιπτώσεις  µεµονωµένων  σφονδυλιών  που  ζυγίζουν  έως  και  154

γραµµάρια.  

Ύψος / πάχος
Το  εύρος  των  τιµών  ύψους  ξεκινά  από  τα  1,2  εκατοστά  και  φτάνει  έως  τα  4,9  εκ.

Συνηθίζονται µέσα στο φάσµα αυτό οι τιµές των 2,1 έως 3 εκατοστά. Πέρα από αυτά τα όρια οι

συγκεντρώσεις είναι αισθητά µικρότερες, όπως φαίνεται και στο γράφηµα, µε µία αξιοσηµείωτη

αύξηση ωστόσο στις τιµές µεταξύ 3,6 και 4 εκατοστών. 

∆ιάµετρος οπής
Η  µικρότερη  διάµετρος  οπής  που  καταγράφηκε  µετρήθηκε  στα  0,3  εκατοστά  και  η

µεγαλύτερη στα 1,1 εκατοστά. Συνηθέστερες είναι οπές µε διάµετρο 0,5-0,6 και 0,9 εκατοστά.

Το  πλέγµα  των  τιµών  διαµέτρου  -  βάρους,  αλλά  και  η  κατανοµή  των  σφονδυλιών  του

δείγµατος της Σκάλας Σωτήρος στους λειτουργικούς τύπους, αποκαλύπτουν ένα ευρύτατο φάσµα

νηµατουργικής  παραγωγής,  που  ξεκινούσε  από  ποιότητες  πολύ  λεπτής  κλωστής  και  έφτανε  σε

ποιότητες  πολύ  χοντρής  κλωστής.  Οι  συγκεντρώσεις  στο  φάσµα  των  λειτουργικών  τύπων

παρουσιάζουν  περίπου  οκτώ  οµαδοποιήσεις.  Η  πρώτη  οµάδα  περιλαµβάνει  τους  λειτουργικούς

τύπους 4β ως 5ε, που αντιστοιχούν σε µεγέθη κατάλληλα για την παραγωγή λεπτών νηµάτων. Η

δεύτερη, τους λειτουργικούς τύπους 6δ ως 6στ. Η τρίτη τους λειτουργικούς τύπους 7δ ως 7η. Η

τέταρτη τους τύπους 8στ ως 8κ. Η πέµπτη 9θ ως 9αβ. Η έκτη 10ι ως 10φ. Η έβδοµη 11ξ ως 11αε

και η όγδοη τους λειτουργικούς τύπους 12αγ και 12αζ. 

Η  πολυαριθµότερη  οµάδα  είναι  εκείνη  των  λειτουργικών  τύπων  7δ  ως  7η  ενώ  ο

προτιµώµενος  λειτουργικός  τύπος  σε  όλο  το  δείγµα  είναι  ο  τύπος  7ε.  Πρόκειται  για  έναν

λειτουργικό τύπο που έχει παράλληλα µόνο στο Κουκονήσι της Λήµνου, µε ένα παράδειγµα, και

στο Ηραίο της Σάµο µε τρία παραδείγµατα. Γενικότερα η συστάδα λειτουργικών τύπων 7δ ως 7η

που συνιστά τη µεγαλύτερη συγκέντρωση στη Σκάλα Σωτήρος έχει παράλληλα κυρίως στο Ηραίο

της Σάµου, και µόνο µεµονωµένες, σποραδικές παρουσίες σε άλλα δείγµατα. Οι λειτουργικοί τύποι

12αγ  και  12αζ,  που  αντιστοιχούν  σε  πολύ  µεγάλα  µεγέθη,   είναι  µοναδικοί,  δεν  έχουν  ακριβή
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παράλληλα σε κανένα άλλο ΠΕΧ σύνολο. ∆εν  είναι  δυνατόν  να  προσδιοριστεί  εάν  µε  τόσο

µεγάλα και βαριά σφονδύλια γνέθονταν νήµατα πρωτογενούς στρέψης µε πολύ χοντρές ίνες, ή εάν

διπλιάζονταν ήδη γνεσµένα προϊόντα µε δευτερογενή στρέψη, ή ακόµη εάν µε αυτά κατασκεύαζαν

χοντρά  προϊόντα  κατηγορίας  σχοινιών.  Η  µικρή  τους  αριθµητική  αντιπροσώπευση  σε  ένα  τόσο

µεγάλο  δείγµα  θα  πρέπει  να  ερµηνευθεί  και  αναλόγως  του  περιβάλλοντος  εύρεσής  τους

(βλ.παρακάτω,  "∆ιασπορά").  Πάντως  στον  οικισµό  της  Σκάλας  Σωτήρος  διδόταν  έµφαση  στην

παραγωγή  νηµατουργικών  προϊόντων  µεσαίας  ποιότητας,  όπως  τεκµηριώνεται  από  τις

συγκεντρώσεις  στις  µεσαίες  οµάδες  του  φάσµατος.  Τα  µικρά  και  πολύ  µικρά  µεγέθη  µέσα  στο

δείγµα (λειτουργικοί τύποι 4β ως 5ε) είναι επίσης σπάνια. Ακολουθεί ο 

δ. Συσχετισµός µεγεθών / τύπων

Όπως  προκύπτει  από  την  αντιπαραβολή  των  τύπων  µε  τα  φάσµατα  τιµών  της  κάθε

διάστασης, δεν υπάρχουν αυστηρά όρια µετάβασης / προτίµησης από µία τάξη µεγέθους σε άλλη,

µε κριτήριο τον τύπο του σφονδυλιού, δηλαδή δεν προκύπτει προτίµηση συγκεκριµένων µεγεθών

αποκλειστικά  για  συγκεκριµένους  τύπους.  Ωστόσο  είναι  φανερές  οι  εξής  τάσεις  (λαµβάνοντας

υπόψη τα ακέραια και τα σχεδόν ακέραια αντικείµενα µόνο) : 

α) τα αµφικωνικά σφονδύλια παρουσιάζουν, τόσο ως προς τη διάµετρο όσο και ως προς το ύψος

αλλά  και  το  βάρος,  τις  µικρότερες  τιµές.  Χαρακτηρίζονται  επίσης  από  ένα  ευρύ  φάσµα  τιµών,

καθώς οι µέγιστες καταγραφείσες τιµές του τύπου αγγίζουν το γενικό όριο του κάθε φάσµατος. Το

γεγονός αυτό µαρτυρεί µία εξαιρετικά γενικευµένη χρήση αυτού του τύπου σφονδυλιού για πολλές,

διαφορετικές λειτουργικές αποδόσεις

β) ο κυλινδρικός και ο κωνικός τύπος έχουν πιο στενά φάσµατα τιµών, κυρίως ως προς τα σηµεία

έναρξης  του  φάσµατος,  τα  οποία  τοποθετούνται  γενικά  σε  τιµές  µεγαλύτερες  από  εκείνες  του

αµφικωνικού τύπου

γ) ο πηνιόσχηµος και ο σφαιροειδής τύπος παρουσιάζουν τα µικρότερα φάσµατα τιµών, σε όλες τις

διαστάσεις,  γεγονός  που  πιθανώς  υποδεικνύει  µία  ειδικευµένη  λειτουργική  σκοπιµότητα  όσον

αφορά τους τύπους αυτούς.

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα όρια των φασµάτων τιµών διαµέτρου, βάρους και ύψους

ανά τυπολογική κατηγορία (διάµετρος και ύψος σε εκ., βάρος σε γρ.) :
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∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ (εκ.) ΒΑΡΟΣ (γρ.) ΥΨΟΣ (εκ.)
ΑΜΦΙΚΩΝΙΚΟΣ 1,8 έως 5,8 5,7 έως 154,1 1,2 έως 4,9
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟΣ 2,5 έως 4,7 15,1 έως 127,5 1,4 έως 4,5
ΚΩΝΙΚΟΣ 3 έως 5,9 23,5 έως 135 1,9 έως 4,3
ΠΗΝΙΟΣΧΗΜΟΣ 3,3 έως 4,2 49,4 έως 76,1 2,6 έως 4
ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 2,2 έως 3,4 11,7 έως 39,2 1,6 έως 3

ε. ∆ιασπορά  

Η ανασκαφή της Σκάλας Σωτήρος παραµένει αδηµοσίευτη και ως εκ τούτου µία ακριβής,

λεπτοµερής επισκόπηση της διασποράς του υλικού και της ένταξής του σε σαφώς προσδιορισµένες

αποθετικές και χωροταξικές θα πρέπει να περιµένει την τελική δηµοσίευση. Σε αυτή τη µελέτη το

σηµείο αναφοράς της προέλευσης των σφονδυλιών είναι οι ανασκαφικές τοµές, σε σχέση µε το

γενικό τοπογραφικό σχέδιο της ανασκαφής και τις  σχετικές  πληροφορίες των ηµερολογίων. ∆εν

έχουν,  δηλαδή,   προσδιοριστεί  οριοθετηµένοι  "χώροι"  του  οικισµού,  ούτε  χωροταξικά,  ούτε

λειτουργικά  /  ερµηνευτικά,  κατά  το  παρόν  στάδιο  της  έρευνας.  Συµπληρωµατικές  πληροφορίες

αντλούνται από τις ετήσιες ανακοινώσεις στα συνέδρια για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία

και Θράκη (ΑΕΜΘ) που εν καιρώ δηµοσιεύθηκαν στη σειρά δηµοσιεύσεων των επιστηµονικών

συναντήσεων48. 

Υπενθυµίζεται εδώ ότι οι ανασκαφικές εργασίες επικεντρώθηκαν σε δύο διακριτές περιοχές

1) στο τειχισµένο τµήµα του οικισµού, εντός του "οικοπέδου της εκκλησίας"  κατά τις δεκαετίες

1980 - 1990 και το έτος 2001 και 2) πέρα του "οικοπέδου της εκκλησίας", δηλαδή στο εκτός των

τειχών τµήµα του οικισµού, κατά τα έτη 2006-2007. Εν συνεχεία θα παρουσιαστούν τα διαθέσιµα

στοιχεία για τη διασπορά των σφονδυλιών ανά περιοχή.

1) “Οικόπεδο εκκλησίας”

Οι  ανασκαφικές  εργασίες  των  ετών  1986-1992 υπό  τη  διεύθυνση  της  επίτιµης  Εφόρου

Αρχαιοτήτων ∆ρ. Κουκούλη - Χρυσανθάκη αποκάλυψαν κυρίως τον οχυρωµατικό περίβολο στα

νοτιοδυτικά  του  λόφου  του  Προφήτη  Ηλία  και  ορισµένους  χώρους  εκατέρωθεν  αυτού,  δηλαδή

εσωτερικά και εξωτερικά του περιβόλου (Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1988, 389-390). Οι τοµές που

ανασκάφθηκαν  ορίστηκαν  µε  λατινικούς  αριθµούς  και  τα  σφονδύλια  της  µελέτης  αυτής

προέρχονται από τις τοµές Ι, ΙΙ, ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ, ΙΙΙ,  IV,  V,  VI,  VII,  VIII,  IX  και ΧΙ. Όλες αυτές οι

τοµές ανασκάφθηκαν κυρίως εκατέρωθεν του δυτικού σκέλους του οχυρωµατικού περιβόλου, στο

βόρειο άκρο του αλλά στο νοτιοανατολικό άκρο της οχύρωσης. Υπενθυµίζεται ότι η απόδοση των

48 Προκαταρκτικές  δηµοσιεύσεις  της  ανασκαφές  υπάρχουν  στα :  ΑΕΜΘ 1,  1987 (Θεσσαλονίκη 1988),389 –  406,

ΑΕΜΘ 2, 1988 (Θεσσαλονίκη 1991),421 –  431, ΑΕΜΘ 3, 1989 (Θεσσαλονίκη 1992),507 – 520, ΑΕΜΘ 4,  1990

(Θεσσαλονίκη 1993),531 – 545, ΑΕΜΘ 15, 2001 (Θεσσαλονίκη 2003),55 – 65, και ΑΕΜΘ 21, 2007 (Θεσσαλονίκη

2010),427 – 433 (όπου κυρίως οι αναφορές για την αρχαιότερη φάση στο εκτός των τειχών τµήµα του οικισµού). 
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σφονδυλιών σε συγκεκριµένα ανασκαφικά περιβάλλοντα δεν είναι προς το παρόν δυνατή, καθώς

δεν  έχει  ολοκληρωθεί  η  στρωµατογραφική  µελέτη  και  η  σύνθεση  των  πληροφοριών  των

ηµερολογίων ανασκαφής. Όπως  αναφέρθηκε στην παρουσίαση της  θέσης, τα σφονδύλια από το

λόφο αποδίδονται στο δεύτερο µισό της 3ης χιλιετίας. Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανοµή των

σφονδυλιών κατά τους κύριους, διακριτούς τοµείς έρευνας του οχυρωµένου οικισµού :

α)  Νοτιοδυτική  γωνία  λόφου  :  περίβολος,  πύλες,  “αψιδωτό”  κτίριο,  στενοί  δρόµοι

εσωτερικά του περιβόλου (τοµές Ι, ΙΙ, ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ, ΙΙΙ, εικ. 17) :

Η  περιοχή  αυτή  ερευνήθηκε  εξαντλητικά.  Συνολικά  60  σφονδύλια  του  καταλόγου

προέρχονται  από  τις  τοµές  που  ερευνήθηκαν  σε  αυτό  το  τµήµα του  λόφου.  Εδώ  εντοπίστηκαν,

εκτός από το τµήµα του περιβόλου µε τις δύο πύλες, και ένα καµπυλόγραµµο, “αψιδωτό” κτίριο, το

δάπεδο  του  οποίου  ήταν  διάσπαρτο  από  κεραµικά  σκεύη  και  εργαλεία,  µεταξύ  των  οποίων  και

σφονδύλια. 

Τα  σφονδύλια της  τοµής  Ι,  η  οποία  εντοπίζεται στην  περιοχή  της  βορειοδυτικής  πύλης,

είναι 16, κατά κανόνα αποσπασµατικά  (αρ.κατ. 38-53). Εµπίπτουν κυρίως στον αµφικωνικό τύπο

αλλά µεταξύ τους υπάρχουν και λίγα σφαιροειδή και κωνικά, καθώς και ένα αποστρογυλλεµένο

διάτρητο  όστρακο, και  λίγα αδιάγνωστα. Τα  λίγα  καλοδιατηρηµένα  σφονδύλια εµπίπτουν στους

λειτουργικούς τύπους  6δ, 7η και 7ζ, οι οποίοι αντιστοιχούν σε µεσαία µεγέθη. 

Το “αψιδωτό κτίριο” που εντοπίστηκε εσωτερικά της νοτιοδυτικής πύλης, ερευνήθηκε στην

τοµή ΙΙ (Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1988, 391). Έξι σφονδύλια του καταλόγου έχουν ως προέλευση

την  τοµή  αυτή  (αρ.κατ.  54-59).  Όλα  είναι  σε  πολύ  καλή  κατάσταση  διατήρησης,  κυρίως

αµφικωνικά,  αλλά  και  κωνικά.  Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  µετρολογική  ανοµοιογένεια  του

υποσυνόλου αυτού. Συγκεκριµένα, οι λειτουργικοί τύποι που παρατηρούνται σε αυτό το υποσύνολο

είναι 7η, 8θ, 7ε, 5β, 12αγ, 10ν, αντιστοιχούν, δηλαδή σε µικρά έως πολύ  µεγάλα µεγέθη. Είναι

πιθανόν αυτή η οµάδα σφονδυλιών να αποτελεί το µοναδικό σύνολο πρωτογενούς απόθεσης της

περιοχής. 

Στην τοµή ΙΙΑ ερευνήθηκε επίσης η περιοχή του “αψιδωτού” κτιρίου, τόσο στα στρώµατα

της νεότερης κτιριακής φάσης αλλά και σε βαθύτερα (Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1988, 394).  Από

την τοµή αυτή προέκυψαν 10 σφονδύλια (αρ.κατ. 60 – 69) µε  καλό βαθµό διατήρησης, καθώς τα

επτά από αυτά είναι ακέραια και ένα είναι σχεδόν ακέραιο. Με εξαίρεση δύο κωνικά, όλα ανήκουν

στον αµφικωνικό τύπο, και εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους 9λ, 7η, 7στ, 7ε, 10κ, 6στ, 6δ και

10λ. Παρατηρούνται δηλαδή και σε αυτό το υποσύνολο µεσαία έως µεγάλα µεγέθη σφονδυλιών.  

Από την τοµή ΙΙΒ προέρχονται άλλα τέσσερα σφονδύλια του καταλόγου, δύο κωνικά, ένα

αµφικωνικό  και  ένα  δισκοειδές  (αρ.κατ.  70-73).  Μεταξύ  αυτών  βρέθηκε  και  το  µοναδικό
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διακοσµηµένο  σφονδύλι  του  δείγµατος  (αρ.κατ.  72). Τα  δύο  καλοδιατηρηµένα  εµπίπτουν  στους

λειτουργικούς τύπους 6ε και 7ε που αντιστοιχούν σε µεσαία µεγέθη. 

Η τοµή ΙΙΓ απέδωσε εννέα σφονδύλια (αρ.κατ. 74-82), τα πέντε από αυτά ακέραια και ένα

σχεδόν ακέραιο. Κυριαρχεί και πάλι ο αµφικωνικός τύπος σε αυτό το υποσύνολο, αλλά υπάρχουν

και  ο  κυλινδρικός,  ο  σφαιροειδής,  ο  κωνικός,  και  ο  δισκοειδής  (όστρακο  διάτρητο).  Τα

καλοδιατηρηµένα  σφονδύλια  εµπίπτουν  στους  λειτουργικούς  τύπους  7ε,  5γ,  4β,  5ε  και  6ε,

εποµένως εµπίπτουν σε µεγέθη µικρά και µεσαία. 

Τέλος, η  τοµή ΙΙΙ στην περιοχή της νότιας πύλης και του νότιου σκέλους του περιβόλου

απέδωσε 15 σφονδύλια, έξι ακέραια, δύο σχεδόν ακέραια και επτά αποσπασµατικά (αρ.κατ. 83-97).

Αυτή η οµάδα χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη τυπολογική διαφοροποίηση, καθώς τα σφονδύλια

µοιράζονται µεταξύ του αµφικωνικού και του κωνικού τύπου ενώ δε λείπουν ο σφαιροειδής τύπος

και ο δισκοειδής (όστρακο διάτρητο). Τα ακέραια /σχεδόν ακέραια σφονδύλια  κατανέµονται στους

λειτουργικούς τύπους 6ε, 10φ, 7στ, 9αβ, 7η, 8ζ, 6ε, 7ε, οι οποίοι αντιστοιχούν σε µεγέθη µεσαία και

µεγάλα. Ως προς τα µεγέθη των σφονδυλιών τονίζεται εν κατακλείδι ότι κυριαρχούν τα µεσαία και

µεγάλα µεγέθη στο σύνολο της περιοχής αυτής, ενώ τα πολύ µικρά συνιστούν τη µειοψηφία.

β) ∆υτική πλευρά λόφου : δυτικό σκέλος περιβόλου 

Με  την  έρευνα  στην  τοµή  VI  επιδιώχθηκαν  ο  προσδιορισµός  των  δυτικών  ορίων  του

προϊστορικού οικισµού και ο προσδιορισµός της πορείας του περιβόλου (Κουκούλη-Χρυσανθάκη

1992 3, 509). ∆ιαπιστώθηκε στο βόρειο µέρος της τοµής διατάραξη ιστορικών χρόνων, αλλά στο

νότιο µέρος της ερευνήθηκε προϊστορική επίχωση της νεότερης κτιριακής φάσης και εντοπίστηκε

τοίχος που πιθανώς ανήκε σε προµαχώνα – πύργο. Νοτίως του τοίχου αυτού εντοπίστηκε δάπεδο µε

κεραµική και πλήθος εργαλείων, µεταξύ των οποίων και τα σφονδύλια (Κουκούλη-Χρυσανθάκη

1992,  509-510).   Η  τοµή  VI  απέδωσε  11  σφονδύλια  (αρ.κατ.  106-116) όλα  σε  κακή,

αποσπασµατική  κατάσταση,  εκτός  από  ένα  που  είναι σχεδόν  ακέραιο.  Η  τυπολογική  σύσταση

αυτού του υποσυνόλου περιλαµβάνει κυρίως τον αµφικωνικό τύπο, ένα δείγµα κωνικού και δύο

δείγµατα  δισκοειδούς  τύπου  (το  ένα  εκ  των  οποίων  διάτρητο  όστρακο).  Το  σχεδόν  ακέραιο

σφονδύλι εµπίπτει στο λειτουργικό τύπο 6ε.  Τα  σφονδύλια βρέθηκαν οποία βρέθηκαν πάνω σε

δάπεδο  που  χρονολογήθηκε  βάσει  κεραµικής  και  άλλων  στρωµατογραφικών  στοιχείων  στο

τελευταίο µέρος της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού  (Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1992, 507). 

Στην τοµή ΙΧ, 3 µέτρα νότια της τοµής VI, δηλαδή εξωτερικά του περιβόλου, ερευνήθηκε

επίσης η νεότερη κτιριακή φάση του οικισµού, και µάλιστα η τελευταία φάση του. Εδώ βρέθηκαν

κατάλοιπα  τοίχων  και  εστία  µε  στρώµα  καύσης  (Κουκούλη-Χρυσανθάκη  1993, 534).  Από  εδώ

προέκυψαν τρία αποσπασµατικά σφονδύλια, δύο κωνικού και ένα αµφικωνικού τύπου (αρ.κατ.129-
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131).

γ) Βορειδυτική γωνία λόφου (τοµή VIII)

Η ανασκαφή αυτής της περιοχής συνέβαλε στην αποκάλυψη της προς ανατολάς συνέχειας

του  περιβόλου  βορείως  της  τοµής  ΙΙ  (Κουκούλη-Χρυσανθάκη  1993,  532).  Το  µισό  πάχος  της

επίχωσης στην τοµή αυτή βρέθηκε όµως διαταραγµένο. Από το τµήµα της σωζόµενης προϊστορικής

επίχωσης,  και  συγκεκριµένα  από  τη  στρωµατογραφία  της  βόρειας  παρειάς  της  τοµής

παρακολουθήθηκε αλληλουχία δαπέδων καλυµµένων από πηλό µε ενδιάµεσα στρώµατα τέφρας και

αποθέσεις  της  αρχαιότερης  κτιριακής  φάσης  (Κουκούλη-Χρυσανθάκη  1993,  532).  Η  τοµή

αποκάλυψε ουσιαστικά διάδροµο µεταξύ του περιβόλου και κτιρίων, ο οποίος ήταν επιστρωµένος

µε παχύ στρώµα πηλού (Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1993, 532). Από εδώ προέκυψαν 10 σφονδύλια

(αρ.κατ. 119-128) επτά εκ των οποίων ακέραια, τα υπόλοιπα αποσπασµατικά. Επικρατεί και πάλι ο

αµφικωνικός  τύπος  αλλά  υπάρχει  και  ο  κωνικός  και  ένα  δείγµα  του  σφαιροειδούς.  Τα

καλοδιατηρηµένα σφονδύλια εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους 11φ, 7στ, 7η, 7ζ, 7ε, 5γ, 5γ,

που αντιστοιχούν σε µεγάλα, µεσαία και µικρά µεγέθη.  

δ) Βόρεια πλευρά λόφου (τοµή VII)

Η  τοµή  VII  ανασκάφθηκε στη  βόρεια  πλευρά  του  λόφου  µε  στόχο  τη  διερεύνηση  των

αρχαιότερων  φάσεων  κατοίκησης,  αλλά  κατέληξε  στον  εντοπισµό  διαταραγµένων  στρωµάτων,

εξαιτίας ταφής πιθανώς ρωµαϊκής (Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1992, 508). Ωστόσο η τοµή απέδωσε

δύο σφονδύλια (αρ.κατ. 117-118). Είναι και τα δύο σε καλή κατάσταση διατήρησης, αµφικωνικού

τύπου  και  ιδιαιτέρως  µεγάλου  µεγέθους, καθώς  εµπίπτουν  στους  λειτουργικούς  τύπους  10σ και

10ο. 

ε) τοµές IV-V, XI

Η  τοµή  IV  απέδωσε  τέσσερα  σφονδύλια  (αρ.κατ.  98-101)  τα  οποία  εµπίπτουν  στον

αµφικωνικό και το σφαιροειδή τύπο (και πάλι µε κυρίαρχο τον αµφικωνικό). ∆ύο από αυτά είναι

ακέραια,  και  εµπίπτουν  στους  λειτουργικούς  τύπους  10µ  και  5γ.  Εποµένως  το  ένα  είναι  πολύ

µεγάλο και το άλλο πολύ µικρό.

Η  τοµή  V απέδωσε άλλα  τέσσερα σφονδύλια (αρ.κατ. 102-105) που κατανέµονται εξίσου

µεταξύ  του  αµφικωνικού  και  του  κυλινδρικού  τύπου,  τα  δε  δύο  από  αυτά  µε  καλή  διατήρηση

εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους 8κ και 8στ, δηλαδή σε µεσαία µεγέθη.

Από την τοµή XI προήλθαν δύο σφονδύλια (αρ.κατ. 132-133), το ένα ακέραιο, αµφικωνικό,

λειτουργικού τύπου 6ε, το άλλο κωνικό αποσπασµατικό.
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Το  2001 άρχισαν  εκ  νέου  ανασκαφικές  εργασίες  στο  λόφο  του  Προφήτη  Ηλία  υπό  τη

διεύθυνση  του  Ε.Παπαδόπουλου. Αυτή  τη  φορά  οι εργασίες  επικεντρώθηκαν  στο βόρειο  τµήµα

αποκαλύπτοντας  το  βόρειο  σκέλος  του  περιβόλου  του  οικισµού  καθώς  και  ένα  "διάδροµο"

εσωτερικά  αυτού  (εικ.  18)  (Παπαδόπουλος  και  συν.  2003,  60-61).  Η  κεραµική  αυτής  της

ανασκαφικής έρευνας χρονολογεί τις ερευνηθείσες αποθέσεις σε µία φάση σύγχρονη µε τις φάσεις

Κόκκινη και Κίτρινη της Πολιόχνης ή τις φάσεις ΙΙ-IV της Τροίας (Παπαδόπουλος και συν. 2003,

62). Συνολικά 21 σφονδύλια προέκυψαν από τις τοµές Α, Β, Γ και ΣΤ. Η πλουσιότερη σε υλικό

αποδείχτηκε  η  τοµή  Α µε  12  αντικείµενα,  ενώ  από  τις  υπόλοιπες  τοµές  προέκυψαν  από  τρία

σφονδύλια. Συγκεκριµένα :

Τοµή Α:  τα 12 σφονδύλια  της  τοµής (αρ.κατ. 134-145) χαρακτηρίζονται από πολύ  καλό

βαθµό  διατήρησης  (11  ακέραια  και  ένα  σχεδόν  ακέραιο),  από  τυπολογική  ποικιλία  (παρά  το

γεγονός  ότι τα περισσότερα  είναι αµφικωνικά) αλλά  και από ποικιλία  µεγεθών.  Οι λειτουργικοί

τύποι των καλοδιατηρηµένων σφονδυλιών είναι οι 9ι, 12αζ, 11ρ, 7στ, 6δ, 7δ, 8θ, 7λ, 10µ, 7ε, 8ζ και

6δ, διαπιστώνονται δηλαδή µεγέθη µεσαία και µεγάλα. Στην παρούσα φάση της µελέτης η φύση

της απόθεσης δεν είναι σαφής. Παραµένει εποµένως ένα ερώτηµα το κατά πόσο αυτό το σύνολο

αποτελεί αµιγές εργαλειακό "σετ" ή απλώς το αποτέλεσµα  ταφονοµικών διαδικασιών.

Τοµή  ΣΤ:  η  τοµή  αυτή  απέδωσε  συνολικά  τρία  σφονδύλια  (αρ.κατ.  152-154),  σε  καλή

κατάσταση διατήρησης. Το ένα είναι πηνιόσχηµο και εµπίπτει στο λειτουργικό τύπο 9ο και τα άλλα

δύο είναι αµφικωνικά και εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους 10λ και 10µ. Όλα έχουν µεγάλα

µεγέθη.

Τοµή Β: εδώ βρέθηκαν δύο αµφικωνικά και ένα σφαιροειδές σφονδύλι (αρ.κατ. 146 - 148),

από τα οποία µόνο ένα αµφικωνικό είναι ακέραιο και εµπίπτει στην τάξη µεγέθους 7στ. 

Τοµή Γ: τα τρία σφονδύλια αυτής της τοµής (αρ.κατ. 149-151) ανήκουν στον αµφικωνικό τύπο, και

το µοναδικό σχεδόν ακέραιο και πολύ µικρό, καθώς εµπίπτει στο λειτουργικό τύπο 5β.

2)  Τµήµα οικισµού “εκτός των τειχών” (Ε.Τ.)

Οι  ανασκαφικές  εργασίες  των  ετών  2006  -  2007  είχαν  στόχο  τη  διερεύνηση  πιθανής

επέκτασης  του  προϊστορικού  οικισµού  εκτός  του  τειχισµένου  τµήµατος  και  είχαν  αποτελέσµατα

ιδιαίτερα  σηµαντικά  που  φώτισαν  την  οικιστική  εξέλιξη  του  οικισµού.  Ανασκάφθηκαν  δύο

οικόπεδα  στα  ανατολικά  /  νοτιοανατολικά  του  λόφου  του  Προφήτη  Ηλία  και  σε  απόσταση  40

µέτρων και 70 µέτρων, αντίστοιχα, από αυτόν  (εικ. 19) (Παπαδόπουλος και συν. 2010, 428). Στο

δεύτερο  οικόπεδο  αποκαλύφθηκε  εγκατάσταση  µε  υπολείµµατα  πασσαλόπηκτων  κτισµάτων  και

πηλοκατασκευές, η οποία χρονολογήθηκε στο πρώτο µισό της 3ης χιλιετίας π.Χ. (Κουκούλη και

συν.,  υπό έκδοση). Από την ανασκαφική έρευνα αυτής  της "συνοικίας" προέκυψαν τα λοιπά 34
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σφονδύλια  του  γενικού  συνόλου  της  Σκάλας  Σωτήρος  που  περιλαµβάνονται  στον  κατάλογο

(αρ.κατ. 155 - 188). Επισηµαίνεται ότι αυτά είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία αµφικωνικού

τύπου  (29  από  τα  34),  τρία  είναι  κωνικά  και  δύο  είναι  σφαιροειδή.  Τα  σφονδύλια  βρέθηκαν

διάσπαρτα σε αυτή την περιοχή, και συγκεκριµένα στις τοµές Γ, ∆, Ε, Ζ, Η, Κ και Ι. Συγκεκριµένα :

Τοµή Γ:  από εδώ προέκυψαν οκτώ σφονδύλια (αρ.κατ. 155-162), επτά από τα οποία έχουν καλό

βαθµό  διατήρησης.  Και  πάλι  στην  τυπολογία  υπερισχύει  ο  αµφικωνικός  τύπος,  ενώ  µόνο  το

αποσπασµατικά σωζόµενο σφονδύλι είναι κωνικό. Οι λειτουργικοί τύποι των καλοδιατηρηµένων

είναι οι 11φ, 9κ, 9λ, 10κ, 9ξ, 9ξ, και 7στ. Κατά κανόνα πρόκειται για µεγάλα µεγέθη. 

Τοµή  Γ/Ε  :   ένα  σφονδύλι  βρέθηκε  µεταξύ  των  τοµών  Γ  και  Ε  (αρ.κατ.  163).   Είναι

αποσπασµατικό, αµφικωνικού τύπου. 

Τοµή ∆:  ένα σφονδύλι προέρχεται από την τοµή αυτή (αρ.κατ. 164). Είναι αµφικωνικού τύπου,

σχεδόν ακέραιο, και εµπίπτει στο λειτουργικό τύπο 7ε, πρόκειται δηλαδή για σφονδύλι µεσαίου

µεγέθους. 

Τοµή Ε: δύο σφονδύλια προέρχονται από αυτή την τοµή (αρ.κατ. 165-166). 

Τοµή Ζ:  η τοµή αυτή απέδωσε  τρία σφονδύλια (αρ.κατ. 167-169). Τα δύο είναι αµφικωνικά και

αποσπασµατικά, και το τρίτο είναι κωνικό και σχεδόν ακέραιο και εµπίπτει στο λειτουργικό τύπο

9µ, είναι, δηλαδή, σφονδύλια µεγάλου µεγέθους. Και τα αποσπασµατικά σφονδύλια όµως έχουν

µεγάλος βάρος ήδη στην κατάσταση που βρίσκονται. 

Τοµή Η:  εδώ  βρέθηκαν πέντε σφονδύλια (αρ.κατ. 170-174). Τα τέσσερα εξ'αυτών είναι σε καλή

κατάσταση διατήρησης, τέσσερα αµφικωνικού τύπου και ένα σφαιροειδούς. Οι λειτουργικοί τύποι

των καλοδιατηρηµένων είναι 10ο, 9λ, 7ε και 11ξ. Εποµένως και εδώ βρέθηκαν κυρίως µεγάλου

µεγέθους σφονδύλια. 

Τοµή Κ: στην τοµή αυτή βρέθηκε ένα σφονδύλι (αρ.κατ. 175). Είναι αµφικωνικού τύπου, αλλά σε

αποσπασµατική κατάσταση. 

Τοµή ∆:  ένα σφονδύλι προέρχεται από αυτήν την τοµή (αρ.κατ. 176), επίσης αµφικωνικού τύπου

και επίσης αποσπασµατικό. 

Τοµή Ι:  βρέθηκαν  12 σφονδύλια (αρ.κατ. 177-188). Τα επτά είναι ακέραια / σχεδόν ακέραια και

πέντε είναι αποσπασµατικά. Η πλειονότητα ανήκει στον αµφικωνικό τύπο µε εξαίρεση ένα κωνικό

και ένα σφαιροειδές. Τα καλοδιατηρηµένα εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους 98, 8ζ, 8στ, 8ζ,

11αε  και  11ψ.  Περιλαµβάνονται,  δηλαδή,  σε  αυτήν  την  οµάδα  µεσαίου  και  µεγάλου  µεγέθους

σφονδύλια, µερικά  µάλιστα είναι από τα µεγαλύτερα σφονδύλια της θέσης.
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στ΄. Σχολιασµός

Το πλούσιο δείγµα της Σκάλας Σωτήρος τεκµηριώνει την εξοικείωση του πληθυσµού µε την

τεχνολογία του αδραχτιού για τη µεταποίηση των ινών σε κλωστές, σε όλη τη διάρκεια της 3ης

χιλιετίας. Τόσο η αποκαλυφθείσα έκταση του οχυρωµένου οικισµού στο λόφο, όσο και η έκταση

της  εκτός  των  τειχών  εγκατάστασης,  χαρακτηρίζονται  από  πυκνές  συγκεντρώσεις  σφονδυλιών.

Εποµένως, το µέγεθος του δείγµατος µαρτυρεί µία εντατική, µεγάλης κλίµακας νηµατουργία.

Η  τυπολογική ανάλυση τεκµηριώνει καταρχάς  την ποσοστιαία υπεροχή του  αµφικωνικού

τύπου, ο  οποίος  κάλυπτε  ένα  ευρύ  φάσµα  λειτουργικών  δυνατοτήτων όπως  κατέδειξε  η  µελέτη

συσχετισµού µεγεθών / τύπων. Θα µπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει το αµφικωνικό σφονδύλι ως

το “πολυεργαλείο” της νηµατουργίας εξαιτίας του ευρύτατου φάσµατος µεγεθών που διαθέτει στο

δείγµα.  ∆ευτερευόντως,  η  τυπολογική  ανάλυση  αποκαλύπτει  την  παράλληλη  χρήση  και  άλλων

βασικών τύπων. ∆εν επαρκούν τα έως τώρα στοιχεία για να αποδοθεί αυτή η τυπολογική ποικιλία

στην  επιρροή  τεχνολογικών  παραµέτρων,  επειδή  δεν  προέκυψε  από  τη  µελέτη  µία  αυστηρή

διαχωριστική “γραµµή” µεταξύ τύπων και µεγεθών. Τα φάσµατα µεγεθών των διαφορετικών τύπων

σε µεγάλο βαθµό επικαλύπτονται. Η µόνη σαφής διαφοροποίηση αφορά και πάλι τον αµφικωνικό

τύπο, ο οποίος εµφανίζει τα µικρότερα καταγραφέντα µεγέθη του δείγµατος. Με άλλα λόγια, για το

γνέσιµο  των  λεπτότερων  νηµάτων,  άρα  για  τη  µεταποίηση  των  λεπτότερων,  καλύτερα

επεξεργασµένων ινών, χρησιµοποιούνταν αµφικωνικά σφονδύλια. Εποµένως τυπολογική ποικιλία

πιθανώς µαρτυρεί ποικίλες πολιτισµικές επιρροές ή / και αισθητικές επιλογές.

Οι διαφορετικές ποιότητες πηλών που χρησιµοποιήθηκαν για το πλάσιµο των σφονδυλιών

και ο  βαθµός φροντίδας που έχει δοθεί στην επιφάνεια των αντικειµένων µαρτυρεί µία ποικιλία

στις  κατασκευαστικές  πρακτικές  και  στις  ποιότητες  των  σφονδυλιών  εν  γένει.  ∆εν  έχουν  γίνει

πετρολογικές αναλύσεις πηλού και έτσι δεν είναι δυνατόν να συζητηθεί στην παρούσα µελέτη το

ζήτηµα  της  εγχώριας  παραγωγής  ή  της  ξένης  προέλευσης  του  εξαρτήµατος.  Όσον  αφορά  τον

καλλωπισµό του εξαρτήµατος του αδραχτιού, αυτός περιορίζεται στην εξοµάλυνση της επιφάνειας,

στις  καλύτερες  περιπτώσεις.  Περαιτέρω  καλλωπισµός  είναι  εξαιρετικά  σπάνιο  φαινόµενο,  όπως

αποδεικνύει η καταγραφή ενός, µόνο, σφονδυλιού ανάµεσα στα περίπου 150, το οποίο φέρει τη

χαρακτηριστική,  ως  προς  την  τεχνική  και  το  σχέδιο,  διακόσµηση στο  “ανατολίζον  ύφος”  των

σφονδυλιών της Τροίας και του ανατολικού Αιγαίου της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού. Η µεγάλη

αντίθεση που διαπιστώνεται µεταξύ των σφονδυλιών της Σκάλας Σωτήρος και εκείνων από τις όχι

και τόσο µακρινές περιοχές της σύγχρονης Πολιόχνης αλλά και της σύγχρονης Τροίας, οδηγεί στην

υπόθεση ότι µία εντελώς διαφορετική παράδοση αλλά και µία διαφορετική αντίληψη σχετικά µε

την “κοινωνική εκτίµηση” των νηµατουργών ίσχυε κατά την 3η χιλιετία στο θασιακό οικισµό. Από
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την  άποψη  του  καλλωπισµού  των  σφονδυλιών,  αυστηρά,  η  Θάσος  αποµακρύνεται  από  την

“πολιτισµική  ενότητα  βόρειου  και  ανατολικού  Αιγαίου” 49 (Kouka  2002,  310).  Αξίζει  να  γίνει

υπενθύµιση, σε αυτό το σηµείο, της εκτίµησης που από νωρίς είχε κάνει ο Renfrew σχετικά µε την

πολιτισµική απόκλιση της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας, από το περίφηµο “διεθνές πνεύµα”

που διαπίστωνε για το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, κατά το δεύτερο µισό της 3ης χιλιετίας (Renfrew

1972, 454). 

Η  µετρολογική  ανάλυση τεκµηρίωσε  την  παρουσία  σφονδυλιών  µε  διαφορετικές

λειτουργικές  δυνατότητες  στο  δείγµα  και  κατ'επέκταση  την  παραγωγή  νηµάτων  ποικίλων

ποιοτήτων. Σαφής είναι η προτίµηση για τα µικρά και µεσαία µεγέθη (στενότερα / ελαφρύτερα)

αλλά και τα µεγαλύτερα, έως εξαιρετικά µεγάλα, µεγέθη δεν απουσιάζουν. Τα πολύ µεγάλα µεγέθη

συνιστούν µειονότητα στο σύνολο, γεγονός που εγείρει διαφορετικές ερµηνευτικές προσεγγίσεις.

Τα  µεγαλύτερα  σφονδύλια,  κατάλληλα  για  χονδρότερα  νηµατουργικά  προϊόντα,  είτε  δίκλωνες  /

τρίκλωνες  κλωστές,  είτε  προϊόντα  στα  όρια  της  ποιότητας  σχοινιού,  ενδεχοµένως  να  είχαν  µία

ειδική,  περιορισµένη  λειτουργία.  Μία  διαφορετική  ερµηνευτική  πρόταση  θα  έβλεπε  έναν

γεωγραφικό  καταµερισµό  των  εργασιών,  µε  τις  λεπτότερες  κλωστές  να  κατασκευάζονται  στο

οικισµό,  τα  δε  χονδρότερα  προϊόντα  µόνο  κατ'εξαίρεσιν  να  παράγονται  στον  "αστικό"  πυρήνα,

υπόθεση  που  θα  εξηγούσε  και  την  περιορισµένη  παρουσία  των  βαρύτερων  σφονδυλιών  στο

σύνολο. Λαµβάνοντας υπόψιν όµως το γεγονός ότι η ανασκαφή του οικισµού δεν έχει ολοκληρωθεί

και είναι άγνωστες οι πραγµατικές αναλογίες  µεταξύ των διαφόρων τάξεων µεγεθών, θα πρέπει

κάθε  τέτοια  ερµηνευτική  απόπειρα  να  γίνεται  µε  επιφύλαξη.  Επισηµαίνεται  ότι  το  σύνολο

σφονδυλιών από την εκτός των τειχών “συνοικία” εµπίπτει στο φάσµα των µεσαίων και µεγάλων

µεγεθών,  ενώ  λείπουν  εντελώς  τα  µικρότερα  µεγέθη  του  φάσµατος  η  παρουσία  των  οποίων

τεκµηριώθηκε  στην  εγκατάσταση  του  λόφου.  Το  γεγονός  ότι  η  “συνοικία”  αυτή  είναι  ελαφρώς

πρωϊµότερη υποδηλώνει µία τεχνολογική εξέλιξη της νηµατουργίας η οποία θα έλαβε χώρα από το

πρώτο προς το δεύτερο µισό της 3ης χιλιετίας π.Χ. Σύµφωνα µε αυτή την υπόθεση, στην πορεία

των αιώνων αυτών θα κατακτήθηκε µία τεχνογνωσία καλύτερης προετοιµασίας των φυσικών ινών,

είτε ήταν φυτικές, είτε ζωϊκές, µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η παραγωγή λεπτότερων νηµάτων τα

οποία  απαιτούσαν τη χρήση µικρότερων σφονδυλιών.

Η  µελέτη  της  διασποράς των  σφονδυλιών  του  συνόλου  καθώς  έγινε  σε  σχετικούς,

χονδρικούς όρους ανασκαφικών τοµών / γενικών περιοχών του περιβόλου του οικισµού, εξαιτίας

του προκαταρκτικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται η µελέτη της, δεν κατέληξε σε µία σαφή εικόνα

49 Ο όρος εισήχθη από την Κουκά για να περιγράψει την “πολιτισµική κοινή” που περιλαµβάνει τον πολιτισµό τόσο 

των Αιγαιακών θέσεων της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου (Θάσου, Λήµνου, 

Λέσβου, Χίου και Σάµου) όσο και των παράκτιων οικισµών της δυτικής Μικράς Ασίας της 3ης χιλιετίας, στην περιοχή 

της Τρωάδας αλλά και νοτιότερα (Kouka 2002, 309). 
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για την οργάνωση της παραγωγής είτε εντός του τειχισµένου τµήµατος του οικισµού στο λόφο, είτε

στην εκτός των τειχών συνοικία. Εξάλλου δεν πρέπει να λησµονείται το γεγονός ότι ο πυρήνας του

τειχισµένου οικισµού παραµένει άσκαφος, κάτω από την εκκλησία του Προφήτη Ηλία. Ωστόσο η

µελέτη κατανοµής στο χώρο, στο βαθµό που έγινε, προσέφερε κάποιες ενδείξεις για το βαθµό και

τον τρόπο οργάνωσης της νηµατουργικής παραγωγής.   

Στην  πρωϊµότερη,  "εκτός  των  τειχών"  συνοικία,  τα  σφονδύλια  βρέθηκαν  διάσπαρτα  σε

περιοχή µε ίχνη πασσαλόπηκτων κτισµάτων και µε πηλοκατασκευές / “εστίες”. Πρόκειται σαφώς

για οικιστικό περιβάλλον και πιθανότατα το γνέσιµο θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως οικοτεχνία. Σε

ορισµένες  περιοχές  οι  συγκεντρώσεις  είναι  µεγαλύτερες  άρα  έχουµε  τόπους  πιο  εντατικής

νηµατουργικής δραστηριότητας (για παράδειγµα στην τοµή Ι και στην τοµή Γ). Τα στοιχεία από το

λόφο του  Προφήτη  Ηλία  προδίδουν  εντατική  χρήση των αδραχτιών, χρήση  εντός  κτιρίων  όπου

βρέθηκε  οικοσκευή   (βλ.  “αψιδωτό  κτίριο”  τοµής  ΙΙ)  αλλά  και  σε  µεγάλο  ποσοστό  απόρριψη

σφονδυλιών  όπως  µαρτυρούν  οι  δευτερογενείς  αποθέσεις  πέριξ  του  περιβόλου.  Με  την  τελική

δηµοσίευση  της  θέσης  αναµένεται  να  διαφωτιστούν  τα  δεδοµένα  της  νηµατουργικής

δραστηριότητας στο οχυρωµένο τµήµα του οικισµού. 

Σχετικά  µε  τις  πρώτες  ύλες  της  νηµατουργίας  τα  διαθέσιµα  στοιχέια  περιορίζονται  στα

αρχαιοζωολογικά δεδοµένα, βάσει των οποίων µπορεί να υποστηριχθεί η εκµετάλλευση του ερίου

των προβάτων (Yannouli 1994, 331-333)50.  Εάν κάνουµε την απόπειρα να προχωρήσουµε από το

εργαλείο στο προϊόν, την κλωστή ή το σχοινί, και τα δικά του τεχνολογικά χαρακτηριστικά (πρώτη

ύλη, φορά στρέψης, πυκνότητα στρέψης), θα διαπιστώσουµε ότι είναι ελάχιστα τα στοιχεία που

µπορούµε να επικαλεστούµε. Ως προς τις πρώτες ύλες, δεν υπάρχει απολύτως κανένα δεδοµένο που

να στοιχειοθετεί την εκµετάλλευση του λιναριού, της βασικής φυτικής ίνας που στην αρχαιότητα

χρησιµοποιήθηκε  στην  υφαντουργία,  σε  τοπικό  επίπεδο.  Οι  ζωϊκές  ίνες,  και  συγκεκριµένα  η

εκµετάλλευση  του  τριχώµατος  των  αιγοπροβάτων  έχει  ήδη  προταθεί  µέσα  από  τη  µελέτη  του

οστεολογικού υλικού της θέσης  και συνιστά µεγάλη πιθανότητα, εάν όχι βεβαιότητα. 

50 Η Γιαννούλη τονίζει τη σηµασία της συνεύρεσης  των ειδών που µπορούν να προσφέρεουν κρέας για κατανάλωση,

σε ένα αρχαιοζωολογικό σύνολο,  όταν στην ίδια θέση υπάρχουν ενδείξεις για εντατική εριουργία. Η εκµετάλλευση

ενός σηµαντικού µέρους του κοπαδιού των προβάτων για την παραγωγή µαλλιού σηµαίνει ότι τα ζώα αυτά εξαιρούνται

από τους διατροφικούς στόχους και θα πρέπει η απώελει αυτή να αντικατασταθεί από άλλο είδος, π.χ. το γουρούνι,

ειδικά  στη Νεολιθική εποχή (Yannouli 1994, 333-334). Εποµένως για την ερµηνεία των αρχαιοζωολογικών δεδοµένων

σε σχέση µε τη νηµατουργία, καλό είναι να λαµβάνεται υπόψη η σύνθεση των δεδοµένων αυτών, και όχι µόνον η

αναφορά στα αιγοπρόβατα. 
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4.3. Προϊστορικό Ηραίο Σάµου  (αρ.κατ. 189 – 269) 

Ι. Παρουσίαση της θέσης

Το αρχαϊκό Ιερό της  Ήρας  (Ηραίο) βρίσκεται σε µία  πεδινή έκταση στη νοτιοανατολική

ακτή της Σάµου, περίπου 200 µέτρα µακριά από τη θάλασσα. Την ακτή αυτή χωρίζει µία θαλάσσια

απόσταση περίπου 10 χιλιοµέτρων από την απέναντι µικρασιατική ακτή, και συγκεκριµένα από τη

χερσόνησο Dilek, η οποία ορίζει από βόρεια το δέλτα του ποταµού Μαιάνδρου. Ανατολικότερα από

το Ηραίο, όµως, στην περιοχή της Αλυκής, η απόσταση µεταξύ της Σάµου και της απέναντι όχθης

είναι σήµερα µόλις 1,5 χιλιόµετρο (εικ. 20). 

Ήδη  από τις  ανασκαφικές  εργασίες  διερεύνησης  του  Ηραίου  στις  αρχές  του  20ου  αιώνα

είχαν  έρθει  στο  φως  προϊστορικά  αρχιτεκτονικά  κατάλοιπα  (Miloj čič  1961,  1).  Συστηµατικές

ανασκαφές  επικεντρωµένες  στον  προϊστορικό  οικισµό  έγιναν  κατά  τα  έτη  1953  και  1955.

Ερευνήθηκε  µία  περιοχή  2000  τετραγωνικών  µέτρων  στην  περιοχή  του  Ιερού,  στην  οποία

διαπιστώθηκαν  αλληλεπικαλυπτόµενες  προϊστορικές  αποθέσεις  (Miloj čič  1961,2)  και

αρχιτεκτονικά  κατάλοιπα  που  αποδόθηκαν  σε  διαφορετικά  κτίρια.  Μεταξύ  αυτών  ένα  κτιριακό

συγκρότηµα που ονοµάστηκε “Magazine” (Milojčič 1961, 38) και ένα κτίριο  που δηµοσιεύθηκε µε

την  ονοµασία  “Großes  Haus”   (Milojčič  1961,  23-24),  απέδωσαν  σφονδύλια.  Το  1966  η

ανασκαφική έρευνα στον προϊστορικό τοµέα επαναλήφθηκε σε έκταση 400 τετραγωνικών µέτρων

(Isler  1973,  170)  (εικ.21). Στην  προκαρκτική  έκθεση  του  ανασκαφέα  αναφέρεται  ότι

αποκαλύφθηκαν τµήµατα από τουλάχιστον τρία κτίρια, και ένα από αυτά, το νοτιοανατολικό, ένα

κτίσµα “τεσσάρων δωµατίων”, χαρακτηρίζεται ως το πιο ενδιαφέρον από όλα (Isler 1973, 170). Το

κτίριο  αυτό  αλλά  και  η  υπόλοιπη  περιοχή  απέδωσε  πλήθος  κεραµικών  σκευών  και  άλλα

αντικείµενα οικοσκευής   µεταξύ  των  οποίων πολλά  σφονδύλια (Isler 1973, 172, 174)  (εικ. 22).

Αυτός ο οικιστικός ορίζοντας καταστράφηκε από πυρκαγιά (Isler 1973, 171). 

Στη µελέτη της για τον πολιτισµό του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου της Πρώιµης

Εποχής του Χαλκού η Κουκά επαναδιαπραγµατεύτηκε τα δεδοµένα των ανασκαφών  Milojčič και

Isler  σε µία νέα σύνθεση (Kouka 2002).  Σύµφωνα µε αυτή τη σύνθεση, ο προϊστορικός οικισµός

στο Ηραίο της Σάµου γνώρισε µία µακρόχρονη, συνεχή κατοίκηση κατά την 3η χιλιετία π.Χ., και

αναδείχθηκε  σε  “ανεπτυγµένο  πρωτοαστικό  κέντρο  µε  εξελιγµένες  πολιτικές,  οικονοµικές,  και

κοινωνικές  δοµές”  (Kouka  2002,  308).  Οι  αρχιτεκτονικοί  ορίζοντες  που  αποκαλύφθηκαν

αποδόθηκαν σε πέντε διακριτές φάσεις, Ηραίο Ι έως Ηραίο V που εκτείνονται στο δεύτερο µισό της

3ης χιλιετίας  (Kouka 2002, Tab1). Τα κτίρια των ανασκαφών  Miloj čič  από τα οποία προέκυψαν

σφονδύλια  αποδίδονται  στους  αρχιτεκτονικούς  ορίζοντες  Ηραίο  III  – IV  (Kouka  2002,  290,

Tab.102) ενώ  εκείνα  των  ανασκαφών  Isler  αποδίδονται  στον  αρχιτεκτονικό  ορίζοντα  Ηραίο  V
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(Kouka 2002, Tab.107). Όλα τα σφονδύλια του δείγµατος της Σάµου χρονολογούνται εποµένως στο

τέλος της 3ης και στη µετάβαση προς τη 2η χιλιετία π.Χ.

ΙΙ. Τα σφονδύλια

Στη  µελέτη  αυτή  περιλαµβάνονται  συνολικά  81  σφονδύλια  που  προέρχονται  από  τις

ανασκαφές στον προϊστορικό οικισµό στο Ηραίο της Σάµου. Τα δέκα από αυτά (αρ.κατ. 260 - 269)

προήλθαν  από  τις  ανασκαφές  του  Miloj čić  και  ορισµένα  από  αυτά  ταυτίστηκαν  µε  εκείνα  που

δηµοσιεύονται στο Samos I (Milojčić 1961). Τα υπόλοιπα 71 (αρ.κατ. 189 - 259) προήλθαν από τις

ανασκαφές  του  Isler και  είναι  αδηµοσίευτα,  µε  εξαίρεση  ένα  µόνο,  που  λόγω  της  ιδιαίτερης

διακόσµησής του περιλαµβάνεται στην προκαταρκτική ανασκαφική έκθεση του ανασκαφέα (Isler

1973) . 

Από  τα  81  αντικείµενα  ακέραια  είναι  τα  37  ενώ  σχεδόν  ακέραια,  µε  πολύ  µικρές

αποκρούσεις ή φθορές, είναι 18. Αποσπασµατικά σώζονται τα υπόλοιπα 26.  Το υλικό κατασκευής

είναι πηλός, σε αποχρώσεις από ανοιχτό πορτοκαλί (κυρίως) έως ερυθροκάστανο και καστανό. Στις

περισσότερες περιπτώσεις ο πηλός είναι πολύ καθαρός, και µακροσκοπικά φαίνεται να εµπεριέχει

κυρίως  µαρµαρυγία.  Σε  αρκετές  περιπτώσεις  ο  πηλός  περιέχει  µικρά  λευκά  εγκλείσµατα.  Στην

πλειονότητά τους τα αντικείµενα είναι πολύ καλά ψηµένα. 

α. Τυπολογία

Το  δείγµα  από  τον  προϊστορικό  οικισµό  στο  Ηραίο  περιλαµβάνει  τέσσερις  βασικούς

τύπους : 1) τον αµφικωνικό 2) τον κωνικό 3) το σφαιροειδή  και 4) τον κυλινδρικό. Η ποσοστιαία

αντιπροσώπευση των βασικών τύπων στο σύνολο συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα : 

ΑΜΦ ΚΩΝ ΣΦΑΙΡ ΚΥΛ

57 (70%) 13 (16%) 9 (11%) 2 (2%)

Οι παραλλαγές των βασικών τύπων αναφέρονται διεξοδικά παρακάτω, ανά βασικό τύπο.

Αµφικωνικός τύπος 

Τα αµφικωνικά σφονδύλια του δείγµατος από το προϊστορικό Ηραίο Σάµου είναι 57. Από

αυτά ακέραια  είναι τα 27 και άλλα εννέα είναι σχεδόν ακέραια, ενώ 21 είναι αποσπασµατικά. 

Η κυρίαρχη παραλλαγή είναι του αµφικωνικού συµµετρικού τύπου, σε 46 από τις συνολικά

57 περιπτώσεις. Σε  22 περιπτώσεις  από  τις  46 το ένα  ή  και  τα  δύο άκρα έχουν διαµορφωµένη

κοιλότητα γύρω από την οπή. Αλλά αυτή η  κοιλότητα  σε 12 περιπτώσεις  είναι «εκφυλισµένη»,
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δηλαδή ρηχή και σχηµατική. Σε µία περίπτωση παρατηρήθηκε διαµόρφωση «κολλάρου» στα δύο

άκρα του σφονδυλιού, και σε 10 περιπτώσεις το περιχείλωµα της οπής είναι πεπλατυσµένο. 

Στην παραλλαγή του  αµφικωνικού  ασυµµετρικού  τύπου εµπίπτουν 11 περιπτώσεις.  Από

αυτές, στις εννέα περιπτώσεις παρατηρήθηκε διαµόρφωση κοιλότητας στο ένα άκρο, γύρω από την

οπή. «Εκφυλισµένη» είναι η κοιλότητα σε δύο περιπτώσεις, ενώ σε µία περίπτωση το περιχείλωµα

έχει επιπλέον γίνει πεπλατυσµένο. 

Στο σύνολο των αµφικωνικών από το δείγµα του Ηραίου, τα σφονδύλια µε ψηλές αναλογίες

είναι 11 ενώ τα πεπιεσµένα 13. Κυριαρχούν, εποµένως, τα σφονδύλια µε κανονικές αναλογίες.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η τυπολογική ανάλυση και τα αντίστοιχα ποσοτικά

στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Ηραίο Σάµου – Αµφικωνικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=57)
Αµφικωνικό Συµµετρικό (ΑΣ) Κανονικό 4 (αρ.κατ. 222, 223, 234, 266)

Υψηλό 5 (αρ.κατ. 191, 198, 201, 237, 250)
Πεπιεσµένο 4 (αρ.κατ. 220, 259, 264, 268)

ΑΣ, 1 άκρο κοίλο Κανονικό 3 (αρ.κατ. 216, 218, 242)
Υψηλό 2 (αρ.κατ. 190, 203)
Πεπιεσµένο 3 (αρ.κατ. 224, 240, 241)

ΑΣ, 1 άκρο κοίλο (εκφυλισµένο) Κανονικό 6 (αρ.κατ. 209, 213, 233, 239, 243, 269)
Υψηλό 2 (αρ.κατ. 214, 254)
Πεπιεσµένο 4 (αρ.κατ. 200, 206, 210, 219)

ΑΣ, 2 άκρα κοίλα, 2 άκρα «κολλάρο» Κανονικό 1 (αρ.κατ. 192)
ΑΣ, 1άκρο κοίλο, πεπλατυσµένο Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 258)
ΑΣ, 1 άκρο πεπλατυσµένο Κανονικό 8 (αρ.κατ.  208,  221,  227,  235,  236,  238,

248, 261)
Υψηλό 1 (αρ.κατ. 194)

ΑΣ, 2 άκρα πεπλατυσµένα Κανονικό 1 (αρ.κατ. 226)
ΑΣ, αδιάγνωστο περαιτέρω 1 (αρ.κατ. 215)
Αµφικωνικό Ασυµµετρικό (ΑΑ) Υψηλό 1 (αρ.κατ. 228)
ΑΑ, 1 άκρο κοίλο Κανονικό 6 (αρ.κατ. 204, 231, 232, 247, 257, 262)

Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 195)
ΑΑ, 1 άκρο κοίλο (εκφυλισµένο) Κανονικό 1 (αρ.κατ. 196)
ΑΑ,  1  άκρο  κοίλο  (εκφυλισµένο),
πεπλατυσµένο

Κανονικό 1 (αρ.κατ. 202)

ΑΑ, αδιάγνωστο περαιτέρω 1 (αρ.κατ. 197)

Κωνικός τύπος 

Τα κωνικά σφονδύλια του δείγµατος είναι 13. ∆ιατηρούνται σε καλή κατάσταση, δεδοµένου

ότι τέσσερα είναι ακέραια και εννέα σχεδόν ακέραια. 

Η κυρίαρχη παραλλαγή στο σύνολο είναι του κωνικού σφονδυλιού µε κεκλιµένο ώµο και

κοιλότητα γύρω από την οπή στο φαρδύ άκρο. Έξι τέτοιες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί, από τις

οποίες η µία χαρακτηρίζεται από "εκφυλισµένη" κοίλανση. Τα κωνικά σφονδύλια µε απλώς κοίλο

το  φαρδύ  άκρο  (χωρίς  το  χαρακτηριστικό  του  "κεκλιµένου  ώµου"  δηλαδή)  είναι  τέσσερα.

Καταγράφηκαν επίσης άλλα τρία κωνικά σφονδύλια, χωρίς δυνατότητα για περαιτέρω τυπολογική
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ιεράρχηση.  Ψηλές  αναλογίες  έχει  µόνον  ένα  από  τα  13  κωνικά,  ενώ  περισσότερα  είναι  τα

πεπιεσµένα, µε επτά παραδείγµατα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η τυπολογική ανάλυση

και τα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Ηραίο Σάµου – Κωνικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=13)
Κωνικό, 1 άκρο κοίλο Κανονικό 2 (αρ.κατ. 199, 255)

Πεπιεσµένο 2 (αρ.κατ. 193, 253)
Κωνικό,  κεκλιµένος  ώµος,  1
άκρο κοίλο

Κανονικό 1 (αρ.κατ. 217) 

Υψηλό 1 (αρ.κατ. 205)
Πεπιεσµένο 3 (αρ.κατ. 212, 229, 245)

Κωνικό,  κεκλιµένος  ώµος,  1
άκρο κοίλο (εκφυλισµένο)

Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 263)

Κωνικό,  αδιάγνωστο

περαιτέρω

Κανονικό 2 (αρ.κατ. 260, 265)

Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 211)

Σφαιροειδής τύπος 

Στο σφαιροειδή  τύπο  εµπίπτουν εννέα περιπτώσεις. Πέντε σφονδύλια  είναι  ακέραια,  ένα

είναι σχεδόν ακέραιο, ενώ τρία είναι αποσπασµατικά. 

∆ύο είναι οι κυρίαρχες παραλλαγές, του ψηλού σφαιροειδούς µε τρία παραδείγµατα, και του

κανονικού σφαιροειδούς µε δύο παραδείγµατα. Καταγράφηκε ακόµη ένα σφαιροειδές πεπιεσµένο,

που µάλιστα στο ένα άκρο έχει διαµορφωµένη κοιλότητα αλλά ρηχή ("εκφυλισµένη"), άλλο ένα µε

πεπλατυσµένο το ένα άκρο, και ένα ακόµη µε πεπλατυσµένα και τα δύο άκρα. Στον πίνακα που

ακολουθεί  παρατίθεται  η  τυπολογική  ανάλυση  και  τα  αντίστοιχα  ποσοτικά  στοιχεία,  βάσει  του

καταλόγου :

Ηραίο Σάµου – Σφαιροειδής τύπος – Παραλλαγές (Σ=09)
Σφαιροειδές Κανονικό 2 (αρ.κατ. 207, 267)

Υψηλό 3 (αρ.κατ. 189, 249, 256)
Σφαιροειδές,  1  άκρο  κοίλο

(εκφυλισµένο)
Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 230)

Σφαιροειδές, 1 άκρο πεπλατυσµένο Κανονικό 1 (αρ.κατ. 244)
Σφαιροειδές, 2 άκρα πεπλατυσµένα Κανονικό 1 (αρ.κατ. 251)
Σφαιροειδές, αδιάγνωστο περαιτέρω 1 (αρ.κατ. 246)

Κυλινδρικός τύπος 

Μικρό ποσοστό έχει ο κυλινδρικός τύπος στο δείγµα από τη Σάµο. Σε δύο µόνο περιπτώσεις

διαγνώστηκε αυτός ο τύπος, εκ των οποίων η µία εµπίπτει µάλιστα σε πεπιεσµένη παραλλαγή. Το

ένα από τα δύο σφονδύλια είναι ακέραιο, το άλλο αποσπασµατικό. Στον πίνακα που ακολουθεί

παρατίθεται η τυπολογική ανάλυση και τα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Ηραίο Σάµου – Κυλινδρικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=02)
Κυλινδρικό Κανονικό 1 (αρ.κατ. 225)

Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 252)
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β. ∆ιακόσµηση – Φροντίδα επιφάνειας - Ίχνη χρήσης

Από  τα  81 σφονδύλια  της  οµάδας  αυτής,  τα  54 είναι  διακοσµηµένα  (περίπου  67% του

συνόλου).  Επισηµαίνεται  ότι  η  διακόσµηση  δεν  συµπίπτει  µε  συγκεκριµένες  τυπολογικές  ή

µετρολογικές  κατηγορίες.  Η  τεχνική  της  διακόσµησης  είναι  η  εγχάραξη  στη  συντριπτική

πλειονότητα των περιπτώσεων. Σε µία περίπτωση η τεχνική είναι η  ενσφράγιστη πάνω στο νωπό

πηλό.  Παρατηρήθηκε  επίσης   η στικτή  τεχνική.  Στην  περίπττωση  της  εγχάραξης,  οι  εγχαράξεις

έχουν γεµιστεί µε λευκή / υπόλευκη ουσία που δε διατηρείται πάντα εξίσου καλά. 

Στο  δείγµα  του  Ηραίου  καταγράφηκαν  11  διαφορετικά  βασικά  σχέδια  διακόσµησης.

Συχνότερα  απαντά  το  σχέδιο  των  ενάλληλων  τόξων,  και  ακολούθως  εκείνο  των  ενάλληλων

γωνιών. Το σχέδιο των ακτινωτών εγχαράξεων απαντά από τρεις φορές. Οι υπόλοιπες κατηγορίες

διακοσµητικών  σχεδίων  (οµάδες  παράλληλων  γραµµών,   οµόκεντρες  κυκλικές  εγχαράξεις,

“τυχαίες”  ή  “αγκιστροειδείς”  εγχαράξεις,  οπές  /  ωοειδή,)  απαντούν  συνήθως  µεµονωµένα  στο

σύνολο. Η κάθε µία από τις βασικές κατηγορίες διακοσµητικών σχεδίων παρουσιάζει παραλλαγές

εξαιτίας συνδυασµών δευτερευόντων µοτίβων, ή εξαιτίας διαφοροποιηµένης σύνταξης του µοτίβου

πάνω  στην  επιφάνεια  του  σφονδυλιού.  Η  ακριβής  αντιστοίχιση  µοτίβων  µε  τα  σφονδύλια  του

δείγµατος παρατίθεται στον Πίνακα διακόσµησης. 

Πίνακας διακόσµησης σφονδυλιών Ηραίου

Βασικό σχέδιο διακόσµησης Αριθµός καταλόγου
Ενάλληλες γωνίες 268, 195, 196, 205, 206, 210, 212, 213, 215, 218, 219 (λοξές)

+ οπές, 221, 222, 232, 239, 242, 257
Ενάλληλες "τοξογωνίες" 269
Τόξα ενάλληλα 197, 262 (+ στιγµές, + τυχαίες εγχ/ξεις), 204, 211 (+ οπές),

214,  217 (+ οπές + γωνία µε ευθεία στην κορυφή), 220, 223,
231, 233, 234, 235, 236, , 264, 237, 238, 245 (+ αµυχές), 247,
248, 261 (+ αµυχές)

Γωνίες απλές 198
Ακτινωτές ή κεκλιµένες εγχαράξεις 201, 241, 252 (πιθανώς), 
Οµάδες παράλληλων γραµµών 200, 240
οµόκεντρες κυκλικές εγχαράξεις 243, 263
“τυχαίες/“αγκιστροειδείς” εγχαράξεις 202
οπές / ωοειδή 194, 244 (+ ακτινωτές εγχαράξεις), 259
αφηγηµατική σκηνή µε ανθρώπινες φιγούρες 224
ενσφράγιστο "λουλούδι" 254
σχηµατικό τετράποδο 258

Ξεχωρίζουν, ως προς τη διακόσµηση, τρία σφονδύλια στην οµάδα του Ηραίου, λόγω της

σπανιότητάς τους, τόσο στο σύνολο του Ηραίου, όσο και γενικότερα στο σύνολο των σφονδυλιών

του καταλόγου της διατριβής : α) το υπ'αριθµ. καταλόγου 224 β) το υπ'αριθµ. καταλ. 254 και γ) το

υπ'αριθµ.κατ. 258. Και τα τρία προήλθαν από τις ανασκαφές Isler (τέλος ΠΕΧ).  Λεπτοµερέστερα,

για τα σφονδύλια αυτά :
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α) το υπ'αρ.κατ. 224 είναι σχεδόν ακέραιο, αµφικωνικό, πεπιεσµένο µε κοίλο άκρο, µεσαίου

µεγέθους (λειτ.τύπος 8ε). Με εγχάραξη έχουν σχηµατιστεί δύο οµόκεντρες, κυκλικές εγχαράξεις

γύρω  από  το  περιχείλωµα  της  κοιλότητας  στο  ένα  άκρο.  Στην  περίµετρο  του  “ώµου”  του

σφονδυλιού,  έχει  χαραχτεί  αφηγηµατική  σκηνή  που  περιλαµβάνει  πέντε  σχηµατικές  ανθρώπινες

µορφές,  τρεις  µεµονωµένες  και  δύο  εφαπτόµενες  από  τα  “χέρια”.  Οι  µορφές  εγείρουν  τα  χέρια

ψηλά, ανοιχτά, και τείνουν τα πόδια επίσης ανοιχτά, σα να είναι εν κινήσει. Η µία από τις µορφές

έχει  ελαφρώς  µεγαλύτερες  διαστάσεις  από  τις  υπόλοιπες.  Ανάµεσα  στις  µορφές  παρεµβάλονται

µοτίβα “ψαροκόκκαλου”. Η λευκή ουσία που γέµιζε τις εγχαράξεις διατηρείται κατά τόπους αρκετά

καλά  (Isler 1974,  170,  174).  Οι  µεµονωµένες  ανθρώπινες  µορφές  είναι  εξαιρετικά  σπάνιες  ως

διακοσµητικά µοτίβα σφονδυλιών στον ευρύτερο Αιγαιακό χώρο. Η Balfanz διαπραγµατεύεται τις

λίγες  αντίστοιχες  περιπτώσεις  του  Τρωαδίτικου  υλικού  επισηµαίνοντας  τη  δυσκολία  της

χρονολόγησής τους λόγω έλλειψης στρωµατογραφίας, αν και πιθανολογεί χρονολόγηση ελαφρώς

πρωϊµότερη  από  εκείνη  του  Σαµιακού  παραδείγµατος  (Balfanz 1995,  131  µε  παραποµπές

Schliemann 1881 1971 /  628, 1223.  Schmidt 1902,  Taf.  9,  5533).  Ακόµα  σπανιότερες  είναι  οι

ανθρώπινες  µορφές  σε  σύνταξη  αφηγηµατικής  σκηνής,  ως  διακόσµηση  σφονδυλιού  :  στο

προϊστορικό Αιγαίο η περίπτωση από το Ηραίο της Σάµου είναι µέχρι σήµερα µοναδική.  O Isler

συσχετίζει την αφηγηµατική σκηνή του σφονδυλιού µε σκηνές θεϊκής επιφάνειας (Isler 1973, 174).

β) Το  σφονδύλι  µε  αρ.κατ.  254  έχει  διάσπαρτα  σε  όλη  την  περιφέρεια  του  σφονδυλιού

εµπίεστο  σχέδιο  που  θυµίζει  µικρό  “λουλούδι”  µε  πέταλα,  ή  “ήλιο”  µε  ακτίνες,  σχέδιο  που

δηµιουργήθηκε στον νωπό πηλό µε την επανειληµµένη πίεση του ίδιου αντικειµένου. Το µοτίβο

αυτό,  σε  διαφορετική  σύνταξη  και  µε  διαφορετική  τεχνική  δηµιουργηµένο  (µάλλον  στίξη)  το

βρίσκουµε σε σφονδύλι από την Τροία ΙΙ (Blegen 1950, Part 2, 368, αρ. 35-335).

γ)  Το σφονδύλι µε αρ.κατ.  258 φέρει εγχάρακτο σχέδιο που θυµίζει σχηµατικό τετράποδο

και άλλες λιγότερο σαφείς εγχαράξεις στην επιφάνεια του σχεδόν κοίλου άκρου, γύρω από την οπή.

Πιθανώς  να  πρόκειται  για  απόπειρα  απόδοσης  ζώου  ή  αφηγηµατικής  σκηνής.  Το  σχηµατικό

τετράποδο απαντά και σε σφονδύλια της Τροίας αρκετά συχνά (Schliemann 1874b, Taf.122, 2429,

Taf.9, 296. Schliemann 1881, αρ. 1882/1879/1968). Παρόµοια διακόσµηση έχει διαπιστωθεί και σε

σφονδύλι από τη Μαρκιανή Αµοργού το οποίο χρονολογείται στη φάση Μαρκιανή IV, δηλαδή στην

ώριµη Πρωτοκυκλαδική ΙΙ (Gavalas 2007, 205, 209, Fig.8.22:9). Το τετράποδο στο σφονδύλι της

Σάµου είναι τόσο σχηµατικό που  δεν µπορεί να ταυτιστεί, όπως  έχει γίνει στην περίπτωση των

Τρωαδίτικων παραλλήλων, όπου έχουν ταυτιστεί µε ελάφια, εικονογραφία που η  Balfanz συνδέει

µε την τεκµηριωµένη, αρχαιοζωολογικώς, άνθιση του  κυνηγιού ελαφιού στην Τροία από την φάση

ΙΙΙ/IV  και  εξής,  το  δε  ελάφι  πιθανώς  έχει  βαθύτερες  συµβολικές  επεκτάσεις  στο  ιδεολογικό  /

θρησκευτικό  πεδίο  (Balfanz 1995,  132-133).  Ενίοτε,  ωστόσο,  τα  σχηµατικά  τετράποδα  των
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σφονδυλιών ταυτίζονται µε αιγοπρόβατα, ερµηνευτική πρόταση που, αν µη τι άλλο, υπογραµµίζει

τη  σχέση  µεταξύ  κτηνοτροφίας  και  νηµατουργίας,  και  εγείρει  ερωτήµατα  σχετικά  µε  την

κοινωνική / επαγγελµατική / οικονοµική σχέση µεταξύ κτηνοτρόφων και γνεστών / γνεστριών. 

Αξίζει ακόµη να επισηµανθεί οµάδα έξι σφονδυλιών µε µεγάλο βαθµό οµοιογένειας ως προς

τη διακόσµηση, τα πέντε από τα οποία παρουσιάζουν αυτήν την οµοιογένεια και στον τύπο και το

µέγεθος  (αρ.κατ.233-238).  Πρόκειται  για   σφονδύλια  των  οποίων  η  διακόσµηση  συνίσταται  σε

πέντε οµάδες εφαπτόµενων / τεµνόµενων ενάλληλων τόξων και χαρακτηρίζονται από στιλβωµένη

επιφάνεια. Η µεγάλη οµοιογένεια των σφονδυλιών αυτών καθιστά πιθανό το ενδεχόµενο να είχαν

κατασκευαστεί από τον ίδιο άνθρωπο και να χρησιµοποιούνταν παράλληλα.

Γενικότερα τα σφονδύλια του δείγµατος του Ηραίου έχουν κατά κανόνα µία φροντισµένη

κατασκευή  εάν  κρίνει  κανείς  από  την  επιφάνειά  τους, που  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  είναι

αρκετά εξοµαλυσµένη και σε αρκετές είναι στιλβωµένη (µε στίλβωση : αρ.κατ. 202, 223, 227, 228,

231, 232, 233-239, 242-243, 251, 259). 

Ως  προς  τα  ίχνη  χρήσης,  είναι  αξιοσηµείωτο  το γεγονός  ότι  σε µεγάλο  βαθµό  αυτά  δεν

παρατηρούνται στα σφονδύλια του δείγµατος του Ηραίου. Από τα συνολικώς 81 σφονδύλια της

οµάδας, τα 30 δεν φέρουν φθορές στο περιχείλωµα της οπής σε οποιοδήποτε από τα δύο άκρα, ή

άλλου τύπου ίχνη (αποφλοιώσεις). Από τα υπόλοιπα 51 τα 17 είναι αποσπασµατικά σε βαθµό που

δεν  είναι  δυνατή  η  αναγνώριση  ιχνών  χρήσης.  Στα  υπόλοιπα  34  σφονδύλια,  παρατηρούνται

αποτµήσεις  κυρίως  στο  στενό  άκρο  ή  /  και  αποφλοιώσεις  στο  περιχείλωµα  της  οπής  ή  στο

περιχείλωµα της κοιλότητας ή αποφλοιώσεις στην τροπίδωση του κυρίως σώµατος. 

γ. Μετρολογία (Πίνακας Γραφηµάτων 4.3)

Η µετρολογική ανάλυση έγινε επί συνόλου 55 ακεραίων και σχεδόν ακεραίων αντικειµένων

(68% του συνόλου). 

∆ιάµετρος

 Ως προς τις τιµές της διαµέτρου τους, το εύρος ξεκινά από τα 1,8 εκ. και φτάνει στα 5,4 εκ.

Η  µεγαλύτερη  συγκέντρωση  τιµών  παρατηρείται  µεταξύ  2,6  και  3  εκατοστών.  Η  δεύτερη

µεγαλύτερη  συγκέντρωση  παρατηρείται  σε  τιµές  µεταξύ  3,6  και  4  εκατοστών.  Οι  συχνότερα

επαναλαµβανόµενη τιµή είναι των 2,9 εκ. 

Βάρος

Το εύρος  των  τιµών βάρους  ξεκινά  από τα  2,4 και  φτάνει στα 76,7 γραµµάρια.  Ωστόσο

ουσιαστικά το φάσµα του βάρους περιορίζεται σηµαντικά στην οµάδα τιµών 60-65 γραµµάρια, και
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υπάρχει  µόνο  µία  εξαίρεση  των  76,7  γραµµαρίων  που  το  εκτείνει  περαιτέρω.  Μεγάλες

συγκεντρώσεις παρατηρούνται µεταξύ των 5-10 και 10-15 γραµµαρίων, και κάπως µικρότερη στην

οµάδα τιµών  20-25 γρ.  Τα  σφονδύλια  που  ζυγίζουν περισσότερο από  25 γραµµάρια  µειώνονται

αισθητά.

Ύψος 
Το φάσµα των τιµών ύψους αρχίζει στα 1,2 και φτάνει στα 4,5 εκατοστά, µε τη µεγαλύτερη

συγκέντρωση στην οµάδα τιµών 1,6 - 2 εκατοστά. Οι συχνότερα επαναλαµβανόµενες τιµές είναι

των 1,8 και των 1,9 εκατοστών. Σφονδύλια υψηλότερα από 3 εκατοστά είναι σπάνια. 

∆ιάµετρος οπής 
Οι  οπές  στα  ακέραια  /  σχεδόν  ακέραια  σφονδύλια  του  συνόλου  Ηραίου  Σάµου  έχουν

διαµέτρους που ξεκινούν από τα 0,4 και φτάνουν ουσιαστικά στα 1,2 εκατοστά. Ένα αντικείµενο

έχει οπή διαµέτρου 1,9 εκ.  

Τα  γραφήµατα απεικονίζουν την ποικιλία µεγεθών που χαρακτηρίζει το δείγµα του Ηραίου

(λειτουργικοί  τύποι  4α  ως  11ο),  αλλά  αποκαλύπτουν  και  τις  περιοχές  του  φάσµατος  µε  τις

µεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρούνται, συγκεκριµένα, στους

λειτουργικούς τύπους 6β, 6γ, 7δ και 8ε, δηλαδή τύπους που είναι κατάλληλοι για την παραγωγή

προϊόντων λεπτής και µεσαίας ποιότητας. Οι λειτουργικοί τύποι 6β και 6γ ξεχωρίζουν µε διαφορά

από  τους  υπόλοιπους.  ∆ε  λείπουν  όµως  µικρότερες  συγκεντρώσεις  σε  άλλους  λειτουργικούς

τύπους, που αντιστοιχούν σε µικρότερα και σε µεγαλύτερα µεγέθη. Ωστόσο τα πολύ µεγάλα µεγέθη

είναι σπάνια (σφονδύλια λειτουργικών τύπων από 9ξ και εξής). Έτσι η νηµατουργική παραγωγή

που  τεκµηριώνεται  από  το  δείγµα  του  Ηραίου  φαίνεται  ποικίλη,  µε  µία  έµφαση  ωστόσο  στις

λεπτότερες ποιότητες προϊόντων. 

δ. Συσχετισµός µεγεθών / τύπων

Και οι τέσσερις βασικοί τύποι του δείγµατος περιλαµβάνουν ακέραια και σχεδόν ακέραια

σφονδύλια που µπορούν να ληφθούν υπόψη σε µετρολογική ανάλυση.  Ωστόσο επισηµαίνεται ότι ο

κυλινδρικός τύπος, που έχει µικρή ποσοτική αντιπροσώπευση, µόνο ένα ακέραιο δείγµα διαθέτει

στο δείγµα.

Για τον αµφικωνικό, τον κωνικό και το σφαιροειδή τύπο όµως είναι εφικτή η σύγκριση ως

προς τις τάξεις µεγέθους στις οποίες έχουν κατασκευαστεί : 
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∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ (εκ.) ΒΑΡΟΣ (γρ.) ΥΨΟΣ (εκ.)
ΑΜΦΙΚΩΝΙΚΟΣ 1,8 έως 5,4 2,4 έως 76,7 1,2 έως 4,5
ΚΩΝΙΚΟΣ 1,9 έως 4,8 5,6 έως 49,6 1,3 έως 2,9
ΣΦΑΙΡΟΕΙ∆ΗΣ 2,7 έως 4,2 10 έως 63,7 1,8 έως 3,4
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟΣ 3 30,8 2,2

Τα  ευρύτερα  φάσµατα  τιµών  και  για  τις  τρεις  παραµέτρους  τα  διαθέτει  ο  αµφικωνικός

τύπος.  Εποµένως  ο  τύπος  αυτός  είχε  γενικευµένη  χρήση,  για  το  γνέσιµο  ποικίλων  ποιοτήτων

κλωστών. Ο κωνικός και ο σφαιροειδής τύπος έχουν πιο στενά φάσµατα τιµών, και δεν απαντούν

στα µεγάλα µεγέθη του αµφικωνικού τύπου. Από τη σύγκριση των δύο αυτών τύπων προκύπτει ότι

ο κωνικός απαντά σε µικρότερες τάξεις µεγέθους απ'ό,τι ο σφαιροειδής. Εποµένως, αν και σε ένα

βαθµό οι τρεις τύποι επικαλύπτονται ως προς τη λειτουργικότητα, προκύπτουν µικρές αποκλίσεις :

ο  σφαιροειδής  τύπος  ήταν  κατάλληλος  για  πιο  χονδροειδή  νήµατα  από  το  κωνικό,  ενώ  ο

αµφικωνικός ήταν κατάλληλος για τα πλέον χοντρά, όσο και για τα λεπτότερα νήµατα. 

ε. ∆ιασπορά

α) Ανασκαφές Miloj čić (Ηραίο ΙΙΙ-IV)

Τα σφονδύλια του καταλόγου που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές  Miloj čić προήλθαν από

τους αρχιτεκτονικούς ορίζοντες Ηραίο ΙΙΙ – IV, και συγκεκριµένα από δύο κτιριακά συγκροτήµατα,

το λεγόµενο "Magazine" (ανασκαφικό τετράγωνο F6) και το λεγόµενο "Großes Haus"(ανασκαφικό

τετράγωνο G7). Ένα µεµονωµένο εύρηµα προέρχεται από το ανασκαφικό τετράγωνο F7 (εικ. 21).

Στο  συγκρότηµα  “Magazine”βρέθηκε  οµάδα  έξι  σφονδυλιών  µέσα  σε  αγγείο  (Miloj čić

1961, 51, Taf. 43,1).  Από  αυτά,  τα  πέντε  ήταν  διαθέσιµα  για  µελέτη  στο  Μουσείο  Βαθέος  της

Σάµου,  και  αυτά  περιλαµβάνονται  τον  κατάλογο  (αρ.κατ.  261-265).  Η  οµαδική  εύρεσή  τους

αποδεικνύει  και  τη  σύγχρονη  χρήση  τους,  όπως  επισηµαίνεται  από  τον  ίδιο  τον  ανασκαφέα

(Miloj čić  1961, 51). Πρόκειται για µία µικρή  οµάδα πέντε ακεραίων  σφονδυλιών από πηλό, τα

τέσσερα από τα οποία είναι διακοσµηµένα. Τρία είναι αµφικωνικού τύπου και δύο κωνικού. Τρία

εµπίπτουν στο λειτουργικό τύπο 5β, ένα στο λειτουργικό τύπο 7δ και ένα στο λειτουργικό τύπο 9η.

Το περιβάλλον εύρεσης και η καλή κατάσταση διατήρησης των αντικειµένων συνηγορούν υπέρ της

αναγνώρισης πρωτογενούς απόθεσης. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για ένα χρηστικό σύνολο,

προφανώς “αποθηκευµένο” µέσα στο αγγείο. Η συνύπαρξη τριών σφονδυλιών µικρού µεγέθους και

δύο  σφονδυλιών  µεγάλου  µεγέθους  ενισχύει  την  ερµηνεία  τέτοιων  συνόλων  σφονδυλιών  που

εµπίπτουν τουλάχιστον σε δύο διαφορετικές τάξεις µεγέθους, ως “εργαλειακών σετ”. Σε αυτό το

ερµηνευτικό  πλαίσιο,  τα  µικρά  σφονδύλια  προορίζονται  για  την  παραγωγή  υφαδιού,  και  τα

µεγαλύτερα για την παραγωγή στηµονιού του κάθετου αργαλειού. Αυτή η ερµηνεία στηρίζει την
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υπόθεση της “νηµατουργικής αυτάρκειας” της µονάδας παραγωγής. Το γεγονός ότι τα µικρότερα

σφονδύλια  είναι  περισσότερα  υποδηλώνει  είτε  έµφαση  στην  παραγωγή  λεπτών  κλωστών,  είτε

προσπάθεια ρύθµισης  της  παραγωγής, καθώς  το γνέσιµο  νήµατος µε µικρό  σφονδύλι είναι πιο

χρονοβόρα διαδικασία από το γνέσιµο νήµατος µε µεγάλο σφονδύλι (Μårtensson et al. 2009, 393.

Anderson-Strand 2010,  13).  Επιπλέον,  καθώς  δεν  αναφέρονται  άλλα  σφονδύλια  από  το  κτίριο

“Magazine”  της φάσης  IV (Kouka 2002, Tab.102),  προκύπτει σε αυτήν την περίπτωση η εικόνα

ενός αυτοτελούς αρχιτεκτονικού συνόλου και ενός κλειστού συνόλου εργαλείων νηµατουργίας από

το κτίριο αυτό, βάσει της οποίας µπορεί να προσδιοριστεί η µικρή, “οικιακής” κλίµακας παραγωγή.

Από το κτίριο "Großes Haus" προέρχονται τέσσερα σφονδύλια του καταλόγου (αρ.κατ. 266

- 269), ενώ  o Milojčić  αναφέρει  ότι  εκεί  βρέθηκαν  συνολικά  πέντε  στο  “ανατολικό  τµήµα  του

σπιτού”, στο οποίο βρέθηκε και  συγκέντρωση κεραµικών της  οικοσκευής  του  σπιτιού  (Miloj čić

1961, 23-24).  Και τα τέσσερα σφονδύλια του καταλόγου είναι πήλινα, και τα τρία εξ αυτών σε

καλή κατάσταση διατήρησης. Τα τρία είναι αµφικωνικού τύπου και το ένα σφαιροειδούς τύπου. Τα

καλοδιατηρηµένα  εµπίπτουν  στους  λειτουργικούς  τύπους  8ε,  9η  και  9ζ.  Πρόκειται  δηλαδή  για

µεγάλα µεγέθη. Σε αυτήν την περίπτωση προκύπτει, εποµένως, η εικόνα µίας µονάδας παραγωγής

πιο εξειδικευµένης, προσανατολισµένης στην παραγωγή χοντρών κλωστών. Το σύνολο αποδίδεται

στην  αρχιτεκτονική φάση  Ηραίο ΙΙΙ,  είναι  δηλαδή ελαφρώς  πρωϊµότερο από το σύνολο  από  το

“Magazine”, αλλά η χρονολογική τους απόκλιση είναι πολύ µικρή. 

Εποµένως, στο “Magazine” τεκµηριώθηκε η παραγωγή κλωστών πολύ λεπτών και χοντρών,

ενώ στο "Großes Haus" µία παραγωγή σαφώς προσανατολισµένη σε χοντρά νήµατα. Επειδή όµως

υπάρχει  αυτή  η  µικρή  χρονολογική  απόσταση  µεταξύ  των  δύο  αποθέσεων  είναι  δύσκολο  να

συγκριθούν  οι  δύο  περιπτώσεις  µε  απόλυτους  όρους,  ή  να  υποστηριχθεί  η  υπόθεση

συµπληρωµατικότητας των νηµατουργικών εργασιών στον οικισµό. 

 Από  το  διπλανό  ανασκαφικό  τετράγωνο  F7 προήλθε  το  µικρό  κωνικό  αντικείµενο  µε

αρ.κατ. 260. Είναι σχεδόν ακέραιο, µικρό (λειτουργικός τύπος 4β) και αποτελεί το µοναδικό λίθινο

αντικείµενο του δείγµατος. 

β) Ανασκαφές Isler (Ηραίο V)

Οι  ανασκαφές  του  Isler οι  οποίες  πραγµατοποιήθηκαν  βορειοδυτικά  των  ανασκαφών

Miloj čić, απεκάλυψαν, σε έκταση περίπου 400 τ.µ., "τουλάχιστον τρεις ξεχωριστές κατοικίες" (εικ.

22) (Isler 1973, 170) ή σύµφωνα µε πιο πρόσφατη µελέτη των δεδοµένων “οκτώ κτίρια” (Kouka

2002,  292)  .  Κατά  τον  ανασκαφέα  αποκαλύφθηκε  µόνο  µία  αρχαιολογική  απόθεση,  η  οποία

χρονολογείται στη φάση Ηραίο V (τέλος 3ης – αρχές 2ης χιλιετίας π.Χ.). Η µελέτη διασποράς των

σφονδυλιών των ανασκαφών Isler δεν απέδωσε µία ξεκάθαρη εικόνα σχετικά µε την κατανοµή των
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αντικειµένων  αυτών  στα  ανεσκαµένα  κτίρια.  Αντλήθηκαν  κυρίως  αποσπασµατικές  πληροφορίες

από το προκαταρκτικό  άρθρο του ανασκαφέα (Isler 1973) και από το ευρετήριο της ανασκαφής

που φυλάσσεται στο Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο.

Από την ανασκαφή αυτή προέκυψαν 71 σφονδύλια του καταλόγου, ποσότητα µεγάλη για

την ανασκαφθείσα έκταση, ειδικά εάν συγκριθεί µε τα συνολικά δέκα σφονδύλια των ανασκαφών

Miloj čić,  που  προήλθαν  από  περιοχή  µεγαλύτερης  έκτασης  και  αλλεπάλληλων  στρωµάτων

(Miloj čić 1961, 50). Η ακριβής κατανοµή των 71 σφονδυλιών στις αρχιτεκτονικές µονάδες που

ήλθαν  στο  φως  στην  περιοχή  ανασκαφών  Isler δεν  είναι  δυνατή,  καθώς  η  ανασκαφή  είναι

αδηµοσίευτη και τα διαθέσιµα στοιχεία προέλευσης των αντικειµένων, αποσπασµατικά. Στη µελέτη

της  Κουκά   οι  πίνακες  κατανοµής  των  ευρηµάτων,  περιλαµβάνουν  µόνο  τα  ευρήµατα  που

απεικονίζονται  στην  προκαταρκτική  δηµοσίευση  του  1973,  και  έτσι  στην  κατηγορία  των

σφονδυλιών  καταµετρήθηκε  µόνο  ένα  (Kouka 2002,  Tab.107),  το  διακοσµηµένο  σφονδύλι  µε

αφηγηµατική  παράσταση  (Isler  1973,  174)  που  πήρε  αριθµό  καταλόγου  224  στην  παρούσα

διατριβή. 

To σηµείο  αναφοράς  της  προέλευσης  των  σφονδυλιών  είναι  κυρίως  το  ανασκαφικό

τετράγωνο, και ενίοτε ορισµένοι όροι που περιλαµβάνονται στο ευρετήριο της ανασκαφής, και οι

οποίοι αντιστοιχούν σε συγκεκριµένες κατασκευές ή περιοχές εντός των ανασκαφικών τοµών. 

Συγκεκριµένα : 

α) 10 σφονδύλια (αρ.κατ. 189 - 198) βρέθηκαν στο λεγόµενο "∆ωµάτιο του Πίθου" (Pithosroom),

ένα δωµάτιο στο κτίριο του ανασκαφικού τετραγώνου H5, κατά τον ανασκαφέα "το πιο ενδιαφέρον

στην νοτιοανατολική γωνία της ανασκαφικής περιοχής" (Isler 1973, 170). Στο δωµάτιο αυτό, όπως

υποδηλώνει  και  η  ονοµασία  του,  βρέθηκε  πίθος  στερεωµένος  /  βυθισµένος  στο  δάπεδο  σε  µία

γωνία. ∆εν είναι γνωστές περισσότερες λεπτοµέρειες για την ανεύρεση των σφονδυλιών. Από τα 10

σφονδύλια τα έξι είναι σε καλή κατάσταση διατήρησης (ακέραια / σχεδόν ακέραια) και τα τέσσερα

είναι  αποσπασµατικά.  Οκτώ  είναι  αµφικωνικά,  ένα  είναι  κωνικό  και  ένα  είναι  σφαιροειδές.  Τα

καλοδιατηρηµένα εµπίπτουν σε διάφορους λειτουργικούς τύπους (9µ, 10µ, 10ι,11ο, 8ε και 5γ)  που

αντιστοιχούν  κυρίως  σε  µεγάλα  µεγέθη,  κατ'εξαίρεση  και  σε  µικρά.  Εάν  τα  ευρήµατα  του

"∆ωµατίου  του  Πίθου" αντιστοιχούν  σε  ένα  χρηστικό  σύνολο,  είναι  σαφής  ο  προσανατολισµός

προς παραγωγή χοντρών νηµάτων.

β) 43 σφονδύλια έχουν κοινό σηµείο αναφοράς τη λεγόµενη "Συγκέντρωση (“Φωλιά”) Αγγείων"

(Gefäßnest)  στο  ανασκαφικό  τετράγωνο  H5  αλλά  κυρίως  G5  (αρ.κατ.203  -245).  Η  φύση  της

απόθεσης  δεν  είναι  σαφής.  Η  ανασκαφή  παραµένει  αδηµοσίευτη  εποµένως  προς  το  παρόν  δεν

υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για την κατανόηση του συνόλου. Τα γενικά του χαρακτηριστικά

είναι  τα  εξής  : τα  σφονδύλια  έχουν  καλή  κατάσταση  διατήρησης,  καθώς  τα  30 από  αυτά  είναι
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ακέραια / σχεδόν ακέραια. Κυριαρχεί ο αµφικωνικός τύπος (33) έναντι των λιγότερων δειγµάτων

του  κωνικού  (6),  του  σφαιροειδούς  (3) και  του  κυλινδρικού  τύπου  (1).  Τα  33 από  τα  43 είναι

διακοσµηµένα.  Ως  προς  τα  µεγέθη  τους,  τα  σφονδύλια  της  οµάδας  αυτής  κατανέµονται  σε

διαφορετικές τάξεις, από τις µικρότερες έως τις µεγαλύτερες. Ωστόσο µεταξύ τους κυριαρχούν τα

µικρά  µεγέθη,  µε  τους  λειτουργικούς  τύπους  6β  και  6γ  να  υπερισχύουν  ποσοτικά  έναντι  των

υπολοίπων. Στο υποσύνολο αυτό περιλαµβάνονται και τα έξι οµοιογενή σφονδύλια (αρ.κατ. 233 –

238).  Αυτός  ο  νηµατουργικός  εξοπλισµός,  παρά  τις  δυσκολίες  µελέτης  της  διασποράς  και  της

ερµηνείας του χώρου εύρεσης, µπορεί να θεωρηθεί ενδεικτικός των προτιµώµενων νηµάτων που

παρήγαγε η κοινότητα του ανασκαφέντος τµήµατος του Ηραίου V.  Μαρτυρείται µία έµφαση στην

παραγωγή λεπτότερων νηµάτων, και κατ'εξαίρεση χονδρότερων. Επισηµαίνεται ότι αρκετά από τα

σφονδύλια  αυτής  της  συγκέντρωσης φέρουν ίχνη χρήσης  και έτσι αποκλείεται η  πιθανότητα να

πρόκειται για συγκέντρωση εργαστηρίου κατασκευής πήλινων τεχνέργων, µεταξύ των οποίων και

σφονδυλιών.  Η  συγκέντρωση  43  σφονδυλιών  έστω  και  σε  ένα  ανασκαφικό  τετράγωνο  είναι

δηλωτική  µίας  απόθεσης  ιδιαίτερης,  εάν  αναλογιστεί  κανείς  τη  “σοδειά”  των  ανασκαφικών

τετραγώνων G7 και F6 που απέδωσαν πέντε µε έξι σφονδύλια

γ) τέσσερα σφονδύλια έχουν ως περιοχή προέλευσης το H/J 5 (H66) (αρ.κατ.199 - 202). ∆εν είναι

σαφές τί είδους χώρος είναι η περιοχή της προέλευσής τους.  Τα τρία είναι ακέραια και αµφικωνικά

και διακοσµηµένα, το τέταρτο είναι ηµισφαιρικό, αποσπασµατικό και χωρίς διακόσµηση. Ως προς

τα µεγέθη τους, τα τρία καλοδιατηρηµένα εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους 8ε, 6β και 6γ. 

δ) πέντε σφονδύλια προέρχονται από το ανασκαφικό τετράγωνο H4 (H66) (αρ.κατ. 246 – 250). ∆εν

υπάρχουν πληροφορίες για το χαρακτήρα του χώρου στον οποίο βρέθηκαν. Από αυτά ένα µόνο

είναι ακέραιο και δύο σχεδόν ακέραια. Τυπολογικώς, τρία είναι αµφικωνικά και δύο σφαιροειδή.

∆ιακοσµηµένα  είναι  δύο  από  αυτά.  Τα  τρία  που  έχουν  καλή  διατήρηση  διαφέρουν  ως  προς  το

µέγεθος, καθώς εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους 6γ, 7ε και 9λ. 

ε) άλλα πέντε σφονδύλια (αρ.κατ. 251 - 255) έχουν ως στοιχείο προέλευσης τον κωδικό “H66-Sud-

h I/III”, εντός του ανασκαφικού τετραγώνου G5. Είναι σε κακή κατάσταση διατήρησης, καθώς τα

τρία  είναι  αποσπασµατικά  και  δύο  µόνο  είναι  σχεδόν  ακέραια,  τα  οποία  εµπίπτουν  στους

λειτουργικούς τύπους 8ε και 7δ. ∆ύο είναι κωνικά, ένα είναι αµφικωνικό, ένα σφαιροειδές και ένα

κυλινδρικό. ∆ιακοσµηµένα είναι δύο από αυτά. 

στ')  και πάλι από το ανασκαφικό τετράγωνο  G5 προέρχονται άλλα τέσσερα σφονδύλια (αρ.κατ.

256 - 259) από "πλίνθινη κατασκευή στη νοτιοδυτική γωνία", σύµφωνα µε το ευρετήριο ευρηµάτων

της  ανασκαφής  (G5.  H66).  Πρόκειται  για  τρία  αµφικωνικού  και  ένα  σφαιροειδούς  τύπου

σφονδύλια,  τα  δύο ακέραια και τα  δύο αποσπασµατικά,  τα δύο διακοσµηµένα και τα  άλλα  δύο

ακόσµητα. Τα ακέραια εµπίιπτουν στους λειτουργικούς τύπους 8κ και 6γ.
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Οι  διαφορετικές  συγκεντρώσεις  που  προσδιορίστηκαν  ανά  ανασκαφικό  τετράγωνο,  µε

εξαίρεση  εκείνη  του  “∆ωµατίου  του  Πίθου”,  δεν  αποσαφηνίστηκε  από  τί  είδους  χώρους

προέκυψαν.  Ωστόσο  έγινε  φανερό  ότι  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  οι  συγκεντρώσεις  αυτές

µαρτυρούν τη συνύπαρξη σφονδύλια διαφορετικών µεγεθών. Η συνύπαρξη αυτή υποδηλώνει τη

µεικτή παραγωγή διαφορετικών ποιοτήτων νηµάτων, και συνιστά ένα στοιχείο για την υποστήριξη

µη εξειδικευµένης νηµατουργικής βιοτεχνίας στον οικισµό.

στ΄. Σχολιασµός

Το δείγµα  του  Ηραίου  µαρτυρεί τις  νηµατουργικές  τάσεις  στον  προϊστορικό οικισµό του

Ηραίου στους τελευταίους αιώνες της 3ης χιλιετίας π.Χ., στην εκπνοή της Πρώιµης Εποχής του

Χαλκού. 

Η τυπολογική ανάλυση κατέδειξε την κυριαρχία του αµφικωνικού τύπου έναντι όλων των

υπολοίπων, και ιδιαίτερα της παραλλαγής µε κοίλο άκρο  (scodelletta)  Η κοιλότητα στο ένα άκρο

απαντά και στον κωνικό τύπο, ο οποίος είναι δεύτερος σε προτίµηση, και µάλιστα στην παραλλαγή

µε κεκλιµένο ώµο. Το στοιχείο της κοιλότητας  σε αρκετές περιπτώσεις εµφανίζεται εκφυλισµένο,

δηλαδή  η  κοιλότητα  είναι  ρηχή  και  σχηµατική.  Ο  εκφυλισµός  της  κοιλότητας  του  άκρου

υποδηλώνει µία διάθεση για µίµηση ενός λειτουργικού στοιχείου το οποίο έχει εκπέσει σε απλώς

µορφολογικό. Γενικά στο σύνολο επικρατούν οι κανονικές και οι πεπιεσµένες αναλογίες, ενώ τα

ψηλά σφονδύλια είναι σπανιότερα. Εκτός από τον αµφικωνικό και τον κωνικό, σχετικά αξιόλογη

αντιπροσώπευση έχει και ο σφαιροειδής τύπος, ενώ ο κυλινδρικός αποτελεί εξαίρεση. Ως προς την

τυπολογία  εποµένως,  το  δείγµα  του  Ηραίου  εµφανίζεται  “εναρµονισµένο”  µε  την  γενικότερη

Aιγαιακή εικόνα των µέσων – τέλους της 3ης χιλιετίας, όπως προκύπτει από τα υπόλοιπα δείγµατα

που εξετάζονται σε αυτή την µελέτη. Όπως προέκυψε από τη µετρολογική µελέτη, ο αµφικωνικός

τύπος  και  σε  αυτό  το  δείγµα  διαθέτει  το  ευρύτερο  φάσµα  µεγεθών,  πρόκειται  δηλαδή  για  το

κατ'εξοχήν εξάρτηµα νηµατουργίας.

Γενικότερα  από  την  µετρολογική ανάλυση προέκυψε  η  εικόνα  µιας  παραγωγής

προσανατολισµένης  σε  ποικιλία  νηµάτων,  από  πολύ  λεπτά,  έως  πολύ  χοντρά.  Μεταξύ  των

διαφορετικών  µεγεθών  σφονδυλιών  σαφώς  ξεχωρίζει  µία  προτίµηση  για  εκείνα  που  είναι

κατάλληλα  για  το  γνέσιµο  λεπτών  κλωστών.  Αυτή  η  προτίµηση  σηµατοδοτεί  µία  αντίστοιχη

τεχνογνωσία για την προετοιµασία λεπτών ινών, είτε πρόκειται για ζωϊκές (έριο προβάτων), είτε για

πολύ  καλά  επεξεργασµένες  φυτικές  ίνες  όπως  το  λινάρι.  Ωστόσο  η  απεικόνιση  στα  σφονδύλια

τετραπόδων, που κατά πάσα πιθανότητα αποδίδουν αιγοπρόβατα, όπως είδαµε ότι συµβαίνει στο

σύγχρονο  υλικό  της  ευρύτερης  πολιτισµικής  ζώνης  του  ανατολικού  Αιγαίου  γενικότερα  (βλ.
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∆ιακόσµηση),  και  στο  Ηραίο  ειδικά  σε  ένα  αντικείµενο,  πιθανώς  να  µαρτυρεί  την  ολοένα

αυξανόµενη εξάρτηση  της νηµατουργίας από την κτηνοτροφία. 

Σε σχέση µε τη χρήση των εργαλείων, σηµαντική είναι η παρατήρηση µίας περιορισµένης

εµφάνισης ιχνών χρήσης στα σφονδύλια του δείγµατος του Ηραίου. Το στοιχείο αυτό συνιστά µία

ένδειξη για µή-εντατική χρήση τους, η οποία ίσως µπορεί να εξηγηθεί σε σχέση και µε την µεγάλη

ποσότητά  τους  (δεδοµένης  της  µικρής  ανασκαφικής  έκτασης  από  την  οποία  αυτά  προέκυψαν).

Πιθανώς οι τεχνίτες της νηµατουργίας να είχαν στη διάθεσή τους πολλά ανταλλακτικά, τα οποία θα

χρησιµοποιούσαν  κατ'εναλλαγή.  Βεβαίως  αυτή  η  υπόθεση  δεν  µπορεί  να  επιβεβαιωθεί,  αλλά  η

διαφορά στο βαθµό φθοράς σε σχέση µε τα σφονδύλια της Σκάλας Σωτήρος, για παράδειγµα, είναι

µεγάλη. 

Το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο του υλικού από το Ηραίο, όµως, είναι η επιµέλεια που

διδόταν στην εµφάνιση των σφονδυλιών, και που εκφράζεται είτε µέσω της διακόσµησης είτε µέσω

της  επιµελούς  κατασκευής  και  φροντίδας  της  επιφάνειας,  η  οποία  συχνά  είναι  στιλβωµένη.  Τα

σφονδύλια  του  Ηραίου  είναι  στο  µεγαλύτερο  ποσοστό  τους  διακοσµηµένα,  και  τα  σχέδια  των

διακοσµήσεων προσδίδουν τόσο προσήλωση σε µία συντηρητική διακοσµητική τάση της περιοχής

και της εποχής, όπως υποδηλώνουν τα επαναλαµβανόµενα, έστω σε παραλλαγές, µοτίβα των τόξων

και  των  γωνιών,  όσο  και  κατά  περίπτωση  φαντασία  και  απόκλιση  από  την  πεπατηµένη,

εκφραζόµενες  µε  πιο  σπάνιες  διακοσµητικές  επιλογές,  µε  αποκορύφωµα  το  σφονδύλι  µε  την

αφηγηµατική σκηνή. Είναι προφανές ότι το εργαλείο της νηµατουργίας φορτίζεται µε αισθητική

αξία στην κοινότητα του Ηραίου. Αυτή η επιλογή εκ µέρους του χρήστη του εργαλείου δεν µπορεί

παρά να οφείλεται σε µία ιδιαίτερη αντίληψη σχετικά µε την τέχνη του. Η τεχνική εξειδίκευση που

έχει  διαγνωστεί  στις  πρωτο-αστικές  κοινωνίες  της  “πολιτισµικής  κοινής”,  και  η  επακόλουθη

κοινωνική ανάδειξη που αυτή επεφύλασσε στους τεχνίτες (όπως για παράδειγµα στην περίπτωση

της µεταλλοτεχνίας), δεν αποκλείεται να συνιστούν τις συνθήκες υπό τις οποίες το σφονδύλι, ένα

ταπεινό  κατά  τα  λοιπά  εξάρτηµα  ενός  απλού  στη  σύλληψή  του  εργαλείου,  αναδεικνύεται  σε

διακοσµηµένο τέχνεργο. Μέσα σε ένα τέτοιο ερµηνευτικό πλαίσιο θα µπορούσαµε να “δούµε” τον

τεχνίτη  του  µαλλιού  ή  /  και  του  λιναριού,  να  σηµατοδοτεί  το  ιδιαίτερο  γούστο  του  και  την

προσωπικότητά του µέσα από τις αισθητικές επιλογές του εργαλείου της νηµατουργίας. 

Και ενώ η κλίµακα της παραγωγής στο Ηραίο δεν είναι µικρή, όπως µαρτυρούν ιδιαίτερα οι

ποσότητες  σφονδυλιών  που  προέκυψαν  από  τις  ανασκαφές  Isler,  φαίνεται  οι  γνέστες  και  οι

γνέστριες να διατηρούν µία αυτονοµία, να µην υπάγονται δηλαδή σε συγκεντρωτικές οργανωτικές

δοµές νηµατουργικής παραγωγής, όπως τουλάχιστον αφήνει να διαφανεί η  κατανοµή του υλικού

εντός  χωρικών  µονάδων  όπως  είναι  το  “Großes Haus”  των  ανασκαφών  Miloj čić  ή  το  σύνολο

σφονδυλιών  από  εσωτερικό  αγγείου  στο  “Magazine”,  ή  ακόµη  και  το  “Pithosroom” των
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ανασκαφών  Isler όπου οι συγκεντρώσεις σφονδυλιών αντιστοιχούν σε µικρή, “οικιακή” κλίµακα

παραγωγής. 

Είναι  ωφέλιµο  στο  σηµείο  αυτό  να  επισηµανθούν  τα  σύγχρονα  παράλληλα  από  το

Beycesultan, έναν µακρόβιο οικισµό στην απέναντι µικρασιατική ενδοχώρα, σχεδόν στις όχθες του

ποταµού Μαιάνδρου, ο οποίος εκβάλει στο Αιγαίο, απέναντι από τη Σάµο. Τα επίπεδα της Πρώιµης

Εποχής του Χαλκού του Beycesultan επεφύλαξαν στους ανασκαφείς πλούσια σύνολα σφονδυλιών,

και ιδιαιτέρως οι σύγχρονες µε το Ηραίο III-V φάσεις (Beycesultan Early Bronze 3 ή Levels XII –

VΙ,  Lloyd & Mellaart 1962, 277). Αναφέρεται ξεκάθαρα στη δηµοσίευση ότι και στο Beycesultan

το  ποσοστό  των  διακοσµηµένων  σφονδυλιών  υπερβαίνει  εκείνο  των  αδιακόσµητων,  οι  δε

τυπολογίες  αλλά  και  η  διακόσµηση  παρουσιάζουν  µεγάλη  οµοιότητα  προς  τις  αντίστοιχες  του

συνόλου  του  Ηραίου.  Οι  αναλογίες  που  παρουσιάζουν  οι δύο  θέσεις  ως  προς  το νηµατουργικό

εξοπλισµό  αποτελούν  ένα  σηµαντικό  έναυσµα  για  τη  διερεύνηση  της  σχέσης  µεταξύ  των  δύο

οικισµών στην πορεία της 3ης χιλιετίας.

4.4. Ίος – Ανασκαφή Σκάρκου (αριθµοί καταλόγου 270 – 371)

Ι. Παρουσίαση της θέσης

Ο  προϊστορικός  οικισµός  του  Σκάρκου  βρίσκεται  σε  ένα  λόφο  που  υψώνεται  σε  µικρή

πεδιάδα που απλώνεται σε µικρή απόσταση από το σύγχρονο λιµάνι, στη δυτική πλευρά της Ίου

(εικ.  23). Η  συστηµατική  αρχαιολογική  έρευνα  ξεκίνησε  το  1986  από  την  ΚΑ'  Εφορεία

Προϊστορικών  και  Κλασικών  Αρχαιοτήτων  και  είναι  εξ  εξελίξει.  Έχει  αποκαλυφθεί  ένας

πυκνοδοµηµένος οικισµός µε εκτιµώµενη έκταση περίπου 11 στρεµµάτων (Μαρθάρη 1997, 363), ο

οποίος χρονολογείται στην Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδο (Marthari 2008, 71). Ωστόσο η ιστορία του

οικισµού  ξεκίνησε  νωρίτερα,  καθώς  πρόσφατα  διαπιστώθηκαν  περιορισµένες  αποθέσεις  της

Πρωτοκυκλαδικής Ι φάσης (περίοδος Γκρόττας-Πηλού)51. Ο οικισµός απλώνεται ακτινωτά γύρω

από  την  κορυφή  του  λόφου  σε  περικεντρική  οργάνωση.  Τα  κτίρια  έχουν  αναπτυχθεί  µε  την

“προσθετική”  µέθοδο  σε  νησίδες,  µεταξύ  των  οποίων  παρεµβάλλονται  δρόµοι  και  ανοιχτοί,

δηµόσιοι χώροι που  ονοµάζονται συµβατικά “πλατείες” (Μαρθάρη 1997, 367-368)  (εικ. 24). Τα

κτίρια του Σκάρκου χαρακτηρίζονται από δύο σειρές δωµατίων, η µία από τις οποίες περιλαµβάνει

ένα µεγάλο δωµάτιο, ενώ ένα µικρότερο αποτελεί είδος προθαλάµου. Έχει διαπιστωθεί ότι κατά

κανόνα ήταν διώροφα και εικάζεται ότι οι χώροι του ισογείου είχαν αποθηκευτική χρήση καθώς

έχουν βρεθεί µεγάλοι πίθοι στους χώρους αυτούς (Μαρθάρη 1997, 370). Συχνά τα κτίρια έχουν

αυλές µε εστίες κτιστές ή φορητές, πήλινες, στις οποίες πιθανώς γινόταν η µαγειρική (Μαρθάρη

51Προσωπική επικοινωνία µε Μ.Μαρθάρη.
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1997, 372).  Η ανασκαφή του Σκάρκου έχει αποδειχτεί πλούσια σε κινητά ευρήµατα χαρακτήρα

οικοσκευής, µεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν τα ενσφράγιστα, ορθογώνια πήλινα αντικείµενα µε δύο

παράλληλες διαµπερείς οπές, αντικείµενα που συνδέονται µε εξελιγµένα συστήµατα οικονοµικής /

εµπορικής οργάνωσης (Μαρθάρη 1997, 376). Τα κινητά ευρήµατα πιστοποιούν, επίσης, την ένταξη

του οικισµού στα δίκτυα επικοινωνίας  του  Αιγαίου, και την επαφή του µε σύγχρονα ακµάζοντα

πρωτοαστικά  κέντρα,  πρωτίστως  στις  Κυκλάδες  και  δευτερευόντως  στην  Ηπειρωτική  Ελλάδα

(Marthari  2008,  79). Ο  οικισµός  καταστράφηκε  πιθανότατα  από  σεισµό,  στο  τέλος  της

Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ περιόδου (Μαρθάρη 2008, 71).

II. Τα σφονδύλια

Το δείγµα από την ανασκαφή του Σκάρκου Ίου περιλαµβάνει 102 αντικείµενα. Από αυτά

ακέραια  είναι  τα  37  (περίπου  36%).  Σχεδόν  ακέραια  διατηρούνται  26  (περίπου  25%),  ενώ

αποσπασµατικά  είναι  39 (περίπου  38% του  συνόλου).  Το  υλικό  κατασκευής  είναι  σε  όλες  τις

περιπτώσεις πηλός, σε αποχρώσεις από πορτοκαλί έως ερυθρή ή και καστανή, ακάθαρτος, µε µικρά

εγκλείσµατα, λευκά κυρίως, και µαρµαρυγία. Επισηµαίνεται εξ'αρχής ότι από το σύνολο των 102

αντικειµένων 20 συνιστούν µία οµάδα που βρέθηκε σε απόθεση της αµέσως προηγούµενης φάσης

του ΠΚ ΙΙ οικισµού (αρ.κατ. 331 - 350). Η απόθεση αυτή αποδόθηκε από την ανασκαφέα στην ΠΚ

Ι φάση52.

α. Τυπολογία

Η τυπολογική σύνθεση του δείγµατος αυτού περιλαµβάνει πέντε βασικούς τύπους : α) τον

κωνικό β) το δισκοειδή γ) τον αµφικωνικό δ) τον κυλινδρικό και ε) το σφαιροειδή. Στην κατηγορία

του  δισκοειδούς  τύπου  συµπεριλαµβάνονται  τα  διάτρητα  όστρακα  µε  κεντρική  διάτρηση  που

συνεξετάστηκαν.  Η  ποσοστιαία  αντιπροσώπευση  των  βασικών  τύπων  στο  σύνολο  συνοψίζεται

στον παρακάτω πίνακα : 

ΚΩΝ ∆ΙΣΚ ΑΜΦ ΚΥΛ ΣΦΑΙΡ

43 (42%) 35 (34%) 19 (19%) 4 (4%) 1 (0,9%)

Οι παραλλαγές των βασικών τύπων αναφέρονται διεξοδικά παρακάτω, ανά βασικό τύπο.

Κωνικός τύπος 

Από τα 43 κωνικά σφονδύλια του Σκάρκου τα οκτώ είναι ακέραια, 16 είναι σχεδόν ακέραια

52Προσωπική επικοινωνία µε Μ.Μαρθάρη.
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και 19 είναι αποσπασµατικά. Επικρατεί η παραλλαγή του πεπιεσµένου κωνικού σφονδυλιού που

αριθµεί  37  παραδείγµατα,  και  ακολουθούν  πέντε  παραδείγµατα  της  παραλλαγής  του  κωνικού

πεπιεσµένου  µε  κοιλότητα  στο  ένα  άκρο.  Επισηµαίνεται  ότι  πρόκειται  για  µία  φαρδειά  και

ανεπαίσθητη κοίλανση όλης της επιφάνειας, και όχι για το χαρακτηριστικό “κοίλο άκρο” γύρω από

την  οπή,  που  προσδιορίζεται  στη  βιβλιογραφία  και  µε  τον  όρο  “scodelletta”.  Καταγράφηκαν,

ακόµη, από ένα παράδειγµα της κολουροκωνικής πεπιεσµένης παραλλαγής, και της πεπιεσµένης

παραλλαγής  µε κεκλιµένο ώµο. Μόνο δύο σφονδύλια έχουν “κανονικές” αναλογίες  διαµέτρου  /

ύψους. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η τυπολογία του υποσυνόλου και τα αντίστοιχα

ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

 Ίου – Κωνικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=43)
Κωνικό Πεπιεσµένο 35�

Κωνικό, 1 άκρο κοίλο Πεπιεσµένο 4 (αρ.κατ. 335, 340, 366, 369)
Κωνικό, κολουροκωνικό Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 331)
Κωνικό, µε κεκλιµένο ώµο Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 337)
Κωνικό, άγνωστη παραλλαγή 3 (αρ.κατ. 271, 348, 351)

∆ισκοειδής τύπος 

Από τα 35 αντικείµενα που ταξινοµήθηκαν στο δισκοειδή τύπο τα 14 είναι πλασµένα επί

τούτου,  ενώ  τα  υπόλοιπα  21  είναι  ανακυκλωµένα  όστρακα  κεραµικής,  αποστρογγυλεµένα  µε

διαµπερή διάτρηση στο κέντρο, ή περίπου στο κέντρο. Από το σύνολο των 35 δισκοειδών, ακέραια

είναι τα 19, σχεδόν ακέραια είναι τρία και αποσπασµατικά είναι 13. Από τα δισκοειδή σφονδύλια

που έχουν πλαστεί εξ'αρχής ως τέτοια, διακρίνονται παραλλαγές βάσει του σχήµατος της τοµής,

που είναι συνήθως επιπεδόκυρτη, και σε δύο περιπτώσεις κοιλόκυρτη.  Στον πίνακα που ακολουθεί

παρατίθεται η τυπολογική ανάλυση και τα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Σκάρκος Ίου – ∆ισκοειδής τύπος – Παραλλαγές (Σ=35)
∆ισκοειδές, όστρακο 21 (αρ.κατ. 272, 274, 277, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 295, 300, 309, 313,

314, 315, 317, 350, 362, 363, 364, 365)
∆ισκοειδές. Επιπεδόκυρτο 10 (αρ.κατ. 273, 290, 293, 294, 302, 304, 316, 323, 327, 361)
∆ισκοειδές. Κοιλόκυρτο 2 (αρ.κατ. 307, 347)
∆ισκοειδές 2 (αρ.κατ. 332, 345)

Αµφικωνικός τύπος 

Από τα 19 αµφικωνικά σφονδύλια του Σκάρκου τα επτά είναι ακέραια, επτά είναι σχεδόν

ακέραια και πέντε είναι αποσπασµατικά. Επτά ανήκουν στην αµφικωνική συµµετρική παραλλαγή

και 12 στην αµφικωνική ασυµµετρική. Όλα εκτός από ένα ανήκουν στην πεπιεσµένη παραλλαγή,

συµµετρικά  και  ασυµµετρικά.  Εξαίρεση  αποτελεί  ένα  αµφικωνικό  σφονδύλι  συµµετρικής

� *8 αρ.κατ. 271, 278, 280, 289, 292, 297, 298, 299, 301, 303, 305, 311, 312, 318, 319, 320, 324, 325, 329, 330, 333, 336, 338, 339, 

341, 342, 343, 344, 349, 353, 355, 357, 358, 360, 368.
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παραλλαγής µε “κανονικές” αναλογίες ύψους / διαµέτρου, το οποίο είναι ηµιτελές, υπό την έννοια

ότι ψήθηκε  χωρίς να έχει διανοιχτεί η  κεντρική  οπή  (αρ.κατ. 367). Στον πίνακα που  ακολουθεί

παρατίθεται η τυπολογική ανάλυση και τα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Σκάρκος Ίου – Αµφικωνικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=19)
Αµφικωνικό συµµετρικό Κανονικό 1 (αρ.κατ. 367)
Αµφικωνικό συµµετρικό Πεπιεσµένο 6 (αρ.κατ. 276, 285, 306, 308, 322, 326)
Αµφικωνικό ασυµµετρικό Πεπιεσµένο 12 (αρ.κατ. 275, 279, 291, 296, 310, 321, 352, 354, 356, 359,

370, 371)

Κυλινδρικός τύπος 

Στον  κυλινδρικό  τύπο  εµπίπτουν  τέσσερις  περιπτώσεις,  τρεις  ακέραιες  και  µία

αποσπασµατική.  Τα  τρία  ακέραια  κυλινδρικά  σφονδύλια  έχουν  πεπιεσµένες  αναλογίες  ύψους  /

διαµέτρου.  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρατίθεται  η  τυπολογική  ανάλυση  και  τα  αντίστοιχα

ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Σκάρκος Ίου – Κυλινδρικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=4)
Κυλινδρικό 1 (αρ.κατ. 270)
Κυλινδρικό Πεπιεσµένο 3 (αρ.κατ. 281, 328, 334)

Σφαιροειδής τύπος (αρ.κατ. 346)

Καταγράφηκε ένα σφονδύλι σφαιροειδούς τύπου, ψηλών αναλογιών, σε κακή κατάσταση

διατήρησης (διατηρείται περίπου κατά το ήµισυ). 

Τυπολογική σύσταση ΠΚ Ι υποσυνόλου (αρ.κατ.333 - 352)

Από  τα  συνολικώς  20 σφονδύλια  της  οµάδας  της  ΠΚ  Ι  απόθεσης,  τα  14 ανήκουν  στον

κωνικό τύπο (70%), τέσσερα είναι δισκοειδή (20%), εκ των οποίων το ένα είναι διάτρητο όστρακο,

και υπάρχουν και από ένα κυλινδρικό και ένα σφαιροειδές (από 5%). 

β. ∆ιακόσµηση  - Φροντίδα επιφάνειας - Ίχνη χρήσης

Από  τα  102  αντικείµενα  του  Σκάρκου  που  εξετάστηκαν  µόνο  ένα  (ή  το  0,9%)  φέρει

διακόσµηση, και µάλιστα υποτυπώδη. Πρόκειται για το σφονδύλι µε αριθµό καταλόγου 321.  Φέρει

πολύ λεπτές, αραιές και όχι ισοµήκεις, ευθύγραµµες εγχαράξεις ακτινωτά από την οπή προς την

περιφέρεια, στο ένα άκρο µόνο. 

Η  σχεδόν  καθολική  έλλειψη  διακόσµησης  στα  σφονδύλια  του  Σκάρκου  είναι  ενδεικτική

µίας τοπικής τάσης, την εποχή που στο ανατολικό Αιγαίο έχουν ήδη κάνει την εµφάνισή τους τα

διακοσµηµένα σφονδύλια στο “ανατολίζον ύφος”, όπως για παράδειγµα στη Θερµή της Λέσβου,

ήδη από τις αρχές της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού (Lamb 1938, βλ.και Σχολιασµό). 

134



Ως  προς  τη γενικότερη φροντίδα της επιφάνειας, τα σφονδύλια του  Σκάρκου έχουν κατά

κανόνα αδρή ή αδρώς εξοµαλυσµένη επιφάνεια, και σε λίγες περιπτώσεις οµαλή. 

Τα  περισσότερα  από  τα  σφονδύλια  του  Σκάρκου  παρουσιάζουν  µικρές  αποτµήσεις  στο

περιχείλωµα  της  οπής,  συνηθέστερα  στο  ένα  άκρο,  αλλά  λίγες  φορές  και  στα  δύο  άκρα,  που

µπορούν να εκληφθούν ως φθορές που προέκυψαν από τη χρήση του σφονδυλιού, κατά τις στιγµές

που αυτό µπορεί είτε να έπεφτε από το κάτω µέρος του αδραχτιού όπου θα ήταν σφηνωµένο, είτε

να ερχόταν σε βίαιη επαφή µε το δάπεδο κατά την περιστροφή και την αιώρηση του αδραχτιού

(Crewe 1998, 62). Ορισµένα σφονδύλια παρουσιάζουν ένα άλλο είδος φθοράς, χαρακτηριστικό στα

αµφικωνικά σφονδύλια, αν και σε µικρότερο ποσοστό : ο πηλός είναι αποφλοιωµένος περιφερειακά

στην  τροπίδωση,  γεγονός  που  θα  µπορούσε  ίσως  να  αποδοθεί  στην  επαφή  της  κλωστής  που

γνέθεται  µε  τις  ακµές  του  σφονδυλιού.  Αυτού  του  είδους  οι  φθορές  είναι  ενδεικτικές  της

τοποθέτησης του σφονδυλιού είτε χαµηλά, είτε ψηλά στο αδράχτι, καθώς ανάλογα µε τη θέση του,

διαφορετικό τµήµα του σφονδυλιού θα έλθει σε µεγαλύτερη επαφή µε τη γνεσµένη κλωστή ( Crewe

1998, 61).

γ. Μετρολογία (Πίνακας Γραφηµάτων 4.4)

Η µετρολογική ανάλυση έγινε επί συνόλου 63 ακεραίων και σχεδόν ακεραίων σφονδυλιών

(62% του συνόλου)

∆ιάµετρος

Το εύρος των τιµών διαµέτρου των σφονδυλιών του νιώτικου συνόλου ξεκινά από τα 2,9 και

φτάνει  στα  6,7  εκατοστά.  Η  µεγαλύτερη  συγκέντρωση  τιµών  παρατηρείται  µεταξύ  3,6  και  4

εκατοστών. Μικρότερες συγκεντρώσεις παρατηρούνται κυρίως σε µεγαλύτερες των 4 εκ. οµάδες

τιµών. Η συχνότερα επαναλαµβανόµενη τιµή διαµέτρου είναι των 3,8 εκ.

Βάρος

Στις τιµές βάρους το εύρος ξεκινά από τα 7,3 και φτάνει στα 71 γραµµάρια. Συγκεντρώσεις

παρατηρούνται κυρίως στις οµάδες τιµών από 5,1 ως 25 γρ., µε τη µεγαλύτερη στην οµάδα τιµών

15,1 - 20 γρ. Ενδιαφέρουσα παρουσιάζεται η συγκέντρωση στην οµάδα τιµών 30,1-35 γραµµαρίων,

επειδή εµφανίζεται σχετικά αποµονωµένη από την αµέσως προηγούµενη µεγαλύτερη συγκέντρωση

της  οµάδας  20,1-25 γραµµαρίων,  και  επειδή  στις  αµέσως  επόµενες  οµάδες  τιµών  οι  ποσότητες

σφονδυλιών µειώνονται κατακόρυφα. 

Ύψος

Το  εύρος  των  τιµών  ύψους  ξεκινά  από  τα  0,5  και  φτάνει  στα  2,5  εκ.  Η  µεγαλύτερη
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συγκέντρωση  παρατηρείται  στο  φάσµα  τιµών  1,6  -  2  εκατοστά,  αλλά  συγκεντρώσεις  τιµών

βρίσκουµε  και  στα  αµέσως  µικρότερα  φάσµατα  (0,6-1,5  εκ.).  Σφονδύλια  Υψηλότερα  από  2,5

εκατοστά δεν υπάρχουν ανάµεσα στα ακέραια και σχεδόν ακέραια αντικείµενα του  συνόλου. Η

συχνότερα  επαναλαµβανόµενη  τιµή  είναι  των  1,2  των  1,8  και  των  2  εκ.  (η  κάθε  περίπτωση

επαναλαµβάνεται από 6 φορές).

∆ιάµετρος οπής
Η µεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στην διάµετρο των 0,8 εκατοστών, όσον αφορά

τις οπές των σφονδυλιών, µε δεύτερη συχνότερη εκείνη των 0,9 εκ.

Τα   γραφήµατα  του  Πίνακα  4.4  απεικονίζουν  τις  διακυµάνσεις  των  διαστάσεων  των

σφονδυλιών  και  τις  ποσότητες  ανά  οµάδα  τιµών.  Το  πλέγµα  τιµών  διαµέτρου  -  βάρους,  και  η

κατανοµή των σφονδυλιών σε λειτουργικούς τύπους, όπως απεικονίζονται στα άνω δύο γραφήµατα,

αποκαλύπτουν µικρές οµάδες συγκεντρώσεων που αντιστοιχούν στις κύριες τάσεις νηµατουργικής

παραγωγής του οικισµού. Και στην περίπτωση αυτού του δείγµατος τεκµηριώνεται η συνύπαρξη

µίας ποικιλίας µεγεθών σφονδυλιών, και κατ'επέκταση µία µη-εξειδικευµένη παραγωγή διαφόρων

ποιοτήτων νηµατουργικών προϊόντων. Ωστόσο και εδώ φαίνεται ότι ορισµένοι λειτουργικοί τύποι

έχουν  µεγαλύτερη  ποσοτική  παρουσία  από  άλλους.  Το  προτιµώµενο  µέγεθος  σφονδυλιών  στο

Σκάρκο αντιστοιχεί στο λειτουργικό τύπο 8δ, µία κατηγορία µεσαίου µεγέθους, η οποία απαντά

σχεδόν αποκλειστικά στο υποσύνολο της κύριας φάσης του Σκάρκου (Πρωτοκυκλαδική ΙΙ), µε ένα

µόνο παράδειγµά του στο υποσύνολο της Πρωτοκυκλαδικής Ι απόθεσης. Οι λειτουργικοί τύποι 9ζ

και 7γ είναι οι επόµενοι σε προτίµηση, δηλαδή τύποι που και πάλι βρίσκονται στην περιοχή του

φάσµατος µεσαίων µεγεθών. Καταγράφηκαν και ορισµένα πολύ µεγαλύτερα σφονδύλια, ενώ λίγα

είναι  εκείνα  που  εµπίπτουν  σε  µεγέθη  µικρότερα  του  τύπου  7γ.  Οι  λειτουργικοί  τύποι  που

αντιστοιχούν  στα  πολύ  µικρά  µεγέθη  (4α  έως  5β)  δεν  έχουν  αντιπροσώπευση  στο  δείγµα  του

Σκάρκου.  Εποµένως  βάσει  του  δείγµατος  εικάζεται  µία  νηµατουργία  προσανατολισµένη  σε

µεσαίες, κυρίως, ποιότητες νηµατουργικών προϊόντων, αλλά και σε χοντρά νήµατα, κατά την κύρια

φάση του οικισµού, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ. 

Οι λειτουργικοί τύποι που διαγνώστηκαν για το Πρωτοκυκλαδικό Ι υποσύνολο του Σκάρκου

καλύπτουν  την  περιοχή  του  φάσµατος  από  τον  κυρίαρχο  λειτουργικό  τύπο  8δ  και  προς  τα

µεγαλύτερα µεγέθη, ή τις περιοχές του πλέγµατος των µεγαλύτερων τιµών διασποράς - βάρος  όπως

απεικονίζεται στα κάτω γραφήµατα. Η κατανοµή αυτή αποκαλύπτει, εποµένως, ότι στην εξέλιξη

της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού σηµειώνεται µία διαφοροποίηση ή µία εξέλιξη στην τεχνολογία

επεξεργασίας  των  ινών,  που  απαιτεί  από  την  Πρωτοκυκλαδική  ΙΙ  τη  χρήση  µικρότερων

σφονδυλιών,  κατάλληλων  για   το  γνέσιµο  µίας  κατηγορίας  λεπτότερων  ινών  συγκριτικά  προς
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εκείνες που χρησιµοποιούνταν στην προηγούµενη φάση. 

 δ. Συσχετισµός µεγεθών / τύπων

Οι  τιµές  διαµέτρου  και  βάρους,  κυρίως,  µαρτυρούν  µία  µικρή  διαφοροποίηση  µεγεθών

µεταξύ των διαφόρων τύπων. Ο αµφικωνικός και ο κυλινδρικός τύπος παρουσιάζουν συνολικά τα

στενότερα φάσµατα τιµών, και µάλιστα προς τις µικρότερες τιµές. Πρόκειται δηλαδή για τύπους

που  κατασκευάστηκαν  σε  µικρά  µεγέθη.  Μεταξύ  τους  οι  δύο  αυτοί  τύποι  διαφοροποιούνται

περαιτέρω, καθώς ο κυλινδρικός παρουσιάζει ιδιαιτέρως µικρό φάσµα τιµών διαµέτρου, και βάρη

ελάχιστα  µεγαλύτερα  από  του  αµφικωνικού.  Γενικά  οι  δύο  αυτοί  τύποι  προτιµώνταν  για

σφιχτογνεσµένα, λεπτά νήµατα. Ο δισκοειδής τύπος, ενώ ως προς το βάρος κυµαίνεται περίπου στα

επίπεδα τιµών του αµφικωνικού και του κυλινδρικού τύπου, στη διάµετρο παρουσιάζει ένα ευρύ

φάσµα τιµών. Πρόκειται δηλαδή για έναν τύπο σφονδυλιού ικανό για κατασκευή σχετικά λεπτών

νηµάτων µε αραιή όµως στρέψη. Τέλος, ο κωνικός τύπος υπερκαλύπτει όλους τους υπόλοιπους ως

προς  τις  τάξεις  µεγεθών  :  µε  ευρύτατο  φάσµα  τιµών  διαµέτρου  και  βάρους,  ο  τύπος  αυτός

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για το γνέσιµο πολλών διαφορετικών ποιοτήτων κλωστής. Τα όρια

στα  φάσµατα  τιµών  διαµέτρου,  βάρους  και  ύψους  των  τεσσάρων  τυπολογικών  κατηγοριών,

αποδίδονται σχηµατικά στον παρακάτω πίνακα :

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ (εκ.) ΒΑΡΟΣ (γρ.) ΥΨΟΣ (εκ.)
ΑΜΦΙΚΩΝΙΚΟΣ 3 έως 4,8 10,2 έως 31,4 1,2 έως 2,5
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟΣ 3,5 έως 4 16,6 έως 39,2 1,3 έως 2,3
ΚΩΝΙΚΟΣ 3,1 έως 6,2 9,7 έως 71 1 έως 2,4
∆ΙΣΚΟΕΙ∆ΗΣ 2,9 έως 6,7 7,3 έως 27,3 0,5 έως 2

ε. ∆ιασπορά

Τα σηµεία αναφοράς διασποράς των σφονδυλιών του Σκάρκου που εξετάζονται εδώ είναι

ποικίλα. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για συγκεκριµένες µονάδες χώρου σε επίπεδο

δωµατίου ή κτιρίου, συχνά πρόκειται για προσδιορισµένους εξωτερικούς χώρους όπως πλατείες ή

δρόµοι  αλλά  δεν  λείπει  και  η  αναφορά  σε  ανασκαφικά  τετράγωνα.  Ωστόσο  οι  µεγαλύτερες

συγκεντρώσεις  σφονδυλιών  παρατηρούνται  σε  οριοθετηµένες,  αρχιτεκτονικές  µονάδες  χώρου.53

Λεπτοµερέστερα : 

Στο  κτίριο  Β  βρέθηκαν  συνολικά  επτά  σφονδύλια,  τα  οποία  κατανέµονται  περίπου

ισοµερώς στα δωµάτια του κτιρίου : από δύο σφονδύλια βρέθηκαν στα δωµάτια Χ5, Χ3 και στο

53 Το πολεοδοµικό σχέδιο του οικισµού είναι υπό µελέτη, ειδικά εφόσον η ανασκαφή είναι σε εξέλιξη, και εποµένως

παραµένει αδηµοσίευτο. Για την απόδοση των αντικειµένων στις αρχιτεκτονικές µονάδες χώρου, ελήφθη υπόψη το

προκαταρκτικό σχέδιο που χρησιµοποιείται ως κάτοψη για την καθοδήγηση των επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο

του Σκάρκου. 
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µεγαλύτερο όλων Χ12, και ένα ακόµη βρέθηκε στο χώρο Χ9. Τα δύο σφονδύλια του δωµατίου Χ12

είναι  σε  καλή  κατάσταση  διατήρησης,  αµφικωνικού  τύπου  και  παρόµοια  ως  προς  το  µέγεθος  /

λειτουργική  δυνατότητα (λειτουργικοί τύποι 7γ  και 6γ, αρ.κατ. 275 - 276). Στο δωµάτιο Χ5 τα

σφονδύλια  είναι  δισκοειδή  (το  ένα  εκ  των  οποίων  διάτρητο  όστρακο)  και  εµπίπτουν  στους

λειτουργικούς  τύπους  6γ και 8γ (αρ.κατ. 273-274). Στο δωµάτιο Χ3 το ένα σφονδύλι µόνο έχει

καλή κατάσταση διατήρησης (σχεδόν ακέραιο), είναι κωνικό, και εµπίπτει στο λειτουργικό τύπο 7β

(αρ.κατ.278). Το δεύτερο είναι ένα κυλινδρικό αποσπασµατικό σφονδύλι (αρ.κατ. 270). Τέλος το

εύρηµα του δωµατίου Χ9 είναι ένα δισκοειδούς τύπου σφονδύλι (διάτρητο όστρακο) που εµπίπτει

στον κυρίαρχο λειτουργικό τύπο 8δ (αρ.κατ. 277). Τα σφονδύλια του κτιρίου αυτού εµπίπτουν σε

λειτουργικούς τύπους που βρίσκονται στην περιοχή του φάσµατος µε τα µικρότερα µεγέθη, εκείνα

που  απαντούν  από  την  Πρωτοκυκλαδική  ΙΙ  φάση  και  εξής  και  σχετίστηκαν,  στη  µετρολογική

ανάλυση, µε µία "νηµατουργική εξέλιξη" της τεχνολογίας. Το µεγαλύτερο όλων (αρ.κατ. 277) δεν

ξεπερνά σε µέγεθος τον "τυπικό" για τον Σκάρκο λειτουργικό τύπο 8δ.

Στο  κτίριο  Ε  βρέθηκαν  συνολικά  πέντε  σφονδύλια  :  τα  τρία  µέσα  στο  µεγάλο  περίπου

τετράγωνο  δωµάτιο  Χ202,  και  δύο  στο  µικρότερο  χώρο  Χ200.  Από  τα  τρία  σφονδύλια  του

δωµατίου Χ202 (αρ.κατ. 298 - 300) τα δύο είναι ακέραια και το τρίτο αποσπασµατικό. Τα ακέραια

είναι  ένα  κωνικό  και  ένα  δισκοειδές  (διάτρητο  όστρακο)  που  εµπίπτουν  στους  λειτουργικούς

τύπους 10ζ και 8β.   Το αποσπασµατικό σφονδύλι είναι και αυτό κωνικό. Τα δύο σφονδύλια του

δωµατίου Χ200 είναι σε καλή κατάσταση διατήρησης, και εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους

8ζ  και  9ζ  (αρ.κατ.  329-330).  Υπενθυµίζεται  ότι  ο  λειτουργικός  τύπος  9ζ  είναι  ο  δεύτερος

προτιµώµενος στον Σκάρκο. Η παραγωγή του κτιρίου αυτού φαίνεται να ταιριάζει µε την κυρίαρχη

τάση  νηµατουργικής  παραγωγής  στον  οικισµό  κατά  την  Πρωτοκυκλαδική  ΙΙ,  καθώς  όλα  τα

σφονδύλια που βρέθηκαν εδώ ανήκουν στην περιοχή φάσµατος µεσαίων µεγεθών, µε εξαίρεση το

υπ'αριθµ. 298 που είναι αρκετά µεγαλύτερο ως προς τη διάµετρό του (οµάδα τιµών διαµέτρου 10)

αν  και  ως  προς  το  φάσµα  βάρους  είναι  παρόµοιο  µε  τα  υπόλοιπα  (οµάδα  τιµών  βάρους  ζ).

Πρόκειται δηλαδή για ένα σφονδύλι φαρδύτερο από τα υπόλοιπα που πιθανώς εξυπηρετούσε την

παραγωγή ενός ειδικώτερου προϊόντος. Σε σχέση µε τα σφονδύλια του κτιρίου Β, αυτά του κτιρίου

Ε εµπίπτουν σε µεγέθη λίγο µεγαλύτερα. 

Στο  κτίριο Ζ βρέθηκαν πέντε σφονδύλια. Και εδώ παρατηρείται µία ανάλογη κατανοµή :

τρία  από αυτά προήλθαν  από  το µεγάλο δωµάτιο Χ204, και  δύο από το µικρότερο / στενότερο

δωµάτιο  Χ248.  Τα  τρία  σφονδύλια  του  δωµατίου  Χ204  είναι  ακέραια  και  είναι  ανοµοιογενή

τυπολογικώς  :  πρόκειται  για  ένα  δισκοειδές,  ένα  αµφικωνικό  και  ένα  κωνικό  σφονδύλι  που

εµπίπτουν  στους  λειτουργικούς  τύπους  10δ,  9ζ  και  9ε  (αρ.κατ.  295-297).  Στο  δωµάτιο  Χ248

βρέθηκαν δύο ακέραια δισκοειδή σφονδύλια, διαφορετικού µεγέθους (λειτουργικοί τύποι 8δ και 9η,
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αρ.κατ.  327-328).  Η  νηµατουργική  παραγωγή  στο  κτίριο  αυτό  εµπίπτει  στην  τυπική  τάση  του

οικισµού, µε µεγέθη που βρίσκονται περίπου στη µέση του φάσµατος. Είναι όµως αξιοσηµείωτος ο

µικρός βαθµός οµοιογένειας των εργαλείων, που παραπέµπει σε µία µη εξειδικευµένη παραγωγή

στο σπίτι αυτό. Η εικόνα που αποκαλύπτεται για το κτίριο Ζ πλησιάζει, ως προς τη νηµατουργία,

µάλλον την εικόνα του κτιρίου Ε.

Σε  ανοιχτούς  χώρους  του  οικισµού  παρατηρούνται  µερικές  αξιόλογες  συγκεντρώσεις

σφονδυλιών. Από την περιοχή της Πλατείας 9 προέρχονται 16 σφονδύλια ενώ στις Πλατείες 7 και

10 βρέθηκαν από έξι σφοδύλια. 

Στην Πλατεία 9 το σύνολο περιλαµβάνει 11 κωνικού τύπου, τέσσερα αµφικωνικά και ένα

δισκοειδές  (αρ.κατ.318 - 320, 323 - 325, 351 - 359, 368).  Τα  έξι µόνο  είναι  ακέραια  / σχεδόν

ακέραια  και  τα  υπόλοιπα  10 είναι  αποσπασµατικά.  Εκείνα  που  είναι  ακέραια  / σχεδόν  ακέραια

εµπίπτουν  στους  λειτουργικούς  τύπους  9ζ,  6γ,  10ζ,  7γ,  8δ  και  8δ,  στη  µεσαία,  µε  άλλα  λόγια,

περιοχή  του  φάσµατος.  Τόσο  ο  τόπος  εύρεσης,  όσο  και  η  µέτρια  κατάσταση  διατήρησης

συνηγορούν προς την διάγνωση δευτερογενούς απόθεσης για την οµάδα αυτή των σφονδυλιών, που

πιθανώς ανακυκλώθηκαν µε οικοδοµικό υλικό σε επίχωση διαµόρφωσης της πλατείας.

Στην  Πλατεία  7  βρέθηκαν  ο  δισκοειδής,  ο  κωνικός  και  ο  αµφικωνικός  τύπος  και  οι

λειτουργικοί τύποι 11ι, 7γ, 8δ, 7γ, και 8ε (αρ.κατ. 301 - 302, 305 - 307, 326).

Μεµονωµένα ή έως δύο σφονδύλια βρέθηκαν σε άλλες οριοθετηµένες µονάδες χώρου της

ανασκαφής  (κτίριο  Γ,  κτίριο  δ,  κτίριο  ΙΑ,  κτίριο ΙΖ,  κτίριο  ΚΗ,  κτίριο  ΚΘ,  κτίριο  Σ,  Πλατείες

13,14,2 και  4α)  ή  σε  ανασκαφικά  τετράγωνα  που  δεν  προσδιορίζονται  περαιτέρω  ως  προς  τον

πολεοδοµικό ιστό του οικισµού (βλ. κατάλογο). 

Στην  περιοχή  των  κτιρίων  ΚΒ,  ΚΓ (δωµάτια  Χ300,  Χ297,  Χ291)  προέρχονται  19

σφονδύλια του καταλόγου τα οποία είναι χρονολογικώς πρωϊµότερα από την πλειονότητα, δηλαδή

εµπίπτουν στην Πρωτοκυκλαδική Ι φάση. Τα σφονδύλια αυτά  κατανέµονται ανά χώρο εύρεσης ως

εξής : στο δωµάτιο Χ297 βρέθηκαν οκτώ, στο δωµάτιο Χ300 βρέθηκαν πέντε, και στην περιοχή

µετάβασης των χώρων Χ297/Χ291 βρέθηκαν άλλα τέσσερα. Τα δύο εναποµείναντα σφονδύλια του

συνόλου έχουν ως σηµείο αναφοράς για την προέλευσή τους τα ανασκαφικά τετράγωνα Θ11 και

Θ12.  Η  µετρολογία  του  υποσυνόλου  αυτού  έχει  ήδη  σχολιαστεί  παραπάνω.  Λεπτοµερέστερες

παρατηρήσεις ακολουθούν στη συνέχεια.

Από τα οκτώ σφονδύλια του δωµατίου Χ297 (αρ.κατ. 340-341, 344-349), δύο είναι ακέραια,

τρία σχεδόν ακέραια και τρία είναι αποσπασµατικά. Τα πέντε ανήκουν στον κωνικό τύπο, δύο στο

δισκοειδή  ενώ  το  τελευταίο  είναι  σφαιροειδούς  τύπου.  Ως  προς  τα  µεγέθη  τους,  τα

καλοδιατηρηµένα  εµπίπτουν  στους  λειτουργικούς  τύπους  12θ,  10θ,  9δ,  9γ  και  8δ.  Από  τα

σφονδύλια της περιοχής Χ300 (αρ.κατ. 332 - 336) δύο είναι ακέραια, δύο σχεδόν ακέραια και ένα
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είναι  αποσπασµατικό.  Τα  ακέραια  (ένα  δισκοειδές  και  ένα  κυλινδρικό)  εµπίπτουν  στους

λειτουργικούς  τύπους  8ε  και  8η  (αρ.κατ.  332,334).  Τα  σχεδόν  ακέραια,  κωνικά  και  τα  δύο,

εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους 9ζ και 12µ (αρ.κατ.335-336). Τα τέσσερα σφονδύλια της

περιοχής Χ297 / Χ291 (αρ.κατ. 338 - 339 και 342 - 343) είναι σχεδόν ακέραια, κωνικού τύπου και

εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους 11κ, 13ξ, 13µ και 13ν. Πρόκειται για µία οµάδα µε µερικά

από  τα  µεγαλύτερα  σφονδύλια  του  Πρωτοκυκλαδικού  Ι  υποσυνόλου,  τα  οποία  επιπλέον

χαρακτηρίζονται από έναν βαθµό οµοιογένειας. Τα σφονδύλια υπ'αριθµ. 342 - 343 θα µπορούσαν

να χαρακτηριστούν ως "δίδυµα" , δεδοµένου του κοινού τύπου και των σχεδόν ίσων διαστάσεών

τους. 

Εάν η κατανοµή των 19 αυτών σφονδυλιών στους προαναφερθέντες χώρους αντιστοιχεί σε

πρωτογενή  απόθεση,  προκύπτει  µία  ενδιαφέρουσα  εικόνα  βάσει  του  συνδυασµού  τύπου  και

µεγεθών.  Στους  δύο  πρώτους  χώρους  συνυπάρχουν  µεσαία,  κυρίως  µεγέθη,  µε  λίγα  σφονδύλια

µεγάλου µεγέθους. Όλα τα µεσαίου µεγέθους σφονδύλια (λειτ.τύποι 8ε, 8η και 8δ) αποκλίνουν από

τον κωνικό τύπο (αρ.κατ. 332, 334, 347). Τα µεγαλύτερα, και τα µέγιστα της Πρωτοκυκλαδικής Ι

οµάδας, είναι όλα κωνικού τύπου. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί η υπόθεση ότι, εάν αποδειχθεί η

πρωτογενής  απόθεση,  στους  χώρους  αυτούς  ελάµβανε  χώρα  µία  νηµατουργία  σαφώς

προσανατολισµένη προς δύο γενικές ποιότητες προϊόντων. Στους µεν δύο πρώτους χώρους κυρίως

γινόταν  η  παραγωγή  µεσαίας  ποιότητας  νηµάτων,  πιθανώς  σποραδικά  και  µίας  χοντρότερης

ποιότητας, ενώ στην τρίτη περιοχή (Χ297 / Χ291) για κάποιο λόγο είχαν συγκεντρωθεί τα εργαλεία

που στόχευαν αποκλειστικά στην παραγωγή χοντρών νηµάτων. Η αποκλειστική κατασκευή αυτών

των  µέγιστων  µεγεθών  (λειτ.τύποι  10θ,  12θ,  12µ,  11κ,  13ξ,  13µ  και  13ν)  στον  κωνικό  τύπο

υποδηλώνει µία ισχυρή τεχνολογική παράδοση που ίσως θα πρέπει να συσχετισθεί µε τα αντίστοιχα

ευρήµατα  από  την  Γκρόττα  Νάξου  (βλ.και  Σχολιασµό).  Επισηµαίνεται,  ωστόσο,  ότι  καθώς  η

ανασκαφή είναι υπό εξέλιξη και υπό µελέτη, η υπόθεση αυτή εκφράζεται µε κάθε επιφύλαξη έως

ότου δηµοσιευθούν οι λεπτοµέρειες που αφορούν στην ταφονοµία, και οι οποίες θα διευκρινίσουν

τη φύση της απόθεσης αυτής.

στ΄. Σχολιασµός

Από  τις  αναλύσεις  που  προηγήθηκαν  τεκµηριώνεται  ότι  στον  οικισµό  του  Σκάρκου  το

γνέσιµο  µε  αδράχτι  που  έφερε  σφονδύλι  ήταν  µία  δραστηριότητα  ενσωµατωµένη  στη  ζωή  των

πληθυσµών  σε  µεγάλο  βαθµό.  Σφονδύλια  έχουν  βρεθεί  διάσπαρτα  σε  πολλές  περιοχές  του

οικισµού,  είτε  σε  πρωτογενείς  είτε  σε  δευτερογενείς  αποθέσεις,  γεγονός  που  δηλώνει  τόσο  τη

πραγµατική χρήση του εξαρτήµατος, όσο και την απόρριψή του,  εποµένως την άνεση µε την οποία

οι τεχνίες και τεχνίτριες µπορούσαν να ανατροφοδοτηθεί µε τέτοια αντικείµενα. 
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Ως προς την τυπολογική ανάλυση των σφονδυλιών του Σκάρκου τρία στοιχεία πρέπει να

επισηµανθούν  :  α)  η  κυριαρχία  του  κωνικού  τύπου  έναντι  των  υπολοίπων  β)  η  προτίµηση  σε

πεπιεσµένους  τύπους  και  γ)  το  γεγονός  ότι  στην  Πρωτοκυκλαδική  Ι  οµάδα  σφονδυλιών  δεν

αντιπροσωπεύεται ο αµφικωνικός τύπος ούτε µε ένα δείγµα. Φαίνεται, εποµένως ότι τα χαµηλού

ύψους, πεπιεσµένα κωνικά σφονδύλια είναι ο "ενδηµικός" τύπος ή έστω ο προτιµώµενος, και βάσει

της τυπολογικής σύστασης της µικρής Πρωτοκυκλαδικής Ι οµάδας, µπορούµε να εικάσουµε ότι ο

αµφικωνικός  τύπος  "εισήχθη" στον  οικισµό κατά  την Πρωτοκυκλαδική ΙΙ  φάση.  Θα πρέπει στο

σηµείο  αυτό,  να  επισηµανθεί  η  σκοπιµότητα  σύγκρισης  των  Πρωτοκυκλαδικών  Ι  νιώτικων

σφονδυλιών µε τα αντίστοιχης χρονολόγησης από τον οικισµό της Γκρόττας Νάξου, τα οποία τόσο

τυπολογικά,  όσο  και  µετρολογικά  είναι  ανάλογα  (βλ.  σχετικό  κεφάλαιο).  Πρόκειται  για  µία

σύγκριση  της  οποίας  το  αποτέλεσµα  ταιριάζει  απόλυτα  στην  κατάδειξη  του  Broodbank περί

“ενιαίου πολιτισµικού τοπίου” κατά την ΠΕΧ στο τρίγωνο Νάξου-Ίου-Αµοργού (Broodbank 2000,

208). Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει ίσως να συνυπολογιστεί σε αυτή τη συλλογιστική είναι το

"Νεολιθικό  παρελθόν"  των  Κυκλαδικών  σφονδυλιών,  τα  οποία  βάσει  της  µοναδικής  ως  τώρα

διαθέσιµης δηµοσιευµένης θέσης του Σαλιάγκου, είναι όλα δισκοειδή διάτρητα όστρακα, δηλαδή

είναι  πεπιεσµένων  αναλογιών  εξαρτήµατα.  Είναι  πιθανόν,  δηλαδή,  στις  Κυκλάδες  υπήρχε  µία

παράδοση  πεπιεσµένων  σφονδυλιών,  η  οποία  διατηρήθηκε  τουλάχιστον  µέχρι  και  την

Πρωτοκυκλαδική  Ι  και  ως  την  σταδιακή  εµφάνιση  και  κυριαρχία  του  αµφικωνικού  τύπου.  Θα

πρέπει  να  σηµειωθεί  στο  σηµείο  αυτό,  ότι  από  τη  Φτελιά  της  Μυκόνου  δηµοσιεύεται  ένα

αµφικωνικό σφονδύλι, µεγάλου µεγέθους, που χρονολογείται σε στρώµα προγενέστερο της Εποχής

του Χαλκού, συγκεκριµένα στην Ύστερη Νεολιθική περίοδο (Sampson 200, 311). Τα σφονδύλια

της θέσης εκείνης είναι κυρίως “φακοειδούς τύπου” ( lentil-shaped) και κωνικά (Sampson 2002, 127

και  Fig.135),  επιβεβαιώνοντας  τον  διαφαινόµενο  τυπολογικό  κανόνα  για  τις  Κυκλάδες  των

πεπιεσµένων τύπων, για τη Νεολιθική και την Πρωτοκυκλαδική Ι φάση. Ένα κανόνα, ωστόσο, που

µένει να επιβεβαιωθεί από τη δηµοσίευση αντίστοιχου υλικού από τον πολύ σηµαντικό οικισµό της

Τελικής Νεολιθικής (ή Χαλκολιθικής, ή του πολιτισµού “Αττικής-Κεφάλας” βλ. Renfrew 2008, 3)

στο Στρόφιλα της Άνδρου (Televantou 2008, 43-53).  

Σχετικά  µε  τη  µορφή  των  σφονδυλιών,  εγείρεται  ένα  άλλο,  πολύ  σηµαντικό  θέµα  :  η

έλλειψη διακόσµησης η οποία είναι συντριπτική. Μόνο ένα από τα 102 σφονδύλια του καταλόγου

φέρει υποτυπώδη, αµελή διακόσµηση. Το γεγονός ότι τα σφονδύλια στον Σκάρκο δεν φορτίζονται

µε αισθητική αξία είναι εξαιρετικά αινιγµατικό όσο και ενδιαφέρον, ειδικά εάν αναλογιστεί κανείς

τις  τεκµηριωµένες, την εποχή εκείνη,  επαφές  του Κυκλαδικού  κόσµου  µε το Ανατολικό  Αιγαίο,

όπου  τα  εγχάρακτα  σφονδύλια  κυριαρχούν.  ∆ιακοσµηµένα,  εγχάρακτα  σφονδύλια  από  άλλες

Πρωτοκυκλαδικές  θέσεις  έχουν  δηµοσιευθεί  από  τη  Σύρο  (Τσούντας  1899),  τα  Απλώµατα  της
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Νάξου  (βλ.και  σχετικό  κεφάλαιο)  και  προσφάτως  από  τη  νησίδα  ∆ασκαλιό  έναντι  της  Κέρου

(Renfrew 2013).  

Όπως και οι υπόλοιποι Κυκλαδίτες, έτσι και οι Νιώτες θα κυκλοφορούσαν στο Αιγαίο, και

οπωσδήποτε η οπτική επαφή µε τα διακοσµηµένα σφονδύλια θα είχε επιτευχθεί. Παρ'όλαυτά οι

ίδιοι  εµµένουν  στην  διαµόρφωση  των  σφονδυλιών  τους  στην  απλούστερη  δυνατή  µορφή.  Τα

αδιακόσµητα  σφονδύλια  του  οικισµού  µαρτυρούν  µία  αντίληψη  των  κατοίκων  του  οικισµού

σχετικά µε την "κοινωνική εκτίµηση" της δραστηριότητας της νηµατουργίας και σχετικά µε την

κοινωνική  θέση των γνεστών / γνεστριών.

Μία  άλλη  ερµηνευτική  προσέγγιση  θα  έδινε  έµφαση  σε  µία  διχοτοµία  µεταξύ  των

σφονδυλιών  που  βρίσκουµε  σε  οικισµούς  και  εκείνων  που  αποτελούν  κτερίσµατα  ταφών.  Με

δεδοµένο τα παράλληλα από το νεκροταφείο των Απλωµάτων, σύγχρονο µε την περίοδο ζωής του

οικισµού του Σκάρκου, στο οποίο βρέθηκαν διακοσµηµένα σφονδύλια (βλ. Απλώµατα : Κεφ. 4.6)

θα µπορούσε να υποστηριχθεί µία άλλη ερµηνεία σύµφωνα µε την οποία τα χρηστικά σφονδύλια

αφήνονταν ακόσµητα,  ενώ  τα κτερίσµατα  τάφων  διακοσµούνταν.  Αυτή  η ερµηνεία συνεπάγεται

βεβαίως ότι η κατασκευή των σφονδυλιών, και ενδεχοµένως και των αδραχτιών που προορίζονταν

για την κτέριση  των ταφών ήταν µία διαδικασία  ξεχωριστή από την κατασκευή των  χρηστικών

σφονδυλιών. Σε αυτήν την περίπτωση εγείρονται και άλλα ερωτήµατα : Ήταν η κατασκευή των

πρώτων µία διαδικασία που συνέβαινε στα πλαίσια προετοιµασίας της ταφής ; Πώς εξηγούνται τα

ίχνη χρήσης που ορισµένα από τα ταφικά σφονδύλια φέρουν ; Ένα άλλο πρόβληµα είναι ότι αυτή η

ερµηνεία δεν έχει απόλυτη ισχύ : ορισµένα σφονδύλια που έχουν βρεθεί ως κτερίσµατα σε ταφές

είναι ακόσµητα, όπως για παράδειγµα εκείνα από το νεκροταφείο Κάτω Ακρωτήρι της Αµοργού

(Rambach 2000, Tafel 183 : 2,4,6,8, Tafel 185 : 11, Tafel 187 : 4,5). Πιθανώς η διαφοροποίηση των

δεδοµένων από νησί σε νησί και από θέση σε θέση να αντανακλά απλώς διαφορετικές πρακτικές

και ταφικά έθιµα. 

Όποια και να είναι η εξήγηση σχετικά µε την παρουσία ή την απουσία της διακόσµησης στα

σφονδύλια  της  Πρωτοκυκλαδικής  ΙΙ  κοινότητας  του  Σκάρκου,  θα  πρέπει  να  επισηµανθεί  ότι

σύµφωνα µε την ανασκαφέα ο οικισµός αυτός είναι απολύτως χαρακτηριστικός της εποχής αυτής

για  τις  Κυκλάδες,  και  επιτρέπει  “µία  βελτιωµένη  κατανόηση  της  Πρωτοκυκλαδικής  κοινωνίας”

(Marthari 2008, 72). 

Η  µετρολογική  ανάλυση  έδωσε  επίσης  πολύ  ενδιαφέροντα  αποτελέσµατα,  µαρτυρώντας

καταρχάς  µία  διάκριση  ανάµεσα  στο  πρωϊµότερο  και  το  οψιµότερο  υλικό  του  οικισµού.  Έγινε

σαφές  ότι  τα  σφονδύλια  της  Πρωτοκυκλαδικής  Ι  οµάδας  ανήκουν  κατά  κύριο  λόγο  στις

µεγαλύτερες τάξεις µεγέθους, εκείνες δηλαδή που κατά την κύρια, Πρωτοκυκλαδική ΙΙ φάση του

οικισµού αποτελούν µάλλον εξαίρεση. Αυτό το συµπέρασµα συνιστά στοιχείο που τεκµηριώνει µία
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τεχνολογική εξέλιξη της νηµατουργίας στο Σκάρκο. Η προτίµηση σε χοντρότερα νήµατα µπορεί να

οφείλεται είτε σε διαφοροποίηση στις πρώτες ύλες (µετάβαση από σκληρότερες - κυρίως φυτικές ;

ζωικές σκληρότερης ποιότητας ;) σε µαλακότερες ίνες (έριο προβάτου ; καλύτερα επεξεργασµένες

φυτικές ίνες ;) ή µπορεί να οφείλεται σε ζήτηση σε διαφορετικά υφαντουργικά προϊόντα (λεπτότερα

υφάσµατα) ή και στους δύο παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί

κάποια από τις ερµηνείες περισσότερο από τις άλλες δεδοµένης της µικρής αντιπροσώπευσης του

πρώιµου  υλικού. Μία άλλη ερµηνευτική  πρόταση θα  έβλεπε  έναν  γεωγραφικό καταµερισµό της

νηµατουργικής εργασίας  (ακολουθώντας γενικότερα τις τάσεις καταµερισµού εργασίας) κατά τον

οποίο όσο ο οικισµός εξελίσσεται σε προχωρηµένο στάδιο εξαστισµού, τα χοντρότερα προϊόντα

παράγονται εκτός του πυρήνα του (σε αγροτοκτηνοτροφικούς σταθµούς ;) ενώ στις οικίες γίνεται η

παραγωγή της λεπτότερης κλωστής. Στην Πρωτοκυκλαδική ΙΙ φάση αυτή καθ'εαυτή πάντως είναι

φανερή µία προτίµηση σε σφονδύλια ικανά για την παραγωγή κυρίως σχετικά λεπτής κλωστής, δύο

ποιοτήτων, µίας περισσότερο και µίας λιγότερο λεπτής. 

Η οργάνωση της  νηµατουργικής παραγωγής  στον οικισµό του Σκάρκου  φωτίστηκε µέσω

της µελέτης διασποράς. Τα σφονδύλια φαίνεται να ήταν πανταχού παρόντα, σε εξωτερικούς χώρους

(δρόµους,  πλατείες)  και  εσωτερικούς  (κτίρια  /  δωµάτια  κτιρίων).  Στην  πρώτη  περίπτωση,

αντικείµενα που δεν βρίσκονται σε δευτερογενή απόθεση αλλά έχουν βρεθεί απλώς επί των δρόµων

ή των πλατειών, ενδεχοµένως να µαρτυρούν την διαχρονική πρακτική του γνεσίµατος εν κινήσει :

το αδράχτι είναι ένα εργαλείο που εύκολα µεταφέρεται, το δε γνέσιµο µπορεί να γίνεται µηχανικά

από  οποιονδήποτε  έχει  εξοικείωση  και  δεξιοτεχνία,  εποµένως  µπορεί  να  συνδυαστεί  µε  άλλες

εργασίες,  ή  καθώς  ο  γνέστης  ή  η  γνέστρα  περπατεί.  Θα  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη,  ωστόσο,  το

ενδεχόµενο τα σφονδύλια των ανοιχτών χώρων να αποτέθηκαν κατόπιν του σεισµού που έπληξε

και τελικώς κατέστρεψε τον οικισµό (Marthari 2008, 71) και ο οποίος συνέβαλε στην κατάρρευση

τοίχων και ενδεχοµένως στην διάχυση της οικοσκευής στους γύρω χώρους. 

Στη περίπτωση των εσωτερικών χώρων, η ανάλυση διασποράς έδωσε τρία χαρακτηριστικά

παραδείγµατα, εκείνα των κτιρίων Β, Ε και Ζ που συγκρινόµενα µεταξύ τους αποκαλύπτουν µία

οµοιόµορφη εικόνα σχετικά µε την οργάνωση και την κλίµακα της παραγωγής. Σε κάθε ένα από

αυτά τα κτίρια βρέθηκαν από πέντε έως επτά σφονδύλια, κατανεµηµένα σε ένα µεγάλο (κεντρικό;)

δωµάτιο  και  σε  µικρότερα  πέριξ  του  πρώτου,  περίπου  σε  ίσες  ποσότητες.  ∆εν  θα  πρέπει  να

αποπειραθεί ερµηνεία αυτής της εικόνας ανεξάρτητα και πριν από τη συνολική χωρική ανάλυση

των κτιρίων, διότι είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε την κατανοµή και των λοιπών ευρηµάτων της

κάθε  µονάδας  χώρου.  Ωστόσο  προκαταρκτικά  θα  µπορούσε  να  υποστηριχθεί  τουλάχιστον  το

προφανές,  ότι  δηλαδή  βάσει  της  κατανοµής  των  σφονδυλιών,  οι  νηµατουργικές  εργασίες  δεν

φαίνεται  να  επικεντρώνονταν  σε  έναν  ειδικό  χώρο  ανά  κτιριακή  µονάδα.   Προκύπτει,  επίσης,
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παρόµοια κλίµακα νηµατουργικής παραγωγής βάσει του αριθµού σφονδυλιών ανά κτίριο, γεγονός

που  υποδηλώνει  µία  νηµατουργία  µάλλον  προσανατολισµένη  στην  κάλυψη  της  νηµατουργικής

αυτάρκειας του κάθε "σπιτιού". Ωστόσο πρέπει να επισηµανθεί η αντίθεση ανάµεσα στο κτίριο Β

και  στο  κτίριο  Ε  ως  προς  τις  τάξεις  µεγέθους  των  σφονδυλιών  :  στο  πρώτο  χρησιµοποιούνταν

µικρότερα  και  ελαφρύτερα  σφονδύλια  απ'ό,τι  στο  δεύτερο.  Στο  κτίριο  Ζ  είναι  πιο  µεικτή  η

κατάσταση ως προς τα µεγέθη των σφονδυλιών, και έτσι δεν ξεκαθαρίζει η εικόνα. Εγείρεται το

ερώτηµα  αν  σε  κάθε  σπίτι  παραγόταν  διαφορετική  ποιότητα  κλωστής  και  αν  ναι,  τι  µπορεί  να

σηµαίνει  αυτό  για  την  εν  γένει  οργάνωση  της  νηµατουργίας  στον  οικισµό  αλλά  και  για  την

υφαντουργία (ανταλλαγές νηµάτων ; διαφορετικές προτιµήσεις σε κάθε νοικοκυριό ;). Το δείγµα

είναι πολύ µικρό και θα απαιτούνταν αντίστοιχα δεδοµένα από όλα τα διακριτά κτίρια του οικισµού

για να αποφανθούµε για αυτό το θέµα. 

Περνώντας από τα εργαλεία και την οργάνωση της παραγωγής σε άλλες παραµέτρους της

τεχνολογίας  (πρώτες  ύλες,  τελικά  προϊόντα)  θα  πρέπει  και  στην  περίπτωση  του  Σκάρκου  να

παραδεχτούµε τη δυσκολία αντιµετώπισης του  ζητήµατος. Καµία προσέγγιση των πρώτων υλών

δεν είναι δυνατόν να γίνει ερευνητικά χωρίς αρχαιοζωολογικά και αρχαιοβοτανολογικά δεδοµένα.

Το  δε  τελικό  προϊόν  µας  είναι  άγνωστο  εφόσον  δεν  έχουν  προκύψει  από  την  ανασκαφή

υπολείµµατα υφασµάτων ή κλωστών. 

4.5. Γκρόττα Νάξου ( αρ.κατ. 372 - 383) 

Ι. Παρουσίαση της θέσης

Γκρόττα ονοµάζεται η περιοχή στη βόρεια παραλία της Χώρα της Νάξου (εικ. 25), αµέσως

βορειότερα της νησίδας “Παλάτια” όπου ο ναός του αρχαϊκού ναού του Απόλλωνα.  Η περιοχή έχει

διαβρωθεί  σηµαντικά  και  θεωρείται  ότι  ένα  µεγάλο  τµήµα  του  οικισµού  έχει  καλυφθεί  από  τη

θάλασσα (Κοντολέων 1951, 113). Το 1949 η περιοχή ερευνήθηκε από το Ν.Μ. Κοντολέοντα µε

αποτέλεσµα να αποκαλυφθούν  τρεις οικίες, οι δύο δυτικά (οικίες Α και Β) (εικ. 26) και η τρίτη

(οικία Γ) ανατολικά ενός δρόµου (Κοντολέων 1951, 112-113). Οι οικίες Α και Γ που είχαν και την

καλύτερη  διατήρηση  αποτελούνταν  από  δύο  δωµάτια  (Κοντολέων  1951,  113,  116).  Βάσει  της

κεραµικής,  ο  Πρωτοκυκλαδικός  οικισµός  στον  οποίο  ανήκει  το  αποκαλυφθέν  τµήµα

χρονολογήθηκε στην “πρώτην κυκλαδικήν περίοδον [...] ίσως και εις του υπονεολιθικούς χρόνους”

(Κοντολέων 1951, 119). Ο Renfrew προσδιόρισε τη χρονολόγηση του οικισµού που αποκαλύφθηκε

από  τον  Κοντολέοντα  στην  Πρωτοκυκλαδική  Ι  περίοδο,  και  στην  οµώνυµη  πολιτισµική  φάση

“Γκρόττας-Πηλού” (Renfrew 1972, 152-157).
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ΙΙ. Τα σφονδύλια

Το  δείγµα  από  τον  οικισµό  της  Γκρόττας  περιλαµβάνει  12  αντικείµενα  τα  οποία

εντοπίστηκαν στο Μουσείο Νάξου και διασταυρώθηκε η προέλευσή τους βάσει του Ευρετηρίου

του  Μουσείου.  Από  αυτά  ακέραια  είναι  τα  έξι,  σχεδόν  ακέραια  είναι  πέντε  και  ένα  είναι

αποσπασµατικό.  Το  υλικό  κατασκευής  είναι  πηλός,  καστανός  ή  πορτοκαλοκάστανος,   σε  άλλες

περιπτώσεις  µε  λευκά  γωνιώδη  εγκλείσµατα  και  σε  άλλες  περιπτώσεις  καθαρός,  µε  πολύ  καλή

όπτηση. 

α. Τυπολογία

Το σύνολο από τη Γκρόττα Νάξου περιλαµβάνει δύο βασικές τυπολογικές κατηγορίες : α)

το  δισκοειδή  επιπεδόκυρτο  τύπο  και  β)  τον  κωνικό  τύπο.  Η  ποσοστιαία  αντιπροσώπευση  των

βασικών τύπων στο σύνολο συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα : 

∆ΙΣΚ ΚΩΝ

3 (25%) 9 (75%)

Οι παραλλαγές των βασικών τύπων αναφέρονται διεξοδικά παρακάτω, ανά βασικό τύπο.

∆ισκοειδής τύπος 

Τα αντικείµενα που  εµπίπτουν στο δισκοειδή τύπο είναι τρία. Ένα από αυτά είναι ακέραιο, ένα

σχεδόν ακέραιο και ένα είναι αποσπασµατικό. ∆ιακρίνονται οι εξής τυπολογικές υποκατηγορίες : α)

δισκοειδές επιπεδόκυρτο, µε δύο παραδείγµατα και β) δισκοειδές αµφίκυρτο µε ένα παράδειγµα.

Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρατίθεται  η  τυπολογική  ανάλυση  και  τα  αντίστοιχα  ποσοτικά

στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Γκρόττα Νάξου – ∆ισκοειδής τύπος – Παραλλαγές (Σ=3)
∆ισκοειδές. Επιπεδόκυρτο 2 (αρ.κατ. 372, 373)
∆ισκοειδές. Αµφίκυρτο 1 (αρ.κατ. 374)

Κωνικός τύπος 

Τα αντικείµενα που εµπίπτουν στον κωνικό τύπο είναι εννέα. Από αυτά πέντε είναι ακέραια,

και  τα  υπόλοιπα  τέσσερα  είναι  σχεδόν  ακέραια  µε  µικρές  φθορές  ή  αποτµήσεις.  Τα  κωνικά

σφονδύλια  του  συνόλου  ανήκουν  αποκλειστικά  στην  πεπιεσµένη  παραλλαγή.  Ένα  άλλο

µορφολογικό χαρακτηριστικό των κωνικών σφονδυλιών αυτής της οµάδας είναι ότι η «βάση του

145



κώνου»,  δηλαδή  το  φαρδύ  άκρο,  συχνά  διαµορφώνεται  ελαφρώς  κυρτό.  Στον  πίνακα  που

ακολουθεί  παρατίθεται  η  τυπολογική  ανάλυση  και  τα  αντίστοιχα  ποσοτικά  στοιχεία,  βάσει  του

καταλόγου :

Γκρόττα Νάξου – Κωνικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=9)
Κωνικό Πεπιεσµένο 9 (αρ.κατ. 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383)

β. ∆ιακόσµηση – Φροντίδα επιφάνειας - Ίχνη χρήσης

Το  σύνολο  της  Γκρόττας  δεν  περιλαµβάνει  διακοσµηµένα  σφονδύλια.  Ωστόσο  όλα  είναι

καλοσχηµατισµένα  και  η  επιφάνειά  τους  είναι  καλοπλασµένη.  Με  εξαίρεση  δύο,  όλα  φέρουν

επίχρισµα,  συνήθως  πορτοκαλοκάστανο  ή  ανοιχτό  καστανό,  και  έχουν  εξοµαλυνθεί.  Στίλβωση,

ωστόσο, δεν παρατηρείται. Φθορές που µπορούν να αποδοθούν στη χρήση φέρουν επτά από τα 12

αντικείµενα, και αυτές συνίστανται κυρίως σε µικρές αποτµήσεις στο περιχείλωµα της οπής, στο

στενό  άκρο.  Αποτµήσεις  περιφερειακά  στην  ακµή  του  κώνου  φέρει  επιπλέον  το  σφονδύλι  µε

αρ.κατ.  375. Στις  περισσότερες  περιπτώσεις,  ωστόσο,  τα  ίχνη  αυτά  δεν  είναι  έντονα.  Εξαίρεση

αποτελεί το σφονδύλι µε αρ.κατ. 382 που έχει µεγάλη απότµηση στο στενό άκρο. 

γ. Μετρολογία (Πίνακας Γραφηµάτων 4.5)

Η µετρολογική ανάλυση έγινε επί συνόλου 11 ακεραίων και σχεδόν ακεραίων αντικειµένων

(92% του συνόλου).

∆ιάµετρος

Το εύρος των τιµών διαµέτρου ξεκινά από τα 4,3 και φτάνει στα 5,8 εκ. Μέσα σε αυτό το

φάσµα η µεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται µεταξύ των 5,1 - 5,5 εκ. αλλά ισόποση περίπου

συγκέντρωση παρατηρείται και στην οµάδα τιµών 5,6 - 6 εκ. 

Βάρος

Το  εύρος  των  τιµών  βάρους  ξεκινά  από  τα  25,4  και  φτάνει  στα  89,9  γραµµάρια.   Οι

µεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρούνται µεταξύ 50 και 60 γραµµαρίων, ενώ υπάρχουν και λίγες

περιπτώσεις ακόµη βαρύτερων σφονδυλιών. Η τιµή των 25,4 γρ. αποτελεί µεµονωµένη περίπτωση

µέσα στο φάσµα.

Ύψος

Το  εύρος  τιµών  ύψους  ξεκινά  από  τα  1,5  και  φτάνει  στα  3,2  εκ.  Η  µοναδική,  σχεδόν,

συγκέντρωση παρατηρείται στην οµάδα τιµών 2,1-2,5 εκ. 
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∆ιάµετρος οπής
Το  εύρος  τιµών  στις  διαµέτρους  της  οπής  ξεκινά  από  τα  0,7 και  φτάνει  στα  0,9 εκ.  Η

πλειονότητα των σφονδυλιών έχει οπή διαµέτρου 0,7 γραµµαρίων. 

Τα   γραφήµατα  του  Πίνακα  4.5  απεικονίζουν  τις  διακυµάνσεις  των  διαστάσεων  των

σφονδυλιών και τις ποσότητες ανά οµάδα τιµών. Το πλέγµα των τιµών διαµέτρου - βάρους και η

κατανοµή των αντικειµένων στους λειτουργικούς τύπους δείχνουν ότι τα σφονδύλια του δείγµατος

της Γκρόττας ήταν κατάλληλα κυρίως για την παραγωγή πολύ χοντρών νηµατουργικών προϊόντων.

Η παρουσία ενός  µεµονωµένου αντικειµένου  στο λειτουργικό τύπο  9ζ αντανακλά  µία  απόκλιση

από τη γενική αυτή παραγωγική τάση. Η µεγαλύτερη συγκέντρωση εντοπίζεται στο λειτουργικό

τύπο  11κ,  µία  κατηγορία  που  ήταν  κατάλληλη  για  γνέσιµο  χοντρών  νηµάτων  και  που  απαντά

σχεδόν  αποκλειστικά  στη Γκρόττα  (αρ.κατ. 377, 378, 382), µε ένα  καταγεγραµµένο  παράλληλο

µόνο  από  το  Σκάρκο,  όπου  εµπίπτει  στο  Πρωτοκυκλαδικό  Ι  υποσύνολο  (αρ.κατ.  338).  Οι

λειτουργικοί τύποι 11λ και 12µ είναι επίσης κοινοί µεταξύ Γκρόττας και Σκάρκου, εκ των οποίων ο

δεύτερος βρέθηκε επίσης στο Πρωτοκυκλαδικό Ι σύνολο του νιώτικου οικισµού. 

στ'. Συσχετισµός τύπων / µεγεθών

Το φάσµα τιµών διαµέτρου, βάρους και ύψους του δισκοειδούς τύπου εµπίπτει µέσα στο

ευρύτερο φάσµα τιµών του κωνικού. Επιπλέον τα δείγµατα δισκοειδούς τύπου είναι ελάχιστα σε

σχέση µε τον κυρίαρχο κωνικό τύπο. Εποµένως δεν µπορεί να στοιχειοθετηθεί µία διάκριση των

τύπων ανάλογα µε τα µεγέθη. Η κατάσταση απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα :

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ (εκ.) ΒΑΡΟΣ (γρ.) ΥΨΟΣ (εκ.)
∆ΙΣΚΟΕΙ∆ΗΣ 5,5 έως 5,6 59,4 έως 81,7 1,8 έως 2,4
ΚΩΝΙΚΟΣ 5,3 έως 5,8 25,4 έως 89,9 1,5 έως 3,2

ε. ∆ιασπορά

Η  ευρύτερη  περιοχή  της  Γκρόττας  Νάξου  γνώρισε  µία  µακρά  κατοίκηση  κατά  την

προϊστορία που εκτείνεται από την Τελική Νεολιθική (ή υπο-Νεολιθική) έως την Υστεροελλαδική

ΙΙΙΓ.  Τον  οικισµό  της  φάσης  Γκρόττας-Πηλού  (υπο-Νεολιθική  /  Πρωτοκυκλαδική  Ι)  ερεύνησε

ανασκαφικώς  ο  Κοντολέων  ο  οποίος  ανέσκαψε  εκεί  τρεις  οικίες  (Κοντολέων  1951,  113).  Η

κεραµική που εντοπίστηκε χαρακτηρίστηκε ενδεικτική για  την “πρώτην κυκλαδικήν περίοδον, τινά

δε ίσως και (για) τους υπονεολιθικούς χρόνους” (Κοντολέων 1951, 119). Όµως πέρα από αυτήν την

προκαταρκτική έκθεση, η ανασκαφή είναι αδηµοσίευτη και έτσι  δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα

σηµεία εύρεσης των σφονδυλιών. Ως εκ τούτου δεν είναι γνωστή η διασπορά των σφονδυλιών στον

ανασκαφέν τµήµα του οικισµού. Ωστόσο θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι, εάν τα 12 σφονδύλια
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του δείγµατος της Γκρόττας αντιστοιχούν στις τρεις ανεσκαµένες οικίες, προκύπτει µία κατανοµή

τεσσάρων σφονδυλιών ανά οικία, κατά µέσον όρον. Φυσικά αυτή η αναλογία δεν πρέπει να ληφθεί

ως  δεδοµένο,  διότι  θα  µπορούσαν  κάλλιστα  και  τα  12  να  προέρχονται  από  µία  οικία,  ή  θα

µπορούσαν να υπάρχουν άλλα σχήµατα κατανοµής. Προκύπτει όµως µία ενδεικτική και σχετική

κλίµαξ  παραγωγής,  βάσει  της  οποίας  σε  µία  περιοχή  τριών  νοικοκυριών  αντιστοιχούν  12

εξαρτήµατα αδραχτιού. 

στ΄. Σχολιασµός

Σύµφωνα µε το δείγµα που παρουσιάστηκε, η νηµατουργική δραστηριότητα του οικισµού

στόχευε  στην  παραγωγή  διαφορετικών  ποιοτήτων  νηµάτων,  αλλά  όλες  αυτές  οι  ποιότητες

εµπίπτουν στο φάσµα πολύ χοντρών προϊόντων. ∆εν υπάρχει κανένα τεκµήριο για την παραγωγή

λεπτής  κλωστής  βάσει  του  δείγµατος.  Είναι  φανερό  ότι  οι  ίνες  τις  οποίες  η  κοινότητα

επεξεργαζόταν ήταν σκληρές, και εποµένως απαιτούσαν µεγάλα και βαριά σφονδύλια. Με µία µόνο

εξαίρεση,  όλα  τα  καλοδιατηρηµένα  σφονδύλια  ζυγίζουν,  όπως  αναφέρθηκε,  πάνω  από  50

γραµµάρια.

Αν και το δείγµα είναι µικρό, µαρτυρείται µία αυστηρή τεχνολογική παράδοση, δεδοµένης

αφενός της τυπολογικής οµοιογένειας των σφονδυλιών, αφετέρου της µετρολογικής συνέπειας στο

φάσµα των µεγαλύτερων διαστάσεων. Είναι αξιοσηµείωτο ότι και οι δύο τύποι που διαγνώστηκαν

στο δείγµα, ανήκουν σε πεπιεσµένες παραλλαγές. Προτιµώνταν τα σφονδύλια χωρίς µεγάλο ύψος,

για λόγους που συνδέονται είτε µε τη παράδοση είτε µε τη λειτουργική τους απόδοση. Το δεύτερο

ενδεχόµενο  χρήζει  πειραµατικής  δοκιµής  προκειµένου  να  εξερευνηθούν  τυχόν  προτερήµατα

χρήσης πεπιεσµένων σφονδυλιών. 

Τα  σφονδύλια  της  Γκρόττας  είναι  καλοσχηµατισµένα  αλλά  ακόσµητα,  εποµένως  δεν

δινόταν µεγαλύτερη προσοχή στην κατασκευή των εξαρτηµάτων αυτών, παρά µόνο όση χρειαζόταν

για  να  έχει  το  σφονδύλι  επιτυχηµένη  λειτουργία,  και  µία  γενικά  καλή  εµφάνιση.  Περαιτέρω

εξωραϊσµός των εξαρτηµάτων του αδραχτιού, δεν απασχολούσε τους τεχνίτες της κλωστής στην

Πρωτοκυκλαδική Ι Γκρόττα.

Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να επισηµανθεί η τυπολογική οµοιότητα των σφονδυλιών της

Γκρόττας µε εκείνα που δηµοσιεύονται από την Ύστερη Νεολιθική Φτελιά της Μυκόνου (Sampson

2002, 124,  Fig.135). Επιπλέον, από  τη  φωτογραφία  των  σφονδυλιών  αυτών  φαίνεται  πιθανό  να

υπάρχει και παρόµοια φροντίδα της επιφάνειας µε εξοµάλυνση και επίχρισµα (Sampson 2002, Plate

20).  Είναι  πιθανόν  το  Ναξιακό,  αυτό,  σύνολο  της  ΠΕΧ  Ι  να  µαρτυρεί  την  επιβίωση  µίας

τεχνολογικής παράδοσης (κεραµοπλαστικής και νηµατουργικής) που ανιχνεύεται ήδη στο τέλος της
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Νεολιθικής,  στην  οποία  χρονολογείται  η  Φτελιά.  Εξάλλου,  η  στενή  εξελικτική  σχέση  του

πολιτισµού της Νεολιθικής µε εκείνον της ΠΕΧ Ι στα νησιά των Κυκλάδων έχει παρατηρηθεί και

επισηµανθεί κατ'επανάληψη (βλ.  Renfrew 1972, 75,  Hadjianastasiou 1986, 20,  Televantou 2008,

51, Renfrew 2008, 3 ). 

Εξίσου  σηµαντικός  είναι  ο  παραλληλισµός  του  δείγµατος  της  Γκρόττας  µε  ορισµένα

σφονδύλια  του  Πρωτοκυκλαδικού  Ι  συνόλου  του   Σκάρκου,  που  έχει  ήδη  επισηµανθεί.  Οι  δύο

Κυκλαδικές  θέσεις,  τεκµηριώνουν  κατ'αυτόν  τον  τρόπο  µία  "πολιτισµική  κοινή",  και  ένα  κοινό

τεχνολογικό υπόβαθρο όσον αφορά τη νηµατουργία, για τον ορίζοντα της Πρωτοκυκλαδικής Ι. 

4.6.   Νεκροταφείο Απλωµάτων Νάξου (αρ.κατ. 384 – 394)

Ι. Παρουσίαση της θέσης

Τα Απλώµατα είναι ένα ύψωµα στη δυτική ακτή της Νάξου, λίγο βορειότερα από τη Χώρα

του νησιού (εικ.25). Εκεί αποκαλύφθηκε εκτεταµένη νεκρόπολη µε δύο κύριες περιόδους χρήσης,

µία  Πρωτοκυκλαδική  (Κοντολέων  1972,146)  και  µία  Μυκηναϊκή  (Κοντολέων  1971,  139).  Το

Πρωτοκυκλαδικό νεκροταφείο είναι εκτεταµένο ήδη στο βαθµό που σώθηκε  (εικ. 27), και πρέπει

να  ήταν  µεγαλύτερο  εάν  ληφθεί υπόψη  το  γεγονός  ότι ο λόφος  των  Απλωµάτων  σε  σηµαντικό

βαθµό έχει διαβρωθεί από τη θάλασσα (Κοντολέων 1971, 139). To Πρωτοκυκλαδικό νεκροταφείο

συνδέθηκε µε την Πρωτοκυκλαδική πόλη της Γκρόττας (Κοντολέων 1972, 146). Από όλους τους

Πρωτοκυκλαδικούς  τάφους  που  ερευνήθηκαν,  µόνο  ένας,  ο  τάφος  ΧΧ,  περιείχε  σφονδύλια  τα

οποία  αναφέρει  ο  ανασκαφέας  ως  “χάνδρες”  στην  ανασκαφική  αναφορά  του  έτους  1972

(Κοντολέων 1974, 154). 

ΙΙ. Τα σφονδύλια

Το δείγµα από το Νεκροταφείο των Απλωµάτων περιλαµβάνει 11 αντικείµενα. Από αυτά

ακέραια είναι οκτώ, σχεδόν ακέραιο είναι ένα και αποσπασµατικά είναι δύο. Το υλικό κατασκευής

είναι  πηλός,  συνήθως  καστανός  αλλά  και  πορτοκαλόχρωµος,  συνήθως  καθαρός,  αλλά  µερικές

φορές µε µικρά εγκλείσµατα. Η όπτηση είναι πολύ καλή. 

α. Τυπολογία 

Την  τυπολογική  σύνθεση  του  δείγµατος  σφονδυλιών  από  τα  Απλώµατα  συνιστούν  δύο

βασικοί  τύποι  :  α)  ο  αµφικωνικός  και  β)  ο  κωνικός.  ∆ύο  σφονδύλια  παραµένουν  τυπολογικώς

αδιάγνωστα  εξαιτίας  της  κακής  διατήρησής  τους.   Η  ποσοστιαία  αντιπροσώπευση  των  βασικών

τύπων στο σύνολο συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα : 
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ΑΜΦ ΚΩΝ

7 (63,6%) 2 (18,1%)

Οι παραλλαγές των βασικών τύπων αναφέρονται διεξοδικά παρακάτω, ανά βασικό τύπο :

Αµφικωνικός  τύπος 

Στον  αµφικωνικό  τύπο  εµπίπτουν  επτά  περιπτώσεις.  Οι  έξι  είναι  περιπτώσεις  ακέραιων

σφονδυλιών,  ενώ  ένα  είναι  σχεδόν  ακέραιο.  Η  κυρίαρχη  παραλλαγή  είναι  του  αµφικωνικού

συµµετρικού τύπου, στην οποία εµπίπτουν έξι σφονδύλια. Από αυτά, τρία έχουν κοιλότητα στο ένα

άκρο  γύρω  από  την  οπή,  αλλά  αρκετά  ρηχή  και  σχηµατική,  δηλαδή  «εκφυλισµένη». Ένα  άλλο

µορφολογικό χαρακτηριστικό που παρατηρήθηκε σε δύο σφονδύλια αυτής της παραλλαγής, είναι

το πεπλατυσµένο περιχείλωµα της οπής. Στην παραλλαγή του αµφικωνικού ασυµµετρικού εµπίπτει

ένα σφονδύλι του συνόλου, το οποίο χαρακτηρίζεται και από ρηχή κοιλότητα (“εκφυλισµένη”)  στο

ένα άκρο. Ως προς την αναλογία διαµέτρου ύψους, όλα τα αµφικωνικά σφονδύλια του δείγµατος

έχουν «κανονικές» αναλογίες εκτός του αµφικωνικού ασυµµετρικού που έχει ψηλές αναλογίες, και

ενός  αµφικωνικού  συµµετρικού  πεπιεσµένου.  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρατίθεται  η

τυπολογική ανάλυση και τα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Απλώµατα Νάξου – Αµφικωνικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=7)
Αµφικωνικό Συµµετρικό (ΑΣ) Κανονικό 2 (αρ.κατ. 390, 393)
ΑΣ, 1 άκρο κοίλο (εκφυλισµένο) Κανονικό 1 (αρ.κατ. 392)

Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 387)
ΑΣ, 1 άκρο πεπλατυσµένο Κανονικό 1 (αρ.κατ. 391)
ΑΣ, 2 άκρα πεπλατυσµένα Κανονικό 1 (αρ.κατ. 386)
Αµφικωνικό  Ασυµµετρικό,  1  άκρο  κοίλο

(εκφυλισµένο)
Υψηλό 1 (αρ.κατ. 388)

Κωνικός τύπος 

Μόλις  δύο  από  τα  11  σφονδύλια  του  δείγµατος  αυτού  εµπίπτουν  στην  κατηγορία  του

κωνικού σφονδυλιού. Είναι και τα δύο ακέραια, αν και στη µία περίπτωση η επιφάνεια φαίνεται

διαβρωµένη.  Ανήκουν και τα δύο στην παραλλαγή του κωνικού µε κεκλιµένο ώµο. Το ένα έχει

κοιλότητα στο φαρδύ άκρο, ρηχή και σχηµατική («εκφυλισµένη»). Αυτό το σφονδύλι ανήκει στην

πεπιεσµένη  παραλλαγή  όσον  αφορά  την  αναλογία  διαµέτρου  –  ύψους  ενώ  το  άλλο  έχει

«κανονικές» αναλογίες.   Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η τυπολογική ανάλυση και τα

αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :
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Απλώµατα Νάξου – Κωνικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=2)
Κωνικό, µε κεκλιµένο ώµο Κανονικό 1 (αρ.κατ. 394)
Κωνικό,  µε  κεκλιµένο  ώµο,  1  άκρο  κοίλο
(εκφυλισµένο)

Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 389)

β. ∆ιακόσµηση – Φροντίδα επιφάνειας – Ίχνη χρήσης

Από τα 11 σφονδύλια των Απλωµάτων τα έξι φέρουν  διακόσµηση (περίπου  το  54% του

συνόλου). Η τεχνική είναι η εγχάραξη στις πέντε περιπτώσεις, και σε µία περίπτωση συνδυάζεται η

εγχάραξη µε τη στίξη. Τα µοτίβα είναι κατά περίπτωση τα εξής : 

α) τρίγωνα διάστικτα εσωτερικά, ενίοτε µε διαχωρισµό των στίξεων σε δύο ζώνες από ευθύγραµµη,

οριζόντια εγχάραξη, κοσµούν περιφερειακά τον ώµο ενός σφονδυλιού στο ένα άκρο. Υπόλευκη /

υποκίτρινη ουσία διατηρείται στο εσωτερικό των στίξεων και εγχαράξεων (αρ.κατ.386) 

β) τρεις οµάδες τριπλών ή διπλών ενάλληλων τόξων, εγχάρακτων, κοσµούν επίσης περιµετρικά τον

ώµο του σφονδυλιού στο ένα άκρο (αρ.κατ.387) 

γ)  εγχάρακτα  ενάλληλα  τρίγωνα  που  τέµνονται,  εσωτερικά,  καθέτως  από  άλλη  εγχάραξη  που

ξεκινά από την κορυφή του  τριγώνου, δηµιουργώντας  έτσι το σχέδιο της  ιχθυάκανθας  κοσµούν

περιµετρικά τον ώµο άλλου σφονδυλιού, και πάλι στο ένα άκρο µόνο. Το σχέδιο επαναλαµβάνεται

τέσσερις φορές (αρ.κατ.388)

δ)  παρόµοιο  φαίνεται  να  είναι  το  σχέδιο  σε  άλλο,  διαβρωµένο  σε  µεγάλο  βαθµό,  σφονδύλι :

οριζόντιες, σχεδόν, λεπτές εγχαράξεις που διατηρούν ένθετη υπόλευκη ουσία, τέµνονται από άλλη

κάθετη εγχάραξη. Το σχέδιο αυτό διατηρείται δύο φορές περιµετρικά στον ώµο του σφονδυλιού,

και ενδιάµεσα έχει ανοιχθεί µικρή οπή (αρ.κατ. 389) 

ε)  µε  εγχάρακτη  τεχνική  έχουν  δηµιουργηθεί  περιµετρικά  στον  ώµο  του  ενός  άκρου  µόνο,

αµφικωνικού  σφονδυλιού,  έξι  διάγραµµα  συνεχόµενα  τρίγωνα  και  µε  την  εµπίεστη  τεχνική

ενδιάµεσα ανά δύο τρίγωνα µικρός κύκλος. Περικεντρικά του περιχειλώµατος της  οπής  υπάρχει

επίσης διπλή κυκλική εγχάραξη (αρ.κατ.392) 

στ)  µε  εγχάραξη  έχουν  δηµιουργηθεί  στον  ώµο  του  σφονδυλιού,  στη  µία  όψη  µόνο  ακτινωτές

ευθείες γραµµές, σε οµάδες και µία µεµονωµένη. Ορισµένες από αυτές διατηρούν ίχνη υπόλευκης

ένθετης ουσίας (αρ.κατ. 393). 

Τα περισσότερα από τα σφονδύλια αυτής της οµάδας έχουν εξοµαλυσµένη επιφάνεια, αν και

σε  κάποιες  περιπτώσεις  η  διάβρωσή  της  είναι  µεγάλη  (αρ.κατ.  385, 389)  ενώ  το  σφονδύλι  µε

αρ.κατ. 393 έχει καµένη επιφάνεια. Αλλά είναι κυρίως η εξαιρετική διακόσµηση στις περισσότερες

περιπτώσεις, που µαρτυρεί το βαθµό φροντίδας της επιφάνειας των σφονδυλιών αυτών.

Στο σύνολο αυτό το θέµα των ιχνών χρήσης είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό, επειδή αποτελούν

ταφικά κτερίσµατα και έτσι δίνεται η δυνατότητα να διαπιστωθεί εάν τα ταφικά σφονδύλια είχαν
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και χρήση πριν από την απόθεσή τους. Τρία από αυτά δε φέρουν φθορές (αρ.κατ. 384, 389 και

390). ∆ύο ακόµα είναι τόσο αποσπασµατικά και / ή διαβρωµένα που δεν µπορεί να ανιχνευθεί το

στοιχείο αυτό (αρ.κατ. 385, 394). Όµως τα σφονδύλια µε αρ.κατ. 386 - 388 και 391 - 393 φέρουν

φθορές που  θα µπορούσαν να θεωρηθούν ίχνη χρήσης  : το 386 έχει απολεπισµένη την περιοχή

γύρω από το περιχείλωµα της οπής, στο άνω (διακοσµηµένο) άκρο µόνο. Το 387 παρουσιάζει µία

στίλβωση στην περιοχή της κοιλότητας. Τα 388 και 391 φέρουν φθορές στο περιχείλωµα της οπής

και  στα  δύο  άκρα.  Το  392  ενώ  δεν  έχει  αποτµήσεις,  έχει  µία  µελανή  "ταινία"  γύρω  από  το

περιχείλωµα της οπής στο ένα άκρο, ίσως αποτέλεσµα κάποιας στίλβωσης (τριβή νήµατος ;). Τέλος

το  σφονδύλι  µε  αρ.κατ.  393  εκτός  από  αποφλοιώσεις  στο  περιχείλωµα  της  οπής,  έχει

αποφλοιωµένη περιφερειακά την περιοχή της τροπίδωσης.

Φαίνεται  εποµένως  ότι  ορισµένα,  τουλάχιστον,  από  τα  συγκεκριµένα  ταφικά  κτερίσµατα

είχαν χρησιµοποιηθεί, και δεν κατασκευάστηκαν µόνο ως ταφικές προσφορές. 

γ. Μετρολογία (Πίνακας Γραφηµάτων. 4.6)

Η µετρολογική ανάλυση έγινε επί συνόλου εννέα ακεραίων / σχεδόν ακεραίων αντικειµένων

(82% του συνόλου).

∆ιάµετρος

Το  εύρος  τιµών  διαµέτρου  ξεκινά  από  τα  2  και  φτάνει  στα  2,9  εκ.  Η  µεγαλύτερη
συγκέντρωση παρατηρείται στις τιµές µεταξύ 2,6 και 3 εκατοστών. ∆εν υπάρχει µεγάλη επανάληψη
σε συγκεκριµένη τιµή. 

Βάρος

Το  εύρος  των  τιµών  βάρους  ξεκινά  από  τα  3,7 και  φτάνει  στα  13,4 γρ.  Η  µεγαλύτερη

συγκέντρωση παρατηρείται µεταξύ των 10,1 και 15 γραµµαρίων. 

Ύψος

Το εύρος των τιµών ύψους ξεκινά από τα 1,2 και φτάνει στα 2 εκ. Συχνότερες είναι οι τιµές

µεταξύ 1,6 και 2 εκατοστών. 

∆ιάµετρος οπής
Το δείγµα από τα Απλώµατα χαρακτηρίζεται από οπές διαµέτρου 0,6 εκ., µε µία εξαίρεση.

Τα  γραφήµατα  του  Πίνακα  4.6  απεικονίζουν  τις  διακυµάνσεις  των  διαστάσεων  των

σφονδυλιών και τις ποσότητες ανά οµάδα τιµών : τα σφονδύλια από το µικρό σύνολο του τάφου

XX των Απλωµάτων εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους 4α, 5β και 6γ. Πρόκειται δηλαδή για

πολύ µικρά και µικρά µεγέθη, τα οποία θα ήταν κατάλληλα για γνέσιµο πολύ λεπτών / λεπτών ινών

σε  πολύ  λεπτές  /  λεπτές  κλωστές.  Με  άλλα  λόγια,  τα  ταφικά  αυτά  κτερίσµατα  µαρτυρούν  µία
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νηµατουργική  δεξιοτεχνία,  γεγονός  που  σε  συνδυασµό  µε  άλλα  µορφολογικά  στοιχεία  (βλ.

"∆ιακόσµηση"),  και  εξαιτίας  της  εύρεσής  τους  σε  ταφικό  περιβάλλον,  εγείρουν  το  ζήτηµα  του

χαρακτηρισµού των αδραχτιών ως "αντικειµένων γοήτρου"54. 

Ο λειτουργικός τύπος 4α είναι εξαιρετικά σπάνιος και απαντά, εκτός από τα Απλώµατα, στο

δείγµα του Ηραίου της Σάµου µε άλλο ένα παράδειγµα. Αντιστοιχεί στο µικρότερο καταγραφέν

µέγεθος  του  Πρωτοκυκλαδικού  συνόλου  γνεικά.  Ο  λειτουργικός  τύπος   5β  έχει  παράλληλα  σε

αρκετά από τα υπόλοιπα δείγµατα, ενώ ο 6γ είναι ο συνηθέστερος λειτουργικός τύπος, µε άλλα

λόγια το "τυπικό" πρωτοκυκλαδικό σφονδύλι όσον αφορά στα δείγµατα που εξετάζονται σε αυτή τη

µελέτη. 

δ. Συσχετισµός µεγεθών / τύπων

Τα κωνικά σφονδύλια αποτελούν τη µεινότητα του συνόλου. Στον τύπο αυτό, ο οποίος είναι

της  παραλλαγής µε τον κεκλιµένο ώµο, απαντά το µικρότερο σφονδύλι της οµάδας. Ωστόσο το

δείγµα  είναι  πολύ  µικρό  για  να  τεκµηριωθεί  κάποια  διαφοροποίηση  τυπολογική  βάσει  του

µεγέθους, και εξάλλου τα περισσότερα σφονδύλια έχουν εξαιρετική µετρολογική οµοιογένεια όπως

αναφέρθηκε  στην  εκτίµηση  των  τάξεων  µεγεθών.  Η  κατάσταση  αποτυπώνεται  στον  παρακάτω

πίνακα : 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ (εκ.) ΒΑΡΟΣ (γρ.) ΥΨΟΣ (εκ.)
ΑΜΦΙΚΩΝΙΚΟΣ 2,4 έως 2,9 7,8 έως 13,4 1,5 έως 2
ΚΩΝΙΚΟΣ 2 έως 2,9 3,7 έως 11,3 1,2 έως 1,6

ε. ∆ιασπορά

Τη νεκρόπολη των Απλωµάτων ανέσκαψε ο Κοντολέων από το 1970 και εξής (Κοντολέων

1972,146). Το Πρωτοκυκλαδικό νεκροταφείο διαταράχθηκε κατά τη Μυκηναϊκή εποχή οπότε και

δηµιουργήθηκαν  δύο  Μυκηναϊκές  ταφές.  Οι  Πρωτοκυκλαδικοί  τάφοι  σηµαίνονται,  στη

δηµοσίευση,  µε  τους  αριθµούς  XIV έως  XXIV  (Κοντολέων  1974,  148).  Τα  σφονδύλια  που

παρουσιάζονται εδώ προέρχονται από τον τάφο XX ο οποίος ήταν ένα κυκλικό όρυγµα. Μέσα στο

οποίο  σχηµατίστηκε  ορθογώνιος  λάκκος  µε  αργολιθοδοµή,  στον  οποίο  κατέληγε  “δρόµος”

λαξευµένος  στο  βράχο  (Κοντολέων  1974,  150).  Ο  ανασκαφέας  αναφέρει  “εκ  περιδεραίου

προερχοµένας ένδεκα ψήφους αµφικωνικάς κατά το µάλλον ή ήττον – εντελώς άρτιαι διατηρούνται

αι οκτώ – αίτινες φέρουν εγχάρακτον διακόσµησιν εκ του τάφου  XX” (Κοντολέων 1974,154). Τα

σφονδύλια  ταυτίστηκαν  στο  ευρετήριο  του  Μουσείου  Νάξου,  όπου  καταχωρούνται  έντεκα

54 Για τα "αντικείµενα γοήτρου" στις Πρωτοκυκλαδικές ταφές βλ. Broodbank 2000,  262 - 267.
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σφονδύλια µε αριθµούς  καταγραφής 5818 έως  5828, µε ένδειξη προέλευσης από τα Απλώµατα.

Άλλα ευρήµατα από τον τάφο αυτόν δεν αναφέρονται (Rambach 2000, 159), και γενικότερα από

την ανασκαφή των Απλωµάτων δεν αναφέρονται άλλες ψήφοι ή σφονδύλια στις προκαταρκτικές

δηµοσιεύσεις του Κοντολέοντος. 

στ΄. Σχολιασµός

Η πρώτη επισήµανση που πρέπει να γίνει σχετικά µε το σύνολο του τάφου ΧΧ είναι ότι ο

ανασκαφέας δηµοσίευσε τα αντικείµενα ως "χάνδρες περιδεραίου". Αµέσως εποµένως ανακύπτει

το πρόβληµα ταύτισής τους ως σφονδυλιών. 

Για την ταύτιση κυκλικών αντικειµένων µε κεντρική διαµπερή οπή είτε µε χάνδρες, είτε µε

σφονδύλια  έχουν  χρησιµοποιηθεί  διάφορα  κριτήρια,  όπως  είναι  το  µέγεθος,  η  φροντίδα  της

επιφάνειας ή ο συνδυασµός και των δύο (βλ. Liu 1978, 90-91. Vakirtzi 2012). Είναι πολύ πιθανόν

το δίληµµα να  είναι  ψευδές, και  τα  αντικείµενα  να  είχαν  διπλή χρήση  σε αρκετές  περιπτώσεις.

Ωστόσο τα κριτήρια ταύτισης θα ελεγχθούν και εδώ για τον έλεγχο των υποθέσεων.

Τα συγκεκριµένα αντικείµενα από τον τάφο ΧΧ των Απλωµάτων έχουν τυπικό σχήµα και

διακόσµηση σφονδυλιών. Επιπλέον, συνιστούν ένα σύνολο ανοµοιογενές ως προς την επιλογή των

πηλών,  κρίνοντας  τουλάχιστον  µακροσκοπικά,  και  ως  προς  την  επιλογή  των  διακοσµητικών

σχεδίων. Εάν αποτελούσαν χάνδρες περιδεραίου θα πρέπει να υποθέσουµε µία αισθητική απόκλιση

από τον κανόνα της οµοιότητας των χανδρών ενός περιδεραίου. Περισσότερο ενδεικτικός, όµως,

είναι o εντοπισµός  ιχνών φθοράς από τη χρήση στο περιχείλωµα της οπής ή σε άλλα σηµεία του

σώµατος  (µικρές  ή  µεγαλύτερες  αποκρούσεις,  αποφλοιώσεις),  και  τα  οποία  µαρτυρούν  την

εντατική  χρήση  τους.  Είναι  γεγονός  ότι  τα  µισά  από  τα  αντικείµενα  από  τον  τάφο  ΧΧ  φέρουν

τέτοια ίχνη. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παρατηρήσεις µπορεί να υποστηριχθεί η υπόθεση ότι τα

αντικείµενα   από  τα  Απλώµατα  είχαν  τουλάχιστον  µία  χρήση  ως  σφονδύλια  αδραχτιού,

ενδεχοµένως  και  µία  δεύτερη  χρήση  ως  χάντρες.  Στην  πρώτη  περίπτωση,  είναι  σηµαντικό  να

επισηµανθεί ότι για την κτέριση της ταφής επιλέχθηκαν σφονδύλια κατάλληλα για την παραγωγή

λεπτών  νηµάτων,  δηλαδή  τα  εργαλεία  εκείνα  που  σχετίζονται  µε  τη  νηµατουργική  τέχνη  στην

καλύτερή της εκδοχή.

Η  δεύτερη  επισήµανση  που  πρέπει  να  γίνει  είναι  ότι  από  τους  τάφους  στα  Απλώµατα

σφονδύλια βρέθηκαν µόνο σε έναν, τον τάφο ΧΧ, βάσει των έως τώρα δηµοσιευµένων δεδοµένων

της ανασκαφής. Εάν η εικόνα αυτή ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα55 τότε είναι ιδιάζουσα.

55 Σηµαντικό τµήµα του νεκροταφείου των Απλωµάτων έχει διαβρωθεί από τη θάλασσα και κατακρηµνισθεί 

(Broodbank 2000,  220). 
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∆ιότι δεν πρόκειται απλώς για ένα µεγάλο νεκροταφείο στο οποίο η κτέριση ταφής µε σύνεργα

νηµατουργίας  αποτελεί  την  εξαίρεση,  αλλά  επιπλέον  τα  συγκεκριµένα  σφονδύλια  αποτελούν

πραγµατικά  τέχνεργα,  δεδοµένης  της  διακόσµησής  τους.  Tα  δε  διακοσµητικά  σχέδια  των

συγκεκριµένων  σφονδυλιών  έχουν  παράλληλα  σε  θέσεις  Πρώιµης  Εποχής  του  Χαλκού  στην

Ανατολία, κυρίως στην Τροία (Blegen 1950, Vol.I.2, 366-368, Blegen 1951, Vol.II.2, 57-58), αλλά

και νοτιώτερα, στην Αφροδισιάδα (Joukowsky 1986, Vol.II,  583, 593, 595) και στο Beycesultan

(Lloyd & Mellaart 1962, 274, Fig.F.5, 277-278).

Η εικόνα αυτή, της µίας και µοναδικής ταφής µε σφονδύλια ανάµεσα σε πολλές η οποία

περιέχει  σφονδύλια,  θυµίζει  την  αντίστοιχη  περίπτωση  από  την  Αγία  Ειρήνη  Κέας  (βλ.

υποκεφάλαιο  4.9.β)  όπου  στο  Μεσοκυκλαδικό  νεκροταφείο  που  εντοπίστηκε  εντός  των  τειχών,

µόνο ένας τάφος, ο τάφος 24, ήταν κτερισµένος µε ένα πλούσιο σύνολο 21 σφονδυλιών, εξίσου

επιµελώς  διακοσµηµένων  (Overbeck  1989,  199).  Παρά  τη  χρονολογική  διαφορά  µερικών

εκατοντάδων χρόνων αλλά και τη γεωγραφική απόσταση, είναι πιθανόν οι δύο αυτές παράλληλες

περιπτώσεις  ταφών  να  υποδηλώνουν  µία  κοινή  αντίληψη  των  κοινοτήτων  στις  οποίες  ανήκαν,

σχετική µε τη συµβολική προέκταση της νηµατουργίας. Το ερώτηµα που τίθεται, µε αφορµή την

περίπτωση του συνόλου από το Νεκροταφείο των Απλωµάτων, είναι εάν τα αδράχτια, κατάλοιπα

των  οποίων  αποτελούν  τα  περίτεχνα  σφονδύλια,  πρέπει  να  συγκαταλέγονται  µεταξύ  των

“αντικειµένων γοήτρου” που χαρακτηρίζουν τις Πρωτοκυκλαδικές ταφές. 

4.7. Νεκροταφείο Καµινίου Νάξου (αρ. κατ. 395 -  398)

Ι. Παρουσίαση της θέσης

Το  Μυκηναϊκό  νεκροταφείο  στη  θέση  “Καµίνι”  που  εντοπίστηκε  σε  χαµηλό  γήλοφο,

περίπου  1 χιλιόµετρο  βορειοανατολικά  της  χώρας  Νάξου  (εικ.  25),  ερευνήθηκε  ανασκαφικά  το

1959  και  το  1960  από  τον  Νικόλαο  Ζαφειρόπουλο.  Εκεί  αποκαλύφθηκαν  τρεις  λαξευτοί

Μυκηναϊκοί τάφοι και ένας κατεστραµµένος τέταρτος τάφος. Ο τάφος Α περιείχε δύο ή τρεις ταφές,

διαµοιρασµένες σε δύο στρώµατα. Στο κατώτατο στρώµα η ταφή αποδόθηκε σε πολεµιστή, βάσει

των  κτερισµάτων.  Στο  ανώτερο  στρώµα  εντοπίστηκαν  πιθανώς  δύο  ταφές,  αλλά  µόνο  η  µία

αναφέρεται µε βεβαιότητα από τον ανασκαφέα, και αποδόθηκε σε γυναίκα. Ο τάφος Β περιείχε

επτά ταφές. Ο τάφος Γ περιείχε δύο ταφές, η µία εκ των οποίων χαρακτηρίστηκε παιδική µε βάση

την  εύρεση  θηλάστρου.  Επιπλέον,  στον  τάφο  εντοπίστηκαν  κτερίσµατα  που  συνδέονται  µε

βρεφικές ταφές, χωρίς ωστόσο να αναφέρονται οστά νεογνού. Ο τάφος ∆ (εικ. 28) χαρακτηριζόταν

από  στρώµα  πυράς, πληρωµένο  από καµένα  οστά  ζώων.  Ένας  σκελετός  σε καλή  κατάσταση,  ο
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οποίος  βρέθηκε  “κατά  την  εξωτερικήν  παρυφήν  της  πυράς  προς  Α.”,  αλλά  όχι  κεκαυµένος,

συνοδευόταν  από  πλήθος  κτερισµάτων,  µεταξύ  των  οποίων  αναφέρονται  “4 χάνδρες”  αλλά  και

χάλκινη αιχµή, σαυρωτήρας λόγχης καθώς και µία αιχµή λόγχης. Τέλος ένας ακόµη τάφος, ο τάφος

Ε, εντοπίστηκε προς την κορυφή του υψώµατος και αποδόθηκε σε παιδική ταφή (Ζαφειρόπουλος

1966, 329 - 340). 

ΙΙ. Τα σφονδύλια

Το δείγµα προέρχεται από το στρώµα της πυράς  που  εντοπίστηκε πλησίον του  τάφου  ∆.

Πρόκειται  για  τέσσερα  αντικείµενα,  αναµφισβήτητα  εξαιρετικά  µικρό  σύνολο,  που  όµως  έχει

µεγάλη σηµασία η οποία εκτίθεται στο Σχολιασµό. 

Από τα τέσσερα σφονδύλια του τάφου ∆, τα τρία είναι κατασκευασµένα από λίθο και το ένα

από πηλό. Τα δύο είναι ακέραια και τα άλλα δύο έχουν µικρές φθορές, εποµένως χαρακτηρίζονται

σχεδόν  ακέραια.  Στα λίθινα αντικείµενα  ο  λίθος  είναι  σε δύο  περιπτώσεις  µελανός, πιθανότατα

στεατίτης, και σε µία περίπτωση πρασινωπός. Το πήλινο αντικείµενο είναι κατασκευασµένο από

πορτοκαλόχρωµο πηλό χωρίς εγκλείσµατα, καλά ψηµένο. 

α. Τυπολογία

Τα τρία λίθινα αντικείµενα από το Καµίνι ανήκουν στον κωνικό τύπο, ενώ το πήλινο στον

αµφικωνικό. Από τα τρία κωνικά, τα δύο έχουν κεκλιµένο ώµο. Οι πλευρές των κώνων είναι λίγο

έως  πολύ  κοίλες  σε  όλες  τις  περιπτώσεις.  Το  πήλινο  αντικείµενο  ανήκει  στην  παραλλαγή  του

αµφικωνικού  συµµετρικού,  µε  κοιλότητα  «εκφυλισµένη» στο  ένα  άκρο,  και  πεπλατυσµένο  το

περιχείλωµα  της  οπής  στο  άλλο  άκρο.  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρατίθεται  η  τυπολογική

ανάλυση και τα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου (και οι δύο τύποι µαζί στον

ίδιο πίνακα, εφόσον το σύνολο είναι πολύ µικρό αριθµητικά) :

Καµίνι Νάξου – Κωνικός και Αµφικωνικός τύπος (Σ=4)
Κωνικό Κανονικό 1 (αρ.κατ. 397)

Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 395, 396)
Αµφικωνικό συµµετρικό, 1 άκρο  κοίλο (εκφυλισµένο),  1
άκρο πεπλατυσµένο

Κανονικό 1 (αρ.κατ. 398)

β. ∆ιακόσµηση - Φροντίδα επιφάνειας  - ίχνη χρήσης

Ένα από τα τέσσερα σφονδύλια από το Καµίνι φέρει διακόσµηση. Πρόκειται για το πήλινο

αµφικωνικό  σφονδύλι  µε  αρ.κατ.  398,  στο  οποίο  µε  εγχάραξη  έχει  δηµιουργηθεί  περιµετρικός

κύκλος που ορίζει την ακµή το άνω άκρου, και αµέσως κάτω από αυτήν την εγχάραξη υπάρχουν

κάθετες, κοντές, ευθύγραµµες εγχαράξεις περιµετρικά στον ώµο του σφονδυλιού που φτάνουν ως
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την  τροπίδωση.  Η  σµίλευση  των  λιθίνων  αντικειµένων  είναι  προσεγµένη,  ενώ  το  πήλινο  έχει

εξοµαλυσµένη επιφάνεια. 

Τα αντικείµενα µε αρ.κατ. 395 και 396 δε φέρουν φθορές / ίχνη χρήσης, αλλά το 397 έχει

σπασµένο το περιχείλωµα της οπής στο στενό άκρο, ενώ το πήλινο 398 φέρει αποφλοίωση στο

πεπλατυσµένο  περιχείλωµα  της  οπής.  Επισηµαίνεται  ότι  κανένα  δεν  φέρει  ίχνη  καύσης  (βλ.

παρακάτω, διασπορά).

γ. Μετρολογία (Πίν.ακας Γραφηµάτων 4.7)

Η  µετρολογική  ανάλυση  έγινε  επί  συνόλου  τεσσάρων  ακεραίων  /  σχεδόν  ακεραίων

σφονδυλιών. Το δείγµα είναι εξαιρετικά µικρό για να έχει στατιστική αντιπροσώπευση, ωστόσο η

µετρολογική  ανάλυση  γίνεται  για  λόγους  σύγκρισης  µε  τα  υπόλοιπα  σύνολα.  ∆ιαπιστώνονται

ιδιαιτέρως µικρά µεγέθη. Στη διάµετρο τα σφονδύλια δεν ξεπερνούν τα 2,2 εκατοστά και στο ύψος

µόνο δύο τιµές καταγράφηκαν, 0,9 και 1 εκατοστού. Το εύρος του βάρους είναι από 1,7 ως 5,4

γραµµάρια, και οι οπές έχουν διάµετρο 0,4-0,5 εκατοστών. Πρόκειται για µικροσκοπικά σφονδύλια,

και κατ'επέκταση για λεπτά, µικροσκοπικά αδράχτια. 

Τα  γραφήµατα  του  Πίνακα  4.7  απεικονίζουν  τις  διακυµάνσεις  των  διαστάσεων  των

σφονδυλιών  και  τις  ποσότητες  ανά  οµάδα  τιµών  :  τα  τέσσερα  σφονδυλάκια  αυτού  του  µικρού

δείγµατος  εµπίπτουν  όλα  στην  περιοχή  του  φάσµατος  που  αφορά  τα  πολύ  µικρά  µεγέθη,  όπως

απεικονίζεται στα παραπάνω γραφήµατα διασποράς τιµών διαµέτρου - βάρους και κατανοµής σε

λειτουργικούς τύπους. Οι λειτουργικοί τύποι του δείγµατος είναι ο 3α, ο 4α και ο 5β. Το πήλινο,

αµφικωνικό σφονδύλι µε αρ.κατ. 398 (λειτουργικός τύπος 3α) αποτελεί το µικρότερο παράδειγµα

όλου του καταλόγου της διατριβής. 

δ'. Συσχετισµός τύπων -µεγεθών

Το  δείγµα  είναι  εξαιρετικά  µικρό,  και  το  αµφικωνικό  σφονδύλι  µόνο  ένα.  Έτσι  ο

συσχετισµός  τύπων  -  µεγεθών  δεν  έχει  ιδιαίτερη  ερµηνευτική  σηµασία.  Πέραν  τούτου,  και  τα

τέσσερα  αντικείµενα  εµπίπτουν,  όπως  αναφέρθηκε,  στην  ίδια  τάξη  µεγέθους.  Οι  δύο  τύποι

εποµένως είναι λειτουργικά ισοδύναµοι. Η κατάσταση απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα :

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ (εκ.) ΒΑΡΟΣ (γρ.) ΥΨΟΣ (εκ.)
ΑΜΦΙΚΩΝΙΚΟΣ 1,5 1,7 0,9
ΚΩΝΙΚΟΣ 1,5έως 2,2 2,3 έως 5,4 0,9 έως 1

στ'. ∆ιασπορά

Σύµφωνα µε τον Βλαχόπουλο που δηµοίευσε το υλικό από το νεκροταφείο του Καµινιού
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“όλα τα σφονδύλια σχετίζονται µε διαταραγµένες ταφές και για κανένα δεν είναι γνωστή η ακριβής

του θέση” (Βλαχόπουλος 2006, 321). Ωστόσο, όπως προσδιορίζει ο ίδιος µελετητής, τα τέσσερα

αντικείµενα που περιλαµβάνονται στον κατάλογο αυτής της διατριβής βρέθηκαν στην “πυρά”. Με

τον  όρο  “πυρά”  (Βλαχόπουλος  2006,  83)  ο  µελετητής  αναφέρεται  στην  τετράπλευρη,  όπως

χαρακτηρίζεται  από  τον  ανσκαφέα,  έκταση  καµένης  γης,  που  περιείχε  καµένα  οστά  ζώων,  και

βρέθηκε  στην  εγγύτητα  του  Τάφου  ∆ (Βλαχόπουλος  2006,  83).   Η  “πυρά”  συµπληρώνει  τους

τέσσερεις  θαλαµωτούς  τάφους  που  αποτελούν  την  ανασκαφείσα  συστάδα  του  νεκροταφείου

(Βλαχόπουλος 2006, 77 και 81 : εικ. 7). H συνεύρεση τριών αιχµών στην “αδιατάρακτη ταφή της

πυράς” στο Καµίνι (Βλαχόπουλος 2006, 99) προσιδιάζονται, κατά τον ανασκαφέα, σε “πολεµιστή”.

Σε αυτό το περιβάλλον βρέθηκαν και τα τέσσερα σφονδύλια, τα οποία, σηµειωτέον, δεν φέρουν

ίχνη καύσης. Φαίνεται εποµένως ότι και αυτά εναποτέθηκαν µαζί µε τα λοιπά κτερίσµατα και τον

ίδιο το νεκρό κατόπιν µίας τελετουργικής, “έµπυρης θυσίας ζώων” που προηγήθηκε στο σηµείο

αυτό (Βλαχόπουλος 2006, 100). Συνθέτοντας τα δεδοµένα της ταφής αυτής, ο Βλαχόπουλος θεωρεί

ότι πρόκειται για την πλούσια κτερισµένη ταφή άνδρα πολεµιστή (Βλαχόπουλος 2006, 97-98). 

Το  σύνολο  σφονδυλιών  αποκτά  ιδιαίτερη  βαρύτητα  ως  προς  τις  ερµηνευτικές  του

προεκτάσεις,  δεδοµένης  της  τελετουργικής  συνάφειας  και  του  φύλου  του  νεκρού  µε  τον  οποίο

σχετίζεται (βλ. Σχολιασµό).

ε. Σχολιασµός

Το  µικρό  σύνολο  µικροσκοπικών  σφονδυλιών  από  την  "πυρά"  του  Τάφου  ∆ στο

ΥΕΙΙΙΓ νεκροταφείο Καµινίου αποτελεί µία ιδιάζουσα περίπτωση. Τα σηµεία αιχµής για τη µελέτη

και την ερµηνεία τους είναι τα εξής :

α)  µία  εκ  προοιµίου  αµφιβολία  για  την  ταύτιση  των  αντικειµένων  αυτών  µε

σφονδύλια αδραχτιού, εξαιτίας της µορφής και του υλικού κατασκευής (τα δύο λίθινα εξ'αυτών θα

µπορούσαν να ερµηνευθούν ως "κοµβία"),  εξαιτίας του πολύ µικρού µεγέθους τους και εξ'αιτίας

του συσχετισµού τους µε το ανδρικό φύλο, σύµφωνα τουλάχιστον µε την ερµηνεία του ταφικού

σύνόλου

β)  η  εύρεσή  τους  σε  µη  -  οικιστικό  περιβάλλον,  γεγονός  που  συµπληρώνει  τα

δεδοµένα για µία "µεταβατική", µη-χρηστική διάσταση των αδραχτιών στις κοινωνίες του Αιγαίου

κατά την Εποχή του Χαλκού.

Ως  προς  το  πρώτο  ζήτηµα,  τόσο  η  τυπολογία  όσο  και  το  υλικό  κατασκευής  δεν

αποτελούν απαραίτητα κριτήρια αποκλεισµού  µίας ταύτισης ως σφονδυλιών, για τα αντικείµενα

από  το  Καµίνι.  Οι  τύποι  έχουν  πλούσια  παράλληλα  διαχρονικά  και  διατοπικά,  τα  δε  λίθινα

σφονδύλια επίσης. Στην Αγία Ειρήνη, υλικό της οποίας περιλαµβάνεται σε αυτή τη διατριβή, τα
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πρωϊµότερα αδιαµφισβήτητα λίθινα σφονδύλια απαντούν σε αποθέσεις της περιόδου  VII (αρ.κατ.

641). Το δε ζήτηµα του µεγέθους των σφονδυλιών χρήζει πειραµατικής  δοκιµής, δεδοµένης  της

ιστορίας  της  έρευνας  σχετικά  µε  αυτό  το  πρόβληµα.  Κατά  καιρούς  έχουν,  δηλαδή,  τεθεί

µετρολογικά  όρια  για  την  ταύτιση  κυκλικών  διάτρητων  αντικειµένων  ως  σφονδυλιών  ή

εναλλακτικά  ως  χανδρών  (Liu  1978,  90-91),  τα  οποία  µε  την  πρόοδο  της  έρευνας  έχουν

αναθεωρηθεί  (Μårtensson et al. 2009, Vakirtzi 2012). Περισσότερο αινιγµατική είναι η σύνδεση

των  σφονδυλιών  µε  νεκρό  ανδρικού  φύλου  -  εφόσον  ευσταθεί  η  ερµηνεία  της  πυράς  που

προτείνεται στη σχετική δηµοσίευση (βλ. Βλαχόπουλος 2006, 97-98) -  σε µία εποχή και σε ένα

πολιτισµό  (Μυκηναϊκό)  στον  οποίο  οι  εργασίες  του  υφαντουργικού  κύκλου  θεωρείται  ότι  ήταν

έµφυλα προσδιορισµένες και αποδίδονται στερεοτυπικά στο γυναικείο φύλο  (Τζαχίλη  1997, 136-

137). Υπό αυτή την οπτική γωνία, το σύνολο από τη πυρά του Καµινίου δίνει το έναυσµα για την

εξερεύνηση πιθανών εξαιρέσεων σε µία "κουλτούρα" γυναικείας "κυριαρχίας" της υφαντουργίας.

Ως προς το δεύτερο ζήτηµα, τα τέσσερα σφονδυλάκια από την πυρά του τάφου στο

µυκηναϊκό νεκροταφείο Καµινιού έρχονται να συµπληρώσουν µία σειρά από σφονδύλια που έχουν

βρεθεί  εκτός  οικιστικού  περιβάλλοντος,  και  εποµένως  είναι  αποσυνδεδεµένα  από  περιβάλλοντα

συµβατικής  χρήσης.  Όπως  επισηµαίνεται  σε  άλλα  σηµεία  αυτού  του  Κεφαλαίου, ήδη  από  την

Πρώιµη Εποχή του Χαλκού έχουν βρεθεί σφονδύλια να συνοδεύουν τους νεκρούς ως κτερίσµατα

(βλ.  παραπάνω  Απλώµατα,  αλλά  και  παρακάτω  Αγία  Ειρήνη  /  τάφος  24).  Επιπλέον,  όπως  θα

αναπτυχθεί παρακάτω, σφονδύλια είχαν αποτεθεί πιθανώς ως αφιερώµατα στο Υστεροκυκλαδικό

Ιερό στη Φυλακωπή. 

Στην περίπτωση των κτερισµάτων του τάφου XX των Απλωµάτων, αλλά κυρίως του

Τάφου 24 από την Αγία Ειρήνη, γίνεται ιδιαίτερα αισθητή η διάκριση µεταξύ της ποιότητας των

σφονδυλιών  που  προσφέρονταν  ως  κτερίσµατα  και  εκείνων  που  έχουν  βρεθεί  σε  οικιστικό

περιβάλλον. Και στις δύο περιπτώσεις τα σφονδύλια - κτερίσµατα είναι µικρότερα από το µέσο όρο

σφονδυλιών  που  χρησιµοποιούνταν  συµβατικά  για  την  παραγωγή  νήµατος,  και  είναι

καλοφτιαγµένα  και  διακοσµηµένα.  Πρόκειται  δηλαδή  και  στις  δύο  περιπτώσεις  για  εργαλεία

"δηλωτικά" µίας εξαιρετικής νηµατουργικής δεξιότητας. Έτσι δεν θα πρέπει να προκαλεί εντύπωση

η  "αφιέρωση"  τεσσάρων  µικροσκοπικών  σφονδυλιών  σε  ταφή,  στο  Υστεροελλαδικό  ΙΙΙΓ

νεκροταφείο του Καµινίου. Τα δεδοµένα από το Καµίνι συµπληρώνουν τα τεκµήρια για τη σύνδεση

της νηµατουργίας µε τη σφαίρα της ιδεολογίας στις κοινωνίες της Εποχής του Χαλκού. 
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4.8. Καστρί Σύρου  (αρ.κατ. 399 - 410)

Ι. Παρουσίαση της θέσης

Το Καστρί είναι οχυρωµένος οικισµός σε µία απότοµη πλαγιά στη βορειοανατολική πλευρά

της  Σύρου,  στην  περιοχή  που  ονοµάζεται  Χαλανδριανή,  γνωστή  για  το  εκτεταµένο

Πρωτοκυκλαδικό νεκροταφείο (εικ. 29). Η πρώτη ανασκαφική έρευνα του Καστριού έγινε το 1898

από  τον  Χρήστο  Τσούντα  (Τσούντας  1899,  115-134).  Η  έρευνα  εκείνη  υπήρξε  σύντοµη  και

επικεντρώθηκε στην αποκάλυψη των δύο τοξοειδών τειχών, συνολικού µήκους περίπου 70 µέτρων,

ενός λεπτότερου εξωτερικού, και ενός εσωτερικού µε προµαχώνες (Τσούντας 1899, 118: εικ. 32)

(εικ. 30). Το εξωτερικό τοξοειδές τείχος είναι στενότερο και διαθέτει άνοιγµα που επέτρεπε την

είσοδο  στον  ενδιάµεσο  χώρο.  Η  είσοδος  στο  εσωτερικό  της  οχυρωµένης  περιοχής  γινόταν  είτε

µέσω ενός πύργου του (του πύργου β) είτε από στενή πυλίδα µεταξύ δύο άλλων πύργων (Τσούντας

1899,  119).  Κατά  την  εκτίµηση  του  Τσούντα  τα  τείχη  περιέκλειαν  κατοικίσιµο  χώρο  2500

τετραγωνικών µέτρων (Τσούντας 1899, 115). Εσωτερικά του τείχους µε τους προµαχώνες βρέθηκαν

µικρά  οικήµατα  από  αργολιθοδοµή  µε  καµπύλες  µάλλον  κατόψεις.  Τα  κινητά  ευρήµατα  που

αναφέρονται από τον πρώτο ανασκαφέα είναι κυρίως θραύσµατα πίθων και εν γένει χονδροειδής

κεραµική, επισηµαίνεται δε η έλλειψη λεπτότεχνης, ιδιαίτερης κεραµικής, αντίστοιχης των τάφων

της Χαλανδριανής, όπως είναι τα τηγανόσχηµα σκεύη. Αναφέρεται η εύρεση του χαρακτηριστικού

αγγείου της “Οµάδας Καστριού”, του δέπατος, λίθινες φιάλες, και µετάλλινα αντικείµενα µεταξύ

των  οποίων  ξεχωρίζει  το  περίφηµο  αργυρό  διάδηµα  (Τσούντας  1899,  122).  Μεταξύ  των

µικροευρηµάτων αναφέρονται “πέντε απλά πήλινα σφονδύλια” (Τσούντας 1899, 126). Στην πρώτη

αυτή  δηµοσίευση,  η  οχυρωµένη  ακρόπολη  συγχρονίζεται  µε  το  νεκροταφείο  της  Χαλανδριανής

(Τσούντας  1899, 127). Το  Καστρί  συνιστά  τη  θέση-πρότυπο  που  χαρακτηρίζει  ένα  γενικευµένο

πολιτισµικό φαινόµενο για τα Κυκλαδικά νησιά, µε την εµφάνιση οχυρωµένων ακροπόλεων και

ανατολιζόντων κεραµικών τύπων (“Οµάδα Καστριού”), περίπου στο τέλος της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ

περιόδου (Renfrew 1972, 172-178, Angelopoulou 2008, 149-150).

To  1962 επαναλήφθηκε  η  αρχαιολογική  έρευνα  στο  Καστρί  από  την  E.M.Bossert.  Τα

αποτελέσµατα εκείνης της έρευνας δηµοσιεύθηκαν προκαταρκτικά σε ένα άρθρο της ανασκαφέως

(Bossert 1967). 

Οι εργασίες καθαρισµού της ακρόπολης από την ΚΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών

Αρχαιοτήτων το 1998 κατέστησαν σαφές ότι τα έως τότε αποκαλυφθέντα ερείπια συνιστούν µόνο

το  βόρειο  τµήµα  του  οικισµού.  Η  αποκάλυψη  µεγαλύτερου  τµήµατος  του  οικισµού  κρίθηκε

απαραίτητη για την καλύτερη κατανόησή του, και εποµένως οι ανασκαφικές εργασίες ξεκίνησαν

ξανά στο Καστρί το 2006 από την ΚΑ' Εφορεία και έκτοτε βρίσκονται σε εξέλιξη (Μαρθάρη 2008,
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114). 

Το υλικό που συνιστά το δείγµα σφονδυλιών του Καστριού προήλθε από τις ανασκαφές της

Bossert.  Αυτό  τεκµηριώνεται  από  τις  ενδείξεις  που  συνόδευαν  τα  σφονδύλια,  και  στις  οποίες

αναγράφονταν αριθµητικοί κωδικοί που ξεκινούν από το 62, κατά τον τρόπο που στη δηµοσίευση

της  Bossert  τεκµηριώνονται τα ευρήµατα που περιλαµβάνονται στο κείµενο της δηµοσίευσης. Τα

σφονδύλια του δείγµατος ωστόσο, δεν αναφέρονται ούτε απεικονίζονται στη δηµοσίευση εκείνη,

στην οποία η αναφορά στα µικροευρήµατα περιορίζεται, ούτως ή άλλως, σε µία πρόταση (Bossert

1967, 75). 

ΙΙ. Τα σφονδύλια

 Το δείγµα από το Καστρί περιλαµβάνει 12 αντικείµενα που προέκυψαν από τις ανασκαφές

του 1962. Είναι όλα ακέραια. Το υλικό κατασκευής είναι πηλός, σε αποχρώσεις από καστανό έως

πορτοκαλί  και  κόκκινο.  Στις  περισσότερες  περιπτώσεις  διακρίνεται  µαρµαρυγία  (µίκα),  και  σε

λιγότερες περιπτώσεις διακρίνονται επιπλέον µικρά λευκά εγκλείσµατα. 

α. Τυπολογία

Το δείγµα από το Καστρί Σύρου περιλαµβάνει πέντε βασικούς τύπους : 1) το δισκοειδή 2)

τον  κυλινδρικό  3)  τον  κωνικό  4)  το  σφαιροειδή  και  5)  τον  αµφικωνικό.  Η  ποσοστιαία

αντιπροσώπευση των βασικών τύπων στο σύνολο συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα :

∆ΙΣΚ ΚΥΛ ΚΩΝ ΣΦΑΙΡ ΑΜΦ

4 (33%) 3 (25%) 2 (17%) 2 (17%) 1 (8%)

Οι παραλλαγές των βασικών τύπων αναφέρονται διεξοδικά παρακάτω, ανά βασικό τύπο.

∆ισκοειδής τύπος 

Στο  δισκοειδή  τύπο  εµπίπτουν  τέσσερα  αντικείµενα.  Πρόκειται  σε τρεις  περιπτώσεις  για

δισκάρια  επιπεδόκυρτα  ή  επιπεδόκοιλα,  κατασκευασµένα  από  πηλό  επί  τούτου.  Η  τέταρτη

περίπτωση φαίνεται να είναι διαφορετική, καθώς πρόκειται µάλλον για όστρακο αποστρογγυλεµένο

(χωρίς να έχει διαµορφωθεί εντελώς κυκλική η περιφέρεια) και διάτρητο στο κέντρο. Στον πίνακα

που ακολουθεί παρατίθεται η τυπολογική ανάλυση και τα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του

καταλόγου :

Καστρί Σύρου – ∆ισκοειδής τύπος (Σ=4)
∆ισκοειδές. Επιπεδόκυρτο 2 (αρ.κατ. 402, 404)
∆ισκοειδές 1 (αρ.κατ. 407)
∆ισκοειδές, όστρακο 1 (αρ.κατ. 406)
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Κυλινδρικός τύπος 

Στον  κυλινδρικό  τύπο  εµπίπτουν  τρία  αντικείµενα.  Τα  δύο  από  αυτά  έχουν  πεπιεσµένη

αναλογία διαµέτρου - ύψους. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η τυπολογική ανάλυση και

τα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Καστρί Σύρου – Κυλινδρικός τύπος (Σ=3)
Κυλινδρικό Κανονικό 1 (αρ.κατ. 405)

Πεπιεσµένο 2 (αρ.κατ. 409)

Κωνικός τύπος 

Μόλις δύο αντικείµενα από το δείγµα του Καστριού ανήκουν στον κωνικό τύπο. Ειδικότερα,

το  ένα  από  τα  δύο  εµπίπτει  στην  κολουροκωνική  παραλλαγή  και  το  άλλο  στην  παραλλαγή  µε

κεκλιµένο  ώµο,  και  είναι  πεπιεσµένο.  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρατίθεται  η  τυπολογική

ανάλυση και τα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Καστρί Σύρου – Κωνικός τύπος (Σ=2)
Κωνικό, κολουροκωνικό Κανονικό 1 (αρ.κατ. 399)
Κωνικό, µε κεκλιµένο ώµο Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 403)

Σφαιροειδής τύπος 

Στο  σφαιροειδή  τύπο  εµπίπτουν  δύο  αντικείµενα.  Και  τα  δύο  έχουν  διαµορφωµένη

κοιλότητα στο ένα άκρο τους, στη µία περίπτωση αρκετά ρηχή και σχηµατική ("εκφυλισµένη").

Αυτό το τελευταίο, έχει επιπλέον ψηλές αναλογίες διαµέτρου - ύψους.  Στον πίνακα που ακολουθεί

παρατίθεται η τυπολογική ανάλυση και τα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Καστρί Σύρου – Σφαιροειδής τύπος (Σ=2)
Σφαιροειδές, 1 άκρο κοίλο Κανονικό 1 (αρ.κατ. 400)
Σφαιροειδές, 1 άκρο κοίλο (εκφυλισµένο) Υψηλό 1 (αρ.κατ. 410)

Αµφικωνικός τύπος 

Μόνο  ένα  αντικείµενο  στο  δείγµα  από  το  Καστρί  Σύρου  µπορεί  να  ταξινοµηθεί  στον

αµφικωνικό τύπο. Πρόκειται για ένα αµφικωνικό, συµµετρικό, πεπιεσµένο σφονδύλι (αρ.κατ. 401). 

β. ∆ιακόσµηση – Φροντίδα επιφάνειας - Ίχνη χρήσης

Τρία από τα αντικείµενα του συνόλου από το Καστρί Σύρου φέρουν διακόσµηση. Πρόκειται

α) για το κολουροκωνικό σφονδύλι µε αρ.κατ.  399 που φέρει λεπτές ακτινωτές εγχαράξεις στην

επιφάνεια του φαρδιού άκρου, χωρίς ιδιαίτερα συµµετρική διάταξη β) για το αµφικωνικό σφονδύλι

µε αρ.κατ.  401 που φέρει τον ίδιο τύπο διακόσµησης µε το  399 αλλά εδώ οι εγχαράξεις είναι πιο
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πυκνές  και  γ)  για  το  κωνικό  σφονδύλι  µε  αρ.κατ.  403 που  φέρει,  σε  σηµείο  της  κελιµένης

περιφέρειάς  του  (πλευρά  κώνου)  ένα  εγχάρακτο,  µεγάλο  τρίγωνο,  µε  την  κορυφή  του  προς  τη

“βάση του κώνου” . Ρηχή, µικρή αµυχή εσωτερικά της κορυφής του τριγώνου πιθανώς δεν είναι

τυχαία αλλά επίσης διαµορφωµένη ως τµήµα του διακοσµητικού σχεδίου. Σε αυτή την περίπτωση

το σχέδιο µπορεί να παραλληλιστεί µε  σχηµατοποιηµένο ηβικό τρίγωνο, ανάλογο µε το σχέδιο,που

απαντά σε ορισµένα από τα  “τηγανοειδή” κυκλαδικά σκεύη, και µάλιστα κυρίως  σε εκείνα που

προέρχονται  από  τη  Σύρο,  από  το  νεκροταφείο  της  Χαλανδριανής,  απέναντι  από  το  Καστρί

(Τσούντας 1899, Coleman 1985, 196, 204).

Τα σφονδύλια αυτού του συνόλου χαρακτηρίζονται από µία ποιότητα κατασκευής µάλλον

µέτρια. Τα περισσότερα έχουν ένα αδρό πλάσιµο, µε σώµατα πρόχειρα ως προς το σχήµα και τη

συµµετρία τους, και µε επιφάνειες αδρές, ή στην καλύτερη περίπτωση αδρώς εξοµαλυσµένες. 

Χαρακτηρίζονται επίσης, σε γενικές γραµµές, από την έλλειψη ιχνών φθοράς χρήσης. Τα

αντικείµενα µε αρ.κατ. 399, 400, 403 και 405 έχουν αποφλοιωθεί στο περιχείλωµα της οπής στο

ένα άκρο µόνο του σφονδυλιού. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται για έντονες φθορές. 

γ. Μετρολογία (Πίν.ακας Γραφηµάτων 4.8)

Η µετρολογική ανάλυση έγινε επί του συνόλου των 12 σφονδυλιών του δείγµατος (100%

του συνόλου).

∆ιάµετρος

Το  εύρος  των  τιµών  διαµέτρου  ξεκινά  από  τα  2,7  και  φτάνει  στα  6,5  εκ.  Ωστόσο  τα

περισσότερα  σφονδύλια  τοποθετούνται  στο  φάσµα  πριν  από  τα  4,5  εκατοστά,  µε  ισόποσες

συγκεντρώσεις στις οµάδες τιµών 2,6-3 / 3,1-3,5 / 4,1-4,5 εκ. Η συχνότερα επαναλαµβανόµενη τιµή

είναι των 4,3 εκ. (3 φορές).

Βάρος

Το εύρος των τιµών βάρους στο υποσύνολο Καστριού Σύρου ξεκινά από τα 11,8 και φτάνει

στα 116,3 γρ. Όµως η τιµή των 116,3 γραµµαρίων είναι αποµονωµένη στο φάσµα. Η µεγαλύτερη

συγκέντρωση  παρατηρείται  µεταξύ  15,1 και  20 γραµµαρίων,  και  γενικότερα  στην  περιοχή  του

φάσµατος από τα 101, ως τα 25 γραµµάρια. Μικρή αντιπροσώπευση βρίσκουµε στις τιµές µεταξύ

των 35,1 και 45 γραµµαρίων.

Ύψος

Το εύρος των τιµών ύψους ξεκινά από τα 0,8 και φτάνει στα 3,8 εκατοστά. συγκεντρώσεις

παρατηρούνται  στις  οµάδες  τιµών  µεταξύ  0,6  -  1  εκ.,  και  1,6  -  2  εκ.  ∆εν  προέκυψε  µεγάλη

επανάληψη σε συγκεκριµένη τιµή ύψους. 
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∆ιάµετρος οπής
Το εύρος των τιµών διαµέτρου οπής για το υλικό του Καστριού ξεκινά από τα 0,6 και φτάνει

έως τα 1,2 εκ. Οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρούνται στις τιµές 0,6 και 1 εκατοστού.

Τα  γραφήµατα  του  Πίνακα  4.8  απεικονίζουν  τις  διακυµάνσεις  των  διαστάσεων  των

σφονδυλιών και τις ποσότητες ανά οµάδα τιµών. Από το πλέγµα των τιµών διαµέτρου - βάρους και

από την κατανοµή των σφονδυλιών του δείγµατος στους λειτουργικούς τύπους προκύπτει ότι τα

περισσότερα σφονδύλια εµπίπτουν στην περιοχή του φάσµατος των σχετικά µικρών και µεσαίων

µεγεθών (λειτουργικοί τύποι 6γ έως 7δ και 9γ έως 10στ αντίστοιχα), ενώ καταγράφηκαν και δύο

πολύ µεγαλύτερα σφονδύλια. Το υπ'αριθµ. 403 είναι ιδιαιτέρως µεγάλο και µοναδικό ως προς τον

λειτουργικό του τύπο (13ω), µε τα πλησιέστερα παράλληλα µόνο από τη Σκάλα Σωτήρος (αρ.κατ.

87και 188 και αντίστοιχοι λειτουργικοί τύποι 10φ και 11ψ).  Το αντικείµενο αυτό όµως έχει και

άλλες  ιδιαιτερότητες  όπως  έχει  αναπτυχθεί  παραπάνω  (βλ.  "∆ιακόσµηση"  αλλά  και  παρακάτω

"Σχολιασµός").

Σε  ό,τι  αφορά  την  νηµατουργική  παραγωγή,  το  δείγµα  από  το  Καστρί  τεκµηριώνει  µία

ποικιλία προϊόντων µε έµφαση στις λεπτές και µεσαίες ποιότητες νηµάτων. Τα µικρότερα µεγέθη

που εκφράζονται µε τους λειτουργικούς τύπους 4α ως 5γ, δεν αντιπροσωπεύονται στο δείγµα αυτό.

Τα µεγαλύτερα σφονδύλια του δείγµατος πιθανώς να σχετίζονται µε δευτερογενές γνέσιµο ή µε το

γνέσιµο πολύ σκληρών πρώτων υλών σε προϊόντα σχοινοειδή.

δ. Συσχετισµός µεγεθών / τύπων

Στο  δείγµα  εµφανίζονται  περίπου  ισοδύναµοι,  λειτουργικώς,  ο  κυλινδρικός  και  ο

σφαιροειδής τύπος µε σφονδύλια που εµπίπτουν περίπου στο ίδιο φάσµα µεγέθους. Ο δισκοειδής

καλύπτει  ένα  µεγαλύτερο  φάσµα  µε  παραδείγµατα  που  ξεπερνούν  σε  µέγεθος  τους  δύο

προηγούµενους τύπους, ενώ ο κωνικός απαντά σε µεγάλα µεγέθη. Ο αµφικωνικός αριθµεί µόνο ένα

παράδειγµα, και βάσει αυτού πλησιάζει λειτουργικά το σφαιροειδή και τον κυλινδρικό τύπο. 

Υπενθυµίζεται ότι τα κωνικά σφονδύλια της Πρωτοκυκλαδικής Ι φάσης όπως απαντούν στο

δείγµα από την Γκρόττα και από το Σκάρκο έχουν επίσης µεγάλα µεγέθη. Ίσως δεν είναι τυχαίο,

εποµένως,  που  τα  κωνικά  παραδείγµατα  αυτού  του  συνόλου  συνιστούν  και  τα  µεγαλύτερα

σφονδύλια του δείγµατος από το Καστρί. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει αυτές τις παρατηρήσεις :
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∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ (εκ.) ΒΑΡΟΣ (γρ.) ΥΨΟΣ (εκ.)
∆ΙΣΚΟΕΙ∆ΗΣ 4,3 έως 5,8 14 έως 36,7 0,8 έως 1,1
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟΣ 2,7 έως 3,2  14,5 έως 16,6 1,5 έως 1,8
ΚΩΝΙΚΟΣ 4,3 έως 6,5 43,1 έως 116,3 2,7 έως 3,8
ΣΦΑΙΡΟΕΙ∆ΗΣ 2,8 έως 3 11,8 έως 21,5 1,9 έως 2,1
ΑΜΦΙΚΩΝΙΚΟΣ 3,3 19,5 1,7

ε. ∆ιασπορά

Η ανασκαφή του 1962 παραµένει αδηµοσίευτη. Από την προκαταρκτική έκθεση της Bossert

δεν προκύπτουν πληροφορίες για τα σηµεία εύρεσης των σφονδυλιών (Bossert 1967, 53-76).

στ΄. Σχολιασµός

Το δείγµα από το Καστρί της Σύρου τεκµηριώνει το γνέσιµο µε αδράχτια εξοπλισµένα µε

σφονδύλια  ελάχιστα  επιµεληµένα  στην  κατασκευή  τους.  Ο  µικρός  βαθµός  φθοράς  των

αντικειµένων µαρτυρεί µη εντατική χρήση των εργαλείων αυτών.

Τα  δισκοειδή  αντικείµενα  τα  οποία  είναι  και  η  πλειονότητα  σε  αυτό  το  σύνολο,

παραπέµπουν σε πρώιµες µορφές σφονδυλιών (βλ.σύνολο σφονδυλιών από το Σάλιαγκο, Evans &

Renfrew 1968,  70,  Fig.84,  Pl.  L1  )  και  πιθανώς  να  υποδηλώνουν  µία  επιµονή  σε  πρώιµες

τεχνολογικές  παραδόσεις. Η  σπανιότητα  του  αµφικωνικού  τύπου  και  η ποσοτική  κυριαρχία του

κυλινδρικού  είναι  επίσης  µία  ιδιαιτερότητα  του  συνόλου  αυτού,  εάν  δεν  οφείλεται  στο  µικρό

µέγεθος  του  δείγµατος.  Όπως  φάνηκε  από  τα  υπόλοιπα  Πρωτοκυκλαδικά  σύνολα  που

παρουσιάστηκαν  παραπάνω,  ο  αµφικωνικός  τύπος  σταδιακά  επικρατεί  του  κωνικού  στις

Κυκλαδικές θέσεις. Είναι πιθανόν εποµένως και το δείγµα από το Καστρί να "αποτυπώνει" την ίδια

τάση. 

Κυρίως  µικρού  και  µεσαίου  πάχους  κλωστές  µπορούσαν  να  παραχθούν  µε  αυτά  τα

αντικείµενα,  ενώ  σε  µικρότερο  ποσοστό  αντιπροσωπεύεται  η  παραγωγή  χοντρών  κλωστών.  Το

σφονδύλι µε αρ.κατ. 403 αποτελεί µία ιδιάζουσα περίπτωση λόγω της µεγάλης απόκλισης που έχει

το µέγεθός του από τα µεγέθη των υπολοίπων και εξαιτίας του µοναδικού, για τα δεδοµένα του

καταλόγου της διατριβής αλλά και για άλλα δηµοσιευµένα παράλληλα, εγχάρακτου σηµαδιού που

περιγράφεται  εδώ  ως  "ηβικό  τρίγωνο".  Εάν  είναι  έγκυρη  αυτή  η  "ανάγνωση"  του  εγχάρακτου

σηµείου, τότε έχουµε σε αυτή την περίπτωση µία σύνδεση του εξαρτήµατος της νηµατουργίας µε

το γυναικείο φύλο, πρωτοφανή για την Αιγαιακή περιοχή στην Πρώιµη Εποχή του Χαλκού. 

Συµπερασµατικά το δείγµα από το Καστρί, λαµβάνοντας υπόψη τόσο τη µορφολογία όσο

και  τη  µετρολογία,  δίδει  την  εικόνα  µίας  νηµατουργικής  τεχνολογίας  που  θυµίζει  πρωϊµότερο
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εργαλειακό εξοπλισµό και "τέχνη" χωρίς µεγάλες αξιώσεις. Πιθανώς δεν είναι τυχαίο ότι και εδώ τα

εξαρτήµατα του αδραχτιού δεν φέρουν παρά υποτυπώδη διακόσµηση σε λίγες περιπτώσεις, όπως

και  εκείνα  του  λίγο  προγενέστερου  Σκάρκου.  Ωστόσο  δεν  θα  πρέπει  να  λησµονούνται  τα

διακοσµηµένα  σφονδύλια  που  βρέθηκαν  στους  τάφους  της  Χαλανδριανής,  της  νεκρόπολης  του

οικισµού (Τσούντας 1899, 126). Εγείρεται εκ νέου, εποµένως, το ερώτηµα εάν στους Κυκλαδικούς

πρωτο-αστικούς οικισµούς διαµορφώθηκε µία παράδοση σύµφωνα µε την οποία, το σφονδύλι προς

χρήση  ήταν  απλό  και  ατηµέλητο,  ενώ  επιµεληµένα  στην  κατασκευή  τους  σφονδύλια,  µε

διακόσµηση χρησιµοποιούνταν µεν, προσφέρονταν και σαν κτερίσµατα στους τάφους δε. 

Οι νέες ανασκαφές που είναι σε εξέλιξη στο Καστρί αναµένεται να εµπλουτίσουν το σύνολο

των σφονδυλιών και να προσφέρουν νέα στοιχεία για την έρευνα της νηµατουργίας στον οικισµό. 

4.9. Αγία Ειρήνη Κέας  (αρ.κατ. 411 - 703)

Ι. Παρουσίαση της θέσης

Η   χερσόνησος  της  Αγίας  Ειρήνης  βρίσκεται  στη  βορειοδυτική  ακτή  της  Τζιας,  λίγα

χιλιόµετρα µακριά από το σύγχρονο λιµάνι της Κορρησίας (εικ. 31). Τα κατάλοιπα αρχαίων τοίχων

ήταν  ορατά  στις  διαβρωµένες  από  τη  θάλασσα  παρειές  της  χερσονήσου  και  γι'αυτό  το  λόγο  η

τοποθεσία  ήταν  αρχαιολογικώς  γνωστή  όταν  ξεκίνησε  εκεί  η  έρευνα  του  Πανεπιστηµίου  του

Cincinnati  το 1960, µε σκοπό την καλύτερη κατανόηση της προϊστορίας των Κυκλάδων (Caskey

1962,  263,  266).  Η  ανασκαφή  ολοκληρώθηκε  το  1968  αποκαλύπτοντας  κατάλοιπα  όλων  των

περιόδων της Εποχής του Χαλκού (Wilson 1999, vi) (εικ. 32). Η πολυετής ανασκαφή και οι µελέτες

που ακολούθησαν δηµοσιεύθηκαν από το 1984 έως το 2011 στη σειρά τόµων Keos II έως Keos X.

Συνοπτικά η ιστορία του οικισµού έχει ως εξής.

Η χερσόνησος  της  Αγίας  Ειρήνης  κατοικήθηκε στο τέλος  της  Τελικής  Νεολιθικής  ή  στις

αρχές της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού (Wilson 1999, 227). Οι κεραµικές ενδείξεις για αυτήν την

πρώιµη  κατοίκηση  προέκυπταν  σε  όλη  την  πολυετή  ανασκαφική  έρευνα  από  κάθε  σηµείο  της

χερσονήσου  (Wilson  1999:vi).  Ωστόσο  η  Πρώιµη  Εποχή  του  Χαλκού  τεκµηριώθηκε

αρχιτεκτονικώς  και  στρωµατογραφικώς  καλύτερα  στο  ∆υτικό  Τοµέα  της  Χερσονήσου  (Wilson

2013, 386) και κυρίως στην περιοχή όπου ανεγέρθηκαν τέσσερα επάλληλα Πρωτοκυκλαδικά κτίρια

(Wilson 2013,  389). Ο συγκερασµός της µελέτης της κεραµικής  και της µελέτης των κτιριακών

φάσεων  σε  µία  πρόσφατη  διαπραγµάτευση  διαφώτισε  τα  εξελικτικά  επεισόδια  της

Πρωτοκυκλαδικής ιστορίας του οικισµού, η οποία αντιστοιχεί µε την Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδο.

Κατόπιν αυτής της µελέτης ο Wilson διαίρεσε την Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδο της Αγίας Ειρήνης
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σε τρεις υποπεριόδους, την “πρώιµη” (early EBA II), την “ανεπτυγµένη” (developed EB II) και την

“ύστερη”  (late  ΕΒΑ  ΙΙ)(Wilson 2013,  411).  Η  “ανεπτυγµένη”  περίοδος  ταυτίζεται  µε  τη  φάση

Κέρου  –  Σύρου  ενώ  η  “ύστερη”  µε  την  περίοδο  των  Κυκλάδων  στην  οποία  αποδίδονται  τα

κεραµικά  σύνολα  της  “Οµάδας  Καστριού”  (Wilson  2013,  428).  Σε  όλη  τη  διάρκεια  της

Πρωτοκυκλαδικής  περιόδου  η  Αγία  Ειρήνη  ήταν  ένας  οικισµός  ενταγµένος  στα  δίκτυα

επικοινωνίας του Αιγαίου. Οι πολιτισµικές επιρροές από τις Κυκλάδες είναι ιδιαιτέρως τονισµένες

αλλά δε λείπουν στοιχεία “ελλαδικά”, και βεβαίως στην “ύστερη” φάση τα “ανατολίζοντα” (Wilson

1999, 231-232). Ο ρόλος της Αγίας Ειρήνης ως “πύλης” µεταξύ Αττικής και Κυκλάδων φωτίζεται

ιδιαιτέρως εφόσον ληφθεί υπόψη το σηµαντικό µεταλλευτικό κέντρο του Λαυρίου που, σε µικρή

απόσταση από την Κέο, υπήρξε η πηγή τροφοδότησης µετάλλου όχι µόνο για την Κέο (Wilson

1999, 236) αλλά και για οικισµούς σε µία µεγαλύτερη ακτίνα στο Αιγαίο.

Στο τέλος της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου η Αγία Ειρήνη εγκαταλείφθηκε  (Wilson 1999,

238-239).  Στις  αρχές  της  Μέσης  Εποχής  του  Χαλκού,  στην  Περίοδο  IV, επανιδρύθηκε  ένας

οικισµός  ενισχυµένος  µε  τείχος.  Τα  αρχιτεκτονήµατα  αυτού  του  οικισµού  σε  µεγάλο  βαθµό

καταστράφηκαν κατά την οικοδοµική δραστηριότητα της Υστεροκυκλαδικής περιόδου (Overbeck

1989, 1). Το καλύτερα διατηρηµένο τµήµα του Μεσοκυκλαδικού ορίζοντα εντοπίστηκε στο ∆υτικό

Τοµέα  (Overbeck  1989,  1).  Σε  άλλα  σηµεία  εντοπίστηκαν  µεµονωµένοι  τοίχοι  και  δάπεδα  της

Περιόδου  IV (Overbeck 1989, 1).  Τα  οικιστικά  κατάλοιπα  είναι  εποµένως  γνωστά  σε  εντελώς

αποσπασµατικό  βαθµό.  Εντοπίστηκαν  όµως  τρία  νεκροταφεία  που  ήταν  σε  χρήση  στην  πρώιµη

Μεσοκυκλαδική εποχή, στην περιοχή εκτός των τειχών (Overbeck 1989, 2). Το τείχος διευρύνθηκε

σηµαντικά και ενισχύθηκε µε ορθογώνιους πύργους στα τέλη της Μεσοκυκλαδικής περιόδου και η

επέµβαση αυτή οριοθετεί τη Μεσοκυκλαδική Περίοδο V της Αγίας Ειρήνης (Davis 1986, 1). Οι δύο

αυτές Μεσοκυκλαδικές φάσεις,  IV και  V ήταν συνεχείς και δεν υπάρχουν ενδείξεις διακοπής της

εξέλιξης της ζωής στον οικισµό µεταξύ τους (Davis 1986, 1). Η πόλη επεκτάθηκε από τη φάση IV

προς τη φάση  V,  και δοµήθηκε πυκνά µε κτίρια που διέθεταν υπόγεια και ορόφους  (Davis 1986,

102). Από τη µελέτη της κεραµικής, κυρίως, τεκµηριώθηκαν οι σχέσεις της Μεσοκυκλαδικής Αγίας

Ειρήνης µε την Ηπειρωτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η επίδραση της τελευταίας στον

υλικό πολιτισµό του οικισµού εντατικοποιήθηκε στη διάρκεια των Περιόδων IV – V (Davis 1984,

103). Η καταστροφή της Μεσοκυκλαδικής πόλης πιθανώς οφείλεται σε σεισµό, και τα ερείπια των

κτιρίων  της  φάσης  αυτής  ισοπεδώθηκαν  κατά  την  Υστεροκυκλαδική  οικοδοµική  δραστηριότητα

(Davis 1984, 103)

Η  Υστεροκυκλαδική  φάση  της  Αγίας  Ειρήνης  είναι  η  καλύτερα  τεκµηριωµένη  όλων,  µε

εκτεταµένα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα σε όλη την χερσόνησο. Ανάµεσά τους ξεχωρίζει η λεγόµενη

Οικία  Α,  ένα  κτίριο  στα  νοτιοανατολικά  της  χερσονήσου,  που  µελετήθηκε  εκτενώς  και
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δηµοσιεύθηκε σε ειδικό τόµο (Cummer & Schofield 1984). Η Οικία Α γνώρισε πολλές οικοδοµικές

φάσεις από την Περίοδο VI έως και την Μυκηναϊκή Περίοδο VIII της Αγίας Ειρήνης. Πρόκειται για

ένα σύνθετο κτίριο που ενσωµατώνει υπόγεια, ισόγεια δωµάτια αλλά είχε και όροφο (Cummer &

Schofield  1984,  35-39).  Από  τα  πολλά  δωµάτια  του  κτιρίου  άλλα  έχουν  ερµηνευθεί  ως  χώροι

κατοίκησης  (domestic)  και  άλλα  ως  χώροι  βιοτεχνικής  δραστηριότητας  (industial)  (Cummer &

Schofield 1984, 39).  Μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων ξεχωρίζει η κλωστοϋφαντουργία, όπως

θα αναπτυχθεί και στην ανάλυση του Υστεροκυκλαδικού δείγµατος της Αγίας Ειρήνης. 

Στο κτίριο της Οικίας Α αντιπροσωπεύονται όλες οι Υστεροκυκλαδικές περίοδοι που έχουν

διακριθεί  στον  οικισµό,  δηλαδή  η  Περίοδος  VI,  η  VII  και  η  VIII.  Ένα  άλλο  κτίριο  ιδιαίτερης

σηµασίας  είναι  ο  Ναός,  στον  οποίο  βρέθηκαν  περίπου  50  πήλινα,  γυναικεία  ειδώλια  σχεδόν

φυσικού µεγέθους, χρονολογούµενα στην Υστεροκυκλαδική φάση του (Davis 2008, 196). 

ΙΙ. Τα σφονδύλια

Συνολικά το δείγµα από την Αγία Ειρήνη Κέας περιλαµβάνει 293 αντικείµενα. Τα 17 ή το

5,4% αποδίδονται στη ν Πρώιµη Εποχή του Χαλκού.  Από αποθέσεις Μέσης και Ύστερης Εποχής

του Χαλκού προέρχονται από 138 σφονδύλια αντίστοιχα, ή 47% του συνόλου.

α) Αποθέσεις Πρώιµης Εποχής του Χαλκού 
(αρ. κατ. 411 - 427)

Στο δείγµα από  την  Αγία  Ειρήνη  Κέας, περιλαµβάνονται 17 σφονδύλια που  αποδίδονται

στην Πρώιµη Εποχή του Χαλκού. Από αυτά εννέα είναι ακέραια και ένα είναι σχεδόν ακέραιο, ενώ

τα  υπόλοιπα  επτά  βρέθηκαν  σε  αποσπασµατική  κατάσταση.  Το  υλικό  κατασκευής  είναι  πηλός

διαφόρων  ποιοτήτων,  πορτοκαλόχρωµος,  από  καθαρός  µε  λίγα  εγκλείσµατα,  έως  σχεδόν

χονδροειδής. 

α. Τυπολογία

Η  τυπολογική  σύνθεση  του  συνόλου  των  17 αυτών  σφονδυλιών  περιλαµβάνει  τέσσερις

βασικούς τύπους : 1) τον κωνικό 2) το σφαιροειδή 3) τον αµφικωνικό και 4) τον κυλινδρικό.  Η

ποσοστιαία αντιπροσώπευση των βασικών τύπων στο σύνολο συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα :

ΚΩΝ ΣΦΑΙΡ ΑΜΦ ΚΥΛ

8 (47%) 4 (23%) 3 (17%) 2 (12%)

Οι παραλλαγές των βασικών τύπων αναφέρονται διεξοδικά παρακάτω, ανά βασικό τύπο.
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Κωνικός τύπος 

Στον κωνικό τύπο εµπίπτουν οκτώ  σφονδύλια. Από αυτά τέσσερα είναι πεπιεσµένα, τρία

κανονικής αναλογίας διαµέτρου -ύψους και ένα υψηλό. Το σφονδύλι µε τις υψηλές αναλογίες έχει

πεπλατυσµένο περιχείλωµα οπής και στα δύο άκρα. Επισηµαίνεται ότι στα κωνικά σφονδύλια µε

αρ.κατ.  420  και  421  η  οπή  δεν  είναι  διαµπερής.  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρατίθεται  η

τυπολογική ανάλυση και τα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Αγία Ειρήνη Κέας (ΠΕΧ) – Κωνικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=8)
Κωνικό Κανονικό 3 (αρ.κατ. 415, 420, 421)

Πεπιεσµένο 4 (αρ.κατ. 416, 417, 418, 419)
Κωνικό, 2 άκρα πεπλατυσµένα Υψηλό 1 (αρ.κατ. 413)

Σφαιροειδής τύπος 

Στο σφαιροειδή τύπο ανήκουν τέσσερα σφονδύλια. Και τα τέσσερα έχουν αναλογίες ψηλές.

Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρατίθεται  η  τυπολογική  ανάλυση  και  τα  αντίστοιχα  ποσοτικά

στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Αγία Ειρήνη Κέας (ΠΕΧ) – Σφαιροειδής τύπος – Παραλλαγές (Σ=4)
Σφαιροειδές Υψηλό 4 (αρ.κατ. 411, 412, 422, 423)

Αµφικωνικός τύπος 

Στον  αµφικωνικό  τύπο  εµπίπτουν  τρία  σφονδύλια.  Τα  δύο  από  αυτά  εµπίπτουν  στην

παραλλαγή  του  αµφικωνικού  συµµετρικού,  µε  κανονική  αναλογία  διαµέτρου  -  ύψους.  Το  τρίτο

είναι αµφικωνικό ασυµµετρικό, πεπιεσµένο. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η τυπολογική

ανάλυση και τα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Αγία Ειρήνη Κέας (ΠΕΧ) – Αµφικωνικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=3)
Αµφικωνικό, συµµετρικό Κανονικό 2 (αρ.κατ. 427)
Αµφικωνικό, ασυµµετρικό Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 414, 426)

Κυλινδρικός τύπος 

Στο σύνολο των 17 σφονδυλιών από τις Πρωτοκυκλαδικές αποθέσεις βρέθηκαν και δύο που

ανήκουν στον κυλινδρικό τύπο. Έχουν και τα δύο ψηλές αναλογίες.  Στον πίνακα που ακολουθεί

παρατίθεται η τυπολογική ανάλυση και τα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Αγία Ειρήνη Κέας (ΠΕΧ) – Κυλινδρικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=2)
Κυλινδρικό Υψηλό 2 (αρ.κατ. 424, 425)
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β. ∆ιακόσµηση – Φροντίδα επιφάνειας – Ίχνη χρήσης

Ένα µόνο σφονδύλι από τα 17 φέρει διακόσµηση (αρ.κατ. 414). Η τεχνική είναι η εγχάραξη

και η σύνταξη είναι περιµετρική, στον ώµο του αµφικωνικού σφονδυλιού, στο ένα άκρο µόνο. Το

σχέδιο είναι συνεχής τεθλασµένη γραµµή (ζιγκ-ζαγκ) (Wilson 1999, 163, Plate 101 : 342). 

Όλα  τα  σφονδύλια  αυτού  του  υποσυνόλου  έχουν  αδρώς  εξοµαλυσµένη  ή  αρκετά

εξοµαλυσµένη  επιφάνεια.  Ξεχωρίζουν,  λόγω  της  ιδιαίτερης  φροντίδας  που  τους  έχει  δοθεί,  τα

σφονδύλια µε αρ.κατ. 415, 417, 418, 421, και 426. Αυτά φέρουν επίχρισµα ή και ίχνη στίλβωσης. 

Ως προς τα ίχνη χρήσης, αποτµήσεις και αποφλοιώσεις φέρουν κυρίως στο ένα άκρο και

σπανιότερα και στα δύο άκρα (αρ.κατ. 424) τα περισσότερα από τα σφονδύλια αυτής της οµάδας.

Το σφονδύλι µε αρ.κατ. 421 που έχει µη-διαµπερή οπή, έχει ίχνη φθορά στο άτρητο στενό άκρο,

που  γίνονται  αισθητά  από  την  αλλαγή  χρώµατος  του  πηλού.  Φαίνεται  δηλαδή  σαν  να  έχει

αποφλοιωθεί κυκλική περιοχή στο άκρο αυτό. Πιθανώς αυτό το σφονδύλι, όπως και το παρόµοιό

του µε αρ.κατ. 420 να χρησιµοποιούνταν µε έναν άλλον τρόπο, όπως υποδεικνύει το γεγονός ότι η

οπή δεν είναι διαµπερής. Θα µπορούσε να στερεώνεται το αδράχτι και να γίνεται το γνέσιµο µε το

αδράχτι  και  το  σφονδύλι  να  στηρίζεται  σε  επιφάνεια,  και  όχι  να  αιωρείται.  Αυτός  ο  τρόπος

γνεσίµατος ενδείκνυται για πολύ λεπτές ίνες. Ωστόσο, αν και το σφονδύλι µε αρ. κατ. 421 είναι

αρκετά ελαφρύ και εποµένως κατάλληλο για λεπτές ίνες, το ίδιο δεν ισχύει για το σφονδύλι µε αρ.

κατ. 420, το οποίο είναι ένα αρκετά βαρύ σφονδύλι. Η υπόθεση χειρισµού των σφονδυλιών αυτών

κατ'αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να δοκιµαστεί πειραµατικά.

γ. Μετρολογία (Πίνακας Γραφηµάτων  4.9.α)

Η µετρολογική ανάλυση έγινε επί συνόλου 10 ακεραίων και σχεδόν ακεραίων αντικειµένων

(59% του Πρωτοκυκλαδικού υποσυνόλου).

∆ιάµετρος

Το εύρος τιµών διαµέτρου στα ακέραια / σχεδόν ακέραια σφονδύλια του Πρωτοκυκλαδικού

υποσυνόλου  της  Αγίας  Ειρήνης  ξεκινά  από  τα  2  και  φτάνει  στα  5,6  εκατοστά.  Ιδιαίτερες

συγκεντρώσεις µέσα σε αυτό το φάσµα δεν παρατηρούνται, ωστόσο προηγείται ποσοτικά η οµάδα

τιµών 2,6 – 3 εκατοστών.

Βάρος

Το εύρος τιµών βάρους ξεκινά από τα 6,6 και φτάνει στα 59,4 γραµµάρια.  Ούτε σε αυτή

την  περίπτωση  παρατηρούνται  ιδιαίτερες  συγκεντρώσεις.  Τα  σφονδύλια  µοιράζονται  περίπου

ισόποσα στο φάσµα, µεµονωµένα σε οµάδες τιµών από 30 γραµµάρια και πάνω, ανά δύο σε οµάδες
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τιµών από τα 25 γραµµάρια και κάτω, όπως απεικονίζεται και στο γράφηµα.

Ύψος

Το εύρος των τιµών ύψους ξεκινά από τα 1,3 και φτάνει στα 2,7 εκατοστά. Οι µεγαλύτερες

συγκεντρώσεις  παρατηρούνται  µεταξύ  των  2,1  και  2,5  εκατοστών.  Οι  συχνότερα

επαναλαµβανόµενη τιµή ύψους στο υποσύνολο αυτό είναι των 2,2 εκατοστών, παρά το γεγονός ότι

δε παρουσιάζει ιδιαίτερη συγκέντρωση (επαναλαµβάνεται τρεις φορές). 

∆ιάµετρος οπής
Το εύρος των τιµών διαµέτρου οπής αρχίζει από τα από τα 0,3 και φτάνει στο 1 εκατοστό.

Τα περισσότερα σφονδύλια του υποσυνόλου έχουν διάµετρο οπής 0,5 εκατοστών. 

Τα  γραφήµατα  του  Πίνακα  4.9.α  απεικονίζουν  τις  διακυµάνσεις  των  διαστάσεων  των

σφονδυλιών και τις ποσότητες ανά οµάδα τιµών. Από το πλέγµα των τιµών διαµέτρου και βάρους

και  την  κατανοµή  των  ακέραιων  /  σχεδόν  ακέραιων  σφονδυλιών  στους  λειτουργικούς  τύπους

προκύπτουν τρεις γενικές οµαδοποιήσεις των λειτουργικών τύπων του δείγµατος της ΠΕΧ Αγίας

Ειρήνης. Η πρώτη περιλαµβάνει τα µικρότερα µεγέθη του δείγµατος (λειτουργικοί τύποι 4β, 5γ, 6γ

και  6ε)  η  δεύτερη  µεσαία  µεγέθη  (λειτουργικοί  τύποι  7η,  8ζ)  και  η  τρίτη  τα  µεγαλύτερα  του

δείγµατος  (λειτουργικοί  τύποι  11λ  και  12ι).  Τεκµηριώνεται  εποµένως  γενικά  για  την

Πρωτοκυκλαδική  Αγία  Ειρήνη  µία  νηµατουργία  η  οποία  κάλυπτε  διαφορετικούς  στόχους  και

προϊόντα από πολύ λεπτά έως πολύ χοντρά. 

Ειδικώτερα  όµως,  εάν  ληφθεί  υπόψη  η  πρόσφατη  περιοδοποίηση  των  ΠΕΧ  αποθέσεων

κυρίως του ∆υτικού Τοµέα σε υπο-φάσεις (Wilson 2013, Tables 1-3), προκύπτει µία ενδιαφέρουσα

εικόνα της κατανοµής των λειτουργικών τύπων σε αυτές τις υπο-φάσεις : 

α) από αποθέσεις της Περιόδου ΙΙ προήλθε ένα ακέραιο σφονδύλι του λειτουργικού τύπου

7η (αρ.κατ. 412) και ένα αποσπασµατικό που ωστόσο ζυγίζει ήδη 58,9 γρ. (αρ.κατ. 415). Από άλλη

απόθεση της Περιόδου ΙΙ, η οποία ωστόσο δεν εξετάζεται στη νέα µελέτη του Wilson, προέρχεται

ένα  σχεδόν  ακέραιο  σφονδύλι  του  λειτουργικού  τύπου  11λ  (αρ.κατ.  417).  Εποµένως  για  την

Περίοδο ΙΙ τεκµηριώνονται µεγάλα µεγέθη σφονδυλιών  

β) από αποθέσεις της  πρώιµης Περιόδου ΙΙΙ ("ΙΙΙ  early") προήλθαν πέντε σφονδύλια, όλα

ακέραια / σχεδόν ακέραια, που εµπίπτουν στους εξής λειτουργικούς τύπους : 8ζ (αρ.κατ. 420), 4β

(αρ.κατ. 421), 6ε (αρ.κατ. 424 και 425) και 6γ (αρ.κατ. 426). Συγκριτικά προς εκείνα της Περιόδου

ΙΙ, τα µεγέθη αυτής της οµάδας είναι µικρότερα µε εξαίρεση ίσως εκείνο µε λειγουργικό τύπο 8ζ

γ)  τέλος,  από  αποθέσεις  της  ύστερης Περιόδου  ΙΙΙ  ("ΙΙΙ  late")  προέρχονται  τέσσερα

σφονδύλια,  τα  δύο  ακέραια  και  τα  δύο  αποσπασµατικά.  Τα  δύο  ακέραια  εµπίπτουν  στους
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λειτουργικούς  τύπους 5γ (αρ.κατ. 413) και 4β (αρ.κατ. 422), εποµένως εδώ διακρίνονται ακόµη

µκρότερα µεγέθη. Από τα δύο αποσπασµατικά το ένα, που σώζεται κατά το ήµισυ, αρχικά θα ήταν

εξίσου  µικρού  µεγέθους  (αρ.κατ.  414),  ενώ  το  άλλο  είναι  αρκετά  µεγαλύτερο  καθώς  και  στην

αποσπασµατική  του  µορφή  ζυγίζει  αρκετά  περισσότερο  από  τα  υπόλοιπα  αυτής  της  οµάδας

(αρ.κατ. 419). 

Επισηµαίνεται  ότι  τα  δύο  µεγαλύτερα  σφονδύλια,  των  λειτουργικών  τύπων  11λ  και  12ι

(αρ.κατ. 417 - 418), βρέθηκαν σε αποθέσεις που δεν επανεξετάστηκαν κατά την πρόσφατη µελέτη

του Πρωτοκυκλαδικού υλικού (Wilson 2013), και εποµένως διατηρούνται οι γενικοί  χρονολογικοί

τους χαρακτηρισµοί που αναφέρονται στη δηµοσίευση του 1999.

Με εξαίρεση τις τρεις τελευταίες περιπτώσεις σφονδυλιών όµως, και συνυπολογίζοντας την

αποκλιµάκωση  των  µεγεθών  που  µόλις  στοιχειοθετήθηκε  από  την  Περίοδο  ΙΙ,  στην  πρώιµη

Περίοδο  ΙΙΙ  εν  συνεχεία  στην  ύστερη Περίοδο  ΙΙΙ,  στο  στρωµατογραφηµένο  δείγµα  της  Αγίας

Ειρήνης µπορεί να διαγνωσθεί µία τεχνολογική διαφοροποίηση στη νηµατουργία της 3ης χιλιετίας. 

∆ιακρίνεται µία σταδιακή προτίµηση σε όλο και µικρότερα µεγέθη σφονδυλιών, γεγονός

που  µπορεί  να  ερµηνευθεί  ως  µία  τεχνολογική  εξέλιξη  που  στο  επίκεντρό  της  θα  είχε  την

δυνατότητα  πρόσβασης  σε  όλο  και  λεπτότερες  ίνες.  Είναι  πιθανόν  να  κατακτήθηκε  µία

τεχνογνωσία που αφορούσε  το στάδιο πριν από το γνέσιµο, δηλαδή είτε την τεχνική επεξεργασία

των ινών,  ζωϊκών  ή  φυτικών,  που  είχαν  συλλεχθεί µε σκοπό  να  γνεστούν,  είτε  την  δυνατότητα

εκτροφής  ή  διαλογής  προβάτων  που  να  αποδίδουν  λεπτότερη  ίνα,  στην  περίπτωση  των  ζωϊκών

ινών. 

δ. Συσχετισµός µεγεθών / τύπων

Ο κωνικός τύπος κατασκευαζόταν σε ποικιλία µεγεθών, από πολύ µικρά και ελαφριά έως

πολύ µεγάλα και βαριά. Πρόκειται για τον επικρατέστερο, αριθµητικά, τύπο του Πρωτοκυκλαδικού

δείγµατος, και για τον πλέον διαφοροποιηµένο ως προς το µέγεθος. Φαίνεται σαν να πρόκειται για

τον  κατ'εξοχήν  τύπο  σφονδυλιού  που  χρησιµοποιούταν  στον  οικισµό  σε  αυτήν  την  φάση,

κατάλληλο για το γνέσιµο όλων των ποιοτήτων νηµάτων.  Ο  σφαιροειδής απαντά µόνον σε  δύο

καλοδιατηρηµένα  παραδείγµατα,  και  στην  πραγµατικότητα  οι  τιµές  του  άνω  πίνακα  δεν

προσδιορίζουν  ένα  φάσµα  αλλά  δύο  συγκεκριµένες,  διαφορετικές  τάξεις  µεγέθους.  Σε  κάθε

περίπτωση, οι δύο αυτές τάξεις µεγέθους αντιστοιχούν σε πολύ µικρό / ελαφρύ και σε µεγάλο /

βαρύ σφονδύλι, εποµένως ο τύπος δεν φαίνεται να περιορίζεται σε µία λειτουργική δυνατότητα.

Οπωσδήποτε πάντως δεν παρουσιάζει τα µεγάλα µεγέθη που έχει ο κωνικός. Ο αµφικωνικός µόνο

ένα δείγµα σε καλή κατάσταση περιλαµβάνει, και το µέγεθος αυτού είναι σχετικά µικρό. Πρόκειται

λοιπόν  για  τύπο  που  φαίνεται  να  έχει  πιο  συγκεκριµένη  χρήση,  γεγονός  που  µαρτυρεί  τόσο  η
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περιορισµένη παρουσία του στο δείγµα, όσο και το µικρό µέγεθός του, καθώς τα µικρά σφονδύλια

έχουν  γενικά  µικρή  αντιπροσώπευση  στο  φάσµα  µεγεθών  του  Πρωτοκυκλαδικού  υποσυνόλου.

Τέλος  ο  κυλινδρικός  τύπος,  µε  εξίσου  µικρή  αντιπροσώπευση  στο  δείγµα,  απαντά  σε  µεγάλα,

σχετικά  µεγέθη,  όχι  όµως  στα  µεγαλύτερα  που  έχουν  καταγραφεί  από  τον  Πρωτοκυκλαδικό

οικισµό. Τα δύο καλοδιατηρηµένα δείγµατα του τύπου χαρακτηρίζονται από οµοιογένεια ως προς

τις τρεις παραµέτρους του µεγέθους, µε τιµές διαµέτρου, βάρους και ύψους που έχουν πολύ µικρή,

εάν όχι καθόλου, απόκλιση. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις παραπάνω παρατηρήσεις :

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ (εκ.) ΒΑΡΟΣ (γρ.) ΥΨΟΣ (εκ.)
ΚΩΝΙΚΟΣ 2 έως 5,6 6,6 έως 59,4 1,3 έως 2,4

ΣΦΑΙΡΟΕΙ∆ΗΣ 2 έως 3,5 7 έως 36,8 1,6 έως 2,7
ΑΜΦΙΚΩΝΙΚΟΣ 2,9 13,6 1,6
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟΣ 3 20,6 έως 23 2,1 έως 2,2

ε. ∆ιασπορά

Το  σφονδύλι  µε  αρ.κατ.  411 βρέθηκε  σε  απόθεση  που  χρονολογήθηκε  στη  φάση  Αγία

Ειρήνη  Ι,  η  οποία  εµπίπτει  στην  Τελική  Νεολιθική  (Wilson 1999,  1.  Wilson 2013,  385).  Το

αντικείµενο είναι σφαιροειδούς ψηλού τύπου, ακόσµητο, µε  βάρος 6,2 γρ. Σώζεται κατά το ήµισυ,

πράγµα που σηµαίνει ότι αρχικά δεν θα ξεπερνούσε σε βάρος τα 15 γρ. Πρόκειται εποµένως για ένα

σχετικά  µικρού  µεγέθους  σφονδύλι,  οπωσδήποτε  µικρότερο  από  εκείνα  που  µε  ασφάλεια

χρονολογούνται στις φάσεις της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού, και µάλιστα στην Πρωτοκυκλαδική

Ι (βλ. Κεφ. 4.5, Γκρόττα Νάξου). ∆εδοµένης τόσο της τυπολογίας του, όσο και του υπολογιζόµενου

αρχικού µεγέθους τους, εκφράζουµε εδώ την υπόθεση το αντικείµενο να ήταν µεταγενέστερο της

Τελικής Νεολιθικής και να είχε παρεισφρύσει στο στρώµα, καθώς οι αποθέσεις της Περιόδου Ι της

Αγίας Ειρήνης θεωρήθηκαν “µπαζώµατα” αδιευκρίνιστων ταφονοµικών συνθηκών ή χρονολογίας

(Wilson 1999, 6). Είναι πολύ πιθανό το σφονδύλι να προέρχεται από τον Πρωτοκυκλαδικό ορίζοντα

και για αυτό το λόγο συµπεριλήφθηκε στον κατάλογο της παρούσας µελέτης. 

Τα σφονδύλια των Πρωτοκυκλαδικών αποθέσεων της Αγίας Ειρήνης που περιλαµβάνονται

στον κατάλογο της διατριβής, κατανέµονται καταρχάς στις εξής περιοχές : α) στον ∆υτικό Τοµέα,

στα Πρωτοκυκλαδικά, αλλεπάλληλα κτίρια Ε, ED και  D (εικ. 33) β) ένα στο τείχος της Μεγάλης

Οχύρωσης, βόρεια του ∆υτικού Τοµέα γ) ένα στο βόρειο όριο της ∆υτικής Πλατείας και δ) τρία

στον νοτιοανατολικό τοµέα, όπου µεταγενέστερα κτίστηκε η Οικία Α.  Ειδικά σε ό,τι αφορά το

∆υτικό Τοµέα έχει ληφθεί υπόψη η πρόσφατη επαναδιαπραγµάτευση του υλικού (Wilson 2013).

Συγκεκριµένα η κατανοµή των σφονδυλιών έχει ως εξής  : 
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α) ∆υτικός Τοµέας –  κτίρια Πρώιµης Εποχής του Χαλκού

Στην  πρόσφατη  επανεξέταση  του  Πρωτοκυκλαδικού  υλικού  από  τον  ∆υτικό  Τοµέα  της

Αγίας Ειρήνης ο Wilson επισηµαίνει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό της κεραµικής από το σωζόµενο

τµήµα  του  Πρωτοκυκλαδικού  οικισµού  βρέθηκε  σε  δευτερογενείς  αποθέσεις  που  αποτελούσαν

συνήθως  οικοδοµικά  µπαζώµατα  (“building fill”,  Wilson 2013,  398).  Αυτό  ισχύει  και  για  τα

περισσότερα από τα σφονδύλια του καταλόγου. Έτσι ενώ έχουµε συγκεκριµένες πληροφορίες για

την απόθεση και για τα δωµάτια στα οποία βρέθηκαν τα αντικείµενα, στην ουσία έχουµε ελάχιστες

πληροφορίες για τους χώρους χρήσης τους, εφόσον ελάχιστα από αυτά βρέθηκαν σε πρωτογενείς

αποθέσεις.  Με αυτή την παρατήρηση δεδοµένη, η  κατανοµή τους έχει ως εξής : 

Τα σφονδύλια µε αρ.κατ. 412 και 415 βρέθηκαν σε µία από τις πρωϊµότερες αποθέσεις της

περιοχής  και σχετίζονται,  το πρώτο µε το  πρωϊµότερο οίκηµα της  περιοχής  αυτής, τη λεγόµενη

“Οικία Ε”, το δεύτερο µε τον δρόµο κοντά στο κτίριο.  To 412 βρέθηκε σε γέµισµα του φυσικού

βράχου κάτω από το δωµάτιο 2 της Οικίας Ε (απόθεση  AI), και το  415 σε γέµισµα του φυσικού

βράχου σε τµήµα της ∆υτικής Οδού (απόθεση  AC). Και οι δύο αποθέσεις αποδίδονται στη φάση

Αγία Ειρήνη ΙΙ – πρώιµη (Wilson 2013, 390:Table 2, 391:Table 3). Το πρώτο είναι ένα ακέραιο,

σφαιροειδές, υψηλό σφονδύλι, ακόσµητο, λειτουργικού τύπου 7ε. Το 415 είναι ένα  αποσπασµατικά

σωζόµενο, κωνικού τύπου σφονδύλι µεγαλύτερου µεγέθους, καθώς το σωζόµενο τµήµα έχει βάρος

µεγαλύτερο  από  το  βάρος  του  ακέραιου  σφονδυλιού  412.  Η  οικία  Ε  ήταν  ένα  κτίριο  που

χρησιµοποιήθηκε κατά την πρώιµη Περίοδο ΙΙ. 

Πάνω στην οικία Ε ανεγέρθηκε η οικία ED που χρονολογείται στην πρώιµη Περίοδο ΙΙΙ. Σε

χώρους της οικίας ED βρέθηκαν τα τέσσερα σφονδύλια µε αρ.κατ. 420, 421, 424 και 425 . Τα 420,

421, και  το  425 βρέθηκαν  στο  δωµάτιο  4,  στην  ίδια  απόθεση  (BO), ένα  στρώµα  καταστροφής

(Wilson 2013, 395 : “debris from the collapse and / or dismantling of its upper mudbrick story”)

επάνω  από  το  δάπεδο  του  δωµατίου,  που  αποδίδεται  στην  τελευταία  φάση  χρήσης  του  σπιτιού

(Wilson 2013, 407). Τα 420 και 421 είναι ακέραια µε µη-διαµπερή οπή. Εµπίπτουν στον κωνικό

τύπο και διαφέρουν ως προς το µέγεθος (λειτουργικοί τύποι 8ζ και 4β αντίστοιχα).  Το 425 είναι

επίσης ακέραιο, αλλά κυλινδρικού ψηλού τύπου, και εµπίπτει στο λειτουργικό τύπο 6ε. Όλα είναι

ακόσµητα. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο ίδιο δωµάτιο βρέθηκε συγκέντρωση

εννέα, συνολικά, πηλίνων αγνύθων, από τις οποίες οι έξι στην ίδια απόθεση (BO) και οι υπόλοιπες

τρεις στην αµέσως ανώτερη στρώση BP. Πρόκειται για µέρος του συνόλου των Πρωτοκυκλαδικών

αγνύθων της Αγίας Ειρήνης που χαρακτηρίστηκαν “ανατολίζοντος” τύπου (Davis 1984). Αξίζει να

σηµειωθεί ότι οι αποθέσεις BO και BP σύµφωνα µε τις πρόσφατες εκτιµήσεις δηµιουργήθηκαν από

την κατάρρευση του ορόφου του κτιρίου ED (Wilson 2013, 395).

Το σφονδύλι  424 βρέθηκε εντός του λεγόµενου “schist bin” στο δωµάτιο 3 (Wilson 1999,
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163). Είναι ακέραιο, υψηλού κυλινδρικού τύπου, ακόσµητο, και εµπίπτει και αυτό στο λειτουργικό

τύπο 6ε όπως και το 425. Το σφονδύλι 426 βρέθηκε στην περιοχή του δωµατίου 3, σε µία απόθεση

(AV)  που  χαρακτηρίζεται  ως  στρώση  εγκατάλειψης  ή  γεµίσµατος  (Wilson 2013,  394  :

“abandonment /  filling”) το οποίο σφράγισε την τελευταία φάση της προγενέστερης Οικίας Ε, εν

όψει της ανέγερσης του κτιρίου ED. Συνυπολογίζεται, έτσι µε τα σφονδύλια της πρώιµης Περιόδου

ΙΙΙ.  Το σφονδύλι είναι ακέραιο, αµφικωνικό, χωρίς διακόσµηση και σχετικά µικρό (λειτουργικός

τύπος 6γ). 

Τα  σφονδύλια  413, 414 και  419 βρέθηκαν  σε  µία  απόθεση   (BL) που  σχετίζεται  µε  το

δωµάτιο ED.3, αλλά εναποτέθηκε κατά την ανέγερση του κτιρίου της επόµενης φάσης, δηλαδή της

Οικίας D (περιοχή δωµατίου D.2) όµως το κεραµικό υλικό της απόθεσης είναι χαρακτηριστικό της

φάσης ΙΙ (Wilson 2013, 396 και 390 : Table 2).  Τα τρία αυτά σφονδύλια θα πρέπει να αποδοθούν

είτε στη Περίοδο ΙΙ, είτε στην Περίοδο ΙΙΙ της Αγίας Ειρήνης, δεδοµένου ότι αυτά τα αντικείµενα

γενικά µπορούν εύκολα να παρεισφρύσουν ή να αναµειχθούν µε υλικό ετεροχρονισµένο. Το ζήτηµα

της χρονολόγησης αυτής της απόθεσης στην Περίοδο ΙΙ ή στην Περίοδο ΙΙΙ της Αγίας Ειρήνης είναι

σηµαντικό,  διότι  στην  απόθεση  αυτή  εµφανίζεται  το  πρωϊµότερο,  και  µοναδικό  για  το

Πρωτοκυκλαδικό  σύνολο,  σφονδύλι  του  οικισµού,  µε  διακόσµηση  εγχάρακτη  στο  “ανατολίζον

ύφος” (αρ.κατ. 414). Τα χαρακτηριστικά των τριών αυτών αντικειµένων είναι τα εξής : τo 413 είναι

ακέραιο,  κωνικού  τύπου  υψηλής  παραλλαγής,  ακόσµητο  και  σχετικά  µικρό (λειτουργικός  τύπος

5γ).  Το  414 είναι  αποσπασµατικό,  αµφικωνικού  τύπου,  και  αποτελεί,  όπως  προαναφέρθηκε,  το

µοναδικό διακοσµηµένο σφονδύλι του Πρωτοκυκλαδικού συνόλου της Αγίας Ειρήνης. Τέλος, το

419 είναι  επίσης  αποσπασµατικό,  κωνικού  τύπου  και  ακόσµητο.  Ήταν  σαφώς  µεγαλύτερου

µεγέθους από τα άλλα δύο, δεδοµένου ότι ήδη στην αποσπασµατική του κατάσταση ζυγίζει σχεδόν

32 γρ.

Στην φάση Αγία Ειρήνη ΙΙΙ - ύστερη εµπίπτει η απόθεση (BC) του σφονδυλιού µε αρ.κατ.

422.  Η  απόθεση  βρέθηκε  εγγύς  του  νέου  κτιρίου  D,  πάνω  από  το  λεγόµενο  ∆υτικό  ∆ρόµο

(“Western Roadway”, Wilson 2013, 391:Table 3), και συγκεκριµένα στο νοτιοανατολικό άκρο του,

και θα πρέπει να επισηµανθεί ότι στη δηµοσίευση χαρακτηρίζεται ως διαταραγµένη (Wilson 1999,

258). Το εν λόγω αντικείµενο είναι ακέραιο, τύπου σφαιροειδούς υψηλού και µικρό (λειτουργικός

τύπος 4β). Θα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι η δηµοσίευση περιλαµβάνει άλλα δύο σφονδύλια από

την  ίδια  απόθεση (SF-340,  SF-351) τα  οποία ωστόσο  δεν  εντοπίστηκαν  στο Μουσείο Κέας  για

εξέταση. 

β) Τείχος Μεγάλης Οχύρωσης

Σε  επίχωση  εντός  του  τείχους  της  Μεγάλης  Οχύρωσης  που  χρονολογήθηκε  γενικά  στην
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Πρωτοκυκλαδική  φάση  ,  στα  βόρεια  του  ∆υτικού  Τοµέα,  βρέθηκε  το  σφονδύλι  427,  ένα

αποσπασµατικό, αµφικωνικό, ακόσµητο αντικείµενο. Η απόθεση είναι προφανώς δευτερογενής. 

γ) Βόρειο όριο ∆υτικής Πλατείας

Σε  απόθεση  της  περιοχής  αυτής  που  αποδόθηκε  στη  φάση  Αγία  Ειρήνη  ΙΙ  βρέθηκε  το

σφονδύλι µε αρ.κατ.  417. Είναι σχεδόν ακέραιο, κωνικό, ακόσµητο και είναι το µεγαλύτερο του

Πρωτοκυκλαδικού  υποσυνόλου  (λειτουργικός  τύπος  11λ).  ∆εν δίδονται περισσότες  πληροφορίες

για την απόθεση αυτή, αλλά πιθανότατα πρόκειται για διαταραγµένο στρώµα εφόσον βρέθηκαν και

όστρακα της περιόδου IV (Wilson 1999, 171). 

δ) Νοτιοανατολικός Τοµέας – κάτω από τα δωµάτια της µεταγενέστερης Οικίας Α

Τρία σφονδύλια του Πρωτοκυκλαδικού συνόλου του καταλόγου της διατριβής βρέθηκαν σε

αυτήν την περιοχή. Το ένα στην απόθεση DA, κάτω από το µεταγενέστερο δωµάτιο A16, τα άλλα

δύο  στην  απόθεση  DC κάτω  από  τα  µεταγενέστερα  δωµάτια  A17/18.  Στην  πρώτη  περίπτωση

πρόκειται  για  το  σφονδύλι  µε  αρ.κατ.  416,  ένα  αποσπασµατικό,  κωνικού  τύπου,  ακόσµητο

αντικείµενο,  που  οπωσδήποτε  ήταν  µεγάλου  µεγέθους  δεδοµένου  ότι  στην  αποσπασµατική  του

κατάσταση  ζυγίζει  ήδη  περίπου  39  γρ.  Τα  άλλα  δύο  σφονδύλια  µε  αρ.κατ.  418 και  423 που

βρέθηκαν σε γέµισµα µέσα και πάνω από αγωγούς (Wilson 1999, 219) είναι το µεν πρώτο ακέραιο,

κωνικού  τύπου,  ακόσµητο  και  µεγάλο  (λειτουργικός  τύπος  12ι),  το  δε  δεύτερο  αποσπασµατικό,

σφαιροειδούς τύπου και επίσης ακόσµητο.

στ΄. Σχολιασµός

Το υλικό που εξετάστηκε παραπάνω τεκµηριώνει τη χρήση του αδραχτιού µε σφονδύλι για

την προετοιµασία της κλωστής, ήδη από την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού στον οικισµό της Αγίας

Ειρήνης.  Χρησιµοποιούνταν  κυρίως  κωνικού  τύπου  σφονδύλια,  αλλά  υπήρχαν  και  λίγα

αµφικωνικά,  κυλινδρικά  και  σφαιροειδή.  Τα  κυρίαρχα  µεγέθη  υποδεικνύουν  µεγαλύτερη

εξοικείωση µε ίνες µάλλον σκληρές και χοντρές, και την τάση για παραγωγή χοντρών µάλλον, παρά

λεπτών κλωστών. 

Θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι τα περισσότερα από τα σφονδύλια του Πρωτοκυκλαδικού

συνόλου βρέθηκαν σε δευτερογενείς αποθέσεις. Μόνο στην περίπτωση του δωµατίου 4 του κτιρίου

ED φαίνεται  τα  αντικείµενα  να  ανήκουν  στην  οικοσκευή  του.  Στο  χώρο  αυτό  βρέθηκαν  τρία

σφονδύλια, τα δύο εκ των οποίων έχουν µη-διαµπερή οπή, γεγονός που ενδεχοµένως οφείλεται σε

µία διαφορετική τεχνική γνεσίµατος, µε στηριζόµενο και όχι αιωρούµενο αδράχτι. Στο δωµάτιο 4

του  σπιτιού  ED ελάµβαναν  χώρα  νηµατουργικές  και  υφαντουργικές  δραστηριότητες,  όπως
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µαρτυρεί και το σύνολο αγνύθων από την ίδια απόθεση. Εάν οι συνολικά εννέα αγνύθες (έξι από

την απόθεση BO απ'όπου και τα σφονδύλια, και τρεις από την ανωτέρω απόθεση BP) αντιστοιχούν

σε ένα χρηστικό σύνολο προορισµένο για έναν κάθετο αργαλειό, υπόθεση πολύ πιθανή εάν ληφθεί

υπόψη η µετρολογική οµοιογένεια των αγνύθων αυτών (Wilson 1999, 160-161), τότε θα πρέπει να

υποθέσουµε  µία  παραγωγή  στοχευµένη  στην  κάλυψη  των  οικιακών  αναγκών.  Σε  αυτήν  την

περίπτωση τα τρία σφονδύλια από πρωτογενείς  αποθέσεις  του  κτιρίου  ED συνιστούν ένα µικρό

σύνολο που ενισχύει την υπόθεση για παραγωγή οικιακής κλίµακας. Τα σφονδύλια του σπιτιού ED

χαρακτηρίζονται από  µετρολογική και γενικότερη οµοιογένεια, όπως συµβαίνει και µε τις αγνύθες,

άρα η εικόνα που σχηµατίζεται συνολικά για την υφαντουργική παραγωγή του σπιτιού κατά την

φάση αυτή, είναι µίας οριοθετηµένης και στοχευµένης παραγωγής, ως προς την ποιότητα και το

είδος των τελικών προϊόντων, νηµάτων και υφασµάτων. 

Όµως και τα σφονδύλια που βρέθηκαν σε δευτερογενείς αποθέσεις, κυρίως σε µπαζώµατα

διαµόρφωσης  χώρων  δίνουν  συµπληρωµατικές  πληροφορίες,  αν  όχι  για  την  οργάνωση  της

παραγωγής,  τουλάχιστον  για  την  ποιότητα  των  παραγόµενων  νηµάτων,  και  το  επίπεδο  της

τεχνολογίας της νηµατουργίας γενικότερα. Τα νήµατα που παράγονταν στο σπίτι  ED µπορούν να

θεωρηθούν ότι βρίσκονται στο µέσον του φάσµατος ποιοτήτων νηµάτων, µε τα ακόµη µεγαλύτερα

σφονδύλια  που  βρέθηκαν   στα  διάφορα  γεµίσµατα,  πιθανώς  πεταµένα  µετά  από  το  τέλος  της

χρήσης  τους,  να  υποδεικνύουν  µία  παραγωγή  περισσότερο  προσανατολισµένη  προς  την

επεξεργασία σκληρών ινών, οι οποίες πρέπει να ήταν περισσότερο διαθέσιµες από τις λεπτότερες,

εάν  κρίνουµε  από  τους  ποσοτικούς  συσχετισµούς  µεταξύ  µικρών  και  µεγάλων  σφονδυλιών.  Το

γεγονός ότι συνυπάρχουν και οι δύο κατηγορίες, αλλά σε άνισες ποσότητες, πιθανώς µαρτυρεί ότι

στον Πρωτοκυκλαδικό οικισµό της Αγίας Ειρήνης έχει µόλις αρχίσει να κατακτάται η τεχνογνωσία

για την παραγωγή λεπτότερων νηµάτων. Αν αυτή η τεχνογνωσία αφορά κυρίως την επιλεκτικότερη

διαλογή ερίου από την προβειά των προβάτων, ή αφορά τα στάδια  (και τις τεχνικές) επεξεργασίας

της τρίχας κατόπιν της συλλογής της, είναι κάτι που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µέσα από

την ανάλυση των σφονδυλιών. ∆εν είναι όµως αυτό το µοναδικό σενάριο ερµηνείας της εικόνας,

καθώς η συνύπαρξη και η αντιδιαστολή των µεγάλων και των µικρών σφονδυλιών θα µπορούσαν

ακόµη  να  σηµαίνουν  µία  διαφοροποίηση  µεταξύ  των  σκληρότερων,  κατά  γενική  παραδοχή,

φυτικών ινών (π.χ. λινάρι) και των λεπτότερων ζωϊκών ινών. 

Στο  σηµείο  αυτό  θα  επιστρέψουµε  στο  σφονδύλι  µε  αρ.κατ.  413,  που  βρέθηκε,  όπως

προαναφέρθηκε  σε  απόθεση  της  Τελικής  Νεολιθικής.  Λόγω  του  µικρού  του  θεωρούµε  ότι  το

σφονδύλι δεν είναι αντιπροσωπευτικό για τόσο πρώιµη εποχή. Το γεγονός αυτό τεκµαίρεται από τη

γενικότερη εικόνα που επικρατεί για τα πρώιµα σφονδύλια (ΠΕΧ Ι) τα οποία χαρακτηρίζονται από

τα µεγάλα µεγέθη τους. Η απόθεση στην οποία βρέθηκε, περιείχε κυρίως υλικό της φάσης Αγία
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Ειρήνη Ι, ωστόσο δεν έλειπαν και όστρακα της περιόδου ΙΙ (Wilson 1999, 168). Επαναλαµβάνουµε

εποµένως εδώ την υπόθεση το αντικείµενο να είχε παρεισφρύσει στην απόθεση µαζί µε το υλικό

της φάσης ΙΙ, και θεωρούµε πιθανότερη την απόδοσή του στην φάση Αγία Ειρήνη ΙΙ. 

β) Αποθέσεις Μέσης Εποχής του Χαλκού
 (αρ.κατ. 428-565)

Στο δείγµα από την Αγία Ειρήνη Κέας περιλαµβάνονται 138 σφονδύλια που χρονολογούνται

σε  αποθέσεις  αποκλειστικά  της  Μέσης  Εποχής  του  Χαλκού,  σύµφωνα  µε  τη  δηµοσίευση  της

ανασκαφής. Από αυτά 80 είναι ακέραια και 25 είναι σχεδόν ακέραια, ενώ αποσπασµατικά είναι 33.

Το υλικό κατασκευής είναι πηλός σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από µία στην οποία είναι λίθος

(αρ.κατ. 430). 

Οι πηλοί που έχουν χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή αυτών των σφονδυλιών είναι κυρίως

πορτοκαλί  και  καστανοί  µε  λίγα,  συνήθως,  εγκλείσµατα.  Σε  λίγες  περιπτώσεις  είναι

ανοιχτοκάστανοι ή κοκκινωποί (αρ.κατ. 448, 461, 465, 487, 499, 511, 512, 514, 517, 518, 519525,

527). 

α. Τυπολογία

Η  τυπολογική  σύνθεση  του  συνόλου  των  138 αυτών σφονδυλιών  περιλαµβάνει  τέσσερις

βασικούς τύπους : 1) τον αµφικωνικό 2) τον κωνικό 3) το σφαιροειδή και 4) τον κυλινδρικό.  Η

ποσοστιαία αντιπροσώπευση των βασικών τύπων στο σύνολο συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα :

 

ΑΜΦ ΚΩΝ ΣΦΑΙΡ ΚΥΛ

63 ( 46%) 59 (43%) 9 (6%) 7 (5%)

Οι παραλλαγές των βασικών τύπων αναφέρονται διεξοδικά παρακάτω, ανά βασικό τύπο.

Αµφικωνικός τύπος 

Τα  63 αµφικωνικά  σφονδύλια  µοιράζονται  περίπου  ισοµερώς  ανάµεσα  στην  αµφικωνική

συµµετρική  παραλλαγή  και  στην  αµφικωνική  ασυµµετρική  :  32  εµπίπτουν  στη  συµµετρική

παραλλαγή, και 31 στην ασυµµετρική. Από το σύνολο αυτής της οµάδας, τα 36 είναι ακέραια τα 12

είναι σχεδόν ακέραια και τα 15 είναι αποσπασµατικά.

Από  τα  32 αµφικωνικά  συµµετρικά  σφονδύλια  τα  11 παρουσιάζουν  κοιλότητα  στο  ένα

άκρο,  αν  και  στις  τέσσερις  από  τις  11  περιπτώσεις  η  κοιλότητα  αυτή  χαρακτηρίζεται

“εκφυλισµένη”, είναι δηλαδή ρηχή και στενή, σχηµατική. Παρατηρήθηκε επίσης µία περίπτωση µε
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διαµόρφωση “κολλάρου” στο ένα άκρο και τρεις όπου το περιχείλωµα είναι πεπλατυσµένο γύρω

από την οπή. Στην παραλλαγή των αµφικωνικών συµµετρικών κυριαρχούν τα σφονδύλια µε υψηλές

αναλογίες (12) και ακολουθούν τα πεπιεσµένα (10). Εκείνα µε κανονικές αναλογίες είναι οκτώ. 

Τα 31 αµφικωνικά ασυµµετρικά χαρακτηρίζονται σε µεγάλο ποσοστό από τη διαµόρφωση

κοιλότητας στο ένα άκρο, µε συνολικά 20 παραδείγµατα (σε οκτώ από τα οποία η κοιλότητα είναι

“εκφυλισµένη”). Πέντε σφονδύλια έχουν πεπλατυσµένο περιχείλωµα οπής στο ένα άκρο και ένα

έχει εκτός από κοιλότητα και διαµόρφωση “κολλάρου”. Σε αυτή την παραλλαγή κυριαρχούν τα

σφονδύλια  µε  κανονικές  και  µε  υψηλές  αναλογίες  (από  11 παραδείγµατα  η  κάθε  µία)  ενώ  τα

πεπιεσµένα είναι εννέα. 

Στο  σύνολο  των  αµφικωνικών  σφονδυλιών  κυριαρχούν  εκείνα  µε υψηλές  αναλογίες  που

αριθµούν 23 παραδείγµατα, ενώ τα “κανονικά” και τα πεπιεσµένα αριθµούν από 19 παραδείγµατα

η  κάθε  κατηγορία.  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρατίθεται  η  τυπολογική  ανάλυση  και  τα

αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Αγία Ειρήνη Κέας (ΜΕΧ) – Αµφικωνικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=63)
Αµφικωνικό Συµµετρικό (ΑΣ) Κανονικό 5 (αρ.κατ. 450, 464, 493, 522, 537)

Υψηλό 9 (αρ.κατ. 482, 483, 488, 536, 549, 550, 554, 559,
562)

Πεπιεσµένο 3 (αρ.κατ. 433, 449, 560)
ΑΣ, 1 άκρο κοίλο Πεπιεσµένο 7 (αρ.κατ. 465, 468, 474, 521, 535, 547, 558)
ΑΣ, 1 άκρο κοίλο (εκφυλισµένο) Κανονικό 2 (αρ.κατ. 434, 458 )

Υψηλό 2 (αρ.κατ. 432, 489)
ΑΣ, 1 άκρο “κολλάρο” Υψηλό 1 (αρ.κατ. 454)
ΑΣ, 1 άκρο πεπλατυσµένο Κανονικό 2 (αρ.κατ. 469, 555)
ΑΣ, 1 άκρο πεπλατυσµένο, 1 άκρο
κοίλο (εκφυλισµένο)

Κανονικό 1 (αρ.κατ. 527)

Αµφικωνικό Ασυµµετρικό (ΑΑ) Κανονικό 2 (αρ.κατ. 534, 544)
Υψηλό 4 (αρ.κατ. 443, 460, 520, 553)

ΑΑ, 1 άκρο κοίλο Κανονικό 1 (αρ.κατ. 451)
Υψηλό 3 (αρ.κατ. 439, 467, 495)
Πεπιεσµένο 7 (αρ.κατ. 446, 462, 470, 498, 524, 526, 539)

ΑΑ, 1 άκρο κοίλο (εκφυλισµένο) Κανονικό 5 (αρ.κατ. 455, 481, 497, 508, 518,
Υψηλό 1 (αρ.κατ. 519)
Πεπιεσµένο 2 (αρ.κατ. 436, 475)

ΑΑ, 1 άκρο πεπλατυσµένο Κανονικό 2 (αρ.κατ. 444, 523)
Υψηλό 3 (αρ. κατ. 485, 525, 548)

ΑΑ, 1 άκρο κοίλο και “κολλάρο” Κανονικό 1 (αρ.κατ. 476

Κωνικός τύπος 

Στην  οµάδα  των  Μεσοκυκλαδικών  σφονδυλιών  του  δείγµατος,  καταµετρήθηκαν  59

αντικείµενα που εµπίπτουν στον κωνικό τύπο. Από αυτά ακέραια είναι τα 31, σχεδόν ακέραια είναι

12 και αποσπασµατικά είναι τα 16. 

Από τα 59 κωνικά σφονδύλια, τα 51 έχουν κοιλότητα στο ένα άκρο, είτε ουσιαστική, είτε

σχηµατική (25 από αυτά έχουν κοιλότητα “εκφυλισµένη”). ΄Ενα άλλο χαρακτηριστικό της οµάδας
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αυτής είναι ο κεκλιµένος ώµος λίγο πριν από το φαρδύ άκρο. Η παραλλαγή αυτή ξεπερνά ποσοτικά

κατά  πολύ  τον  απλό  κωνικό  τύπο  (36  µε  κεκλιµένο  ώµο  έναντι  21  χωρίς).  Καταγράφηκαν

µεµονωµένες  περιπτώσεις  άλλων  µορφολογικών  λεπτοµερειών,  όπως  το  πεπλατυσµένο

περιχείλωµα της οπής στο ένα άκρο ή αυλακιά περιµετρικά πριν από το φαρδύ άκρο. 

Ως  προς  την  αναλογία διαµέτρου  / ύψους, τα 32 από  τα  59 σφονδύλια  έχουν  κανονικές

αναλογίες, ενώ τα ψηλά είναι 19 και τα πεπιεσµένα είναι 13.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η τυπολογική ανάλυση και τα αντίστοιχα ποσοτικά

στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Αγία Ειρήνη Κέας (ΜΕΧ) – Κωνικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=59)
Κωνικό Κανονικό 2 (αρ.κατ. 435, 453)

Υψηλό 4 (αρ.κατ. 438, 463, 541, 552)
Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 431)

Κωνικό, 1 άκρο κοίλο Κανονικό 4 (αρ.κατ. 459, 480, 532, 542)
Υψηλό 5 (αρ.κατ. 430, 486, 496, 530, 556)
Πεπιεσµένο 3 (αρ.κατ. 429, 440, 472)

Κωνικό, 1 άκρο κοίλο (εκφυλισµένο) Κανονικό 2 (αρ.κατ. 448, 510)
Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 445)

Κωνικό, µε κεκλιµένο ώµο Υψηλό 1 (αρ.κατ. 494)

Κωνικό, µε κεκλιµένο ώµο, 1 άκρο κοίλο Κανονικό 9 (αρ.κατ. 442, 447, 473, 478, 492, 499,
500, 501, 538)

Υψηλό 1 (αρ.κατ. 531)
Πεπιεσµένο 5 (αρ.κατ. 437, 452, 461, 466, 479)

Κωνικό,  µε  κεκλιµένο  ώµο,  1  άκρο  κοίλο
(εκφυλισµένο)

Κανονικό 14  (αρ.κατ.  502,  503,  504,  505,  506,
507, 510, 511, 512, 513, 514, 515,  517,
563)

Υψηλό 3 (αρ.Φκατ. 509, 516, 546)
Πεπιεσµένο 3 (αρ.κατ. 441, 457, 487)

Κωνικό, 1 άκρο πεπλατυσµένο Υψηλό 1 (αρ.κατ. 491)
Κωνικό, αυλάκωση πριν από το φαρδύ άκρο Κανονικό 1 (αρ.κατ. 529)

Σφαιροειδής τύπος 

Τα σφονδύλια του  δείγµατος  που  εµπίπτουν στο σφαιροειδή τύπο είναι εννέα. Από  αυτά

οκτώ  είναι  ακέραια  και  ένα  είναι  αποσπασµατικό.  Τα  δύο  έχουν  στο  ένα  άκρο  διαµορφωµένη

κοιλότητα.  Οκτώ  στα  εννέα  έχουν  ψηλές  αναλογίες.  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρατίθεται  η

τυπολογική ανάλυση και τα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Αγία Ειρήνη Κέας (ΜΕΧ) – Σφαιροειδής τύπος – Παραλλαγές (Σ=9)
Σφαιροειδές Υψηλό 7 (αρ.κατ. 456, 484, 490, 528, 533, 557, 564)
Σφαιροειδές, µε κοίλο άκρο Κανονικό 1 (αρ.κατ. 561)

Υψηλό 1 (αρ.κατ. 477)

Κυλινδρικός τύπος 

Επτά από τα σφονδύλια του Μεσοκυκλαδικού υποσυνόλου ανήκουν στον κυλινδρικό τύπο.

Από αυτά πέντε είναι ακέραια, ένα είναι σχεδόν ακέραιο και ένα αποσπασµατικό. Στα δύο από τα
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επτά  παρατηρήθηκε διαµόρφωση κοιλότητας  στο ένα άκρο, και άλλο ένα έχει και τα  δύο άκρα

κοίλα. Άλλες µορφολογικές ιδιαιτερότητες δεν παρατηρήθηκαν στον τύπ. 

Ως προς την αναλογία διαµέτρου / ύψους, κανονικές αναλογίες έχουν τα τρία από τα επτά,

ενώ  τα  άλλα  τρία  είναι  πεπιεσµένα  και  ένα  έχει  ψηλές  αναλογίες.  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί

παρατίθεται η τυπολογική ανάλυση και τα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Αγία Ειρήνη Κέας (ΜΕΧ) – Κυλινδρικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=7)
Κυλινδρικό Κανονικό 2 (αρ.κατ. 540, 543)

Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 471)
Κυλινδρικό, 1 άκρο κοίλο Κανονικό 1 (αρ.κατ. 545)

Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 551)
Κυλινδρικό, 2 άκρα κοίλα Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 565)
Κυλινδρικό / πηνιόσχηµο Υψηλό 1 (αρ.κατ. 428)

β. ∆ιακόσµηση – Φροντίδα επιφάνειας – Ίχνη χρήσης

Από  τα  138  σφονδύλια  του  υποσυνόλου  τα  47  φέρουν  διακόσµηση  (το  34%  του

Μεσοκυκλαδικού  υποσυνόλου). Η διακόσµηση εµφανίζεται σε σφονδύλια  διαφόρων  τύπων  (τον

αµφικωνικό,  τον  κωνικό,  τον  κυλιδρικό  και  το  σφαιροειδή).  Η  τεχνική  είναι  σε  συντριπτικό

ποσοστό  η  εγχάραξη,  µε  τις  εγχαράξεις  να  διατηρούν  σε  αρκετές  περιπτώσεις  ίχνη  υπόλευκης

ένθετης ουσίας στο εσωτερικό τους, και δευτερευόντως η στίξη και η πίεση (ενσφράγιστα σχέδια).

Η  σύνταξη  είναι  συνήθως  περιµετρική  στον  ώµο  του  σφονδυλιού,  και  στην  κατηγορία  των

αµφικωνικών σφονδυλιών καλύπτει σχεδόν αποκλειστικά µόνο το ένα άκρο του σφονδυλιού. Μόνο

σε  µία  περίπτωση  η  διακόσµηση  καταλαµβάνει  και  τους  δύο  κώνους  αµφικωνικού  σφονδυλιού

(αρ.κατ. 522).

Το πλέον επαναλαµβανόµενο µοτίβο είναι οι ακτινωτές εγχαράξεις περιµετρικά στον ώµο

του σφονδυλιού, που παρουσιάζεται αρκετά συχνά και στην παραλλαγή των λοξών, ρηχών αµυχών.

Παρόµοια είναι και η διακόσµηση µε εγκοπές / ρηχές αυλακιές παρατακτικά στην περιφέρεια που

αλλοιώνουν  τη  µορφή  της  κάτοψης  του  σφονδυλιού  διαµορφώνοντάς  την  “οδοντωτή”.  Απαντά

επίσης η συνεχής τεθλασµένη γραµµή περιµετρικά στον ώµο του σφονδυλιού που σχηµατίζει το

“αρνητικό” σχέδιο αστεριού γύρω από την οπή. Η τεθλασµένη γραµµή ταξινοµείται και ως σηµείο

κεραµέως (Lindblom 2001, Plate 63-1039). Ακόµη απαντούν καµπυλόγραµµα µοτίβα όπως οι οπές

και  οι  εµπίεστοι  κύκλοι,  σε  µία  περίπτωση  σε  συνδυασµό  µε  ακτινωτές  εγχαράξεις,  σύνθεση

γνωστή και από την Τροία ΙΙd-IIg (Blegen 1950 Vol.I.2, 367 : 35.266, 35.55 και 368 : 35.211) αλλά

και  από  το  Ηραίο  Σάµου  (βλ.αρ.κατ.  244).  Γωνιώδεις  εγχαράξεις  περιµετρικά  στον  ώµο  του

σφονδυλιού είναι άλλο ένα σχετικά σύνηθες σχέδιο. Σε ορισµένες από τις διαµορφούµενες γωνίες

έχει επιπλέον χαραχτεί εσωτερική ευθεία που “κρέµεται” από την κορυφή της “γωνίας” (αρ.κατ.
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434). Το µοτίβο αυτό απαντά και ως σηµείο κεραµέως σε σκεύη (Lindblom 2001, Plate 64), αλλά

έχει βρεθεί και χαραγµένο σε αγνύθα (Schofield 2011, Plate 68 : 1587. Επίσης Plate 76 : 1961). Η

πρωϊµότερη  παρουσία  του  σχεδίου  αυτού  σε  κεραµική  χρονολογείται  στην  Πρώιµη  Εποχή  του

Χαλκού  (Ντούµας  1977). Το  σχέδιο  των  διάγραµµων  τριγώνων απαντά  µόνο  σε µία  περίπτωση

(αρ.κατ. 457). Ιδιαίτερη είναι η διακόσµηση µε εµπίεστο, επίµηκες (έως παραλληλόγραµµο) λεπτό

αντικείµενο,  είτε  παρατακτικά  στον  ώµο,  είτε  ανά  ζεύγη  αντιδιαµετρικά  της  οπής,  σε

προσανατολισµό κάθετο προς την ακτίνα του κύκλου. Επισηµαίνεται ότι από το σύνολο των 47

διακοσµηµένων σφονδυλιών τα 20 αποτελούν επιµέρους οµάδα από την άποψη της  προέλευσης

καθώς βρέθηκαν όλα µαζί, µε επιπλέον ένα ακόσµητο, ως κτέρισµα στον τάφο 21 (Overbeck 1989,

199). Από τα 20 αυτά σφονδύλια, τα 17 φέρουν το σχέδιο των ακτινωτών εγχαράξεων, και τα λοιπά

τρία φέρουν γωνιώδεις εγχαράξεις περιµετρικά στον ώµο. 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα διακοσµητικά σχέδια του Μεσοκυκλαδικού υποσυνόλου

της Αγίας Ειρήνης, ανά αριθµό καταλόγου :

Πίνακας διακόσµησης σφονδυλιών ΜΕΧ Αγίας Ειρήνης

Βασικό σχέδιο διακόσµησης Αριθµός καταλόγου
Εγχάρακτες γωνίες 434, 451, 508, 515, 519
∆ιάγραµµα τρίγωνα 457
Εγκοπές / ρηχές αυλακιές / αµυχές 452, 473, 498, 554, 547
Συνεχή τρίγωνα ("τεθλασµένη") 461, 462, 476, 479
Ακτινωτές εγχαράξεις ή αµυχές 464, 466, 486, 500 - 507, 509 - 514, 516 - 518, 528, 531, 537,

539
Ακτινωτές  εγχαράξεις  και

εµπίεστοι κύκλοι ή  στικτές οπές
433, 553

Στικτές οπές 522, 555
Εµπίεστα  σχέδια  (οπές,  επιµήκεις
βαθύνσεις,παραλληλόγραµο)

495, 521, 561

Ως προς τη φροντίδα της επιφάνειας πέραν της διακόσµησης, σε γενικές γραµµές το σύνολο

χαρακτηρίζεται από µία οµοιογένεια ως προς την ποιότητα κατασκευής, καθώς  παρατηρήθηκε ότι

τα  περισσότερα  σφονδύλια  του  συνόλου  αυτού  έχουν  εξοµαλυνθεί  αρκετά.  Λίγες  είναι  οι

περιπτώσεις όπου το πλάσιµο και η επιφάνεια είναι αδρά, ενώ λίγα επίσης έχουν επίχρισµα ή και

στίλβωση (434, 439, 443, 460, 467, 488, 490, 501, 503, 522, 526, 534, 538, 539, 555).

Στα αντικείµενα που  τα ίχνη φθοράς  είναι διαγνώσιµα παρατηρούνται οι αποτµήσεις  και

αποφλοιώσεις που συνήθως φέρουν τα σφονδύλια στο περιχείλωµα της οπής, στο ένα ή και στα δύο

άκρα.  Ορισµένα  σφονδύλια  µε  κοίλο  άκρο  φέρουν  αποφλοιώσεις  στην  τροπίδωση  του  κοίλου

(αρ.κατ. 434, 436, 437, 455, 465, 467, 477, 478, 481, 482, 497, 508, 519, 526, 532, 538, 545).  

182



γ. Μετρολογία (Πίνακας Γραφηµάτων 4.9.β)

Η  µετρολογική  ανάλυση  έγινε  επί  συνόλου  105  ακεραίων  και  σχεδόν  ακεραίων

αντικειµένων (76% του Μεσοκυκλαδικού υποσυνόλου).

∆ιάµετρος

Στο  Μεσοκυκλαδικό  υποσύνολο  της  Αγίας  Ειρήνης  η  διάµετρος  των  ακεραίων  /  σχεδόν

ακεραίων σφονδυλιών κυµαίνεται µεταξύ 1,7 και 5,1 εκατοστών. Οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις

παρατηρούνται µεταξύ 2,6 και 3,5 εκατοστών, ενώ από την τιµή των 3,6 εκ. και πάνω οι ποσότητες

µειώνονται  αισθητά.  Αντιθέτως,  στην  άλλη  πλευρά  του  φάσµατος,  σε  τιµές  µικρότερες  των  2,6

εκατοστών, παρατηρούνται αξιόλογες συγκεντρώσεις (δηλαδή στις οµάδες τιµών 1,6 – 2,5 εκ.).  Οι

συχνότερα επαναλαµβανόµενες τιµές µέσα σε αυτό το φάσµα είναι των 2,4 εκ., των 3,5 εκ. και των

1,9 / 2,8 / 3,1 εκ.

Βάρος

Το εύρος των τιµών βάρους ξεκινά από τα 2,6 γρ. και φτάνει στα 79,4 γρ. Οι µεγαλύτερες

συγκεντρώσεις  παρατηρούνται  από  την  αρχή  του  φάσµατος  µέχρι  τα  20 γραµµάρια,  και  ειδικά

µεταξύ  10 και  15 γραµµαρίων.  Αραιώνουν  σηµαντικά  οι  συγκεντρώσεις  από  την  τιµή  των  20

γραµµαρίων και άνω, αποτελούν, δε, µεµονωµένες περιπτώσεις ανά οµάδα τιµών, από τα 55 γρ. και

ως το τέρµα του φάσµατος.

Ύψος

Το εύρος των τιµών ύψους ξεκινά από τα 1,1 εκατοστά και φτάνει έως τα 3,4 εκατοστά. Οι

µεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρούνται από την αρχή του φάσµατος έως και τα 2 εκατοστά,

ενώ από την τιµή των 3,1 εκ.και πέρα µειώνονται αισθητά. Οι συχνότερα επαναλαµβανόµενες τιµή

είναι των 1,5 εκ. (11 φορές).

∆ιάµετρος οπής
Στο υποσύνολο αυτό η διάµετρος της οπής κυµαίνεται µεταξύ 0,4 και 0,9 εκατοστών. Τα

περισσότερα σφονδύλια συγκεντρώνονται στην τιµή των 0,5 και των 0,6 εκατοστών (28 και 23

αντικείµενα αντίστοιχα).

Τα  γραφήµατα  του  Πίνακα  4.9.β  απεικονίζουν  τις  διακυµάνσεις  των  διαστάσεων  των

σφονδυλιών και τις ποσότητες ανά οµάδα τιµών. Όπως φαίνεται στο πλέγµα τιµών διαµέτρου και

βάρους αλλά και στο γράφηµα κατανοµής  των  σφονδυλιών σε λειτουργικούς  τύπους, το δείγµα

ακεραίων  /  σχεδόν  ακεραίων  σφονδυλιών  από  το  Μεσοκυκλαδικό  ορίζοντα  της  Αγίας  Ειρήνης

περιλαµβάνει  σφονδύλια  που  κατανέµονται  σε  ένα  ευρύ  φάσµα  λειτουργικών  τύπων  και
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αντίστοιχων µεγεθών (4α έως 11ξ). Ωστόσο η µεγαλύτερη πυκνότητα παρατηρείται στην περιοχή

του  φάσµατος  που  περιλαµβάνει  τους  λειτουργικούς  τύπους  4α  ως  8η,  ενώ  εντελώς  σποραδική

είναι η κατανοµή των σφονδυλιών σε µεγαλύτερα µεγέθη. 

Οι λειτουργικοί τύποι 4α και 5 που αντιστοιχούν σε µικρά µεγέθη σηµειώνουν αυξηµένες

ποσότητες, όπως και ο λειτουργικός τύπος 6γ. Θα πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι οι αυξηµένες

ποσότητες  ειδικά  του  λειτουργικού  τύπου  οφείλεται  στο  ταφικό  σύνολο  του  τάφου 24  (βλ.

∆ιασπορά).

Μεγάλη πυκνότητα παρατηρείται όµως και σε άλλες περιοχές του φάσµατος, που µάλιστα η

κατανοµή  αυτή  οµαδοποιείται  στις  εξής  συγκεντρώσεις  :  µία  οµάδα  συγκεντρώσεων  στους

λειτουργικούς τύπους 6β ως 6ε, µία οµάδα στους λειτουργικούς τύπους 7γ ως 7ζ και 8ε ως 8η.

Αυτοί οι λειτουργικοί τύποι αντιστοιχούν σε ένα φάσµα µεγεθών από µικρά και σχετικά µικρά ως

µεσαία  και  σχετικά  µεγάλα.  Εποµένως  για  το  Μεσοκυκλαδικό  ορίζοντα  του  οικισµού

τεκµηριώνεται µία ποικίλη νηµατουργική παραγωγή µε έµφαση σε λεπτά και µεσαίας ποιότητας

νήµατα, και κατ'εξαίρεση σε χοντρότερες ποιότητες. 

δ. Συσχετισµός µεγεθών / τύπων

Όπως  φαίνεται  και  στον  παρακάτω  πίνακα,  ο  αµφικωνικός  και  ο  κωνικός  τύπος

παρουσιάζουν  παρόµοια  φάσµατα  τιµών,  µε  µικρή  απόκλιση,  και  στις  τρεις  παραµέτρους  του

µεγέθους. Φαίνεται εποµένως ότι οι δύο αυτοί τύποι ήταν ισοδύναµοι από λειτουργικής άποψης.

Όµως  δεν  προκύπτει  το  ίδιο  συµπέρασµα  από  τη  σύγκριση  φασµάτων  τιµών  µεταξύ  του

αµφικωνικού / κωνικού και του σφαιροειδούς ή του κυλινδρικού τύπου. Ο µεν σφαιροειδής έχει

στενότερα  φάσµατα  τιµών  σε  όλες  τις  παραµέτρους  του  µεγέθους,  ο  δε  κυλινδρικός  ακόµη

στενότερα. Εποµένως, ο σφαιροειδής τύπος, και πολύ περισσότερο ο κυλινδρικός, δεν υπερβαίνουν

ποτέ ένα συγκεκριµένο µέγεθος ώστε να φτάσουν στα µεγάλα µεγέθη του αµφικωνικού / κωνικού.

Ωστόσο είναι επίσης εµφανές ότι τα µικρότερα µεγέθη του συνόλου απαντούν στον αµφικωνικό και

τον κωνικό  τύπο.  Φαίνεται εποµένως  ότι  οι δύο αυτοί τύποι  ήταν  εύχρηστοι για την  παραγωγή

ποικίλων ποιοτήτων νηµάτων, ενώ ο σφαιροειδής και ο κυλινδρικός είχαν πιο συγκεκριµένη χρήση.

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει αυτές τις παρατηρήσεις : 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ (εκ.) ΒΑΡΟΣ (γρ.) ΥΨΟΣ (εκ.)
ΑΜΦΙΚΩΝΙΚΟΣ 1,7 έως 5,1 3,6 έως 73 1,1 έως 3,4
ΚΩΝΙΚΟΣ 1,7 έως 4,9 2,6 έως 79,4 1,1 έως 3,1
ΣΦΑΙΡΟΕΙ∆ΗΣ 2,2 έως 4,1 8,3 έως 55,9 1,6 έως 3,3
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟΣ 2,4 έως 3,5 9,6 έως 29,3 1,4 έως 2,1
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ε. ∆ιασπορά

Τα  138  σφονδύλια  των  Μεσοκυκλαδικών  αποθέσεων  βρέθηκαν  διάσπαρτα  σε  αρκετές

διαφορετικές περιοχές του οικισµού. Εκτός από την εκτεταµένη οριζόντια διασπορά, τα σφονδύλια

του Μεσοκυκλαδικού υποσυνόλου έχουν και κάθετη διασπορά σε διαφορετικές αποθέσεις ακόµη

και  εντός  του  ίδιου  χώρου.  Κρίνεται  σκόπιµο  για  την  ξεκάθαρη  διαπραγµάτευση  αυτής  της

πολύπλοκης κατανοµής, να παρατεθούν τα σχετικά στοιχεία µε βάση τη χρονολογική διάκριση της

ΜΕΧ  στις  δύο  φάσεις  IV και  V.  Ως  βασικό  κριτήριο  διάκρισης  µεταξύ  των  δύο  φάσεων

αποσαφηνίστηκε  από  τον  Caskey η  ανέγερση  της  λεγόµενης  “Μεγάλης  Οχύρωσης”  /  “ Great

Fortifications” της φάσης V. O Davis διευκρινίζει ότι η διάκριση είναι καθαρά αρχιτεκτονική, και

ότι δεν τεκµαίρεται καµία διακοπή στη ζωή του οικισµού από τη φάση IV στη φάση V. Ωστόσο το

τέλος της φάσης V προσδιορίζεται στον υλικό πολιτισµό από την πρωιµότερη εµφάνιση εισηγµένης

Υστεροµινωϊκής ΙΑ κεραµικής (Davis 1986, 1). 

Σχετικά  µε  τη  φάση  V διευκρινίζεται  επίσης  ότι  επεβίωσαν  ελάχιστες  πρωτογενείς

αποθέσεις  µε  αντικείµενα  in situ,  επειδή  ακολούθως  µίας  µεγάλης  καταστροφής,  πιθανώς  από

σεισµό, τα ερείπια ισοπεδώθηκαν προκειµένου να γίνουν επιδιορθώσεις στον οικισµό (Davis 1986,

1).  Με  το  δεδοµένο  αυτό  υπόψη,  προχωρούµε  στην  παράθεση  των  δεδοµένων  της  µελέτης

διασποράς (εικ. 34) : 

Τα  σφονδύλια  από  αποθέσεις  της  φάσης    IV  (92  συνολικά)  προέρχονται  από  τις  εξής

περιοχές: α) από την περιοχή του κτιρίου  CJ στο ∆υτικό Τοµέα του οικισµού β) από την περιοχή

επάνω  από  τα  αλλεπάλληλα  Πρωτοκυκλαδικά  κτίρια  Ε/ED/D γ)  από   την  περιοχή  πέριξ  του

Οχυρωµατικού  Τείχους  δ)  από  τα  βαθύτερα  στρώµατα  του  δωµατίου  F6   ε)  από  τα  βαθύτερα

στρώµατα της Οικίας Α στ') από την περιοχή του κτιρίου Β ζ) του κτιρίου G η) του κτιρίου L και θ)

από τον τάφο 24 του “ανατολικού νεκροταφείου”. 

Τα σφονδύλια από αποθέσεις της φάσης   V (46 συνολικά) προέρχονται α) από το κτίριο EJ

β) από την περιοχή του κτιρίου C γ) από την περιοχή του κτιρίου J δ) του κτιρίου Ν ε) κάτω από το

δωµάτιο Z12 και στ') από την περιοχή της Οικίας Α. 

Φάση   IV

α) Η πρώτη  συγκέντρωση  παρατηρείται στο  κτίριο  CJ στο  δυτικό τµήµα  του  οικισµού.

Πρόκειται  για  ένα  µονόχωρο  κτίριο  που  χτίστηκε  στην  αρχή  της  περιόδου  και  είχε  δύο

κατασκευαστικές φάσεις (Overbeck 1989, 2-3). Από τα σφονδύλια του καταλόγου που εµπίπτουν

στη  Μεσοκυκλαδική  Αγ.Ειρήνη,  έξι  βρέθηκαν  εκεί  (αρ.κατ.  428-433),  αλλά  σε  τέσσερις

διαφορετικές αποθέσεις που ανταποκρίνονται η κάθε µία σε διαφορετική “στιγµή” της αποθετικής
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διαδικασίας  /  ιστορίας  του  χώρου.  Έτσι, ένα  αποσπασµατικό  σφονδύλι  βρέθηκε  στην  βαθύτερη

απόθεση  C (στρώµα καταστροφής της δεύτερης φάσης του δωµατίου), ένα σχεδόν ακέραιο στην

αµέσως ανώτερη απόθεση Ε (απόθεση της υπαίθριας “κουζίνας” που διαµορφώθηκε στον ίδο χώρο

στη  φάση  IVb),  ένα  σχεδόν  ακέραιο  στην  απόθεση  H (απόθεση  επίστρωσης  επί  του

κατεστραµµένου  κτιρίου  CJ)  και  τρία  σφονδύλια,  δύο  ακέραια  και  ένα  αποσπασµατικό,  στην

απόθεση G (απόθεση εγκατάλειψης της περιοχής, επί της “κουζίνας”). Πρωτογενείς αποθέσεις είναι

πιθανώς οι  C και Ε. Οι τύποι που επικρατούν είναι ο κωνικός και ο αµφικωνικός, αλλά ένα είναι

κυλινδρικό. Τα µεγέθη των καλoδιατηρηµένων εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους 7ε, 8η, 7δ,

και  6γ,  που  αντιστοιχούν  κυρίως  σε  µεγέθη  µεσαία.  Από  τα  έξι  σφονδύλια  µόνο  ένα  είναι

διακοσµηµένο. 

β)  Η  περιοχή  πάνω  από  το  κτίριο  E απέδωσε  γενικά  22 σφονδύλια  από  αποθέσεις  της

φάσης  IV (αρ.κατ.  434  –  455).  Πρόκειται  για  µία  περιοχή  η  οποία  γνώρισε  αλλεπάλληλες

διαµορφώσεις  από  την  αρχή  της  φάσης  IV ως  το  τέλος  της,  µε  κατά  τόπους  πολύπλοκη  και

δυσανάγνωστη  στρωµατογραφία  (βλ.για  παράδειγµα  Overbeck 1989,  46)  :  εξωτερικοί  χώροι  /

λιθοστρώσεις δρόµων, αποθετικοί βόθροι, ανέγερση τοίχων / δωµατίων (Overbeck 1989, 3-4). 

Από τα  22 σφονδύλια τα 17 έχουν καλή  διατήρηση. Μόνο τρία  από  τα είκοσι δύο είναι

διακοσµηµένα.  Τα  περισσότερα  βρέθηκαν  διάσπαρτα  σε  δευτερογενείς  αποθέσεις,  δηλαδή  σε

βόθρους και επιστρώσεις βόθρων ή δρόµων ή µέσα σε µπαζώµατα χώρων (αρ.κατ. 434 – 441 και

448  -  455).  Έξι  από  τα  είκοσι  δύο  (αρ.κατ.  442  -  447)  σχετίζονται  µε  εσωτερικό  χώρο,  και

συγκεκριµένα  µε  το  δωµάτιο  W.41, και  είναι  πολύ  πιθανόν  να  βρέθηκαν  στην  πρωτογενή  τους

απόθεση (ανήκουν όλα στην ίδια επίχωση AC) αλλά επισηµαίνεται ότι δεν εντοπίστηκε το δάπεδο

του  δωµατίου,  και  επιπλέον  πρέπει  να  λαµβάνεται  υπόψιν  το  γεγονός  ότι  το  βόρειο  µισό  του

δωµατίου καταλάµβαναν κατάλοιπα της πρώιµης οχύρωσης (βλ. Overbeck 1989, 70).  Σηµειώνεται

ότι δεν αναφέρονται αγνύθες από την απόθεση αυτή. 

Στο σύνολο των 22 σφονδυλιών µόνο τρία είναι διακοσµηµένα. Ως προς τα µεγέθη τους,

και λαµβάνοντας υπόψιν τα ακέραια και σχεδόν ακέραια, το σύνολο γενικά χαρακτηρίζεται από µία

ποικιλία (λειτουργικοί τύποι κατά αύξ. αρ. καταλόγου :  7ε, 7στ, 6γ, 6γ, 6γ, 5β, 7ε, 6γ, 6γ, 7στ, 7ε,

7γ,  5β,  6γ,  7δ,  10ο  και  4α).  Η  έµφαση  είναι  στα  µικρότερα  µεγέθη,  κυρίως  στο  µέγεθος  που

αντιστοιχεί στο λειτουργικό τύπο 6γ. Το µεγαλύτερο µέγεθος (λειτ.τύπος 10ο) αντιπροσωπεύεται

µόνο  από  ένα  σφονδύλι  (αρ.κατ.  453).   Η  µικρή  οµάδα  σφονδυλιών  του  δωµατίου  W.41 που

πιθανώς  συνιστά τµήµα  “οικοσκευής” περιλαµβάνει  δύο σφονδύλια  λειτουργικού  τύπου  6γ,  ένα

λειτουργικού τύπου 5β, δύο µε λειτουργικό τύπο 7ε και ένα µε λειτουργικό τύπο 7στ (και το έκτο

είναι  αποσπασµατικό).  Φαίνεται  ότι  µοιράζονται  τα  σφονδύλια  δηλαδή,  σε  δύο  κατηγορίες,  µία

κατηγορία  µικρότερων  και  µία  κατηγορία  µεγαλύτερων  µεγεθών.   Στην  τυπολογική  σύσταση
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αντιπροσωπεύονται εξίσου ο αµφικωνικός και ο κωνικός τύπος, τόσο στο γενικό σύνολο των 22

σφονδυλιών της περιοχής του κτιρίου Ε, όσο και στην οµάδα του δωµατίου W.41.

γ) Στην  περιοχή εσωτερικά του  Οχυρωµατικού Τείχους και συγκεκριµένα στην περιοχή

όπου βρέθηκε ένας κλίβανος, βαθύτερα από τα µεταγενέστερα δωµάτια W.20 – W.22 (“The Room

with the Oven, and Evnirons”, Overbeck 1989, 91-92), αποδίδονται πέντε σφονδύλια, τέσσερα σε

καλή κατάσταση και ένα αποσπασµατικό (αρ.κατ. 456 - 460). Αυτά βρέθηκαν σε αποθέσεις που

σχετίζονται µε τη διαµόρφωση ή την καταστροφή του πρώιµου τείχους, καθώς και µε την περιοχή

πέριξ του κλιβάνου. Τα σφονδύλια αποδίδονται κυρίως σε στρωµατογραφικώς διακριτές αποθέσεις

(AQ,  AR AT,  AX),  αλλά  δεν  είναι  σαφής  η  οριοθέτηση  των  χώρων  /  δωµατίων  στα  οποία

αντιστοιχούν οι αποθέσεις αυτές, πέραν του ότι βρίσκονται στην εγγύτητα του κλιβάνου (Overbeck

1989, Plates 6,8). Τέσσερα από τα πέντε σφονδύλια έχουν καλή διατήρηση. Οι τύποι είναι και πάλι

κυρίως ο αµφικωνικός και ο κωνικός, αλλά υπάρχει και ένα σφαιροειδές. ∆ιακοσµηµένο είναι µόνο

ένα από τα πέντε. Τα καλοδιατηρηµένα εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους 6δ, 4α 7δ και 91,

που  αντιστοιχούν  σε  µεγέθη  µικρά,  µεσαία  και  µεγάλα.  Στις  αποθέσεις  αυτές  βρέθηκαν  πολλές

αγνύθες  σε  ακέραιη  αλλά  και  σε  αποσπασµατική  µορφή  (Overbeck 1989,  100,  103,  108).  Σε

αποθέσεις  εκατέρωθεν του οχυρωµατικού τείχους (την περιοχή βορείως  εξωτερικά, εσωτερικά

και εξωτερικά στα δυτικά του πύργου), αποδίδονται συνολικά 15 σφονδύλια (αρ.κατ. 461 - 475),

που βρέθηκαν ωστόσο σε οκτώ διαφορετικές αποθέσεις (BD,  BF,  BG,  BH,  BI,  BJ,  BL,  BM και

BR). Οι αποθέσεις αυτές σχετίζονται µε διαφορετικές επεµβάσεις / διαµορφώσεις στην περιοχή, µε

κοµβικά σηµεία την κατάργηση του  πύργου του οχυρωµατικού τείχους, την χρήση της περιοχής

βορείως ως νεκροταφείου, και αργότερα την εγκατάλειψη αυτού του ίδιου του νεκροταφείου και

την  ανέγερση  τοίχων  στην  περιοχή  (Overbeck 1989,  6).  Θα  πρέπει  να  υποτεθεί  ότι  όλα  τα

σφονδύλια της οµάδας αυτής είναι δευτερογενούς απόθεσης, ωστόσο τα 12 από τα 15 είναι ακέραια

/ σχεδόν ακέραια. Τυπολογικά επικρατεί ο αµφικωνικός τύπος. Πέντε είναι διακοσµηµένα. Ως προς

τα  µεγέθη  τους,  διαπιστώνονται  κυρίως  µικρά  και  µεσαία:  τα  σφονδύλια  σε  καλή  κατάσταση

διατήρησης εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους 5β, 7δ, 6γ, 7γ, 6γ, 7γ, 6γ, 6β, 6δ, 5β, 5β και 8ε.

δ) Στην περιοχή του µεταγενέστερου δωµατίου F6, και κάτω από το δάπεδό του, βρέθηκε

µία απόθεση της φάσης IV (ΒΧ) που συνίσταται ουσιαστικά σε ένα τοίχο (Overbeck 1989, 7, 149).

Από την απόθεση αυτή προέκυψε ένα σφονδύλι (αρ.κατ. 476) ακέραιο, αµφικωνικό, µε εξαιρετική

διακόσµηση,  µεσαίου  µεγέθους  (λειτουργικός  τύπος  7ε).  Αξίζει  να  σηµειωθεί  ότι  από  την  ίδια

απόθεση προέκυψε και µία δισκοειδής αγνύθα µε εγχάρακτο διπλό πέλεκυ (Overbeck 1989, 149,

Plate 73). Η φύση  της  απόθεσης δεν προσδιορίζεται περαιτέρω. Η καλή διατήρηση αλλά και η

ιδιαίτερη ποιότητα, τόσο του σφονδυλιού µε την ωραία διακόσµηση, όσο και της αγνύθας µε το

βαρυσήµαντο εγχάρακτο σχέδιο, εγείρουν το ερώτηµα της πιθανής σκόπιµης απόθεσής τους, και
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κατ'απέκταση  το  ερώτηµα  της   ενδεχόµενης  σύνδεσης  των  νηµατουργικών  /  υφαντουργικών

εργαλείων µε έθιµα θεµελίωσης. 

ε)  Από  την  ανασκαφή  της  περιοχής  της  µεταγενέστερης  Οικίας  Α προέρχονται  14

σφονδύλια  της  Μεσοκυκλαδικής  φάσης  IV (αρ.κατ.  477  –  490).  Αυτά  κατανέµονται  σε  πέντε

χώρους βάσει του αρχιτεκτονικού σχεδίου της µεταγενέστερης Οικίας Α. Οι αποθέσεις είναι όλες

κατά πάσα πιθανότητα δευτερογενείς, µε εξαίρεση ίσως εκείνη υπό το δωµάτιο Α3. Συγκεκριµένα : 

Κάτω από το δωµάτιο Α3, ηµι-υπόγειος χώρος / δωµάτιο της φάσης IV : βρέθηκαν πέντε σφονδύλια

(αρ.κατ.  477  -  481)  από  δύο  διαφορετικές  αποθέσεις,  η  µία  εκ  των  οποίων  (CE)  έδωσε  τα

περισσότερα καθώς και “ the finest (pottery)  of Period IV that the site has produced” (Overbeck

1989, 7). Τα καλοδιατηρηµένα σφονδύλια εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους 9ζ, 5β, 9ι και 6γ,

δηλαδή  διαπιστώνονται  δύο  µεγέθη  µικρά  και  δύο  µεγαλύτερα.  Το  µικρότερο  σφονδύλι  της

απόθεσης αυτής είναι διακοσµηµένο (αρ.κατ. 479, λειτ.τύπος 5β).   

Κάτω από το δωµάτιο Α12 : βρέθηκαν πέντε σφονδύλια (αρ.κατ. 482 - 486) σε µία επίχωση που

χαρακτηρίζεται ως  δευτερογενής, “of no stratigraphical value” (Overbeck 1989, 7). Τα τέσσερα

από τα πέντε σφονδύλια είναι σε καλή κατάσταση διατήρησης, επικρατεί ο αµφικωνικός τύπος, ένα

είναι διακοσµηµένο, και τα µεγέθη τους είναι µεσαία / σχετικά µεγάλα (λειτουργικοί τύποι 8η, 9ι,

7στ, 8η). 

Κάτω  από  τα  δωµάτια  Α16/17/18 : στο  χώρο  αυτό,  στην  ίδια  απόθεση,  βρέθηκαν  δύο  ακέραια

σφονδύλια (αρ.κατ. 487 - 488), το ένα κωνικό και το άλλο αµφικωνικό, το ένα πολύ µικρό και το

άλλο  πολύ  µεγάλο  (λειτουργικοί  τύποι  5β,  10µ).  ∆εν  δίδονται  περισσότερα  στοιχεία  για  την

απόθεση  αυτή,  εκτός  του  ότι  υπήρξε  η  πλουσιότερη  σε  απορρίµµατα  οψιανού  για  τη  φάση  IV

(Overbeck 1989, 7). 

Κάτω  από  το  δωµάτιο  Α19 : ένα  ακέραιο  αµφικωνικό,  σχετικά  µεγάλο  σφονδύλι  (αρ.κατ.  489,

λειτουργικός τύπος 8στ). 

Κάτω από την περιοχή των δωµατίων Α26/27 : ένα ακέραιο σφαιροειδές, µικρό σφονδύλι (αρ.κατ.

490, λειτουργικός τύπος 5β). 

στ')  Στην  περιοχή  του  κτιρίου  Β οι  ανασκαφές  αποκάλυψαν  σε  βαθειά  στρώµατα  µία

Μεσοκυκλαδική απόθεση (Overbeck 1989, 8).  Από εκεί προέκυψαν τρία σφονδύλια (αρ.κατ. 491 -

493).  Είναι  σε  καλή  κατάσταση,  τα  δύο  κωνικά  και  το  ένα  αµφικωνικό,  και  εµπίπτουν  στους

λειτουργικούς τύπους 6ε, 7ε και 11ξ. Πρόκειται πιθανότατα για δευτερογενή απόθεση (εξοµάλυνση

χώρου εν όψει της ανέγερσεσης του νέου κτιρίου). Το σφονδύλι µε αρ.κατ. 493 (λειτ.τύπος 11ξ)

είναι το µεγαλύτερο του Μεσοκυκλαδικού υποσυνόλου. 

ζ)  Στην  περιοχή  του  κτιρίου  G,  και  συγκεκριµένα  από  έναν  καµπύλο  τοίχο  (Overbeck

1989,  8,  177)  προέκυψαν  δύο  σφονδύλια  σε  καλή  κατάσταση,  το  ένα  κωνικό  και  το  άλλο
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αµφικωνικό,  διαφορετικών  µεγεθών,  ένα  πολύ  µικρό  (λειτουργικός  τύπος  4α)  και  ένα  λίγο

µεγαλύτερο  (λειτουργικός  τύπος  6γ,  αρ.κατ.  494-495).  Το  ένα  από  τα  δύο  είναι  διακοσµηµένο.

Πρόκειται για δευτερογενή απόθεση. 

η)  Στην  περιοχή  του  κτιρίου  L αποκαλύφθηκαν  ελάχιστα  κατάλοιπα  της  φάσης  IV

(Overbeck 198, 8, 179). Τρία σφονδύλια προέκυψαν από δύο διαφορετικές αποθέσεις της περιοχής

αυτής (αρ.κατ. 496 - 498). ∆ύο από αυτά είναι ακέραια. Τα δύο είναι αµφικωνικά, το τρίτο είναι

κωνικό.  Το  ένα  αµφικωνικό  φέρει  διακόσµηση.  Τα  καλοδιατηρηµένα  εµπίπτουν  στους

λειτουργικούς τύπους 6γ και 5β, πρόκειται δηλαδή για σφονδύλια µικρού µεγέθους.

θ) Τέλος, 21 σφονδύλια προήλθαν από µία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα απόθεση της φάσης IV

(αρ.κατ.  499  -  519).  Πρόκειται  για  κτερίσµατα  του  τάφου  24  του  λεγόµενου  “ανατολικού

νεκροταφείου” 56. Η ταφή έχει αποδοθεί σε κορίτσι 12 ετών  (Overbeck 1974, 42. Overbeck 1989,

198),  ενώ  βρέθηκαν  επιπλέον  δόντια  που  είναι  ενδεικτικά  ενός  ακόµη  εφήβου  ατόµου  (ο.π).

Πρόκειται για εξαιρετικά πλούσια ταφή, καθώς περιελάµβανε, εκτός από κεραµική, χάνδρες από

πολύτιµες λίθους και χρυσά τέχνεργα (Overbeck 1989, 198-199). Μεταξύ των κτερισµάτων ήταν

και  το  σύνολο  των  21 σφονδυλιών,  τα  οποία  έχουν  γενικά  πολύ  καλή  κατάσταση  διατήρησης,

ανήκουν  κυρίως  στον  κωνικό  µε  κεκλιµένο  ώµο  τύπο,  και  είναι  όλα  διακοσµηµένα.  Πρέπει  να

επισηµανθεί ότι συνολικά χαρακτηρίζονται από µία εξαιρετική διαβάθµιση διαστάσεων, αν και από

τα συνολικώς 17 καλοδιατηρηµένα, τα 13 εµπίπτουν στο λειτουργικό τύπο 4α, ένα στο λειτουργικό

τύπο 5α, δύο στο  λειτουργικό τύπο 5β και ένα  στο  λειτουργικό τύπο  6β. Το γεγονός  αυτής  της

διαβάθµισης διαστάσεων ευνοεί µία ερµηνεία του συνόλου ως κοσµήµατος (χάνδρες περιδεραίου),

στην  οποία  εξάλλου  συνηγορεί  και  η  διακοσµητική  διάθεση  που  εκφράζεται  όχι  µόνο  από  τα

εγχάρακτα  µοτίβα  αλλά  και  από  τη  στίλβωση  που  ορισµένα  φέρουν. Όµως  τα  σφονδύλια  στην

πλειονότητά τους φέρουν τα χαρακτηριστικά ίχνη χρήσης, δηλαδή µικρές αποκρούσεις γύρω από

το περιχείλωµα της οπής, γεγονός που ευνοεί τον χαρακτηρισµό του συνόλου ως χρηστικού. Στην

περίπτωση αυτή, εποµένως, προκύπτουν επιχειρήµατα υπέρ της διττής χρήσης και διάστασης του

σφονδυλιού στην Εποχή τουΧαλκού. Όσον αφορά τη χρηστική διάσταση, αυτά τα σφονδύλια ήταν

κατάλληλα για γνέσιµο εξαιρετικά λεπτής κλωστής. Το σύνολο αυτό είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό για

την  διερεύνηση  ιδεολογικών  συνιστωσών  σε  σχέση  µε  το  γνέσιµο,  αλλά  και  σε  σχέση  µε  τον

έµφυλο καταµερισµό των υφαντουργικών εργασιών (βλ. Σχολιασµό).

Φάση   V

α) Από την περιοχή του  κτιρίου EJ προέρχονται πέντε σφονδύλια (αρ.κατ. 520 - 524). Το

56 Στη διδακτορική διατριβή του G.F.Overbeck η οποία πραγµατεύεται όλους τους τάφους και τα ταφικά έθιµα της 

Αγίας Ειρήνης, ο τάφος αυτός έχει τον αριθµό 16 (Overbeck 1974, 42).
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κτίριο αυτό καθ'εαυτό είναι µεταγενέστερο αλλά η ανασκαφή της  περιοχής  έδειξε ότι ήδη στην

περίοδο  V υπήρχε κατοίκηση εκεί, χωρίς όµως να προκύπτει µία ξεκάθαρη αρχιτεκτονική εικόνα

για την φάση αυτή, αν και υπάρχουν στοιχεία που µαρτυρούν ότι υπήρχαν υπόγεια ή ηµι-υπόγεια

δωµάτια  (Davis 1986,  17).  Τα  σφονδύλια  της  οµάδας  αυτής  ανήκουν  σε  τρεις  διαφορετικές

αποθέσεις. Συγκεκριµένα :

κάτω από το δωµάτιο   EJ   1 : σε απόθεση της φάσης V που χαρακτηρίζεται ως στρώµα καταστροφής

(Group C : Davis 1986, 17), βρέθηκε ένα ακέραιο, αµφικωνικό σφονδύλι µικρού µεγέθους (αρ.κατ.

520, λειτουργικός τύπος 6β)

κάτω από το δωµάτιο   EJ  .4 : σε αυτόν τον αγνώστων διαστάσεων χώρο βρέθηκε απόθεση από την

οποία  προέκυψαν  τρία  σφονδύλια  (αρ.κατ.  521  -  523).  Τα  δύο  είναι  ακέραια,  το  τρίτο

αποσπασµατικό,  είναι  όλα  αµφικωνικά,  δύο  εξ'αυτών  είναι  διακοσµηµένα,  και  τα  µεγέθη  των

ακεραίων διαφέρουν σηµαντικά (λειτουργικοί τύποι 9ι και 7δ). Σηµειώνεται ότι στην απόθεση αυτή

περιλαµβάνονταν  και  όστρακα  συνανήκοντα  µε  άλλα  από  την  περιοχή  υπό  του  δωµατίου  EJ.3.

Επισηµαίνεται επίσης ότι η ίδια απόθεση απέδωσε και αγνύθες, και διάτρητα πήλινα πηνία (Davis

1986, 23, 26). Είναι πιθανό να πρόκειται για δευτερογενή επίχωση, αλλά η µικρή συγκέντρωση

υφαντικών εργαλείων σε αυτήν, πιθανώς υποδεικνύει την προέλευσή τους από την εγγύς περιοχή,

ίσως από ένα αυθεντικό χρηστικό σύνολο.

κάτω  από  το  δωµάτιο    EJ  .3 :  Βρέθηκε  ένα  σφονδύλι,  ακέραιο,  αµφικωνικό,  µεσαίου  µεγέθους

(αρ.κατ. 524, λειτουργικός τύπος 7δ). 

β) Από δωµάτια στην περιοχή πέριξ του κτιρίου C (Davis 1986, 28-29), και συγκεκριµένα

κάτω  από  τα  δωµάτια  W.13,  W.27 και  W.28 προήλθαν  αντίστοιχα  από  ένα,  από  τρία  και  από

τέσσερα σφονδύλια. Συγκεκριµένα :

κάτω από το δωµάτιο    W  .13   : η απόθεση της φάσης  V βρέθηκε κάτω από το Υστεροκυκλαδικό

δάπεδο και συνίσταται σε δύο στρώσεις καµένου πηλού και άλλης καµένης ύλης (Davis 1986, 28).

Από αυτό το περιβάλλον προέκυψε το σφονδύλι µε αρ.κατ. 525 : ένα αποσπασµατικό, αµφικωνικό

αντικείµενο, προφανώς σε δευτερογενή απόθεση

κάτω από το δωµάτιο   W  .27 : µέσα στην απόθεση που χαρακτηρίζεται ως στρώµα καταστροφής της

περιόδου V (“debris of Period V”, Davis 1986, 29) βρέθηκαν τρία σφονδύλια (αρ.κατ. 526-528). Τα

δύο  είναι  σε  καλή  κατάσταση  διατήρησης  ενώ  το  τρίτο  είναι  αποσπασµατικό.  Τα  δύο  είναι

αµφικωνικά  και  το  ένα  σφαιροειδές.  Τα  µεγέθη  των  καλοδιατηρηµένων  είναι  σχετικά  µικρά

(λειτουργικοί τύποι 6γ και 6δ). 

κάτω από το δωµάτιο   W  .28 : στο χώρο αυτό και σε απόθεση πιθανότατα πρωτογενή (Davis 1986,

29) βρέθηκαν τέσσερα σφονδύλια, τα δύο σε καλή κατάσταση και τα άλλα δύο αποσπασµατικά

(αρ.κατ. 529 - 532). Είναι και τα τέσσερα κωνικά, και µόνο ένα από αυτά φέρει διακόσµηση. Τα
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µεγέθη  των  καλοδιατηρηµένων  είναι  εκ  διαµέτρου  αντίθετα,  το  ένα  µεγάλο  και  το  άλλο  µικρό

(λειτουργικοί τύποι 8η και 4α).

γ) από την περιοχή κάτω από το κτίριο J προέκυψαν συνολικά οκτώ σφονδύλια (αρ.κατ.

533 - 540).  Συγκεκριµένα: 

κάτω από το δωµάτιο    J  .3 : στο εσωτερικό αυτού του χώρου, και γύρω και κάτω από έναν πεσσό

που βρίσκεται στο κέντρο του, υπήρχε η απόθεσης της φάσης  V (Davis 1986, 36) από την οποία

προέκυψαν επτά σφονδύλια (αρ.κατ. 533 – 539). Πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για πρωτογενή

απόθεση, µολονότι διαταραγµένη και παρά το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκε το δάπεδο (Davis 1986,

36).  Από  τα  επτά  σφονδύλια  τα  πέντε  βρέθηκαν  σε  καλή  κατάσταση,  και  τα  µεγέθη  τους

κυµαίνονται από µικρά έως µεσαία (λειτουργικοί τύποι 6δ, 6δ, 7γ, 7ε και 5β). Τυπολογικά σε αυτή

την οµάδα επικρατεί ο αµφικωνικός τύπος αλλά απαντούν και ο σφαιροειδής και ο κυλινδρικός µε

ένα παράδειγµα ο καθένας 

κάτω από το δωµάτιο   J  .5 : στην περιοχή αυτή βρέθηκε µία απόθεση κάτω από τους τοίχους (Davis

1986,  8),  από  την  οποία  προέκυψε  το  σφονδύλι  µε  αρ.κατ.  540  :  ένα  ακέραιο,  κυλινδρικό,

διακοσµηµένο µικρό σφονδύλι (λειτουργικός τύπος 5β), πιθανότατα σε δευτερογενή απόθεση 

δ) από την  περιοχή του κτιρίου Ν  προέρχονται 11 σφονδύλια της φάσης  V, κάτω από τα

δάπεδα των Υστεροκυκλαδικών δωµατίων µε αριθµούς 1,2,3, 7,9, 12 και 15.  Συγκεκριµένα:

κάτω από τα δωµάτια   N  .1/2/3 : σε απόθεση που χαρακτηρίζεται ως στρώµα καταστροφής αυτής της

φάσης (Davis 1989, 39) βρέθηκαν πέντε σφονδύλια, κατά πάσα πιθανότητα σε πρωτογενή απόθεση

(αρ.κατ. 541 – 545). Εκτός από ένα είναι όλα σε καλή κατάσταση διατήρησης, µε επικρατέστερους

τύπους τον κωνικό και τον κυλινδρικό, χωρίς διακόσµηση, και σε µεγέθη µεσαία µε εξαίρεση ένα

µικρό σφονδύλι (λειτουργικοί τύποι 7δ, 7στ, 7στ,  και 5β)

κάτω  από  τα  δωµάτια    N  .7/8 :  ένα  σφονδύλι  βρέθηκε  σε  αυτή  την  απόθεση  που  έχει  τα

χαρακτηριστικά µάλλον ενός µπαζώµατος (“This deposit also had the character of a filling”, Davis

1986,  49).  Πρόκειται  για  ένα  αποσπασµατικό,  κωνικού  τύπου  αντικείµενο,  προφανώς  σε

δευτερογενή απόθεση (αρ.κατ. 546)

κάτω από το δωµάτιο   N  .12 : στην περιοχή αυτή έγινε στρωµατογραφική τοµή που απέδωσε, µέσα

από  την  απόθεση  της  φάσης  V,  ένα  σφονδύλι,  αποσπασµατικό,  αµφικωνικό  και  διακοσµηµένο

(αρ.κατ. 547). ∆εν δίνονται περισσότερες πληροφορίες για τη φύση της απόθεσης αλλά θα πρέπει

να σηµειωθεί ότι σε αυτήν βρέθηκαν και έξι αγνύθες (Davis 1986, 52) 

κάτω από το δωµάτιο Ν.15 : τέσσερα σφονδύλια προέκυψαν από αυτή την περιοχή, στην οποία

εντοπίστηκε  πλούσιο  στρώµα  καταστροφής  (Davis 1986,  52).  Τα  εν  λόγω  σφονδύλια  ανά  δύο

προήλθαν από διαφορετικές αποθέσεις. Τα δύο από την απόθεση Z που αποτελεί µπάζωµα, αµέσως

κάτω από το Υστεροκυκλαδικό δάπεδο και εποµένως δευτερογενή απόθεση (αρ.κατ. 548-549), είναι
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αµφικωνικά,  το  ένα  ακέραιο  µεγάλου  µεγέθους  (λειτουργικός  τύπος  8η)  και  το  άλλο

αποσπασµατικό,  αλλά  πιθανότατα  και  αυτό  µεγάλου  µεγέθους  εφόσον  το  σωζόµενο  βάρος  του

φτάνει ήδη τα 26 γρ. Τα άλλα δύο σφονδύλια βρέθηκαν στην απόθεση AA η οποία αποτελεί αυτή

καθ'εαυτή το στρώµα καταστροφής, άρα είναι πρωτογενής απόθεση (αρ.κατ. 550 - 551). Αυτά είναι

σε καλή κατάσταση διατήρησης, το ένα αµφικωνικό και το άλλο κυλινδρικό, και εµπίπτουν στους

λειτουργικούς  τύπους  6γ και 7στ, εποµένως  το ένα είναι  σχετικά µικρού  και  το άλλου  µεσαίου

µεγέθους 

ε) στην περιοχή του Υστεροκυκλαδικού δωµατίου Z.12 ερευνήθηκαν κατάλοιπα της φάσης

V εις βάθος του δωµατίου, αλλά ο χώρος ερευνήθηκε αποσπασµατικά, κυρίως στο ανατολικό του

τµήµα, δίπλα στην οχύρωση (Davis 1986, 63). Εκεί βρέθηκε το σφονδύλι µε αρ.κατ. 552, κωνικό,

σχεδόν ακέραιο και µεγάλου µεγέθους (λειτουργικός τύπος 7ζ) 

στ')  από  την  περιοχή  της  Οικίας  Α προέρχονται  12  σφονδύλια  του  καταλόγου  που

εµπίπτουν στη φάση V (αρ.κατ. 553 - 564). Συγκεκριµένα :

περιοχή του δωµατίου Α.13  : η περιοχή αυτή συνιστούσε το ένα από δύο, τουλάχιστον, δωµάτια

ενός ανεξάρτητου κτιρίου της φάσης  V που αργότερα ενσωµατώθηκε στην Οικία Α. Το δωµάτιο

αυτό  είχε  χαρακτήρα  χώρου  προετοιµασίας  γευµάτων  /  “κουζίνας”  (Davis 1986,  74).  Tα  τρία

σφονδύλια  αυτής  της  απόθεσης  πιθανώς  να  συνιστούν  ένα  χρηστικό  σύνολο  σε  πρωτογενή

απόθεση.  Πρόκειται  για  διακοσµηµένα  αντικείµενα  αµφικωνικού  τύπου,  τα  δύο  ακέραια  και  το

τρίτο σχεδόν ακέραιο, που εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους 7ζ, 5β και 6γ, δηλαδή το ένα

είναι µεγάλο και τα άλλα δύο µικρά (αρ.κατ. 553-555) 

περιοχή του δωµατίου    A  .15 : ο χώρος δεν ερευνήθηκε εξαντλητικά, κάτω από το ΥΚ δάπεδο του

δωµατίου  A.15, και έτσι παραµένει δυσερµήνευτος (Davis 1986, 75). ∆ύο σφονδύλια προέκυψαν

από την απόθεση της φάσης V που εντοπίστηκε σε δοκιµαστική τοµή, και τα δύο ακέραια, το ένα

κωνικό, το άλλο σφαιροειδές, και τα δύο µικρού µεγέθους (αρ.κατ. 556 – 557, λειτουργικός τύπος

5β και τα δύο)

περιοχή του δωµατίου    A  .9 : από το βάθος του Υστεροκυκλαδικού δωµατίου  A.9 προέκυψαν δύο

στρώµατα της φάσης  V (Davis 1986, 76), που απέδωσαν συνολικά επτά σφονδύλια. Από αυτά τα

τέσσερα βρέθηκαν στο ανώτερο στρώµα, που  σχετίστηκε µε λιθόστρωτο δάπεδο (αρ.κατ. 558 –

561).  Τα  τρία  είναι  αµφικωνικού  τύπου  και  το  τέταρτο  σφαιροειδούς,  το  οποίο  είναι  και

διακοσµηµένο. Σε καλή  κατάσταση  διατηρούνται τρία,  τα οποία  εµπίπτουν στους  λειτουργικούς

τύπους 6β, 7δ και 8ζ. Τα υπόλοιπα τρία σφονδύλια (αρ.κατ. 562 – 564) βρέθηκαν στο κατώτερο

στρώµα  το  οποίο  σφράγιζε  κτιριακά  κατάλοιπα  της  ΠΕΧ  (Davis 1986, 76).  Πρόκειται  για  ένα

αµφικωνικό, ένα κωνικό και ένα σφαιροειδές σφονδύλι, τα δύο εκ των οποίων σε καλή κατάσταση

διατήρησης, σχετικά µικρού  µεγέθους  το ένα (λειτουργικός  τύπος  6δ) και µεγάλου  µεγέθους  το
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άλλο (λειτουργικός τύπος 9µ). Πιθανότατα να πρόκειται για δευτερογενή απόθεση (µπάζωµα)

στ')  τέλος,  ένα  ακέραιο,κυλινδρικό  σφονδύλι  µικρού  µεγέθους  (λειτουργικός  τύπος  5β)

προέκυψε από απόθεση της φάσης V στην περιοχή του δωµατίου EJ.6 (αρ.κατ.565). 

στ΄. Σχολιασµός

Στο  τέλος  της  προηγούµενης  περιόδου,  της  Πρώιµης  Εποχής  του  Χαλκού,  ο  οικισµός

εγκαταλείφθηκε  (Wilson 1999,  238-239). Η  επιτόπια  νηµατουργική  τεχνολογική  παράδοση  της

Πρώιµης Εποχής του Χαλκού, µόνο σε ένα περιορισµένο βαθµό “απηχείται” στο Μεσοκυκλαδικό

υλικό. Παρά το ότι η τεχνολογία  του  αδραχτιού  συνεχίστηκε, οι κάτοικοι του  Μεσοκυκλαδικού

οικισµού  χρησιµοποιούσαν  σφονδύλια   διαφορετικής  µορφής.  Η  τυπολογική  µελέτη  κατέδειξε

ξεκάθαρα  την  αλλαγή  αυτή.  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι ο Μεσοκυκλαδικό κωνικός  τύπος  (µε  τις

παραλλαγές του) διαφέρει ριζικά από τα Πρωτοκυκλαδικά κωνικά σφονδύλια : τώρα επικρατεί ο

κωνικός  µε κεκλιµένο ώµο τύπος, συχνά µε κοιλότητα  στο ένα άκρο. Επιπλέον,  ο αµφικωνικός

τύπος σφονδυλιού επικρατεί τώρα έναντι του κωνικού που ήταν παραδοσιακά ο προτιµώµενος κατά

την  προηγούµενη  περίοδο.   Η  εξοικείωση  µε  τις  νέες  µορφές  είναι  εµφανής,  όχι  µόνο  από  το

αυξηµένο  ποσοστό  των  σφονδυλιών  που  εµπίπτουν  στους  τύπους  αυτούς,  αλλά  και  από  το

φαινόµενο της ακραίας τυποποίησης ορισµένων µορφολογικών στοιχείων όπως είναι η κοιλότητα

στο ένα άκρο, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι "εκφυλισµένη" : διαµορφώνεται δηλαδή ρηχή

και εντελώς σχηµατική, σε µία προσπάθεια να αποδοθεί απλώς ως "υπενθύµιση" της βαθειάς και

σαφώς  σχηµατισµένης  κοιλότητας  που  έχει  παρατηρηθεί  σε  Πρώιµα  σύνολα  του  Ανατολικού

Αιγαίου. Το "κολλάρο" απαντά πιο σπάνια αλλά ωστόσο είναι παρόν και αυτό στην τυπολογία των

Μεσοκυκλαδικών σφονδυλιών. Η µικρή αντιπροσώπευση τύπων όπως είναι ο σφαιροειδής και ο

κυλινδρικός, σε συνδυασµό µε τις λειτουργικές δυνατότητές τους, οι οποίες όπως αναφέρθηκε είναι

πολύ πιο οριοθετηµένες, εγείρουν το ερώτηµα κατά πόσον οι τύποι αυτοί είχαν πιο ειδική χρήση, ή

µία χρήση από ένα ιδιαίτερο τµήµα του πληθυσµού. 

Εκτός από την τυπολογική οµοιογένεια τα σφονδύλια από την Αγία Ειρήνη χαρακτηρίζονται

σε  γενικές  γραµµές  από  καλή  ποιότητα  κατασκευής,  µε  εξοµαλυσµένες  επιφάνειες,  ενίοτε

στιλβωµένες.  Επισηµαίνεται  ότι  τα  ίχνη  χρήσης  στα  εργαλεία  αυτά  είναι  τα  συνήθη  σηµάδια

αποτµήσεων στο περιχείλωµα της οπής και οι αποφλοιώσεις σε διάφορα σηµεία της επιφάνειας,

συχνά δε και περιφερειακά στην τροπίδωση. 

Τα σφονδύλια είναι συχνά διακοσµηµένα µε εγχάρακτα γεωµετρικά σχέδια, ευθύγραµµα η

καµπυλόγραµµα. Η διακόσµηση στο “ανατολίζον ύφος” του οποίου  χαρακτηριστικό παράδειγµα

αποτελούν τα Τρωαδίτικα σφονδύλια, άρχισε να διαδίδεται στο νότιο Αιγαίο στο δεύτερο µισό της
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3ης χιλιετίας π.Χ., και φαίνεται ότι µέσα σε λίγες εκατονταετίες εδραιώθηκε. ∆εν είναι µικρό το

ποσοστό των διακοσµηµένων έναντι των ακόσµητων σφονδυλιών της Αγίας Ειρήνης, ωστόσο δεν

θα πρέπει να λησµονείται το γεγονός  ότι ένα σηµαντικό µέρος  αυτών ανήκαν στο ίδιο, κλειστό

σύνολο, δηλαδή στην οµάδα των 21 σφονδυλιών µε τα οποία είχε κτεριστεί ο τάφος 24. 

Η  περίπτωση  της  ταφής  αυτή  είναι  µία  ένδειξη  της  επιβίωσης  ενός  ταφικού  εθίµου  που

χαρακτήριζε  τις  Κυκλαδικές  ταφές  ήδη από  τα  µέσα  της  3ης  χιλιετίας  π.Χ.,  όπως  µαρτυρούν  η

περίπτωση των Απλωµάτων και άλλα δηµοσιευµένα σφονδύλια από Πρωτοκυκλαδικά νεκροταφεία

(Τσούντας  1899, 126, Rambach 2000, Vol.I:Tafel 63, Tafel 73). Η κτέριση της ταφής µε σύνεργα

νηµατουργίας µαρτυρεί ότι η νηµατουργική δεξιοτεχνία και οι τεχνίτες ή οι τεχνίτριες του νήµατος

απολάµβαναν κύρους στην Κυκλαδική κοινωνία, και τα αδράχτια είχαν αναδειχθεί σε αντικείµενα

γοήτρου. Επιπλέον, το µικρό αυτό σύνολο αποτελεί µία σηµαντική ένδειξη για τον διττό χαρακτήρα

των σφονδυλιών, που καθώς φαίνεται η χρήση τους κυµαίνονταν µεταξύ του εργαλείου και του

κοσµήµατος.  Το  ζήτηµα  αυτό  έχει  ελάχιστα  απασχολήσει  µέχρι  τώρα  τη  σχετική  έρευνα.  Έχει

υποστηριχθεί ωστόσο ότι ορισµένα σφονδύλια µπορεί να ήταν ταυτόχρονα και κοσµήµατα (Vakirtzi

2012, 215-218). 

Όσον αφορά τα σχέδια της διακόσµησης, θα πρέπει επίσης να τονιστεί η διαπίστωση ότι

στην Αγία Ειρήνη της ΜΕΧ προτιµώνταν οι ακτινωτές εγχαράξεις ή αµυχές περιφερειακά στον ώµο

του σφονδυλιού. Όπως θα επισηµανθεί και στη συνέχεια της µελέτης, στο κάθε νησιωτικό σύνολο

διαπιστώνονται  διαφορετικά  προτιµώµενα µοτίβα (βλ.Κεφάλαιο 5), γεγονός που  αναµφισβήτητα

µπορεί  να  ερµηνευθεί  µέσα  στο  πλαίσιο  των  τοπικών  διαφοροποιήσεων  του  Κυκλαδικού

πολιτισµού, αλλά θα µπορούσε να έχει άλλη σηµασία, ίσως σε σχέση µε τις πρώτες ύλες, εάν δεχτεί

κανείς ότι τα σχέδια αυτά δεν είναι απλώς διακοσµητικά, αλλά σηµατοδοτούν κάτι περισσότερο,

που  σχετίζεται  µε τις  πρώτες  ύλες  που  γνέθονταν, θέµα  βεβαίως  που  χρήζει  ιδιαίτερης  έρευνας

(βλ.Κεφ. 6). 

Το υλικό της Αγίας Ειρήνης, καθώς είναι το µεγαλύτερο σωζόµενο Μεσοκυκλαδικό δείγµα

σφονδυλιών  από  τις  Κυκλάδες,  αποτυπώνει  σαφώς  µία  φάση  στην  ιστορία  της  Κυκλαδικής

νηµατουργίας κατά την οποία η παραγωγή αρχίζει σταδιακά να εξειδικεύεται σε λεπτής και µεσαίας

ποιότητας  νήµατα.  Η  δραµατική  µείωση  της  ποσότητας  σφονδυλιών  µεγάλου  µεγέθους  στο

Μεσοκυκλαδικό  δείγµα   µαρτυρεί  την  µικρή  ζήτηση  που  είχαν  τα  χονδρότερα  προϊόντα,  που

µάλλον  ως  εξαίρεση  θα  γνέθονταν  στο  ανεσκαµένο  τµήµα  του  οικισµού.  Αντιθέτως,  η  πυκνή

συγκέντρωση σε µία περιοχή του φάσµατος µεγεθών που αντιστοιχεί στα µικρά σφονδύλια δείχνει

τις αυξανόµενες ανάγκες για λεπτής ποιότητας νήµατα και υποδηλώνει, όχι µόνο την δεξιοτεχνία

του  χρήση  του  αδραχτιού,  αλλά  και  την  τεχνογνωσία  που  είχε  κατακτηθεί  στον  τοµέα  της

επεξεργασίας  των  ινών,  ένα  στάδιο  δηλαδή  πριν  από  το  γνέσιµο.  Ταυτόχρονα  τα  µετρολογικά
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στοιχεία  των  σφονδυλιών  και  τα  συµπεράσµατα  της  λειτουργικής  ανάλυσης  συµπληρώνουν  τις

µαρτυρίες  που  µας  δίδουν  τα  σύνολα  αγνύθων,  ως  προς  την  ποιότητα  των  υφασµάτων  υψηλής

ποιότητας που θα υφαίνονταν στους κάθετους αργαλειούς της πόλης.  

Ποιές ακριβώς ανάγκες, όµως, εξυπηρετούσε αυτή η νηµατουργία ; Κρατώντας υπόψη την

επιφύλαξη  του  Davis  που  επισηµάνθηκε  στην  αρχή  αυτού  του  Σχολιασµού,  είναι  προφανές  ότι

δύσκολα µπορεί να απαντηθεί αυτό το ερώτηµα. Ωστόσο τα συµπεράσµατα της µελέτης διασποράς,

όσο και αν είναι αποσπασµατικά, δίδουν κάποιες σχετικές ενδείξεις. Παρά το γεγονός ότι και στην

Αγία  Ειρήνη  µεγάλο  µέρος  του  υλικού  βρέθηκες  σε  δευτερογενείς  αποθέσεις,  και  ότι  λείπουν

ακέραιες κατόψεις κτιρίων, προέκυψαν τόσο για τη φάση IV όσο και για τη φάση V, παρατηρήσεις

που καταδεικνύουν µία πολλαπλώς διαφοροποιηµένη οργάνωση της παραγωγής. 

Ο αριθµός των πέντε ή έξι εξαρτηµάτων σφονδυλιών ανά “µονάδα παραγωγής” προέκυψε

σε  δύο  περιπτώσεις  αποθέσεων  που  είναι  κατά  πάσα  πιθανότητα  πρωτογενείς  (W.41,  A.3).

Επιπλέον,  τα  στοιχεία  δείχνουν  ότι  αυτές  οι  “µονάδες  παραγωγής”  δεν  χαρακτηρίζονταν  από

αυστηρή  νηµατουργική  εξειδίκευση,  καθώς  ο  στόχος  της  βιοτεχνίας  εκάλυπτε  διαφορετικές

ποιότητες  νηµάτων  :  προκαλεί  εντύπωση  η  “συµµετρία”  της  κατανοµής  των  µεγεθών  των

σφονδυλιών  αυτών  των  υποσυνόλων,  µεταξύ  δύο  οµάδων  µεγεθών,  αφ'ενός  µικρών,  αφ'ετέρου

µεγάλων (παρά το γεγονός ότι δεν πρόκειται επ'ακριβώς για τους ίδιους λειτουργικούς τύπους που

συνιστούν την κάθε οµάδα). ∆ιαφαίνεται δηλαδή, µία επιθυµία για νηµατουργική “αυτάρκεια” και

διατυπώνεται  η  υπόθεση  να  αντανακλά,  αυτή  η  κατανοµή  µεγεθών  σφονδυλιών,  στην  κάθε

“µονάδα”, την παραγωγή υφαδιού που είναι πάντα λεπτότερο µε τα µικρότερα σφονδύλια και την

παραγωγή  στηµονιού  που  πρέπει  πάντα  να  είναι  γερό,  µε  τα  µεγαλύτερα.  Παρά  την  τάση  για

νηµατουργική αυτάρκεια, που όπως αναφέρθηκε παραπάνω ερµηνεύεται ως δείγµα µη-αυστηρής

νηµατουργικής εξειδίκευσης, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η έλλειψη αγνύθων από τον χώρο W.41

υποδηλώνει ένα διαχωρισµό των διαφορετικών σταδίων της υφαντουργίας, µε τη νηµατουργία να

λαµβάνει  χώρα  σε  περισσότερα  µέρη  απ'ό,τι  οι  χώροι  της  καθ'εαυτό  υφαντουργίας,  όπου  θα

στήνονταν οι αργαλειοί. Αυτή η ένδειξη βεβαίως  µαρτυρεί την αντίθετη τάση : µία εξειδίκευση

δηλαδή στα στάδια νηµατουργίας και υφαντουργίας ξεχωριστά. 

Για  τη  φάση  ΙV  είναι  δυνατόν να υποστηριχθεί  ότι πέντε  µε έξι  σφονδύλια  τουλάχιστον

συνιστούσαν τον εργαλειακό εξοπλισµό µίας “µονάδας παραγωγής”, είτε η µονάδα αυτή πρέπει να

ταυτιστεί  µε  ένα  νοικοκυριό,  είτε  µε  την  παραγωγή  µιας  µικρής  οµάδας  ανθρώπων  εντός  του

νοικοκυριού, είτε ενός µεµονωµένου ατόµου που θα επιφορτιζόταν µε την νηµατουργία. Η ταύτιση

αυτή θα πρέπει προς το παρόν να µείνει στη σφαίρα των υποθέσεων, καθώς δεν υπάρχει κανένας

τρόπος να βεβαιωθεί εάν το κάθε σφονδύλι αντιστοιχεί σε ξεχωριστό αδράχτι, ούτε εάν το κάθε
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σφονδύλι ανήκε σε διαφορετικό άνθρωπο.57 

Έχει  σηµασία  επίσης  να  τονιστεί  ότι  στην  περίπτωση  του  κτιρίου  CJ  τα  σφονδύλια

βρέθηκαν σε χώρο που ταυτίστηκε µε “κουζίνα”, µία εικόνα που επαναλαµβάνεται στη φάση  V,

όπου  στο  δωµάτιο  A.13,  ένα  χώρο  “προετοιµασίας  γευµάτων”  βρέθηκαν  επίσης  σε  πρωτογενή

απόθεση  τα  εργαλεία  αυτά.  Είναι  πιθανόν  δηλαδή  η  νηµατουργική  παραγωγή  να  ήταν

“αποκεντρωµένη”, µοιρασµένη σε µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού και οι τεχνίτες / τεχνίτριες

του νήµατος να έγνεθαν σε µη εξειδικευµένους χώρους, καθώς φρόντιζαν και άλλες νοικοκυρικές

εργασίες, όπως το µαγείρεµα. Αντιθέτως, η ύφανση στους  αργαλειούς  φαίνεται να ήταν µία πιο

εξειδικευµένη εργασία που θα ελάµβανε χώρα σε ειδικούς χώρους, κατάλληλους τουλάχιστουν για

να  χωρούν  τους  αργαλειούς,  και  πιθανώς  να  µην  γινόταν  από  τόσο  διευρυµένο  µέρος  της

κοινότητας όσο στην περίπτωση της νηµατουργίας. 

Η  φάση  V,  εκτός  από  την  περίπτωση  της  “κουζίνας”  του  χώρου  Α.13  δίνει  µία

διαφοροποιηµένη  εικόνα  σε  σχέση  µε  τη  φάση  IV.  Επισηµάνθηκαν  περιπτώσεις  πρωτογενών

αποθέσεων µε µικρές συγκεντρώσεις σφονδυλιών, από ένα έως τρία (κάτω από τα δωµ. EJ.1, W.27,

A.13)  αλλά και περιπτώσεις µεγαλύτερων συγκεντρώσεων που περιελάµβαναν από τέσσερα έως

επτά (κάτω από τα δωµάτια W.28, J.3, N.1/2/3, N.15).  Στους χώρους µε τις µεγάλες συγκεντρώσεις

όπου τα περισσότερα από τα σφονδύλια είναι αποσπασµατικά, η εικόνα δεν είναι τόσο ξεκάθαρη

αλλά πάντως είναι βέβαιον ότι, όπως και κατά την προηγούµενη φάση  IV, σε ορισµένους χώρους

γινόταν µία µεικτή νηµατουργική παραγωγή, λεπτών, και λιγότερο λεπτών νηµάτων. 

Η  συγκέντρωση,  στον  χώρο  N.1/2/3,  σφονδυλιών  κατάλληλων  για  παραγωγή  σχεδόν

αποκλειστικά µεσαίων ως προς το πάχος νηµάτων, καθώς και µία έµφαση στην ειδική παραγωγή

των λεπτότερων ποιοτήτων κλωστών, από µικρές “µονάδες παραγωγής”, είναι φαινόµενα που θα

µπορούσαν  να  ερµηνευθούν  ως  τάσεις  για  µία  µεγαλύτερη  εξειδίκευση  στη  νηµατουργία.  Προς

αυτή την ερµηνευτική κατεύθυνση οδηγούν οι µικρές συγκεντρώσεις, στις οποίες κυριαρχούν τα

σφονδύλια µικρού µεγέθους (δύο στα τρία). 

 Όλα αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν µία πιο πολύπλοκη οργάνωση της νηµατουργίας σε

σχέση µε τη φάση IV.  Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί ότι σύµφωνα µε την πειραµατική

έρευνα  που  έγινε  από  το  Center  for  Textile  Research  του  Πανεπιστηµίου  της  Κοπεγχάγης,  η

παραγωγή  λεπτών  νηµάτων  µε  λεπτά  αδράχτια  και  µικρά  σφονδύλια,  είναι  µία  συγκριτικά  πιο

χρονοβόρα  σε  σχέση  µε  την  παραγωγή  νηµάτων  που  απαιτούν  βαρτύερα  σφονδύλια  (Andrsson

Strand 2010,  13).  Πιθανώς  η  αυξηµένη  παρουσία  των  πολύ  µικρών  σφονδυλιών,  αλλά  και  η

διαφοροποιηµένη παρουσία ορισµένων εξ'αυτών σε συγκεντρώσεις µικρών “µονάδων παραγωγής”

57  Ίσως δεν είναι σύµπτωση το γεγονός ότι αυτή η ποσότητα σφονδυλιών βρέθηκε στη ∆υτική Οικία του Ακρωτηρίου 

Σαντορίνης (Τζαχίλη 2007 259). 
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να δείχνουν το ενδιαφέρον, σε αυτή την εποχή, για την προµήθεια αυτών των προϊόντων, αλλά και

τις οργανωτικές προσπάθειες της κοινότητας για την επίτευξη αυτού του στόχου. 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο µελετητής της φάσης  V,  η ανασύσταση της ζωής στην

Αγία  Ειρήνη  κατά  την  περίοδο  εκείνη  είναι  εξαιρετικά  δύσκολη  λόγω  ακριβώς  της

αποσπασµατικότητας των στοιχείων58. Το ίδιο προφανώς ισχύει και για την φάση IV, εποµένως για

όλη τη Μεσοκυκλαδική φάση του οικισµού γενικά.

Ωστόσο,  η  ποσότητα  των  σφονδυλιών  του  ορίζοντα  της  Μέσης  Εποχής  του  Χαλκού

µαρτυρούν  µία  εντατική  νηµατουργική  δραστηριότητα,  ειδικά  λαµβάνοντας  υπόψη  την

αποσπασµατική διερεύνηση του Μεσοκυκλαδικού οικισµού. Η τεχνολογία του αδραχτιού για τη

µεταποίηση  των  ινών  σε  κλωστή  είχε  ευρύτατη  εφαρµογή.  Για  την  εργασία  χρησιµοποιούνταν

κυρίως λεπτά αδράχτια, πάχους κατά µέσο όρο 5 – 7 χιλιοστών. Τα εξαρτήµατα του αδραχτιού, τα

σφονδύλια,  τυποποιηµένα  σε  µεγάλο  βαθµό  στις  µορφές  του  αµφικωνικού  και  του  κωνικού

σχήµατος, µε ψηλές, κυρίως, αναλογίες σώµατος, και µε τα χαρακτηριστικά µορφολογικά στοιχεία

που παραπέµπουν στους ανατολίζοντες τύπους (κοιλότητα στο ένα άκρο, εγχάρακτη διακόσµηση

µε γεωµετρικά µοτίβα), µαρτυρούν την επικράτηση, αυτήν την Εποχή στο Αιγαίο, νηµατουργικών

τεχνολογικών επιρροών από το  Ανατολικό  Αιγαίο που  είχαν  ήδη  εµφανιστεί  δειλά  κατά  την  3η

χιλιετία στις Κυκλάδες (βλ.σχετικά τµήµατα ΠΕΧ). 

Η  νηµατουργία  στη  Μεσοκυκλαδική  Αγία  Ειρήνη,  σύµφωνα  µε  τα  διαθέσιµα  στοιχεία,

απέχει  χαρακτηριστικά  από  το  σχήµα  νηµατουργικής  παραγωγής  που  διαπιστώθηκε  στην

περίπτωση των Πρωτοκυκλαδικών κοινοτήτων, κυρίως µέσα από το παράδειγµα του Σκάρκου. Αν

και  η ανασκαφική εικόνα είναι  αποσπασµατική, προκύπτουν ενδείξεις  για µία  νηµατουργία  που

φαίνεται να µην αφορά µόνο τις ανάγκες του νοικοκυριού, αλλά µία σύνθετη “πολιτική οικονοµία”.

γ) Αποθέσεις Ύστερης Εποχής του Χαλκού 
(αρ.κατ. 566 - 703)

Στο υποσύνολο αυτό περιλαµβάνονται 138 σφονδύλια από αποθέσεις που χρονολογούνται

γενικώς  στην  Ύστερη  Εποχή  του  Χαλκού,  αν  και  εσωτερικές  χρονολογικές  υποδιαιρέσεις

διατίθενται  στη  λεπτοµερή  δηµοσίευση  του  υλικού.  Ανάµεσα  στα  138  αυτά  αντικείµενα

συνυπολογίζονται  και  έξι  για  τα  οποία  ο  χρονολογικός  προσδιορισµός  που  δίδεται  είναι

"µεταβατική περίοδος µεταξύ περιόδου  IV και περιόδου  VI (αρ.κατ. 605 - 610), επειδή αυτές οι

αποθέσεις  οπωσδήποτε  υπερβαίνουν  το  Μεσοκυκλαδικό  ορίζοντα  της  πόλης  και  υπεισέρχονται

58
 “...we do not have the complete plan of even a single structure. Farther away from the wall in the more central parts

of the peninsula, later building was responsible for the near total destruction of Period V levels. It would clearly be

foolish, therefore, to overestimate the importance of such exiguous remains and it  will never be possible to “bring

alive” the Keos of Period V, to reconstruct in detail the physical structure of the town or the social and economic life of

its people” (Davis 1986, 2).
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στον Υστεροκυκλαδικό.  Από τα 138 αντικείµενα τα 79 διατηρούνται ακέραια, ενώ σχεδόν ακέραια

διατηρούνται άλλα 27, και 32 είναι αποσπασµατικά. 

Το υλικό κατασκευής είναι στο µεγαλύτερο ποσοστό πηλός (130 αντικείµενα), και σε πολύ

µικρότερο  ποσοστό  λίθος  (οκτώ  αντικείµενα).  Στις  περισσότερες  περιπτώσεις  ο  πηλός  είναι

καστανός / ανοιχτοκάστανος ή πορτοκαλής µε λίγα εγκλείσµατα, ή καθαρός. Σε λίγες περιπτώσεις

ο πηλός είναι πολύ ανοιχτόχρωµος ή φαιός (αρ.κατ.592, 593, 594, 602, 606, 620, 661) ή κόκκινος

(αρ.κατ. 590, 596, 645, 665, 688, 698). Οι λίθοι που έχουν χρησιµοποιηθεί για τα λίθινα σφονδύλια

είναι κυρίως µελανόχρωµοι στεατίτες. Σε µία περίπτωση είναι υποπράσινο λεπτόκοκκο πέτρωµα

(αρ.κατ. 69) και σε άλλη περίπτωση γαλαζόφαιο (αρ.κατ. 649). 

α. Τυπολογία

Η  τυπολογική  σύνθεση  του  συνόλου  των  138  αυτών  σφονδυλιών  περιλαµβάνει  πέντε

βασικούς  τύπους  : 1) τον  αµφικωνικό  2) τον  κωνικό  3) το σφαιροειδή  4) τον  κυλινδρικό  5) το

δισκοειδή.  Η  ποσοστιαία  αντιπροσώπευση  των  βασικών  τύπων  στο  σύνολο  συνοψίζεται  στον

παρακάτω πίνακα : 

ΑΜΦ ΚΩΝ ΣΦΑΙΡ ΚΥΛ ∆ΙΣΚ

89 (64%) 31 (22%) 13 (9%) 4 (2,8%) 1 (0,7%)

Οι παραλλαγές των βασικών τύπων αναφέρονται διεξοδικά παρακάτω, ανά βασικό τύπο.

Αµφικωνικός 

Στον αµφικωνικό τύπο εµπίπτουν 89 περιπτώσεις του εξεταζόµενου υποσυνόλου, ή το 64%.

Από τα αντικείµενα αυτά τα 52 είναι ακέραια, τα 16 σχεδόν ακέραια και τα υπόλοιπα 21 είναι

αποσπασµατικά. Τα 85 είναι πήλινα και τέσσερα είναι λίθινα.  Η κυρίαρχη παραλλαγή είναι του

αµφικωνικού  συµµετρικού  τύπου,  µε  54  παραδείγµατα  (περίπου  το  60%).  Στα  αµφικωνικά

συµµετρικά  σφονδύλια  του  υποσυνόλου  αυτού  παρατηρήθηκε  ιδιαίτερη  διαµόρφωση  του  ενός

άκρου  σε  26 από  τις  53 περιπτώσεις  :  α)  κοιλότητα  στο  ένα  άκρο,  συνηθέστερα  εκφυλισµένη

(δηλαδή ρηχή  και  στενή) χαρακτηρίζει  15 περιπτώσεις  και β) πεπλατυσµένη  επιφάνεια  στο  ένα

άκρο παρατηρήθηκε σε 11 περιπτώσεις. Στις υπόλοιπες 24 περιπτώσεις, τα αµφικωνικά συµµετρικά

σφονδύλια δεν έχουν ιδιαίτερη διαµόρφωση των άκρων. 

Στην παραλλαγή του αµφικωνικού ασυµµετρικού τύπου εµπίπτουν 35 περιπτώσεις (περίπου

το 40%). Η πλειονότητα των σφονδυλιών σ'αυτή την παραλλαγή έχει ιδιαίτερη διαµόρφωση στο

ένα άκρο : α) κοιλότητα, κυρίως κανονική και σπανίως εκφυλισµένη, έχουν στο ένα άκρο 20 από τα
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35 σφονδύλια β) πεπλατυσµένο το ένα άκρο έχουν τέσσερα σφονδύλια και γ) σε µία περίπτωση

υπάρχει διαµόρφωση "κολλάρου" στο ένα άκρο. Μόνο δέκα αµφικωνικά ασυµµετρικά σφονδύλια

δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη διαµόρφωση στα άκρα. 

Ως  προς  την  αναλογία  ύψους  /  διαµέτρου,  τα  36  από  τα  89  σφονδύλια  παρουσιάζουν

κανονικές αναλογίες (40%), ενώ 29 είναι πεπιεσµένα (32%) και 24 έχουν υψηλές αναλογίες (27%).

Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρατίθεται  η  τυπολογική  ανάλυση  και  τα  αντίστοιχα  ποσοτικά

στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Αγία Ειρήνη Κέας (ΥΕΧ) – Αµφικωνικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=89)
Αµφικωνικό  Συµµετρικό
(ΑΣ)

Κανονικό 12 (αρ.κατ.  568, 573, 595, 615, 622, 631, 641, 660, 666, 671,
673, 698)

Υψηλό 12 (αρ.κατ. 578, 585, 608,  609, 616, 638, 648, 650, 658, 659,
665, 684)

Πεπιεσµένο 4 (αρ.κατ. 569, 604, 654, 681)
ΑΣ, 1 άκρο κοίλο Κανονικό 1 (αρ.κατ. 613)

Πεπιεσµένο 2 (αρ.κατ. 567, 653)
ΑΣ,1  άκρο  κοίλο

(εκφυλισµένο)
Κανονικό 3 (αρ.κατ. 579, 584, 619)

Υψηλό 2 (αρ.κατ. 574, 629)
Πεπιεσµένο 7 (αρ.κατ. 575, 588, 598, 600, 601, 606, 664)

ΑΣ,  1  άκρο

πεπλατυσµένο

Κανονικό 6 (αρ.κατ. 566, 571, 576, 605, 675, 692)

Υψηλό 3 (αρ.κατ. 589, 693, 696)
Πεπιεσµένο 2 (αρ.κατ. 625, 678)

Αµφικωνικό

Ασυµµετρικό (ΑΑ)
Κανονικό 4 (αρ.κατ. 620, 636,  662, 686)

Υψηλό 4 (αρ.κατ. 652, 663, 669, 703)
Πεπιεσµένο 2 (αρ.κατ. 599, 617)

ΑΑ, 1 άκρο κοίλο Κανονικό 4 (αρ.κατ. 590, 602, 612, 630) 
Υψηλό 2 (αρ.κατ. 640, 683)
Πεπιεσµένο 9 (αρ.κατ. 577, 596, 607, 621, 626, 634, 643, 645, 685)

ΑΑ,1  άκρο  κοίλο

(εκφυλισµένο)
Κανονικό 3 (αρ.κατ. 572, 583, 594)

Πεπιεσµένο 2 (αρ.κατ. 597, 644)
ΑΑ,  1  άκρο

πεπλατυσµένο

Κανονικό 2 (αρ.κατ. 637, 697) 

Υψηλό 1 (αρ.κατ. 695)
Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 587)

ΑΑ, “κολλάρο” Κανονικό 1 (αρ.κατ. 624)

Κωνικός τύπος 

Στον κωνικό τύπο εµπίπτουν 31 σφονδύλια (περίπου το 22% του υποσυνόλου αυτού). Από

αυτά 14 είναι ακέραια, 10 είναι σχεδόν ακέραια και τα λοιπά επτά είναι αποσπασµατικά. Τα 27

είναι  πήλινα  και  τέσσερα  είναι  λίθινα.  Από  τα  31  τα  19  εµπίπτουν  στην  παραλλαγή  µε  τον

κεκλιµένο  ώµο,  δύο  στην  κολουροκωνική  παραλλαγή.  Ως  προς  τη  διαµόρφωση  των  άκρων,

υπερισχύει η παραλλαγή µε διαµόρφωση κοιλότητας  (εκφυλισµένης  ή µη) στο ένα άκρο,  µε 20

περιπτώσεις.  Ακόµη  καταγράφηκαν  τέσσερις  περιπτώσεις  όπου  το  ένα  άκρο  (το  φαρδύ)  είναι
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πεπλατυσµένο. Στη µία από αυτές το άλλο έχει διαµόρφωση "κολλάρου".

 Σε σχέση µε την αναλογία ύψους / διαµέτρου, υπερισχύει η παραλλαγή των πεπιεσµένων

κωνικών  µε  20 από  τις  συνολικά  31 περιπτώσεις,  ακολουθεί  η  παραλλαγή  των  υψηλών  (επτά

παραδείγµατα), ενώ κανονικές αναλογίες έχουν µόνο τέσσερα κωνικά σφονδύλια. Στον πίνακα που

ακολουθεί  παρατίθεται  η  τυπολογική  ανάλυση  και  τα  αντίστοιχα  ποσοτικά  στοιχεία,  βάσει  του

καταλόγου : 

Αγία Ειρήνη Κέας (ΥΕΧ) –Κωνικός τύπος – Παραλλαγές (Σ =31)
Κωνικό, µε κεκλιµένο ώµο Κανονικό 2 (αρ.κατ. 699, 701)

Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 611)
Κωνικό, µε κεκλιµένο ώµο, 1 άκρο κοίλο Κανονικό 1 (αρ.κατ. 593)

Υψηλό 1 (αρ.κατ. 628)
Πεπιεσµένο 8 (αρ.κατ. 570, 623, 635, 642, 656, 672,

676, 694,
Κωνικό,  µε  κεκλιµένο  ώµο,  1  άκρο  κοίλο
(εκφυλισµένο)

Πεπιεσµένο 4 (αρ.κατ. 581, 651, 677, 691)

Κωνικό, µε κεκλιµένο ώµο, 1 άκρο πεπλατυσµένο Υψηλό 1 (αρ.κατ. 591)
Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 655)

Κωνικό, κολουροκωνικό Υψηλό 2 (αρ.κατ. 582, 618)
Κωνικό Κανονικό 1 (αρ.κατ. 674)

Πεπιεσµένο 3 (αρ.κατ. 627, 661, 668)
Κωνικό, 1 άκρο κοίλο Υψηλό 2 (αρ.κατ. 632, 633) 
Κωνικό, 1 άκρο κοίλο (εκφυλισµένο) Πεπιεσµένο 2 (αρ.κατ. 679, 690)
Κωνικό, 1 άκρο πεπλατυσµένο Υψηλό 1 (αρ.κατ. 646)
Κωνικό, 1 άκρο πεπλατυσµένο, 1 άκρο "κολλάρο" Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 649)

Σφαιροειδής τύπος 

Στο σφαιροειδή τύπο εµπίπτουν 13 αντικείµενα από το υποσύνολο (περίπου το 9%). Από

αυτά τα εννέα είναι ακέραια, ένα είναι σχεδόν ακέραιο, και τρία είναι αποσπασµατικά. Όλα είναι

πήλινα.  Από τα 13 αντικείµενα τα οκτώ δεν έχουν ιδιαίτερα µορφολογικά στοιχεία ως προς το

σχήµα της τοµής. Τρία έχουν κοιλότητα στο ένα άκρο, εκφυλισµένη, και άλλα τρία έχουν το ένα ή

και τα δύο άκρα πεπλατυσµένα. Ως προς την αναλογία ύψους / διαµέτρου, υπερτερούν αριθµητικά

τα  σφαιροειδή  σφονδύλια  µε  υψηλές  αναλογίες  (10)  ενώ  ακολουθούν  εκείνα  µε  κανονικές

αναλογίες (2) και ένα µόνο είναι πεπιεσµένο. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η τυπολογική

ανάλυση και τα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου : 

Αγία Ειρήνη Κέας (ΥΕΧ) –Σφαιροειδής τύπος – Παραλλαγές (Σ = 13)
Σφαιροειδές Κανονικό 1 (αρ.κατ. 667)

Υψηλό 6 (αρ.κατ. 586, 592, 614,  670, 682, 688)
Σφαιροειδές,  1  άκρο  κοίλο

(εκφυλισµένο)
Κανονικό 1 (αρ.κατ. 603)

Υψηλό 2 (αρ.κατ. 580, 647)
Σφαιροειδές, 1 άκρο πεπλατυσµένο Υψηλό 2 (αρ.κατ. 639, 702)
Σφαιροειδές, 2 άκρα πεπλατυσµένα Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 687)
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Κυλινδρικός τύπος 

Τέσσερα  σφονδύλια  ανήκουν  στον  κυλινδρικό  τύπο  (το  2,8% του  συνόλου).  Όλα  είναι

ακέραια,  και  φτιαγµένα  από  πηλό.   Τα  δύο  από  αυτά  έχουν  κοιλότητα  στο  ένα  άκρο,  στη  µία

περίπτωση εκφυλισµένη. Το ένα από τα τέσσερα είναι πεπιεσµένο. Τα υπόλοιπα έχουν κανονικές

αναλογίες ύψους / διαµέτρου. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η τυπολογική ανάλυση και

τα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου : 

Αγία Ειρήνη Κέας (ΥΕΧ) – Κυλινδρικός τύπος – Παραλλαγές (Σ = 4)
Κυλινδρικό Κανονικό 2 (αρ.κατ. 657, 689)
Κυλινδρικό, 1 άκρο κοίλο Κανονικό 1 (αρ.κατ. 700)
Κυλινδρικό,  1  άκρο  κοίλο

(εκφυλισµένο)
Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 680)

∆ισκοειδής τύπος 

Από  τα  138  σφονδύλια  του  Υστεροκυκλαδικού  υποσυνόλου,  ένα  αποτελεί  µεµονωµένο

παραδείγµα δισκοειδούς τύπου. Πρόκειται για το ακέραιο σφονδύλι µε αρ.κατ. 610. 

β. ∆ιακόσµηση – Φροντίδα επιφάνειας – Ίχνη χρήσης

Από  τα  138 σφονδύλια  του  Υστεροκυκλαδικού  υποσυνόλου  διακόσµηση  διακρίνεται  µε

βεβαιότητα σε 10 περιπτώσεις (περίπου 7% του υποσυνόλου). Υπάρχουν δύο ακόµη σφονδύλια µε

ανεπαίσθητες εγχαράξεις στην επιφάνεια που δεν είναι βέβαιο ότι αποτελούν διακόσµηση (αρ.κατ.

596 και  615).  Η διακόσµηση εµφανίζεται σε συντριπτική πλειονότητα σε αµφικωνικούς τύπους,

και κατ'εξαίρεση σε έναν κωνικό τύπο και σε ένα σφαιροειδή τύπο. Οι τεχνικές που παρατηρούνται

είναι πρωτίστως η εγχάραξη και σε µία περίπτωση η στίξη. Εντελώς ιδιαίτερη είναι η περίπτωση

του σφονδυλιού µε αρ.κατ. 682 όπου στο νωπό πηλό είχε πιεστεί µικρό κλαδάκι το οποίο άφησε το

αποτύπωµά του. Στο µικρό αυτό σύνολο διακοσµηµένων σφονδυλιών, απαντούν τα εξής σχέδια :

οπές διάσπαρτες και στους δύο κώνους αµφικωνικού σφονδυλιού απαντούν σε µία περίπτωση. Η

συνεχής τεθλασµένη γραµµή (που δηµιουργεί το "αρνητικό" σχέδιο του αστεριού γύρω από την

οπή) απαντά δύο φορές, Σε µία περίπτωση απαντά το µοτίβο των τεσσάρων, διάγραµµων τόξων

στον ώµο του σφονδυλιού, αντιδιαµετρικά ως προς την οπή. Λεπτές εγχαράξεις ή ρηχές φαρδειές

αυλακιές σε παράταξη περιµετρικά απαντούν σε τρεις περιπτώσεις  σε διαφορετική παραλλαγή /

σύνταξη (λοξές ή ευθείες, στον ώµο ή και στο πλατύ περιχείλωµα). Υπάρχει, ακόµη, το µοτίβο των

τεσσάρων  οµάδων  παράλληλων  ευθέων  εγχαράξεων  αντιδιαµετρικά  στον  ώµο  (βλ.  παρακάτω

σχετικό πίνακα). 
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Τα  σφονδύλια  του  Υστεροκυκλαδικού  υποσυνόλου  όπως  φάνηκε  είναι  σε  πολύ  µικρό

ποσοστό  διακοσµηµένα,  και  εξίσου  µικρό  είναι  το  ποσοστό  των  ακόσµητων  σφονδυλιών  µε

ιδιαίτερη φροντίδα της επιφάνειας. Η ιδιαίτερη φροντίδα µπορεί να συνίσταται σε εµποτισµό του

σφονδυλιού σε επίχρισµα ή σε στίλβωση της επιφάνειας. ∆εν ξεπερνούν τα 16 τα αντικείµενα µε

επίχρισµα (αρ.κατ. 578, 584, 590, 591, 596, 612, 619, 658, 665, 666, 669, 675, 682, 683, 688, 695)

ενώ πολύ λιγότερα είναι εκείνα των οποίων η επιφάνεια έχει στιλβωθεί (αρ.κατ. 619, 638, 643). Στη

συντριπτική  πλειονότητά  τους  τα  αντικείµενα  έχουν  δεχτεί  ένα  αδρό  πλάσιµο  και µία  χονδρική

εξοµάλυνση της επιφάνειας που µαρτυρούν πρόθεση ατηµέλητης κατασκευής.

Και  σε  αυτό  το  υποσύνολο  απαντούν  τα  συνήθη  ίχνη  χρήσης  που  συνίστανται  σε

αποτµήσεις ή αποφλοιώσεις του περιχειλώµατος της οπής, σε αποφλοίωση της τροπίδωσης ή των

ακµών  στο  σώµα  των  σφονδυλιών.  Σε  λίγες  περιπτώσεις  σφονδύλια  µε  κοίλο  το  ένα  άκρο

παρουσιάζουν ίχνη στίλβωσης  εντός  του  κοίλου. Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι στο υποσύνολο

αυτό κυριαρχούν µάλλον οι περιπτώσεις  επιφανειακής αποφλοίωσης  στο περιχείλωµα της  οπής,

παρά  οι περιπτώσεις  αποκρούσεων που  σε λίγα  µόνο σφονδύλια είναι έντονες  και εκτεταµένες.

Αρκετά συνηθισµένες είναι οι αποφλοιώσεις στο χείλος της κοιλότητας, στα σφονδύλια µε κοίλο

άκρο.  Ιδιαίτερα  σηµαντικό  είναι  το  γεγονός  ότι  τα  λίθινα σφονδύλια  παρουσιάζουν  µικρές

αποτµήσεις ή στίλβωση στο περιχείλωµα της οπής και των δύο άκρων καθώς και στην τροπίδωση,

όταν πρόκειται για αµφικωνικά σφονδύλια (αρ.κατ. 641, 648, 649, 674, 692, 693 και 701). Φέρουν

δηλαδή τα τυπικά  ίχνη φθοράς που  απαντούν  και στα πήλινα  σφονδύλια, καθιστώντας  έτσι την

ταύτισή τους ως σφονδυλιών βέβαιη. Πρόκειται για ένα από τα σηµαντικότερα κριτήρια βάσει των

οποίων µπορεί να απαντηθεί το ερώτηµα χρήσης των "στεατιτικών κοµβίων". 

Πίνακας διακόσµησης σφονδυλιών ΥΕΧ Αγίας Ειρήνης

Βασικό διακοσµητικό σχέδιο Αρ. Κατ. Τύπος σφονδυλιού
Οπές διάσπαρτες 568 ΑΣ

Συνεχόµενη τεθλασµένη γραµµή (ζιγκ-ζαγκ) 566, 595, 630 ΑΑ, ΑΣ, ΑΑ
Λοξές αµυχές / εγχαράξεις σε παράταξη 583, 696 ΑΑ, ΑΣ
Τόξα διάγραµµα 589 ΑΣ

Οµάδες παράλληλων εγχαράξεων 623 ΚΩΝ

∆ιασταυρούµενες καµπύλες εγχαράξεις 631 ΑΣ

Παράλληλες αµυχές σε παράταξη 644 ΑΑ

Αποτύπωµα µικρού κλαδιού 682 ΣΦΑΙ

γ. Μετρολογία (Πίνακας Γραφηµάτων. 4.9.γ)

Η µετρολογική ανάλυση έγινε επί συνόλου 106 ακεραίων και σχεδόν ακεραίων σφονδυλιών

(σχεδόν το 77% του Υστεροκυκλαδικού υποσυνόλου).
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∆ιάµετρος

Το εύρος τιµών διαµέτρου στο Υστεροκυκλαδικό υποσύνολο της Αγίας Ειρήνης ξεκινά από

τα 1,7 και φτάνει στα 5,6 εκατοστά. Μεγάλες συγκεντρώσεις χαρακτηρίζουν το φάσµα από τα 2,1

έως και τα 3,5 εκατοστά, ενώ πέρα από τις τιµές αυτές, εκατέρωθεν του φάσµατος, οι ποσότητες

µειώνονται αισθητά. Οι συχνότερα επαναλαµβανόµενες τιµές είναι των 3 εκ. και των 2,8 εκ. 

Βάρος

Το εύρος των τιµών βάρους φαίνεται εξαιρετικά µεγάλο : ξεκινά από τα 3,1 και φτάνει στα

103,9 γραµµάρια. Ωστόσο από το γράφηµα είναι φανερό ότι οι συγκεντρώσεις αφορούν το τµήµα

του φάσµατος από τα 5,1 ως τα 25 γρ. Εκατέρωθεν οι ποσότητες µειώνονται αισθητά, άνω δε, των

50 γραµµαρίων, πρόκειται στην  ουσία  για  δύο  αποµακρυσµένες,  µεµονωµένες  περιπτώσεις  που

επιµηκύνουν  το  φάσµα  ως  τα  103,9  γραµµάρια.  Μεταξύ  των  5,1  –  25  γραµµαρίων  αισθητά

µεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρουσιάζουν οι οµάδες τιµών 10 – 20 γρ.

Ύψος

Οι  τιµές  ύψους  ξεκινούν  από  το  1 εκατοστό  και  φτάνουν  ως  τα  4,3 εκ.  Η  µεγαλύτερη

συγκέντρωση παρατηρείται στην οµάδα τιµών µεταξύ 1,6 και 2 εκατοστών, µε αισθητή διαφορά

από τις άλλες οµάδες του φάσµατος. Η συχνότερα επαναλαµβανόµενες τιµές είναι των 1,7 εκ. και

των 1,6 / 1,9 εκ. Η τιµή των 2 εκ. έχει επίσης συχνή επανάληψη.

∆ιάµετρος οπής
Τα Υστεροκυκλαδικά σφονδύλια του υποσυνόλου έχουν οπές µε διάµετρο που κυµαίνεται

από 0,4 ως 1,1 εκατοστά. Τα περισσότερα ωστόσο έχουν οπή µε διάµετρο 0,6 εκατοστών. 

Τα  γραφήµατα  του  Πίνακα  4.9.γ  απεικονίζουν  τις  διακυµάνσεις  των  διαστάσεων  των

σφονδυλιών και τις ποσότητες ανά οµάδα τιµών.  Όπως φαίνεται στο πλέγµα τιµών διαµέτρου και

βάρους  αλλά  και στο γράφηµα κατανοµής  των  σφονδυλιών σε λειτουργικούς  τύπους, το δείγµα

ακεραίων / σχεδόν ακεραίων σφονδυλιών από τον Υστεροκυκλαδικό ορίζοντα της Αγίας Ειρήνης

περιλαµβάνει  σφονδύλια  που  κατανέµονται  σε  ένα  ευρύ  φάσµα  λειτουργικών  τύπων  και

αντίστοιχων  µεγεθών  (4α  έως  12ο).  Η  µεγαλύτερη  πυκνότητα  παρατηρείται  στην  περιοχή  του

φάσµατος  που  περιλαµβάνει  τους  λειτουργικούς  τύπους  4α  ως  7η.  Βάσει  των  συγκεντρώσεων,

διακρίνονται τρεις κύριες οµάδες λειτουργικών τύπων, η πρώτη περιλαµβάνει τους λειτ.τύπους 4α

ως 5δ, η δεύτερη τους 6β ως 6ε και η τρίτη τους 7γ ως 7η. 

Οι  τρεις  κύριες  οµάδες  µαρτυρούν  µία  αντίστοιχη  κλιµάκωση  σε  τρεις  βασικές  οµάδες

µεγεθών.  Το  φάσµα  αυτό  τον  µεγεθών  αντιπροσωπεύει  σφονδύλια  πολύ  µικρού,  µικρού  και

µεσαίου  µεγέθους  και  µαρτυρεί  µία  έµφαση  στην  παραγωγή  αντίστοιχων  κατηγοριών
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νηµατουργικών προϊόντων.

Η µεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στον λειτουργικό τύπο 6γ ο οποίος αριθµεί 20

παραδείγµατα.  Γενικότερα  η οµάδα  των  λειτουργικών  τύπων  6β  ως  και  6ε  παρουσιάζει  σχεδόν

εξίσου µεγάλη συγκέντρωση (35 σφονδύλια συνολικά) µε την οµάδα των λειτουργικών τύπων 7γ

ως και 7η (36 σφονδύλια συνολικά). Ένας εξίσου συνήθης λειτουργικός τύπος στο σύνολο αυτό

είναι ο 7δ ο οποίος αριθµεί 15 παραδείγµατα. ∆εν είναι αµελητέα όµως και η ποσότητα σφονδυλιών

µικρότερων µεγεθών, όπως είναι ο λειτουργικός τύπος 5β που αριθµεί 13 παραδείγµατα

Φθίνουν  όµως  οι  συγκεντρώσεις  από  τον  λειτουργικό  τύπο  8ε  και  εξής,  γεγονός  που

τεκµηριώνει  µία  µειωµένη  παραγωγή  χοντρών  νηµάτων.  Το  µεµονωµένο,  µέσα  στο  γενικότερο

φάσµα, µεγάλο σφονδύλι λειτουργικού τύπου 12ο (αρ.κατ. 627), κατάλληλο για το γνέσιµο πολύ

χοντρών νηµάτων, ίσως είναι µία επιβίωση από την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού. 

Σε  σύγκριση  µε  τα  αποτελέσµατα  της  µετρολογικής  ανάλυσης  για  το  Μεσοκυκλαδικό

δείγµα,  παρατηρείται  µία  βασική  απόκλιση  που  αφορά  στο  µικρότερο  καταγραφέν  µέγεθος  το

οποίο  εκφράζεται  µε  τον  λειτουργικό  τύπο  4α  :  στο  ΜΕΧ  σύνολο  αυτός  ο  λειτουργικός  τύπος

απαντά σε ποσοστό 16% του συνόλου ενώ στο ΥΕΧ δείγµα µε ποσοστό µόλις 0,9 %. Θα πρέπει

όµως να επισηµανθεί ότι το αυξηµένο ποσοστό του τύπου 4α στο Μεσοκυκλαδικό δείγµα οφείλεται

στο  κλειστό  σύνολο  του  τάφου  24  (βλ.παραπάνω,  ΜΕΧ  δείγµα),  και  όχι  σε  µία  διεσπαρµένη

παρουσία του τύπου στις Μεσοκυκλαδικές αποθέσεις του οικισµού. 

Ως  προς  τα  υπόλοιπα  µεγέθη  παρατηρούνται  µικρές  αυξοµειώσεις  από  την  Μέση  στην

Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Σε όλα τα µικρά και µεγέθη του φάσµατος παρατηρείται ποσοστιαία

αύξηση στην ΥΕΧ, µε εξαίρεση τους λειτουργικούς τύπους 4α και 5β. Οι λειτουργικοί τύποι 7δ και

7ε  επίσης  παρουσιάζουν  ποσοτική  αύξηση  αλλά  οι  υπόλοιποι  τύποι  αυτής  της  οµάδας

παρουσιάζουν µείωση. Στα µεγαλύτερα µεγέθη αυξηµένη παρουσία έχει ο τύπος 8ζ αλλά µειωµένη

ο τύπος 8η. Οι υπόλοιποι λειτουργικοί τύποι στο φάσµα των µεγάλων µεγεθών είναι σποραδικές

περιπτώσεις. 

δ. Συσχετισµός µεγεθών / τύπων

Ο  αµφικωνικός  τύπος  παρουσιάζει  το  ευρύτερο  φάσµα  σε  όλες  τις  παραµέτρους  του

µεγέθους, ξεκινώντας από πολύ µικρές τιµές και φτάνοντας ως πολύ µεγάλες. Είναι εποµένως ένας

τύπος που έβγαινε σε ποικιλία µεγεθών και ήταν κατάλληλος για το γνέσιµο πολλών ποιοτήτων

ινών και αντίστοιχων νηµάτων. Ευρέα φάσµατα τιµών έχει και ο κωνικός τύπος αν και όχι τόσο όσο

ο προηγούµενος. Ενώ ως προς τη διάµετρο είναι σχεδόν ισότιµος µε τον αµφικωνικό, στο βάρος και

στο ύψος παρουσιάζεται µικρότερος.  Όπως συµβαίνει και µε το Μεσοκυκλαδικό υποσύνολο της

θέσης, ο σφαιροειδής τύπος απαντά σε λιγότερα µεγέθη, από µικρά έως µεσαία, αν και όχι στα
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µικρότερα  δυνατά  που  περιλαµβάνει  το  σύνολο  και  τα  οποία  παρουσιάζονται  σε  σφονδύλια

αµφικωνικού και κωνικού τύπου. Ο κυλινδρικός τύπος στα µικρά του µεγέθη είναι παρόµοιος µε

τον σφαιροειδή, αλλά το φάσµα τιµών είναι στενότερο στο άλλο άκρο, δηλαδή κατασκευαζόταν

στα λιγότερα µεγέθη από όλους τους  άλλους τύπους, κυρίως σε µεγέθη µικρά. Εποµένως, όπως

συµβαίνει  κα  µε  το  Μεσοκυκλαδικό  σύνολο,  και  στο  Υστεροκυκλαδικό  ο  αµφικωνικός  και  ο

κωνικός  τύπος  κατασκευάζονταν  αδιακρίτως  σε  πολλά  µεγέθη  και  εποµένως  ήταν  λειτουργικά

ισοδύναµοι και κατάλληλοι για το γνέσιµο πολλών ποιοτήτων κλωστών. Αντίθετα, ο σφαιροειδής

και  ο  κυλινδρικός  δεν  µπορούσαν  να  χρησιµοποιηθούν  για  τις  λεπτότερες  κλωστές,  ωστόσο  η

χρήση τους φαίνεται να ήταν στοχευµένη για την παραγωγή συγκεκριµένων ποιοτήτων κλωστών,

στο  µέσον  περίπου  του  φάσµατος  που  γενικά  µπορούσε  να  παραχθεί  µε  τα  τα  σφονδύλια  του

Υστεροκυκλαδικού  συνόλου.  Θα  πρέπει  να  τονιστεί  ότι  η  εικόνα  από  το  συσχετισµό  τύπων  –

µεγεθών  δεν  διαφοροποιείται  από  τη  Μέση  προς  την  Ύστερη  Εποχή  του  Χαλκού,  γεγονός  που

υποδηλώνει ότι από µία άποψη η τεχνολογία της νηµατουργίας είχε αποκρυσταλλωθεί ήδη από την

ΜΕΧ,  και  συνεχίστηκε  αναλλοίωτη  και  στην  επόµενη  φάση  ζωής  του  οικισµού.  Ο  παρακάτω

πίνακας συνοψίζει το συσχετισµό τύπων και µεγεθών :

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ

ΑΜΦΙΚΩΝΙΚΟΣ 1,7 έως 5,5 4,6 έως 103,9 1,1 έως 4,3
ΚΩΝΙΚΟΣ 2 έως 5,6 3,1 έως 75,2 1 έως 3,5
ΣΦΑΙΡΟΕΙ∆ΗΣ 2,1 έως 3,5 7,6 έως 33,9 1,6 έως 2,85
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟΣ 2,2 έως 3 8,5 έως 15,4 1,5 έως 1,9

ε. ∆ιασπορά 

Τα 138 σφονδύλια του καταλόγου που εµπίπτουν σε Υστεροκυκλαδικές αποθέσεις της Αγίας

Ειρήνης  προέρχονται από δύο τοµείς του οικισµού, την Οικία Α και από τον λεγόµενο “∆υτικό

τοµέα”  (χώροι  W,  κτίριο  EJ και  κτίριο  F)  (εικ.  34).  Ο  όρος  “Υστεροκυκλαδικός”  αναλύεται

περαιτέρω σε τρεις υποπεριόδους, τις φάσεις της Αγίας Ειρήνης VI, VII και VIII. Ορισµένα από τα

αντικείµενα  έχουν  ακόµη  πιο  σαφή  χρονολογικό  προσδιορισµό  σε  υπο-φάσεις  εντός  των  τριών

αυτών υποπεριόδων. Σε ορισµένες περιπτώσεις ο χρονολογικός προσδιορισµός που δίδεται για µία

απόθεση είναι µεταβατικός µεταξύ δύο υποπεριόδων. Στο Υστεροκυκλαδικό υλικό του καταλόγου

περιλαµβάνονται και έξι αντικείµενα από απόθεση µεικτή µε υλικό φάσεων IV – VI. 

Μία  συνολική  αποτίµηση  του  ∆υτικού  τοµέα,  καθώς  και  ερµηνευτικές  προσεγγίσεις

προσφέρονται στην πρόσφατη δηµοσίευση (KEOS X, 2011), στην οποία τονίζεται ότι το τµήµα

αυτό  του  οικισµού  είχε  σχεδιαστεί  προσεκτικά  ώστε να  παρέχει  µία  άνετη  πρόσβαση  προς  την

Πηγή  (“Spring Chamber”) που  τροφοδοτούσε  τον  πληθυσµό  µε  φρέσκο  νερό  (Schofield 2011,
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192). Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην εισαγωγή του τµήµατος για την Αγία Ειρήνη ο κατάλογος της

διατριβής δεν περιλαµβάνει το σύνολο του δηµοσιευµένου υλικού από τη θέση, διότι σε αρκετές

περιπτώσεις τα δηµοσιευµένα σφονδύλια δεν ταυτίστηκαν ή δεν εντοπίστηκαν από τη γράφουσα

κατά τη µελέτη του υλικού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας. Συνήθως πρόκειται για µεµονωµένες

περιπτώσεις  σφονδυλιών  από  αποθέσεις  που  δεν  απέδωσαν  σηµαντικές  συγκεντρώσεις  τέτοιων

τεχνέργων. Ωστόσο στο σηµείο αυτό θα γίνει αναφορά σε δύο σηµαντικά σύνολα τα οποία λείπουν

από  τον  κατάλογο,για  το  λόγο  που  προαναφέρθηκε  :  α) το  πρώτο  είναι  από  το  κτίριο  C,  το

σηµαντικότερο  του  ∆υτικού  Τοµέα  κατά  τη  φάση  VI (Schofield 2011,  195)  από  όπου

δηµοσιεύονται, αφ'ενός πέντε λίθινα “κοµβία” από το δωµάτιο C.3 (απόθεση C) , αφ'ετέρου οκτώ

πήλινα σφονδύλια από την ίδια απόθεση, που βρέθηκαν επάνω από το δάπεδο, και περιείχε µείγµα

κεραµικής των φάσεων VI και VIII (Schofield 2011, 147, 149) β) δεύτερον, από το δωµάτιο W.33

δηµοσιεύονται τέσσερα σφονδύλια από δύο διαφορετικές αποθέσεις, την Α και τη B. Το σηµαντικό

σε αυτή την περίπτωση είναι ότι στη δεύτερη απόθεση βρέθηκαν και 30 αγνύθες (Schofield 2011,

188 – 189). 

Και σε αυτήν την  περίπτωση του  Υστεροκυκλαδικού  υποσυνόλου, όπως  έγινε και για  το

Μεσοκυκλαδικό υποσύνολο, κρίνεται σκόπιµο να παρουσιαστεί η διασπορά των σφονδυλιών στο

χώρο  µε  βάση  τον  χρονολογικό  άξονα,  δηλαδή  ανά  χρονολογική  υποπερίοδο.  Στη  φάση  VI

εµπίπτουν 72 αντικείµενα (συµπεριλαµβανοµένων των έξι από τη µεικτή απόθεση και των πέντε

που προέρχονται από απόθεση µεταβατική µεταξύ φάσεων  VI και VII ), στη φάση  VII εµπίπτουν

57 και στη φάση VIII εννέα. 

Φάση   VI 

Σε  αποθέσεις  από  την  περιοχή  της  Οικίας  Α και  της  φάσης  VI εµπίπτουν  23 από  τα

σφονδύλια του καταλόγου . Αυτά κατανέµονται σε διάφορες περιοχές, σε χώρους πέριξ αυτής, αλλά

κυρίως στα δωµάτια 17, 18, 20, 26 και 39. Συγκεκριµένα : 

∆ωµάτιο  17 :  βρέθηκαν  τέσσερα  σφονδύλια,  σε  καλή  κατάσταση  διατήρησης,  τα  τρία  εκ  των

οποίων είναι αµφικωνικά ενώ το τέταρτο κωνικό (αρ.κατ. 568 – 571). Το ένα από τα αµφικωνικά

είναι  διακοσµηµένο.  Ως  προς  τα  µεγέθη  τους  παρατηρείται  µεγάλη  οµοιογένειας  καθώς  και  τα

τέσσερα εµπίπτουν στον λειτουργικό τύπο 7δ. Από την ίδια απόθεση δηµοσιεύονται 16 αγνύθες (οι

τρεις χωρίς αριθµό ευρετηρίου – Cummer & Schofield 1984, 74). 

∆ωµάτιο  18 :  η  µεγαλύτερη  συγκέντρωση  σφονδυλιών  της  Οικίας  Α  κατά  τη  φάση  αυτή

παρατηρείται εδώ. Βρέθηκαν εννέα σφονδύλια (αρ.κατ. 572 - 580), επτά εκ των οποίων είναι σε

καλή κατάσταση. Όλα είναι αµφικωνικού τύπου µε εξαίρεση το υπ'αρ.κατ. 580 που χαρακτηρίζεται

ως σφαιροειδές δεδοµένου του πιο καµπύλου προφίλ του. ∆ιακοσµηµένα δείγµατα ανάµεσά τους
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δεν υπάρχουν. Τα καλοδιατηρηµένα εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους 7δ, 5γ, 6γ, 7ε, 6γ, 7ζ

και 7ζ. Από την ίδια απόθεση δηµοσιεύονται δέκα αγνύθες (Cummer & Schofield 1984, 83). 

∆ωµάτιο  19 :  από  τον  χώρο  αυτόν  προέκυψαν  δύο  σφονδύλια  σε  καλή  κατάσταση  διατήρησης

(αρ.κατ. 581 – 582). Είναι κωνικού τύπου και τα δύο, αλλά διαφορετικής παραλλαγής, ακόσµητα

και λειτουργικών τύπων 7δ και 7ζ. Προέρχονται από µεικτή απόθεση των φάσεων  VI – VII. ∆εν

αναφέρονται αγνύθες από αυτήν την απόθεση. 

∆ωµάτιο  20 :   δύο  σφονδύλια,  αµφικωνικού  τύπου,  το  ένα  σχεδόν  ακέραιο  και  το  άλλο  µισό,

βρέθηκαν στο χώρο αυτό (αρ.κατ. 583 - 584). Το καλοδιατηρηµένο φέρει διακόσµηση και εµπίπτει

στο  λειτουργικό  τύπο  7δ.  Το  σωζόµενο  κατά  το  ήµισυ  ανήκε  σε  άλλη  τάξη  µεγέθους,  καθώς

συνάγεται ότι το αρχικό του βάρος θα ήταν γύρω στα 30 γρ. Και αυτά τα σφονδύλια βρέθηκαν σε

µεικτή  απόθεση  των  φάσεων  VI –  VII.  Από  την  ίδια  απόθεση  δηµοσιεύονται  τρεις  αγνύθες

(Cummer & Schofield 1984, 92). 

∆ωµάτιο  26 :  τέσσερα  σφονδύλια  από  τρεις  διαφορετικές  αποθέσεις  προέκυψαν  από  αυτό  το

δωµάτιο (αρ.κατ. 585 - 588). Τα τρία βρέθηκαν σε δύο αποθέσεις της φάσης VI και το τέταρτο σε

απόθεση µεικτή φάσεων  VI –  VII. Τα πρώτα τρία είναι σε καλή κατάσταση διατήρησης, τα δύο

αµφικωνικά  και  το  άλλο  σφαιροειδές,  λειτουργικών  τύπων  8η,  5γ  και  7δ.  Το  τέταρτο  είναι

αποσπασµατικό  του  αµφικωνικού  τύπου.  Κανένα  δε  φέρει  διακόσµηση.  Καµία  αγνύθα  δεν

αναφέρεται από τις αποθέσεις αυτές. Ωστόσο πρέπει να επισηµανθεί ότι ο χώρος αυτός σχετίζεται

µε υφαντουργικές δραστηριότητες, κατά την ερµηνεία που προτείνεται στη δηµοσίευση (Cummer

& Schofield 1984, 39 βλ. παρακάτω, φάση VII).  

∆ωµάτιο 39 : τέλος, δύο σφονδύλια αµφικωνικά προέρχονται από αυτόν τον χώρο της Οικίας Α

(αρ.κατ. 589 - 590). Το ένα είναι ακέραιο αλλά διαβρωµένο, το άλλο σώζεται µισό. Το πρώτο φέρει

διακόσµηση  και  εµπίπτει  στο  λειτουργικό  τύπο  6δ.  Το  σωζόµενο  κατά  το  ήµισυ  ανήκε  σε

διαφορετική  τάξη µεγέθους  καθώς  το  αρχικό  του  βάρος  υπολογίζεται   περίπου  στα  30 γρ. Ένα

αποσπασµατικό πηνίο δηµοσιεύεται από την ίδια απόθεση (Cummer & Schofield 1984, 136). 

Από το  κτίριο  F του "∆υτικού Τοµέα" προέρχονται τρία σφονδύλια. Η χρονολόγηση της

χρήσης  του  κτιρίου  είναι  σύνθετη  καθώς  η  στρωµατογραφία  του  µαρτυρεί  επανειληµµένες

εγκαταστάσεις  από  την  περίοδο  VI,   κατά  την  οποία  ανεγέρθηκε,  και  εξής.  H απόθεση  του

δωµατίου  F.1 εκ της οποίας προέκυψαν δύο από τα σφονδύλια του κτιρίου (απόθεση  B) περιείχε

κατά κύριο λόγο κεραµική χρονολογούµενη στη φάση VI (Schofield 2011, 4) καθώς και η απόθεση

Α  του  δωµατίου  F.2,  και  γι'αυτό  τα  σφονδύλια  συγκαταλέγονται  στο  υποσύνολο   αυτής  της

υποπεριόδου.  Συγκεκριµένα :

∆ωµάτιο    F  1 :  ένα  κωνικό  ακέραιο  και  ένα  σφαιροειδές  αποσπασµατικό  σφονδύλι,  και  τα  δύο

ακόσµητα,  βρέθηκαν  στο  δωµάτιο  αυτό  (αρ.κατ.  591  -  592).  Το  ακέραιο  έχει  µικρό  µέγεθος
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(λειτουργικός  τύπος  5β).  Το  αποσπασµατικό  δεν  πρέπει  να  ήταν  αρχικά  πολύ  βαρύτερο  καθώς

διατηρείται  κατά  το  ήµισυ  και  επιπλέον,  και  ήδη  ζυγίζει  6,6  γρ.  στην  κατάσταση  αυτή.  ∆εν

βρέθηκαν αγνύθες στην απόθεση και γενικότερα από αυτό το δωµάτιο προήλθε µόνο µία αγνύθα

από  διαφορετική  απόθεση.  Επισηµαίνεται  ότι  στη  δηµοσίευση  η  χρήση  του  δωµατίου  αυτού

συνδέεται µε την εκµετάλλευση της Πηγής (“Spring Chamber”), και µε κριτήριο τους τύπους της

κεραµικής που εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του, πιθανολογείται η αποθήκευση νερού στο χώρο

αυτό  κατά  τη  φάση  VI (Schofield 2011, 193), παρά  το  γεγονός  ότι  σε  παλαιότερη  µελέτη  έχει

αµφισβητηθεί η χρήση της Πηγής κατά τη φάση VI (Schofield 1998, 120).

∆ωµάτιο    F  2 : ένα σφονδύλι κωνικό, αποσπασµατικό προήλθε από την απόθεση Α του δωµατίου

αυτού, ακόσµητο (αρ.κατ. 593). Το µέγεθός του πρέπει να ήταν σχετικά µικρό, κρίνοντας από το

βάρος του σωζόµενου, σχεδόν κατά το ήµισυ, τεµαχίου, που είναι περίπου 5 γρ. Άλλο ένα σφονδύλι

από την ίδια απόθεση αναφέρεται στη δηµοσίευση που ωστόσο δεν εντοπίστηκε κατά τη µελέτη

του υλικού στο Μουσείο. Αγνύθες δε δηµοσιεύονται από την απόθεση αυτή. 

Επίσης  από το  “∆υτικό Τοµέα”  του  οικισµού  σφονδύλια της  φάσης  VI βρέθηκαν στους

χώρους W.34, W.35, W.44, W.46, W.48, W.51, W.3, W.4, W.5, W.13, W.14, και W.20. 

Συγκεκριµένα, στο κεντρικό τµήµα (“central block”):

χώρος   W  .34 : πρόκειται για έναν εξωτερικό χώρο που χαρακτηρίζεται ως “αυλή” µε εγκαταστάσεις

προετοιµασίας φαγητού (Schofield 2011, 31). Στην περιοχή της “αυλής” αυτής βρέθηκαν συνολικά

επτά  σφονδύλια  (αρ.κατ.  594  –  600),  σε  µία  απόθεση  δευτερογενή,  που  χαρακτηρίζεται  ως

µπάζωµα  (“deliberate fill” ,  Schofield 2011,  40). Τα  έξι  είναι  σε  καλή  κατάσταση  διατήρησης

(ακέραια ή σχεδόν ακέραια). Είναι όλα αµφικωνικά, και ένα µόνο είναι διακοσµηµένο. Ως προς τα

µεγέθη τους εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους 8ζ, 7ε, 7δ, 6δ, 6β και 7ε. Αγνύθες δεν βρέθηκαν

στην ίδια απόθεση.

χώρος   W  .35 : στην απόθεση της φάσης VI του χώρου αυτού εµπίπτουν δύο σφονδύλια (αρ.κατ. 601

- 602). Είναι ακέραια, αµφικωνικά, ακόσµητα και διαφορετικού µεγέθους (λειτουργικοί τύποι 7δ

και 5β). ∆εν αναφέρονται αγνύθες από την απόθεση αυτή. 

χώρος   W  .44 : δύο ακέραια σφονδύλια βρέθηκαν στο χώρο αυτό (αρ.κατ.603 – 604) σφαιροειδές το

ένα, αµφικωνικό το άλλο, χωρίς διακόσµηση, και διαφορετικού µεγέθους, αν και στην περιοχή του

φάσµατος  των  µικρότερων  µεγεθών  (λειτουργικοί  τύποι  6γ  και  5α).  Αποδίδονται  σε  διακριτές

αποθέσεις, που παρ'όλ'αυτά, σύµφωνα µε τη δηµοσίευση, πιθανώς αρχικά να αποτελούσαν µία και

την αυτή (Schofield 2011, 37). Πιθανώς  πρόκειται για πρωτογενείς  αποθέσεις. ∆εν αναφέρονται

αγνύθες ως συνευρήµατα.

χώρος    W  .46 :  επτά  σφονδύλια  του  καταλόγου  προέρχονται  από  αυτό  το  δωµάτιο,  έξι  από  την

απόθεση Α, και ένα από την απόθεση Β, και οι δύο της περιόδου VI (αρ.κατ. 605 - 611). Τα πρώτα
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έξι  είναι  ακέραια  και  το  τελευταίο  της  απόθεσης  Β  είναι  αποσπασµατικό.  Κυρίως  αµφικωνικοί

τύποι  υπάρχουν  σε  αυτήν  την  οµάδα,  αλλά  και  ένα  δισκοειδές  και  ένα  κωνικό  σφονδύλι.  Τα

καλοδιατηρηµένα εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους 7ε, 8στ, 7δ, 7στ, 9ι, και 6γ). Οι αποθέσεις

είναι πιθανώς πρωτογενείς. Μόνο µία αγνύθα αναφέρεται από την απόθεση Α, και άλλες τρεις από

την απόθεση B. 

Στην περιοχή της “ πλατφόρµας” στα δυτικά του κτιρίου F  : 

χώρος   W  .48 : ένα σφονδύλι αποσπασµατικό, αµφικωνικό, ακόσµητο (αρ.κατ.612). ∆εν αναφέρονται

αγνύθες. 

χώρος   W  .51 : ένα σφονδύλι αποδίδεται στο χώρο αυτό (αρ.κατ. 613) ο οποίος ήταν καλυµµένος από

λιθορριπή. Το αντικείµενο είναι σχεδόν ακέραιο, αµφικωνικό, χωρίς διακόσµηση και σχετικά µικρό

(λειτουργικός  τύπος  6γ). Η απόθεση πιθανώς να µην ήταν πρωτογενής, εφόσον σύµφωνα µε τη

δηµοσίευση  ο  χώρος  µπορεί  να  µην  είχε  χρησιµοποιηθεί  (Schofield 2011,  60).  Αγνύθες  δεν

αναφέρονται. 

Από την περιοχή βορειοανατολικά του κτιρίου J : 

χώρος   W  .55 : ένα σφονδύλι, επίσης, βρέθηκε στο χώρο αυτό, ακέραιο, σφαιροειδούς τύπου, και µε

µικρό  µέγεθος  (λειτουργικός  τύπος  5γ,  αρ.κατ.  614).  Η  απόθεση,  πλούσια  σε  κεραµική  της

περιόδου VI (Schofield 2011, 85) είναι  πρωτογενής. ∆εν αναφέρονται αγνύθες από εδώ.

Από άλλους χώρους του ∆υτικού Τοµέα : 

χώρος    W  .4 : πέντε σφονδύλια του καταλόγου προέρχονται από αυτό το χώρο αλλά δεν εξαντλούν

το  σύνολο  των  δηµοσιευµένων,  καθώς  εκείνα  είναι  συνολικά  εννέα,  προερχόµενα  από  δύο

αποθέσεις.  Τα  σφονδύλια  που  εξετάστηκαν  (αρ.κατ.  631  –  635)  είναι  κατά  κύριο  λόγο

αποσπασµατικά (µόνο δύο είναι σε καλή κατάσταση διατήρησης). Τα τρία είναι κωνικά και τα δύο

αµφικωνικά. Τα δύο από τα τρία κωνικά εµπίπτουν στην ίδια παραλλαγή (αρ.κατ. 632-633). Μόνο

ένα  από  τα  πέντε  φέρει  διακόσµηση.  Τα  δύο  καλοδιατηρηµένα  εµπίπτουν  στους  λειτουργικούς

τύπους 7η και 9η. Η απόθεση της περιόδου  VI θεωρείται στρώµα καταστροφής του χώρου πάνω

από το δωµάτιο W.4, το οποίο ήταν ηµι-υπόγειο (Schofield 2011, 160). Επισηµαίνεται ότι από την

ίδια απόθεση δηµοσιεύονται και οκτώ αγνύθες (Schofield 2011, 170). 

Μικροί υπόγειοι ή ηµι-υπόγειοι χώροι (Schofield 2011, 139) στα νοτιοδυτικά του κτιρίου

C: 

χώρος   W  .13 : ένα σφονδύλι από την περιοχή αυτή, σχεδόν ακέραιο, κωνικό, ακόσµητο και σχετικά

µικρό,  περιλαµβάνεται  στον  κατάλογο  (λειτουργικός  τύπος  6γ,  αρ.κατ.  628).  Στη  δηµοσίευση

αναφέρεται και µία αγνύθα (Schofield 2011, 155) από την ίδια απόθεση. 

χώρος   W  .14 : δύο αποσπασµατικά σωζόµενα σφονδύλια προέρχονται από αυτόν τον χώρο (αρ.κατ.

629 - 630). Είναι αµφικωνικά και το ένα µόνο φέρει διακόσµηση. Ο χώρος αυτός στην περίοδο VI
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πιθανώς  να  είχε  µπαζωθεί  (Schofield 2011, 140), εποµένως  η  επίχωση  είναι  δευτερογενής.  Στη

δηµοσίευση αναφέρεται και µία αγνύθα (Schofield 2011, 155) από την ίδια απόθεση. 

Το κτίριο EJ στα βόρεια του δυτικού τοµέα και σε άµεση επαφή µε τον οχυρωµατικό τοίχο

ανεγέρθηκε στην περίοδο VI και γνώρισε αρκετές φάσεις επαναδιαµόρφωσης µετά από την πρώτη

του  ανέγερση. Συνολικά εννέα σφονδύλια του  κτιρίου  αποδίδονται  στην πρώτη περίοδο χρήσης

του, από δύο διαφορετικά δωµάτια, τα EJ.1 και EJ.7. Συγκερκιµένα :

δωµάτιο    EJ  .1 :  µία  αξιόλογη  συγκέντρωση  επτά  σφονδυλιών  προέκυψε  από  δύο  διαφορετικές

αποθέσεις  (αρ.κατ.  619 - 622). Τα  τέσσερα  βρέθηκαν  σε  κατώτερο  στρώµα,  είναι  ακέραια  όλα

εκτός  από  ένα,  αµφικωνικού  τύπου  και  ακόσµητα.  Τα  µεγέθη  των  καλοδιατηρηµένων  είναι

διαβαθµισµένα στους λειτουργικούς τύπους 8η, 6γ, και 5β.  Τα λοιπά τρία βρέθηκαν στο ανώτερο

στρώµα. Από αυτά σε καλή κατάσταση είναι τα δύο, εκ των οποίων το ένα φέρει διακόσµηση. ∆ύο

είναι  αµφικωνικά  και  ένα  είναι  κωνικό.  Τα  καλοδιατηρηµένα  εµπίπτουν  στους  λειτουργικούς

τύπους 8ε και 7δ. Μόνο στο ανώτερο στρώµα του δωµατίου βρέθηκαν δύο αγνύθες, σύµφωνα µε τη

δηµοσίευση (Schofield 2011, 121). 

∆ωµάτιο    EJ  .7 : από εδώ προήλθαν δύο σφονδύλια του καταλόγου, που είναι σε καλή κατάσταση

διατήρησης, το ένα αµφικωνικό και το άλλο κωνικό, χωρίς  διακόσµηση, διαφορετικού µεγέθους

(λειτουργικοί  τύποι  7ε  και  12ο,  αρ.κατ.  626  –  627).  Όπως  επισηµαίνεται  στη  Μετρολογία

(βλ.παραπάνω),  το  υπ'αρ.  627  λόγω  του  µεγάλου  µεγέθους  του,  µοναδικού  για  τον

Υστεροκυκλαδικό ορίζοντα, ίσως αποτελεί επιβίωση από την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού. Από την

ίδια απόθεση δηµοσιεύονται τρεις αγνύθες (Schofield 2011, 129). 

Σχετικά  µε  το  κτίριο  EJ θα  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  σε  ένα  άκοµη  δωµάτιο,  το  EJ.3

βρέθηκαν  δύο  σφονδύλια  και  πέντε  αγνύθες  αλλά  και  δύο  πηνία,  στην  κατώτερη  απόθεση  που

χρονολογήθηκε  επίσης  στην  Περίοδο  VI,  αλλά  χαρακτηρίζεται  ως  µπάζωµα  (“fill” ).  Αυτά  τα

σφονδύλια  δεν  περιλαµβάνονται  στον  κατάλογο  της  διατριβής  διότι  δεν  εντοπίστηκαν  κατά  τη

µελέτη του υλικού στο Μουσείο της Ιουλίδας Κέας. 

∆υτικά του κτιρίου EJ :

χώρος    W  .3 : δύο σφονδύλια βρέθηκαν σε απόθεση που αποδίδεται στο δάπεδο του ισογείου του

δωµατίου αυτού (απόθεση  C, Schofield 2011, 104). Είναι αµφικωνικά, το ένα αποσπασµατικό, το

άλλο ακέραιο. Το ακέραιο είναι διακοσµηµένο και µεσαίου µεγέθους (λειτουργικός τύπος 7ε). Το

αποσπασµατικό σώζεται περίπου κατά το ήµισυ και κάτι παραπάνω και πιθανώς να ανήκε στην ίδια

τάξη µεγέθους, καθώς ζυγίζει ήδη 14,8 γρ. στην κατάσταση που διατηρείται (αρ.κατ. 615 – 616).

Τέσσερεις αγνύθες δηµοσιεύονται από την ίδια απόθεση. 

χώρος   W  .5 : δύο σφονδύλια της φάσης VI αποδίδονται σε αυτόν τον χώρο ο οποίος χαρακτηρίζεται
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ως “αυλή” (“ courtyard”) και στον οποίο εντοπίστηκαν κτιστός πάγκος και “πλατφόρµα” (αρ.κατ.

617 -  618).  Στη  δηµοσίευση  αναφέρεται  ότι  οι  αποθέσεις  του  χώρου  ενδέχεται  να  αποτελούν

µπάζωµα  (“leveling fill” ,  Schofield 2011,  104-105)  .  Το  ένα  σφονδύλι  είναι  αµφικωνικό  και

αποσπασµατικό, το άλλο είναι κωνικό και ακέραιο. Κανένα από τα δύο δεν είναι διακοσµηµένο. Το

ακέραιο εµπίπτει στο λειτουργικό τύπο 5δ, έναν εξαιρετικά σπάνιο τύπο. Αγνύθες δεν αναφέρονται

από την ίδια απόθεση.

Φάση   VII

Σφονδύλια  του  καταλόγου  από  αποθέσεις  χρονολογηµένες  στη  φάση  VII προήλθαν  από

διάφορα  δωµάτια  της  Οικίας  Α και  από  κτίρια  /  δωµάτια  του  ∆υτικού  Τοµέα.  Θα  πρέπει  να

επισηµανθεί ότι σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στη δηµοσίευση ο ∆υτικός τοµέας είχε σχεδιαστεί

µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί την πρόσβαση προς την Πηγή νερού (“Spring Chamber”) και

την εκµετάλλευσή της (Schofield 2011, 191 – 195). 

Στην Οικία Α βρέθηκαν 42 σφονδύλια της φάσης VII, στους χώρους 3, 7, 14, 15, 16, 17, 19,

20, 25, 26, 28, 29, 33, 34 και 36. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ποσότητα σφονδυλιών ανά χώρο

είναι από ένα έως έξι. Πυκνότερη συγκέντρωση παρατηρείται στο δωµάτιο 17, εικόνα που ταιριάζει

µε την αντίστοιχη της φάσης VI για τον ίδιο χώρο, και εποµένως µπορεί να υποτεθεί µία συνέχεια

στις  συνήθειες  χρήσης  του  δωµατίου  από  τη  φάση  VI στη  φάση  VII.  Λεπτοµερέστερα  για  τα

δωµάτια της Οικίας Α :

∆ωµάτιο 3 : Το δωµάτιο αυτό αποτελεί µέρος του δυσερµήνευτου δυτικού τµήµατος της Οικίας Α

(Cummer &  Schofield 1984, 25). Στο χώρο αυτό βρέθηκαν δύο σφονδύλια (αρ.κατ. 637 - 638).

Είναι σε καλή κατάσταση διατήρησης, αµφικωνικά και ακόσµητα. Εµπίπτουν στους λειτουργικούς

τύπους 7ε και 5β. Επίσης βρέθηκαν έξι αγνύθες στην ίδια απόθεση (Cummer &  Schofield 1984,

51). 

∆ωµάτιο 7 : Το δωµάτιο 7 έχει χαρακτηριστεί ως χώρος οικιακών και βιοτεχνικών εργασιών, και

έχει αποδώσει σηµαντικό αριθµό αγνύθων και µάλιστα µίας οµάδας µε σηµεία κεραµέως (Cummer

& Schofield 1984, 27,39). Εδώ βρέθηκαν έξι σφονδύλια, τα οποία αποδίδονται σε δύο διαφορετικές

αποθέσεις, που σχετίζονται η κάθε  µία µε διαφορετικό δάπεδο (αρ.κατ. 639 - 645). Τα πρώτα δύο

βρέθηκαν  επί  του  δαπέδου  1  (απόθεση  Α):  πρόκειται  για  δύο  ακέραια  αντικείµενα,  το  ένα

σφαιροειδούς,  το  άλλο  αµφικωνικού  τύπου,  χωρίς  διακόσµηση,  διαφορετικού  µεγέθους

(λειτουργικοί  τύποι  5β  και  7στ).  Από  την  ίδια  απόθεση  δηµοσιεύονται  και  14  αγνύθες.   Τα

αντικείµενα του δαπέδου 2 (απόθεση Β) είναι συνολικά πέντε, τέσσερα πήλινα και ένα λίθινο, όλα

ακέραια. Μόνο ένα είναι διακοσµηµένο (αρ.κατ. 644). Τα µεγέθη τους  είναι σχετικά  µικρά έως
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µεσαία (λειτουργικοί τύποι 6δ,  6β,  6γ,  7γ και  5β).   Από  την  ίδια  απόθεση δηµοσιεύονται  οκτώ

αγνύθες. 

∆ωµάτιο  14 :  Στο  δωµάτιο  αυτό  βρέθηκε  ένα  σφονδύλι  σχεδόν  ακέραιο,  κωνικό,  ακόσµητο

λειτουργικού τύπου 6δ (αρ.κατ.646). ∆εν αναφέρονται αγνύθες από την ίδια απόθεση. Όπως και τα

υπόλοιπα  κεντρικά  δωµάτια,  πιθανότατα  το  δωµάτιο  14  αποτελούσε  περιοχή  οικιακών  /

βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (Cummer & Schofield 1984, 38). 

∆ωµάτιο 15 : στο χώρο αυτό ανάγονται πέντε από τα αντικείµενα του καταλόγου, το ένα από την

απόθεση Α και τα υπόλοιπα τέσσερα από την απόθεση Β (αρ.κατ. 647 - 651). Το δύο από αυτά είναι

λίθινα  “κοµβία”,  αµφικωνικού  και  κωνικού  τύπου  αντίστοιχα.  Τα  υπόλοιπα  είναι  πήλινα,

αµφικωνικού, κωνικού  και σφαιροειδούς  τύπου, χωρίς  διακόσµηση. Είναι και τα  πέντε σε καλή

κατάσταση διατήρησης και τα µεγέθη τους ποικίλα (λειτουργικοί τύποι 6ε, 4β, 5γ, 8ζ και 6γ). Στην

απόθεση Β βρέθηκαν και δύο αγνύθες (η µία χωρίς αριθµό ευρετηρίου, Cummer & Schofield 1984,

68). 

∆ωµάτιο 16 : από τον χώρο αυτόν προέκυψε ένα σφονδύλι της φάσης  VII, ακέραιο, αµφικωνικό,

ακόσµητο, µεσαίου µεγέθους (λειτουργικός τύπος 7ε, αρ.κατ. 652). Στη δηµοσίευση αναφέρεται

και µία αγνύθα από τον ίδιο χώρο (Cummer & Schofield 1984, 70). 

∆ωµάτιο 17 : η συγκέντρωση των οκτώ σφονδυλιών του δωµατίου είναι από τις πυκνότερες της

Οικίας  Α σε αυτή  τη φάση. Το σύνολο  περιλαµβάνει  έξι αµφικωνικούς,  δύο κωνικούς  και  έναν

κυλινδρικό τύπο (αρ.κατ. 653-660). Είναι όλα σε καλή κατάσταση διατήρησης. Κανένα από αυτά

δε φέρει διακόσµηση. Ως προς τα µεγέθη τους, παρατηρείται µία σχετική ποικιλία, στην περιοχή

του φάσµατος των σχετικά µικρών και των µεσαίων µεγεθών. Οι λειτουργικοί τύποι είναι οι 6γ, 6γ,

7δ, 7δ, 6γ, 6γ 6δ και 5β. Σαφώς η ποσοτική υπεροχή του τύπου 6γ µπορεί να αντιπαραβληθεί προς

την αριθµητική υπεροχή του τύπου 7δ που χαρακτήριζε το ∆ωµάτιο 17 στην προηγούµενη φάση

(βλ.παραπάνω). Από την ίδια απόθεση δηµοσιεύονται και έξι αγνύθες (Cummer & Schofield 1984,

79). 

∆ωµάτιο  19 :  ένα  σφονδύλι  από  απόθεση  της  φάσης  VII προέκυψε  από  το  χώρο  αυτό,

αποσπασµατικό, ακόσµητο, κωνικού τύπου (αρ.κατ. 661). ∆εν αναφέρονται αγνύθες. 

∆ωµάτιο  20 :  από  µία  απόθεση  της  φάσης  VII µε  θρυµµατισµένο  υλικό  γύρω  από  έναν  λίθινο

πεσσό  (Cummer &  Schofield 1984, 20) προέκυψαν  δύο σφονδύλια  (αρ.κατ.  662 - 663), το  ένα

σχεδόν ακέραιο ενώ το άλλο αποσπασµατικό, αµφικωνικού τύπου, χωρίς διακόσµηση. Το σχεδόν

ακέραιο σφονδύλι είναι µικρό (λειτουργικός τύπος 5β). Τρεις αγνύθες δηµοσιεύονται από την ίδια

απόθεση. 

∆ωµάτιο 25 : ένα ακέραιο, αµφικωνικό σφοδύλι, χωρίς διακόσµηση και σχετικά µικρού µεγέθους

(λειτουργικός τύπος 6γ) βρέθηκε στο χώρο 25 (αρ.κατ. 664). Από τον ίδιο χώρο αναφέρονται δέκα
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αγνύθες στη δηµοσίευση (η µία χωρίς αριθµό ευρετηρίου). 

∆ωµάτιο  26  :  Το  δωµάτιο  αυτό  που  στη  δηµοσίευση  προσδιορίζεται  ως  χώρος  υφαντουργικής

δραστηριότητας  (Cummer &  Schofield 1984,  39)  απέδωσε  τέσσερα  σφονδύλια  από  δύο

διαφορετικές αποθέσεις της φάσης VII (αρ.κατ. . Η πρώτη απόθεση (απόθεση E) σχετίζεται µε το

τέταρτο διακριθέν δάπεδο του δωµατίου επί του οποίου βρέθηκαν δύο αµφικωνικά σφονδύλια, το

ένα αποσπασµατικό αλλά το άλλο ακέραιο, µικρού µεγέθους (λειτουργικός τύπος 4β, αρ.κατ. 665 –

666). Από την ίδια απόθεση δηµοσιεύονται µόλις δύο αγνύθες. Η δεύτερη απόθεση (απόθεση  F)

σχετίζεται µε το πέµπτο και τελευταίο διακριθέν δάπεδο του δωµατίου. Τα δύο σφονδύλια αυτής

της  απόθεσης  είναι  ακέραια,  σφαιροειδές  το  ένα,  ηµισφαιρικό  το  άλλο,  και  σχετικά  µικρού

µεγέθους  (λειτουργικοί  τύποι  6δ  και  6γ,  αρ.κατ.  667  -  668).   Κανένα  από  τα  σφονδύλια  του

δωµατίου 26 δε φέρει διακόσµηση. Από την απόθεση αυτή δηµοσιεύονται δώδεκα αγνύθες (οι δύο

χωρίς αριθµό ευρετηρίου, Cummer & Schofield 1984, 114). 

∆ωµάτιο 28 : πρόκειται για υπόγειο χώρο (Cummer & Schofield, 1984, 13).  Eδώ βρέθηκαν τρία

σφονδύλια  (αρ.κατ.  669-671).  Τα  δύο  είναι  σε  καλή  κατάσταση  διατήρησης  και  το  τρίτο

αποσπασµατικό.   ∆ύο  είναι  αµφικωνικά,  το  άλλο  είναι  σφαιροειδές.  Κανένα  δεν  είναι

διακοσµηµένο. Τα µεγέθη των καλοδιατηρηµένων είναι µικρά (λειτουργικοί τύποι 6γ και 5β). Από

την ίδια απόθεση δηµοσιεύονται τρεις αγνύθες (Cummer & Schofield 1984, 117). 

∆ιάδροµος / κλίµαξ 29 : δύο σφονδύλια της φάσης αυτής βρέθηκαν σε αυτό το µεταβατικό χώρο

(αρ.κατ. 672-673). Είναι και τα δύο ακέραια, κωνικό το ένα, αµφικωνικό το άλλο, εξαιρετικά µικρό

το ένα (λειτουργικός τύπος 4α) ενώ το άλλο µεγαλύτερο (λειτουργικός τύπος 7δ). Κανένα από τα

δύο δεν είναι διακοσµηµένα. Τέσσερις αγνύθες βρέθηκαν στην ίδια απόθεση (οι δύο χωρίς αριθµό

ευρετηρίου). 

∆ωµάτιο  33 :  ένα  λίθινο,  κωνικό,  αποσπασµατικό  σφονδύλι  βρέθηκε  σε αυτόν  τον  στενό  χώρο

(αρ.κατ. 674). ∆εν αναφέρονται αγνύθες. 

∆ωµάτιο 34 : ο χώρος 34 έχει ερµηνευθεί ως λουτρό (Cummer & Schofield 1984, 17). Παρ'όλ'αυτά,

τρία από τα σφονδύλια του καταλόγου προέρχονται από αυτό το δωµάτιο (αρ.κατ. 675 - 677). Στη

δηµοσίευση  προσδιορίζεται  ότι  η  απόθεση  στην  οποία  βρέθηκαν  ήταν  ακριβώς  κάτω  από  το

επίπεδο της πλακόστρωσης του δωµατίου (Cummer & Schofield 1984, 131). Η απόθεση, εποµένως,

πιθανότατα ήταν δευτερογενής. Ωστόσο και τα τρία σφονδύλια έχουν πολύ καλή διατήρηση. Είναι

κωνικά τα δύο, αµφικωνικό το τρίτο, ακόσµητα. Εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους 6γ, 6β και

6β αντίστοιχα. ∆εν αναφέρονται αγνύθες από την ίδια απόθεση.

∆ωµάτιο / "Αυλή" 36 : ένα σφονδύλι βρέθηκε σε αυτή την περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται ως

“αυλή” (“courtyard” ) (αρ.κατ.  678). Είναι  αµφικωνικό,  ακόσµητο  και  εµπίπτει  στο  λειτουργικό

τύπο 7γ. ∆εν αναφέρονται αγνύθες. 
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Σφονδύλια από αποθέσεις της φάσης VII βρέθηκαν σε λίγα δωµάτια του  “∆υτικού Τοµέα” .

Συγκεκριµένα :

Χώρος    W  .35 : δύο σφονδύλια ακέραια, το ένα κωνικό και το άλλο κυλινδρικό βρέθηκαν εδώ, σε

δύο διαφορετικές αποθέσεις (B, D). Κανένα δε φέρει διακόσµηση. Εµπίπτουν στους λειτουργικούς

τύπους  6δ  και  6γ  (αρ.κατ.  679  –  680).  Από  την  απόθεση  B δηµοσιεύονται  και  έξι  αγνύθες

(Schofield 2011, 42). 

Χώρος    W  . 36 : ένα σφονδύλι ακέραιο, αµφικωνικό, ακόσµητο και µικρό (λειτουργικός τύπος 6γ)

βρέθηκε  στο  χώρο  αυτό  (αρ.κατ.  681),  από  τον  οποίο  δηµοσιεύονται  και  τέσσερις  αγνύθες

(Schofield 2011, 44). 

Χώρος    W  .51 : ένα σφονδύλι  προέκυψε από  αυτή  την  περιοχή,  η  οποία  συνδέεται  µε την  Πηγή

(“Spring Chamber”), ή τουλάχιστον µε την πρόσβαση προς αυτήν. Είναι ακέραιο, σφαιροειδές και

σχετικά µικρού µεγέθους (λειτουργικός τύπος 6δ, αρ.κατ.682). Το σφονδύλι αυτό φέρει αποτύπωµα

µικρού  κλαδιού  που  είχε  πιεστεί  στην  επιφάνειά  του,  σε  σηµείο  της  περιφέρειας  Αγνύθες  δεν

δηµοσιεύονται  από  την  περιοχή.  Επισηµαίνεται  ότι  στη  δηµοσίευση  προτείνεται  µία  ειδική,

πιθανώς τελετουργική χρήση των χώρων γύρω και κοντά στην Πηγή, οι οποίοι επανασχεδιάστηκαν

κατά τη φάση VII (Schofield 2011, 193). 

Χώρος    W  .19 : ένα λίθινο σφονδύλι, ακέραιο, αµφικωνικό, µικρού µεγέθους (λειτουργικός τύπος

5γ)  βρέθηκε  στην  περιοχή  αυτή  σε  απόθεση  πρωτογενή.  Ο  λίθος  προσδιορίζεται  ως  πράσινος

στεατίτης στη δηµοσίευση. ∆εν υπάρχουν αγνύθες (αρ.κατ. 692). 

Χώρος    W  .21 : δύο αντικείµενα του καταλόγου, ένα λίθινο, ακέραιο αµφικωνικό σφονδύλι µικρού

µεγέθους (5β) και ένα πήλινο, αποσπασµατικό, ακόσµητο κωνικό σφονδύλι, προέρχονται από το

χώρο αυτό, από µία απόθεση που χαρακτηρίζεται ως στρώµα καταστροφής (αρ.κατ.693 – 694). Στη

δηµοσίευση περιλαµβάνεται άλλο ένα σφονδύλι που δεν εντοπίστηκε κατά τη µελέτη στο Μουσείο

Ιουλίδας Κέας. Από την ίδια απόθεση δηµοσιεύονται τρεις αγνύθες (Schofield 2011, 178). 

Από  την  περιοχή  του  κτιρίου  J προέκυψαν  τέσσερα  σφονδύλια,  από  δύο  διαφορετικά

δωµάτια. Το σπίτι αυτό έχει µακρά ιστορία ήδη από την εποχή ανέγερσης της Μεγάλης Οχύρωσης,

και στη φάση  VII υπέστη µερικές διαµορφώσεις. Τα σφονδύλια βρέθηκαν στα δωµάτια 3 και 5.

Συγκεκριµένα :

∆ωµάτιο   J  .3 : τρία σφονδύλια, τα δύο αποσπασµατικά και το ένα ακέραιο, αµφικωνικού τύπου και

ακόσµητα βρέθηκαν σε αυτόν τον µεγάλο, ηµι-υπόγειο (Schofield 2011, 87) χώρο (αρ.κατ. 683 -

685).  Το  ακέραιο  σφονδύλι  είναι  σχετικά  µικρού  µεγέθους  (λειτουργικός  τύπος  6γ).  Αλλά  τα

αποσπασµατικά ανήκουν σε σαφώς πολύ µεγαλύτερες τάξεις µεγέθους, δεδοµένου ότι το σωζόµενο

βάρος, ειδικά στη µία περίπτωση (αρ.κατ. 684), είναι πολύ µεγάλο. ∆εν δηµοσιεύονται αγνύθες από

την ίδια απόθεση. 
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∆ωµάτιο    J  .5 : Το δωµάτιο αυτό δηµιουργήθηκε στην περίοδο  VII µε το κλείσιµο ενός χώρου που

ήταν  εξωτερικός  προηγουµένως.  Εδώ  βρέθηκε  ένα  σφονδύλι  σχεδόν  ακέραιο,  αµφικωνικό,

ακόσµητο, µεγάλου µεγέθους (λειτουργικός τύπος 8ζ, αρ.κατ. 686). ∆εν αναφέρονται αγνύθες στην

ίδια απόθεση. 

Από  την  Κλίµακα  (“ The Stairway”)  προέκυψε  ένα  σφονδύλι  ακέραιο  και  σφαιροειδές,

ακόσµητο, µεσαίου µεγέθους (λειτουργικός τύπος 7ε, αρ.κατ. 687). Εδώ βρέθηκαν και δύο αγνύθες.

Από  απόθεση  της  φάσης  VII στο  κτίριο  EJ βρέθηκαν  τέσσερα  σφονδύλια.  Tα  δύο

προήλθαν από το  δωµάτιο    EJ  .5 (αρ.κατ. 688 - 689). Το ένα είναι ακέραιο, κυλινδρικό και µικρό

(λειτουργικός  τύπος  5β)  και  το  άλλο  αποσπασµατικό,  σφαιροειδούς  τύπου.  Κανένα  δε  φέρει

διακόσµηση. Τµήµα από ένα πήλινο πηνίο και και µία αγνύθα βρέθηκαν στην ίδια απόθεση. Από το

δωµάτιο    EJ  .8 προέκυψαν  άλλα  δύο  σφονδύλια,  και  πάλι  το  ένα  ακέραιο  αλλά  το  άλλο

αποσπασµατικό και επίσης  ακόσµητα (αρ.κατ. 690 - 691). Είναι και τα δύο κωνικού  τύπου. Το

ακέραιο είναι σχετικά µικρό (λειτουργικός τύπος 6γ). Από την ίδια απόθεση δηµοσιεύονται επτά

αγνύθες (Schofield 2011, 134). 

Φάση   VIII 

Στον  κατάλογο  υπάρχουν  εννέα  σφονδύλια  από  αποθέσεις  της  Αγίας  Ειρήνης  που

χρονολογήθηκαν στη φάση VIII του οικισµού. Αυτά βρέθηκαν σε ορισµένα δωµάτια της Οικίας Α.

Συγκεκριµένα : 

∆ωµάτιο 14 : από µία απόθεση προέκυψαν τέσσερα σφονδύλια εκ των οποίων τα δύο είναι ακέραια

και  τα  λοιπά  είναι  αποσπασµατικά  (αρ.κατ.  695 -  698).  Είναι  όλα  αµφικωνικά.  Το  ένα  από  τα

ακέραια, φέρει διακόσµηση. Τα δύο ακέραια εµπίπτουν στο λειτουργικό τύπο 7ε και τα δύο. Στην

ίδια απόθεση βρέθηκαν και τέσσερις αγνύθες (Cummer & Schofield 1984, 66). 

∆ωµάτιο 15 : από το χώρο αυτό προέκυψαν δύο ακέραια αντικείµενα, το ένα λίθινο κωνικού τύπου

και  το  άλλο  είναι  πήλινο  κυλινδρικού  τύπου,  ακόσµητο(αρ.κατ.  699  -  700).  Και  τα  δύο  είναι

σχετικά µικρά και  εµπίπτουν στους  λειτουργικούς  τύπους  5γ και 6δ.   ∆εν αναφέρονται  ωστόσο

αγνύθες από εδώ. 

∆ωµάτιο  16 :  δύο  αντικείµενα,  το  ένα  ακέραιο,  λίθινο,  κωνικού  τύπου  και  µεσαίου  µεγέθους

(λειτουργικός τύπος 6ε), το άλλο πήλινο, ακόσµητο, σφαιροειδές αλλά αποσπασµατικό βρέθηκαν

σε απόθεση της φάσης VIII σε αυτόν τον χώρο (αρ.κατ.701 – 702), από τον οποίο δηµοσιεύονται

και δύο αγνύθες. 

∆ωµάτιο 38 : ένα ακέραιο, αµφικωνικό, ακόσµητο σφονδύλι µικρού µεγέθους (5β) βρέθηκε στο

χώρο αυτό (αρ.κατ. 703). 
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στ΄. Σχολιασµός

Το δείγµα σφονδυλιών από Υστεροκυκλαδικές αποθέσεις της Αγίας Ειρήνης αφορά κυρίως

τις περιόδους VI και VII, αντίστοιχες µε την ΥΜΙΑ και την ΥΜΙΒ/ΥΕΙΙ αντίστοιχα. Ελάχιστα είναι

τα  σφονδύλια  του  καταλόγου  που  αποδίδονται  στη  φάση  VIII,  την "Μυκηναϊκή"  περίοδο  του

οικισµού, και προέρχονται όλα από την Οικία Α. Οι υπόλοιπες περιοχές στις οποίες τεκµηριώνεται,

κατά  την  Ύστερη  Εποχή  του  Χαλκού,  το  γνέσιµο  µε  αδράχτι  είναι  ο  ∆υτικός  τοµέας

(συµπεριλαµβανοµένου του κτιρίου  EJ), το κτίριο  F για την περίοδο  VI, και το κτίριο  J µόνο για

την περίοδο VII. 

Για  την  Υστεροκυκλαδική  περίοδο,  το  δείγµα  τεκµηριώνει  την  παραγωγή  νηµάτων  µε

γενικευµένη χρήση αδραχτιού. Τα αδράχτια ήταν λεπτά ραβδιά, κατά κανόνα πάχους 0,5 ως 0,7 εκ.,

εξοπλισµένα  κυρίως  µε  αµφικωνικά  και  κωνικά  σφονδύλια,  που  σε  λίγες  περιπτώσεις  ήταν

διακοσµηµένα, µε σχέδια παρόµοια µε εκείνα των Μεσοκυκλαδικών διακοσµηµένων σφονδυλιών.

Η παραγωγή περιελάµβανε νήµατα διαφόρων ποιοτήτων στον οικισµό κατά την φάση αυτή : από

πολύ  λεπτά  ως  χοντρά.  Ωστόσο  παρατηρείται  προτίµηση  στα  λεπτά  και  στα  µεσαίου  πάχους

νήµατα  µάλλον,  παρά  στα  χοντρότερα.  Σε  γενικές  γραµµές  δεν  παρατηρείται  µεγάλη

διαφοροποίηση από την εικόνα που σχηµατίστηκε για τη Μέση Εποχή του Χαλκού. ∆ιαφοροποίηση

υπάρχει  ως  προς  το  ποσοστό των  µικρών  σφονδυλιών, που  στο  Υστεροκυκλαδικό  σύνολο  είναι

µεγαλύτερο, αποδεικνύοντας ότι στη νέα φάση συρρικνώθηκε η παραγωγή χοντρών νηµάτων και

εντατικοποιήθηκε η παραγωγή των λεπτότερων. 

Νηµατουργική  παραγωγή  τεκµηριώνεται στην  Οικία  Α καθ'όλη  τη  διάρκεια  χρήσης  του

κτιρίου κατά την Υστεροκυκλαδική περίοδο. Στην πρώιµη φάση (VI) για τους ισόγειους χώρους 17

και 18  τεκµηριώνεται µία παραγωγή µεγάλης κλίµακας. Σύνολα αγνύθων από τους ίδιους χώρους

αποδεικνύουν ότι στους ίδιους χώρους γινόταν και ύφανση, εποµένως αυτό το τµήµα του κτιρίου

λειτουργούσε  ως  κλωστοϋφαντουργικό  εργαστήρι  όπου  συγκεντρωνόντουσαν  τουλάχιστον  δύο

στάδια  της  παραγωγικής  αλυσίδας  της  υφαντουργίας.  Η  δραστηριότητα  στο  δωµάτιο  17

συνεχίστηκε και στην επόµενη φάση (VII) κατά την οποία ο χώρος απέδωσε σηµαντικό σύνολο

σφονδυλιών καθώς επίσης και αγνύθες. Αντίθετα στο δωµάτιο 18 η νηµατουργική δραστηριότητα

δε φαίνεται να είχε συνέχεια, κρίνοντας τουλάχιστον από τα περιεχόµενα του χώρου από τη φάση

VII και  εξής.  Όµως  η  παρουσία  του  αδραχτιού  τεκµηριώνεται,  µέσω  των  σφονδυλιών,  και  σε

άλλους χώρους της Οικίας Α κατά την πρώτη φάση της χρήσης της : στο δωµάτιο 19 και 20, κυρίως

στο 26 και στο χώρο 39. Η διασπορά αυτή παρουσιάζει διαφορετικές πυκνότητες, γεγονός που µας

επιτρέπει να διακρίνουµε µεταξύ χώρων που ήταν εργαστήρια και χώρων που µάλλον σποραδικά

φιλοξένησαν αυτή τη δραστηριότητα, ή που η παρουσία των σφονδυλιών είναι τυχαία και άσχετη
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από τη χρήση τους (δευτερογενείς αποθέσεις). Η συνεύρεση σηµαντικών συγκεντρώσεων αγνύθων

στους  ίδιους  χώρους,  όπως  συµβαίνει  κατά  τη  φάση  αυτή  µόνο  στο  δωµάτιο  20,  είναι

επιβεβαιωτική για τη χρήση του χώρου ως κλωστοϋφαντουργείου.

Η  νηµατουργική  παραγωγή  στην  Οικία  Α  κατά  τη  φάση  VI φαίνεται  να  είχε  ένα

συστηµατικό χαρακτήρα, τουλάχιστον ως προς τις ποιότητες νηµάτων που παράγονταν ανά µονάδα

χώρου  :  υπολογίζοντας  κατά  προσέγγιση  το  αρχικό  βάρος  των  σωζόµενων  κατά  το  ήµισυ

σφονδυλιών των δωµατίων που προαναφέρθηκαν, προκύπτει ότι στους χώρους που απέδωσαν από

δύο  σφονδύλια, κατά  κανόνα  το  ένα  έχει  βάρος  µεταξύ  17 και 20 γραµµαρίων, και  το  δεύτερο

µεταξύ 30 και 35 γραµµαρίων (δωµάτιο 19, δωµάτιο 20, δωµάτιο 39). Τα τέσσερα σφονδύλια του

χώρου 17 εµπίπτουν όλα στην ίδια τάξη µεγέθους (λειτουργικός τύπος 7δ). Παρόµοια µεγέθη έχουν

τα  σφονδύλια  των  δωµατίων  19  και  20  ενώ  στα  δωµάτια  18 και  26  συνυπάρχουν  σφονδύλια

µεγάλου  και  µικρού  µεγέθους.  Αξίζει  να  θυµίσουµε  εδώ  ότι  ο  λειτουργικός  τύπος  7δ  είναι  ο

δεύτερος προτιµώµενος στο σύνολο των Υστεροκυκλαδικών σφονδυλιών της Αγ.Ειρήνης.

Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, διακρίνονται δύο διαφορετικές περιπτώσεις οργάνωσης

της παραγωγής στην Οικία Α κατά τη φάση VI: 

α)  χώροι  στους  οποίους  βρέθηκαν  σφονδύλια  διαφορετικών  τάξεων  µεγέθους,  µικρά  και

µεγαλύτερα.  Ίσως  αυτή  η  συνύπαρξη  να  αποτυπώνει  ένα  βασικό  εργαλειακό  σύνολο

νηµατουργικού εξοπλισµού, και θα ήταν εύστοχο να αναρωτηθούµε σε αυτήν την περίπτωση εάν τα

ελαφρύτερα σφονδύλια ενός τέτοιου συνόλου προορίζονταν για γνέσιµο υφαδιού και τα βαρύτερα

για γνέσιµο στηµονιού.

β) χώροι όπου βρέθηκαν σφονδύλια του ίδιου ή παρεµφερούς µεγέθους, όπου εποµένως γινόταν µία

πιο στοχευµένη και εξειδικευµένη νηµατουργία.  

Η εντατική νηµατουργία τεκµηριώνεται και σε άλλους χώρους της Οικίας στην  επόµενη

φάση  VII (χώροι 7 και 26 µε αξιοσηµείωτες ποσότητες σφονδυλιών που συνδυάζονται µε ικανές

ποσότητες αγνύθων).  Συνεχίζεται όµως και στον χώρο 17, ενώ απουσιάζουν τα σχετικά στοιχεία

από τον χώρο 18, όπως προαναφέρθηκε. Όµως η εικόνα δεν αλλάζει ριζικά, καθώς και πάλι δύο

περιοχές του σπιτιού, και µάλιστα οι ίδιες, είναι οι πυρήνες της βιοτεχνίας (η κεντρική περιοχή των

δωµατίων 14-17 και  η  περιοχή  του  δωµατίου  26). Όπως  ήδη  επισηµάνθηκε στη ∆ιασπορά, στο

δωµάτιο 17 στοιχειοθετείται µία διαφοροποίηση ως προς τους στόχους της παραγωγής σε σχέση µε

τη φάση VI καθώς τα σφονδύλια της φάσης VII είναι κατά µέσο όρο µικρότερα. Γενικότερα, όµως,

ως  προς  τα  προτιµώµενα  µεγέθη  εργαλείων,  και  κατ'επέκταση  τις  κυρίαρχες  ποιότητες  των

παραγοµένων νηµάτων δεν παρατηρείται διαφορά από τη φάση VI στη φάση VII. 

Τα δεδοµένα  για το  ∆υτικό Τοµέα (κεντρικός  τοµέας, δωµάτια της  περιοχής  της  Πηγής,

πέριξ  του  κτιρίου  C,  κτίριο  EJ και  δυτικά  αυτού)  σχηµατίζουν  κατά  τη  φάση  VI µία  εικόνα
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σύνθετη. Τα σφονδύλια είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα αµφικωνικά, µε λίγες εξαιρέσεις

κωνικών και σφαιροειδών. Η διαφαινόµενη τάση για αυστηρή τυποποίηση µπορεί να εκληφθεί ως

δείκτης  µαζικής  παραγωγής.  Εξαιρώντας  την  περίπτωση  του  δωµατίου  W.34  που  περιείχε

αξιοσηµείωτη συγκέντρωση σφονδυλιών, µεν, από δευτερογενή επίχωση δε, οι λοιπές περιπτώσεις

µπορούν να διακριθούν καταρχάς σε δύο βασικές κατηγορίες : α) µικρές ποσότητες σφονδυλιών,

δηλαδή  από ένα  ως  τρία,  περιείχαν  τα  περισσότερα  δωµάτια,  αποκαλύπτοντας  µία νηµατουργία

“οικιακού χαρακτήρα” και β) µεγαλύτερες συγκεντρώσεις όπως στo µεγάλο δωµάτιο 1 του κτιρίου

EJ, στο µεγάλο δωµάτιο C.3 του κτιρίου C59 (σύνολο που δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο της

διατριβής, βλ.  Schofield 2011, 149) και µία ακόµη µεγάλη συγκέντρωση στα νοτιοανατολικά της

περιοχής,  στο  δωµάτιο  W.46,  όπως  και  στο  χώρο  W.4  στο  δυτικό  άκρο  του  ∆υτικού  Τοµέα.

∆ιακρίνονται  δηλαδή   χώροι  εντατικής  παραγωγής.  Σηµαντικά  σύνολα  αγνύθων  συνευρέθηκαν

µόνο στις δύο τελευταίες περιπτώσεις. Πέραν τούτων, συγκεντρώσεις αγνύθων σηµειώνονται και

σε άλλους χώρους, όπου όµως τα σφονδύλια είναι λίγα (EJ.3 και κυρίως W.33).  Τα δεδοµένα αυτά

αποκαλύπτουν µία µάλλον µεικτή κατάσταση, κατά την οποία λειτουργούσαν χώροι αφιερωµένοι

και στα δύο στάδια του υφαντουργικού κύκλου, αλλά η προετοιµασία των νηµάτων φαίνεται ότι

γινόταν και πέραν των χώρων αυτών. 

Στην  επόµενη  φάση  VII,  και  εντός  των  ορίων  της  ίδιας  περιοχής,  παρατηρείται  µία

συρρίκνωση  του  νηµατουργικού  εξοπλισµού  :  από  έξι,  συνολικά,  δωµάτια  αναφέρονται  λίγα

σφονδύλια (από ένα έως τρία στην καλύτερη περίπτωση). Ξεχωρίζει το δωµάτιο  W.35, όχι τόσο

λόγω  της  ποσότητας  των  σφονδυλιών  που  και  εδώ  είναι  δύο,  όσο  λόγω  της  συνεύρεσης  έξι

αγνύθων. Στο σπίτι EJ παρατηρούνται, κατά τη φάση αυτή, ζεύγη σφονδυλιών σε δύο δωµάτια εκ

των  οποίων  στη  δεύτερη  περίπτωση  υπάρχει  και  σηµαντικό  σύνολο  αγνύθων.  Πέραν  τούτων,

µεµονωµένα σφονδύλια βρέθηκαν σε τρία δωµάτια κατά τη φάση αυτή. Η εικόνα της “οργάνωσης”

της παραγωγής δεν µεταβάλλεται ουσιαστικά κατά τη φάση  VII εφόσον έστω και σε µικρότερο

βαθµό επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι το γνέσιµο ελάµβανε χώρα ενίοτε στους χώρους που ήταν

στηµένοι οι αργαλειοί, αλλά και εκτός αυτών, σε άλλα δωµάτια, όπου δεν έχει βρεθεί ούτε µία

αγνύθα. 

Ως προς την ποιότητα των νηµάτων που παράγονταν στους χώρους αυτούς, εάν κρίνουµε

από τα µεγέθη των σφονδυλιών, συνάγονται λεπτές προς µεσαίες ποιότητες αλλά δεν λείπουν, σε

µικρότερο ποσοστό, ακόµη λεπτότερες αλλά και οι χοντρότερες κλωστές. Είναι αξιοσηµείωτο ότι ο

χώρος  W.46 που  απέδωσε  συγκέντρωση  σφονδυλιών  και  αγνύθων  στη  φάση  VI περιλαµβάνει

κυρίως µεσαίου και σχετικά µεγάλου µεγέθους σφονδύλια. Φαίνεται ότι η νηµατουργική παραγωγή

59 Η  απόθεση  Β  του  δωµατίου  C.3  από  την  οποία  δηµοσιεύονται  οκτώ  σφονδύλια  και  πέντε  λίθινα  “κοµβία”,

χαρακτηρίζεται µεικτή των φάσεων  VI – VIII  και θεωρείται  ότι προέκυψε από “µαζική διατάραξη”της φάσης  VIII

(Schofield 2011, 137). 
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στο χώρο αυτό ήταν προσανατολισµένη προς τραχύτερα νήµατα, και πιθανώς τέτοια να ήταν και η

ποιότητα των υφασµάτων που θα υφαίνονταν στον αργαλειό του χώρου. Όµως στην επόµενη φάση

VII κυριαρχούν στην ίδια περιοχή σφονδύλια κατά µέσο όρο µικρότερα, εποµένως πιστοποείται µία

στροφή  προς  λεπτότερες  ποιότητες  νηµάτων.  Σε  µερικές  περιπτώσεις  ζευγών  σφονδυλιών  ανά

µονάδα  χώρου  (EJ.7,  W.35,  W.44)  συνδυάζονται  και  πάλι  ένα  µικρότερο  και  ένα  µεγαλύτερο

µέγεθος, χωρίς να έχουν αυστηρή αντιστοιχία οι συνδυασµοί µεγεθών µεταξύ τους. Πιθανώς τα δύο

διαφορετικά  µεγέθη  να  προορίζονταν  το  ένα  για  στηµόνι,  που  αποτελεί  τον  “σκελετό”  του

υφάσµατος και πρέπει να είναι πολύ γερό και το άλλο για το υφάδι, που συχνά φτιάχνεται πιο λεπτό

από το στηµόνι, και δεν χρειάζεται να είναι τόσο σφιχτογνεσµένο όσο το πρώτο. Αυτό το “σχήµα”

επαναλαµβάνεται και στο δωµάτιο 3 της Οικίας Α κατά τη φάση VII. 

Τάσεις αποκέντρωσης της παραγωγής µαρτυρούν και τα δεδοµένα των κτιρίων F και J. Και

στις δύο περιπτώσεις τα σφονδύλια βρέθηκαν αποµονωµένα από αγνύθες, στη δε πρώτη περίπτωση

βρέθηκαν  σε  µη  –  οικιακό  περιβάλλον  και  τεκµηριώνεται  και  η  πρακτική  του  γνεσίµατος  εν

κινήσει, ή σε συνδυασµό µε άλλες εργασίες. 

Συµπερασµατικά, βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από τη µελέτη των σφονδυλιών του

καταλόγου και συµπληρωµατικών στοιχείων από τις δηµοσιεύσεις, προκύπτει ότι στον οικισµό της

Αγίας  Ειρήνης  κατά  την  Ύστερη  Εποχή  του  Χαλκού  η  νηµατουργία  ήταν  µία  σηµαντική

δραστηριότητα  που  εκτυλισσόταν  τόσο  σε  επίπεδο  “εργαστηρίου”  υφαντουργίας,  όσο  και

αποκεντρωµένα,  σε  οικιακό  επίπεδο,  ή  ατοµικά  σε  χώρους  άσχετους  προς  τη  νηµατουργία,  εν

κινήσει, ή σε συνδυασµό µε άλλες δραστηριότητες. Εάν γινόταν κλώση νηµάτων και µε άλλους

τρόπους δεν το γνωρίζουµε, πάντως  διµιτείς  (“spinning bowls”) δεν δηµοσιεύονται από την Αγία

Ειρήνη. Τα αδράχτια ήταν κατά κανόνα λεπτά, τα σφονδύλια τυποποιηµένα σε µεγάλο βαθµό, τα

προτιµώµενα  σχήµατα  ήταν  σταθερά  το  αµφικωνικό  και  το  κωνικό,  η  διακόσµηση  αποτελούσε

εξαίρεση,  και  όπου  υπάρχει,  τα  σχέδια  φαίνεται  να  είναι “µηχανικά”,  µε τυπικό  και  ατηµέλητο

τρόπο  δηµιουργηµένα,  στην  παράδοση της  διακόσµησης  των  σφονδυλιών  του  Μεσοκυκλαδικού

οικισµού.  Η  ατηµελώς  “επιµεληµένη”  διακόσµηση  των  σφονδυλιών  εντείνει  την  εντύπωση  της

τυποποίησης, πιθανώς αντανακλώντας έτσι τη µαζική υφαντουργική παραγωγή που ελάµβανε χώρα

στον οικισµό κατά τη φάση αυτή. 

Στην πορεία της Υστεροκυκλαδικής περιόδου είναι αισθητή µία µικρή διαφοροποίηση ως

προς  τους  στόχους  της  παραγωγής,  καθώς  σηµειώνεται  µία  τάση  προς  ελαφρώς  µικρότερα

σφονδύλια κατά µέσο όρο από την φάση VI προς τη φάση VII. Αυτή η εντύπωση όµως ανατρέπεται

από το πενιχρό, έστω, υλικό της φάσης  VIII που βρέθηκε στην Οικία Α, και που αποτελείται από

σφονδύλια ισοµεγέθη µε εκείνα της φάσης VI µάλλον. 

Συγκρίνοντας τους δύο κύριους τοµείς του οικισµού που µελετώνται από την άποψη της
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νηµατουργίας, δηλαδή την Οικία Α αφ'ενός και τα κτίρια του ∆υτικού τοµέα αφ'ετέρου, προκύπτει

η παρατήρηση ότι το φαινόµενο της “αποκέντρωσης΄” του γνεσίµατος από τους χώρους ύφανσης

είναι  περισσότερο  έντονο  στον  ∆υτικό  τοµέα,  παρά  στην  Οικία  Α,  στην  οποία  οι  περισσότεροι

χώροι  που  απέδωσαν  σφονδύλια,  περιχείχαν  και  αγνύθες.  Σε  κάθε  περίπτωση,  δύο  πιθανές

ερµηνείες  προτείνονται  εδώ  για  το  φαινόµενο  αυτό  :  α)  είτε  συνέβαινε  µία  οργάνωση  της

βιοτεχνίας  κατά  την  οποία  το  γνέσιµο  της  κλωστής  θα  µοιραζόταν  σε  πολλά  διαφορετικά

νοικοκυριά  που  κατόπιν  θα  παρέδιδαν  το  προϊόν  τους  στα  “εργαστήρια”  ύφανσης  είτε  β)  µία

οργάνωση κατά την οποία το κάθε νοικοκυριό θα έγνεθε το δικό του νήµα, το οποίο θα παρέδιδε

µετά στις λίγες υφάντρες του οικισµού, για να τους υφάνουν “κατά παραγγελία” τα υφάσµατα που

χρειάζονταν.  Η  διαφορά  µεταξύ  των  δύο  προτάσεων  έγκειται  στον  τρόπο  ιεραρχίας  των  δύο

σταδίων, εάν δηλαδή τα εργαστήρια υφαντουργίας λειτουργούσαν βάσει των “παραγγελιών” των

επιµέρους νοικοκυριών, ή εάν, αντίστροφα, τα επιµέρους νοικοκυριά εξυπηρετούσαν τις κεντρικές

υφαντουργικές µονάδες παραγωγής και εποµένως µία κεντρική, κοινοτική βιοτεχνία. 

Οι πρώτες ύλες είναι, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, το µεγάλο ερωτηµατικό και ζητούµενο

της τεχνολογικής διερεύνησης της νηµατουργίας. Είναι εύλογο να υποθέσουµε την εκµετάλλευση

ζωϊκών  ινών  όπως  ξέρουµε  ότι  γινόταν  σε  άλλες  πόλεις  –  λιµάνια  των  Κυκλάδων  όπως  το

Ακρωτήρι  και  η  Φυλακωπή,  την  ίδια  εποχή.  ∆εν  στοιχειοθετείται  η  χρήση  λιναριού  ή  άλλων

φυτικών ινών που κατά πάσα πιθανότητα θα χρησιµοποιούνταν (όπως αποδείχθηκε από εύρηµα στα

Χανιά και στο Ακρωτήρι) καθώς δεν έχουν δηµοσιευθεί αρχαιοβοτανικές µελέτες από τον οικισµό. 

4.10. Φυλακωπή Μήλου  (αρ.κατ. 704 - 755)

Ι. Παρουσίαση της θέσης

Η Φυλακωπή βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Μήλου, σε ένα χαµηλό ύψωµα που

έχει  διαβρωθεί,  βορείως,  από  τη  θάλασσα.  Η  πρώτη  αρχαιολογική  εξερεύνηση  της  θέσης  έγινε

µεταξύ του 1896 και του 1899 από τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή (Atkinson et al. 1904, 1-3),

αποκαλύπτοντας, ήδη, τότε, µεγάλο τµήµα του οικισµού στα δυτικά, την περιοχή της “Κρύπτης”

(Pillar Crypt) την περιοχή του “Μεγάρου”, καθώς και τµήµα του τείχους στη νοτιοδυτική πλευρά

του  οικισµού (Atkinson et al. 1904,  5- 24). Οι συνεχείς αναφορές  των πρώτων ανασκαφέων σε

“Πρώτη” / “∆εύτερη” Πόλη και σε Μυκηναϊκά κατάλοιπα, αποδεικνύουν ότι οι πρώτες ανασκαφές

τεκµηρίωσαν και το χρονικό βάθος της ανθρώπινης εγκατάστασης στη Φυλακωπή. Μία δεύτερη

Βρετανική αρχαιολογική έρευνα ξεκίνησε στη Φυλακωπή το 1974 µε κύριο στόχο τη διευκρίνιση

της  αλληλουχίας  των  πολιτισµικών  φάσεων  της  Εποχής  του  Χαλκού  (Renfrew  2007,  1).  Οι

ανασκαφές των ετών 1974 – 1977 είχαν ως αποτέλεσµα την διευκρίνιση της στρωµατογραφίας της
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Φυλακωπής,  µέσω  της  διενέργειας  στρωµατογραφικών  τοµών60 σε  επιλεγέµενα  σηµεία  του

οικισµού (Renfrew 2007) αλλά και την έρευνα ενός Μυκηναϊκού Ιερού που εντοπίστηκε στα νότια

του οικισµού, αµέσως εσωτερικά του τείχους (Renfrew 1985) (εικ. 35). 

Στις  δηµοσιεύσεις  των  νεώτερων  ανασκαφών  έγινε  σαφές  ότι  η  “Πρώτη  Πόλη”  της

Φυλακωπής ιδρύθηκε κατά την Πρώιµη Εποχή το  Χαλκού, βάσει του υλικού που βρέθηκε στις

στρωµατογραφικές  του  οικισµού,  και  το  οποίο  είναι  χαρακτηριστικό  των  φάσεων  Γκρόττας  –

Πηλού και Κέρου-Σύρου, αλλά δεν προέκυψε κεραµική της “Οµάδας Καστριού” του τέλους της

Πρωτοκυκλαδικής  ΙΙ  περιόδου  (Renfrew  2007,  177).  Η  µορφή  της  Πρωτοκυκλαδικής  πόλης

παραµένει  άγνωστη,  καθώς  δεν  βρέθηκαν  αρχιτεκτονικά  κατάλοιπα.  Από  το  τέλος  της

Πρωτοκυκλαδικής περιόδου διαπιστώνεται µία τάση συγκέντρωσης του Μηλιακού πληθυσµού στη

Φυλακωπή η οποία έγινε ο οικιστικός πυρήνας όλου του νησιού (Renfrew & Wagstaff 1982, 37). Η

“∆εύτερη  Πόλη”  της  Φυλακωπής  σηµατοδοτεί  τη  Μεσοκυκλαδική  φάση  του  οικισµού.  Η

µεταγενέστερη οικοδοµική δραστηριότητα δεν επέτρεψε την επιβίωση αρχιτεκτονικών καταλοίπων

ούτε αυτής της περιόδου. Μόνο  τα κινητά ευρήµατα που βρέθηκαν στις στρωµατογραφικές τοµές

επιτρέπουν  σε  ένα  βαθµό  την  προσέγγιση  και  κατανόηση  της  Μεσοκυκλαδικής  Φυλακωπής.

Επισηµαίνεται ότι δεν βρέθηκαν καν δάπεδα του ορίζοντα αυτού (Barber 2007, 182). Η µελέτη της

κεραµικής  έδειξε  ότι  η  Φυλακωπή  ήταν  σε  επαφή  µε  την  Ηπειρωτική  Ελλάδα,  τις  υπόλοιπες

Κυκλάδες και την Κρήτη. Η ελλαδικές επιρροές ήταν πιο έντονες στην αρχή της περιόδου (Barber

2007, 196). Ιδιαίτερες σχέσεις υπήρχαν και µε την Κέα (Barber 2007, 207). Η εισηγµένη Μινωϊκή

κεραµική προδίδει την εντατικοποίηση των σχέσεων µεταξύ Φυλακωπής και Κρήτης (Barber 2007,

234,  Hood  2007,  248).  Η  Υστεροκυκλαδική  περίοδος  της  Φυλακωπής  διαιρείται  σε  δύο

υποπεριόδους  µε  κριτήριο  την  εναλλαγή  Μινωϊκής  και  Μυκηναϊκής  επιρροής  στον  υλικό

πολιτισµό.  Η  Υστεροκυκλαδική  Ι/II περίοδος  χαρακτηρίζεται  από  τη  Μινωϊκή  επιρροή,  και  στη

διάρκειά  της  ανεγείρεται  η  πρώτη  οχύρωση  και  το  µνηµειακό  κτίριο  που  πήρε  τη  συµβατική

ονοµασία  “Mansion”.  Στο  τέλος  της  περιόδου,  κατά  τη  φάση  που  ήταν  σύγχρονη  µε  την

Υστεροελλαδική ΙΙΙ, στη θέση του “Mansion”  ανεγείρεται ένα µυκηναϊκό Μέγαρο, οι οχυρώσεις

ενισχύονται και κτίζεται το Μυκηναϊκό Ιερό (Renfrew & Wagstaff 1982, 39-43, Renfrew 2007, 9-

11).  Το  Μυκηναϊκό  Ιερό  γνώρισε  διάφορες  οικοδοµικές  φάσεις.  Το  ∆υτικό  Ιερό  από  την

Υστεροελλαδική (ΥΕ) ΙΙΙΑ2 περίοδο και εξής. Κατά την ΥΕΙΙΙΑ2 χρησιµοποιήθηκε αποκλειστικά

αυτός ο χώρος, ενώ στο τέλος της περιόδου, και στις αρχές της ΥΕΙΙΙΒ κτίστηκε το Ανατολικό Ιερό,

µαζί µε τµήµα του τείχους (Renfrew 1985, 85).  Η εγκατάλειψη του Ιερού  τοποθετείται προς το

τέλος της ΥΕΙΙΙΓ περιόδου (Renfrew 1985, 86), και σηµατοδοτεί γενικότερα την εγκατάλειψη της

Υστεροκυκλαδικής Φυλακωπής.

60 Για τις στρωµατογραφικές τοµές παρατίθενται λεπτοµέρειες στα αντίστοιχα τµήµατα “∆ιασποράς” των σφονδυλιών.
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ΙΙ. Τα σφονδύλια

Το  δείγµα  της  Φυλακωπής  περιλαµβάνει  συνολικά  52 αντικείµενα.  Από  αυτά  µόνο  δύο

προέρχονται  από  αποθέσεις  καθαρά  Πρωτοκυκλαδικές  (φάσεις  A και  Β),  έξι  προέρχονται  από

αποθέσεις Μεσοκυκλαδικές (τέσσερα από τη φάση  C και δύο από αποθέσεις φάσεων B /  C), ενώ

36 αντικείµενα  προέρχονται  από  αποθέσεις  Υστεροκυκλαδικές  ( 30 από διάφορες  υποπεριόδους

εντός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, και πέντε από µεικτές αποθέσεις φάσεων  C / D)61. Οκτώ

αντικείµενα  του  δείγµατος  παραµένουν  αχρονολόγητα  επειδή  είναι, είτε  επιφανειακά  ευρήµατα,

είτε αστρωµατογράφητα, είτε γενικότερα προβληµατικά ως προς την ακριβή προέλευσή τους. 

α) Αποθέσεις Πρώιµης Εποχής του Χαλκού
 (αρ.κατ. 723 και 749)

Το δείγµα από τη Φυλακωπή περιλαµβάνει δύο αντικείµενα που προέρχονται από καθαρά

Πρωτοκυκλαδικές  αποθέσεις  (φάσεις  Β  και  Α2  αντίστοιχα),  σύµφωνα  µε  τη  δηµοσίευση  της

ανασκαφής  (Cherry &  Davis 2007,  408-409).  Τα  δύο  σφονδύλια  είναι  φτιαγµένα  από  πηλό

διαφορετικό,  στην  πρώτη  περίπτωση  φαιο-κάστανο  µε  εγκλείσµατα,  στη  δεύτερη  περίπτωση

ανοιχτό πορτοκαλί-ροδαλό. 

α. Τυπολογία 

Ως προς την τυπολογία τους, το υπ'αριθµόν 723 είναι ένα ακέραιο αµφικωνικό συµµετρικό

σφονδύλι, ψηλής αναλογίας, µε εκφυλισµένη κοιλότητα στο ένα άκρο. Το υπ'αριθµόν 749 είναι ένα

αποσπασµατικό, κωνικό σφονδύλι. Ο παρακάτω πίνακας περιλαµβάνει και τα δύο σφονδύλια του

Πρωτοκυκλαδικού ορίζοντα της Φυλακωπής, βάσει του καταλόγου :

Αµφικωνικό  Συµµετρικό,  1  άκρο  κοίλο

(εκφυλισµένο)
Υψηλό 1 (αρ.κατ. 723)

Κωνικό Κανονικό 1 (αρ.κατ. 749)

β. ∆ιακόσµηση – Φροντίδα επιφάνειας – Ίχνη χρήσης

Κανένα από τα δύο σφονδύλια δε φέρει διακόσµηση. Η επιφάνεια του υπ'αριθµ. 723 που

είναι οψιµότερο (φάση Β Φυλακωπής) είναι µελανή, εξοµαλυσµένη αλλά όχι στιλβωµένη, ενώ το

λίγο  πρωϊµότερο  (φάση  Α  Φυλακωπής)  σφονδύλι  µε  αρ.κατ.  749  είναι  κατασκευασµένο  από

διαφορετικό, γκρίζο – ροδαλό πηλό και έχει επίσης επιφάνεια εξοµαλυσµένη (Renfrew 2007, 409).

61 Βάσει της δηµοσίευσης της ανασκαφής της Φυλακωπής, οι φάσεις που σηµαίνονται µε τα γράµµατα Α,Β,C,D και E 

αντιστοιχούν σε Πρώιµη Εποχή του Χαλκού οι Α και Β, Μέση Εποχή του Χαλκού η C, πρώιµη Ύστερη Εποχή του 

Χαλκού η D (ΥΕ Ι – ΙΙ) και στην όψιµη Ύστερη Εποχή του Χαλκού οι E και F (Renfrew 2007, 10, Table 2:2).
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Το  723  φέρει  τα  εξής  ίχνη  φθοράς  που  πιθανότατα  οφείλονται  στη  χρήση  του  :  α)  µικρές

αποτµήσεις  στο  περιχείλωµα  του  κοίλου,  στο  ένα  άκρο  και  β)  περιµετρικά  στην  τροπίδωση,

διαφοροποίηση  χρωµατική  (καστανή  απόχρωση)  που  πιθανώς  οφείλεται  σε  αποφλοίωση  της

επιφανειακής στρώσης πηλού. Η κακή κατάσταση διατήρησης του υπ.αριθµ. 749 δεν επιτρέπει την

παρατήρηση ανάλογων ιχνών φθοράς. 

γ. Μετρολογία

Το σύνολο των Πρωτοκυκλαδικών σφονδυλιών της Φυλακωπής  είναι ποσοτικά αµελητέο

για µετρολογική ανάλυση. Τα αντικείµενα που το συνιστούν είναι µόνο δύο, και από αυτά µόνο ένα

είναι ακέραιο. Ωστόσο γίνεται αντιληπτό ότι διαφέρουν σηµαντικά ως προς το µέγεθος. Το ακέραιο

εµπίπτει στο λειτουργικό τύπο 5β (αρ.κατ. 723), ενώ το αποσπασµατικό, που διατηρεί περίπου το

µισό του αρχικού του όγκου ζυγίζει ήδη 23,1 γραµµάρια στην κατάσταση που βρίσκεται, δηλαδή

µπορεί  να  υποτεθεί  ότι  αρχικά  θα  ζύγιζε  τουλάχιστον  40 γραµµάρια  (αρ.κατ.  749).  Πρόκειται

εποµένως για δύο σφονδύλια µε µεγάλη απόκλιση ως προς το µέγεθός τους.

δ. Συσχετισµός µεγεθών / τύπων 

Στο  πολύ  µικρό,  αυτό,  δείγµα  δεν  έχει  νόηµα  να  διασταυρωθούν  η  µορφολογική  και  η

λειτουργική τυπολογία, διότι δεν µπορεί να βγει  κανένα στατιστικό συµπέρασµα

ε. ∆ιασπορά

Τα  δύο  αντικείµενα  βρέθηκαν  κατά  την  ανασκαφική  έρευνα  της  περιοχής  του  ΥΕΙΙΙ

“Μεγάρου” (Renfrew 2007,  9-10). Η προέλευσή τους είναι, συγκεκριµένα, από την ανασκαφική

τοµή ΠC που έγινε στο βορειοανατολικό δωµάτιο (εικ. 36) το οποίο πήρε την αρίθµηση J1,13 στην

δηµοσίευση του 1904 . Ο σκοπός διερεύνησης του δωµατίου κατά τις ανασκαφές της δεκαετίας του

1970 ήταν ο εντοπισµός στρωµατογραφηµένων καταλοίπων της  Πρώτης Πόλης  της  Φυλακωπής

(Renfrew 2007, 41). Ο Πρωτοκυκλαδικός ορίζοντας εντοπίστηκε σε γέµισµα (fill ) των στρωµάτων

95 – 106,  όπου  βρέθηκε  κεραµική  χαρακτηριστική  της  ΠΕΧ  (Κυκλαδικές  Λευκές  Φιάλες,  βλ.

Renfrew 2007, 45). 

Το  σφονδύλι  µε  αρ.κατ.  723 βρέθηκε  σε  στρώµα  που  αποτελούσε  τµήµα  αυτού  του

γεµίσµατος (layer 96), περίπου µισό µέτρο βαθύτερα από το Μεσοκυκλαδικό δάπεδο υπ'αριθµ.6

(Renfrew 2007, 42, Fig.3.22) και στη δηµοσίευση της ανασκαφής αποδίδεται στη φάση B (Cherry

& Davis 2007,408). Πρόκειται για ένα ακέραιο (αν και συγκολληµένο από δύο κοµµάτια) σφονδύλι

αµφικωνικού τύπου, υψηλό, µε κοίλο άκρο, ακόσµητο. Εµπίπτει σε τάξη µικρού µεγέθους, καθώς
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το βάρος του είναι σχεδόν 9 γρ. Η απόθεση είναι δευτερογενής. 

Το σφονδύλι µε αρ.κατ. 749 βρέθηκε βαθύτερα, σε ένα στρώµα που αποτελεί γέµισµα (fill )

της φάσης Α2 (Renfrew 2007, 48), σύγχρονης µε τον πολιτισµό Κέρου – Σύρου (Renfrew 2007, 10,

Table 2.2). Το σφονδύλι είναι αποσπασµατικό, περίπου κατά το ήµισυ σωζόµενο, απλού κωνικού

τύπου, ακόσµητο. Ήταν µεγάλου µεγέθους, καθώς στο βαθµό που σώζεται ζυγίζει ήδη περίπου 23

γρ.,  εποµένως  στο  ακέραιο  θα  ζύγιζε  οπωσδήποτε  άνω  των  40  γραµµαρίων.  ∆εν  προέκυψαν

περισσότερες  λεπτοµέρειες  για  το  χαρακτήρα  του  χώρου,  αλλά  αξίζει  να  σηµειωθεί  ότι

δηµοσιεύονται ενδιαφέροντα συνευρήµατα από την ίδια απόθεση (Renfrew 2007, 48-49).  

στ΄. Σχολιασµός

Ένα τόσο µικρό δείγµα δεν µπορεί να είναι αντιπροσωπευτικό για µία πόλη της Πρώιµης

Εποχής του Χαλκού. Οι µόνες ενδείξεις που παρέχει είναι η επιβεβαίωση της χρήσης του αδραχτιού

µε  σφονδύλι  για  το  γνέσιµο,  κατά  την  εποχή  εκείνη  στη  Φυλακωπή,  και  η  υπόθεση  για  τη

παραγωγή  διαφορετικών  ποιοτήτων  κλωστών  που  βασίζεται  στα  διαφορετικά  µεγέθη  των  δύο

αντικειµένων. 

Πρέπει  να  επισηµανθεί  όµως  ότι  η  δηµοσίευση  της  ανασκαφής  των  στρωµατογραφικών

τοµών στην περιοχή του “Μεγάρου” περιλαµβάνει 13 όστρακα διάτρητα από της φάσεις Α και Β,

τα  οποία  όµως  δεν  κατέστη  δυνατό  να  µελετηθούν.  Είναι  πολύ  πιθανό  η  σπανιότητα  των

σφονδυλιών να εξηγείται από τη συµπληρωµατική χρήση τέτοιων δισκοειδών διάτρητων οστράκων

για  γνέσιµο,  κατά  την  Πρωτοκυκλαδική  φάση  της  θέσης.  Η  χρήση  οστράκων  διάτρητων  ως

σφονδυλιών στις Κυκλάδες της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού δε µπορεί να αποκλειστεί δεδοµένης

της Νεολιθικής παράδοσης χρήσης οστράκων ως σφονδυλιών (Evans & Renfrew 1968, 70, Fig.84,

Pl.  L1).  Έχει  τεκµηριωθεί  όµως  ότι  σε  ορισµένα  Κυκλαδονήσια  την  εποχή  εκείνη,  εκτός  από

διάτρητα  όστρακα,  χρησιµοποιούνταν  και  κωνικά  κυρίως  αλλά  και  αµφικωνικά  σφονδύλια  (βλ.

τµήµατα ΠΕΧ Αγίας Ειρήνης, Σκάρκου, Γκρόττας κλπ.). Εποµένως είναι πολύ πιθανό ότι και στη

Φυλακωπή χρησιµοποιούνταν αυτοί οι τύποι ευρύτατα. Ως εκ τούτου, η σπανιότητα αυτών των

τύπων και εν γένει η µικρή ποσότητα σφονδυλιών της Πρωτοκυκλαδικής Φυλακωπής θα πρέπει να

αποδοθεί  στο στρωµατογραφικό χαρακτήρα της ανασκαφής που απεκάλυψε µόνο ένα εξαιρετικά

περιορισµένο τµήµα του Πρωτοκυκλαδικού ορίζοντα.

β) Αποθέσεις Μέσης Εποχής του Χαλκού
 (αρ.κατ. 720-722, 724-726)

Από το συνολικό δείγµα της Φυλακωπής τέσσερα σφονδύλια προέρχονται από αποθέσεις

της  φάσης  C (∆εύτερη  Πόλη  /  Μεσοκυκλαδική  φάση)  και  δύο  από  µία  απόθεση  που
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χαρακτηρίζεται  ως  B /  C (Πρωτοκυκλαδική  /  Μεσοκυκλαδική).  Το  σύνολο  αυτών  των  έξι

αντικειµένων συνιστά τη µόνη ένδειξη νηµατουργίας της Μεσοκυκλαδικής Φυλακωπής. Πρόκειται

για πήλινα αντικείµενα, εκ των οποίων τα τρία είναι ακέραια και τρία είναι σχεδόν ακέραια. Οι

πηλοί  είναι  από  ανοιχτοκάστανοι  έως  σκούροι  καστανοί  και  καστανότεφροι,  στις  περισσότερες

περιπτώσεις µε εγκλείσµατα. 

α. Τυπολογία

Η τυπολογική σύνθεση των έξι αυτών σφονδυλιών περιλαµβάνει δύο βασικούς τύπους : 1)

τον αµφικωνικό και  2) τον κωνικό. Η ποσοτική αντιπροσώπευση των βασικών τύπων στο σύνολο

συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα : 

ΑΜΦ ΚΩΝ

4 (67%) 2 (33%)

Οι παραλλαγές των βασικών τύπων αναφέρονται διεξοδικά παρακάτω, ανά βασικό τύπο.

Αµφικωνικός τύπος 

Από τα τέσσερα αµφικωνικά σφονδύλια της οµάδας αυτής τα δύο είναι ακέραια και τα άλλα

δύο σχεδόν ακέραια. Τα δύο εµπίπτουν στην αµφικωνική συµµετρική παραλλαγή, και τα άλλα δύο

στην  αµφικωνική  ασυµµετρική.  Και  τα  τέσσερα έχουν ιδιαίτερη  διαµόρφωση  στο ένα  άκρο,  µε

κοιλότητα ή πεπλατυσµένο περιχείλωµα της οπής. Ως προς την αναλογία ύψους / διαµέτρου, τα δύο

από τα τέσσερα έχουν κανονικές αναλογίες και τα άλλα δύο ψηλές. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει

την τυπολογική ανάλυση και παρουσιάζει την ποσότητα των παραλλαγών του αµφικωνικού τύπου,

βάσει του καταλόγου : 

 Μήλου (ΜΕΧ) – Αµφικωνικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=4)
Αµφικωνικό Συµµετρικό (ΑΣ), 1 άκρο κοίλο Υψηλό 1 (αρ.κατ. 725)
ΑΣ, 1 άκρο πεπλατυσµένο /  κεκλιµένο περιχείλωµα Υψηλό 1 (αρ.κατ. 724)
Αµφικωνικό Ασυµµετρικό (ΑΑ), 1 άκρο κοίλο Κανονικό 1 (αρ.κατ. 726)
ΑΑ, 1 άκρο πεπλατυσµένο Κανονικό 1 (αρ.κατ. 722)

Κωνικός τύπος 

Καταγράφηκαν  δύο  σφονδύλια  κωνικού  τύπου  ανάµεσα  στα  έξι  που  προέρχονται  από

µεσοχαλκές αποθέσεις. Είναι και τα δύο πήλινα, το ένα ακέραιο και το άλλο σχεδόν ακέραιο. Στη

µία  περίπτωση  ο  πηλός  είναι  καστανός  µε  εγκλείσµατα,  στην  άλλη  ανοιχτό  πορτοκαλί,  πολύ

καθαρός. Ως προς τις παραλλαγές τους, το ένα είναι κωνικό ψηλής αναλογίας µε κοίλο το φαρδύ

άκρο,  ενώ  το  άλλο  είναι  πεπιεσµένο  κωνικό,  µε  εκφυλισµένη  κοιλότητα  στο  φαρδύ  άκρο.   Ο
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παρακάτω πίνακας συνοψίζει την τυπολογική ανάλυση βάσει του καταλόγου : 

Φυλακωπή Μήλου (ΜΕΧ) – Κωνικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=2)
Κωνικό, 1 άκρο κοίλο Υψηλό 1 (αρ.κατ. 720)
Κωνικό, µε κεκλιµένο ώµο, 1 άκρο κοίλο (εκφυλισµένο) Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 721)

β. ∆ιακόσµηση – Φροντίδα επιφάνειας – Ίχνη χρήσης

Κανένα  από  τα  έξι  σφονδύλια  δε  φέρει  διακόσµηση.  Ωστόσο  οι  επιφάνειες  όλων  είναι

φροντισµένες,  καλοσχηµατισµένες  και  εξοµαλυσµένες.  Σε  τρεις  περιπτώσεις  η  επιφάνεια  έχει

έντονα  ίχνη  στίλβωσης  (αρ.κατ.  724,  725,  726).  Όλα  τα  σφονδύλια  φέρουν  ίχνη  φθοράς  που

µπορούν να αποδοθούν σε εντατική χρήση του εργαλείου : τα σφονδύλια µε αρ.κατ. 720 και 721

έχουν αποτµήσεις στο περιχείλωµα της οπής στο στενό άκρο. Το 724 έχει παρόµοια ίχνη φθοράς

και  στα  δύο άκρα,  ενώ το  722 και  το  725 εκτός  από  τις  αποτµήσεις  στα  στενά  άκρα  είναι  και

αποφλοιωµένα στην τροπίδωση του σώµατος. Το 725 επιπλέον έχει αποφλοιώσεις στην τροπίδωσης

της κοιλότητας, όπως και το 726. 

γ. Μετρολογία (Πίνακας Γραφηµάτων. 4.10.α)

Η µετρολογική ανάλυση έγινε επί συνόλου έξι ακεραίων και σχεδόν ακεραίων αντικειµένων

(100% του Μεσοκυκλαδικού υποσυνόλου).

∆ιάµετρος

Το φάσµα των τιµών διαµέτρου στο µικρό υποσύνολο των Μεσοκυκλαδικών σφονδυλιών

της Φυλακωπής κυµαίνεται από τα 2,3 ως τα 3,4 εκ., και κυρίως µεταξύ 2,6 και 3 εκ. 

Βάρος

Το  βάρος  κυµαίνεται  από  9,4 ως  23,8 γραµµάρια,  αλλά  κυρίως  στις  τιµές  κάτω  των  15

γραµµαρίων.

Ύψος

Το ύψος στα σφονδύλια αυτού του υποσυνόλου κυµαίνεται µεταξύ 1,7 και 2,5 εκατοστών

αλλά κυρίως κάτω από 2 εκ.

∆ιάµετρος οπής
Η διάµετρος της οπής παρουσιάζει δύο τιµές µόνο, των 0,5 και κυρίως των 0,6 εκ.

Τα  γραφήµατα  του  Πίνακα  4.10.α  απεικονίζουν  τις  διακυµάνσεις  των  διαστάσεων  των

σφονδυλιών  και  τις  ποσότητες  ανά  οµάδα  τιµών.  Με  βάση  την  κατανοµή  των  σφονδυλιών  σε
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λειτουργικούς τύπους και την εικόνα από το πλέγµα των τιµών διαµέτρου και βάρους προκύπτει ότι

το Μεσοκυκλαδικό δείγµα της Φυλακωπής περιλαµβάνει κυρίως µικρά µεγέθη. Όλα τα σφονδύλια

του δείγµατος είναι σε καλή κατάσταση διατήρησης και δύο από αυτά εµπίπτουν στο λειτουργικό

τύπο 5β, ένα στο λειτουργικό τύπο 6β, δύο στο λειτουργικό τύπο 6γ, ένα στο λειτουργικό τύπο 7δ

και ένα στο λειτουργικό τύπο 7ε. 

Αν  και  το  δείγµα  προήλθε  από  στρωµατογραφική έρευνα, η εικόνα  που  παρουσιάζει, µε

χαρακτηριστική  την  έµφαση  σε  µικρά  µεγέθη,  ταιριάζει  µε  τα  δεδοµένα  του  Μεσοκυκλαδικού

δείγµατος της Αγίας Ειρήνης.

Λαµβάνοντας υπόψη αυστηρά τα σφονδύλια του δείγµατος αυτού µπορεί να υποστηριχθεί

µία  νηµατουργική  παραγωγή  προσανατολισµένη  κυρίως  σε  λεπτές  ποιότητες  νήµατος.

Κατ'εξαίρεση θα γινόταν και παραγωγή χοντρότερων ποιοτήτων. 

δ. Συσχετισµός µεγεθών / τύπων

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει µία σχετική επικάλυψη των φασµάτων των τιµών και στις τρεις

παραµέτρους  του  µεγέθους,  για  τους  δύο  τύπους.  Ωστόσο  ο  κωνικός  τύπος  τείνει  προς  τις

µεγαλύτερες τιµές  του  φάσµατος. ∆εν θα πρέπει να λησµονείται όµως  το γεγονός ότι το δείγµα

είναι µικρό και ότι ο κωνικός τύπος αντιπροσωπεύεται ουσιαστικά µόνο από δύο παραδείγµατα.

Ουσιαστικά σε αυτό το µικρό δείγµα οι δύο τύποι παρουσιάζονται λειτουργικά ισοδύναµοι. 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ

ΑΜΦΙΚΩΝΙΚΟΣ 2,3 έως 3,1 9,4 έως 18,1 1,9 έως 2
ΚΩΝΙΚΟΣ 2,9 έως 3,5 9,7 έως 23,8 1,7 έως 2,5

ε. ∆ιασπορά

Τα σφονδύλια του Μεσοκυκλαδικού συνόλου της Φυλακωπής που περιλαµβάνονται στον

κατάλογο  βρέθηκαν  κατά  την  ανασκαφή  των  στρωµατογραφικών  τοµών  στην  περιοχή  του

Υστεροελλαδικού ΙΙΙA κτιρίου γνωστού και ως "Μεγάρου" (Renfrew 2007, 9-10 και Table 2.2). Τα

µισά  από  αυτά  βρέθηκαν  στην τοµή  ΠΕ  (κεντρικός  χώρος  1) και τα άλλα  µισά  στην  τοµή  ΠC

(περιοχή δωµατίων "Μεγάρου" 9 -13) (εικ. 36). 

Τοµή ΠΕ : η τοµή ΠΕ ανασκάφθηκε στο νότιο τµήµα του µεγάλου, κεντρικού δωµατίου 1

του “Μεγάρου” και σε εγγύτητα προς τον νότιο τοίχο του δωµατίου. Η ανασκαφή αυτή αποκάλυψε

κυρίως Μεσοκυκλαδικά στρώµατα, της λεγόµενης “∆εύτερης Πόλης”, αλλά και την πρωϊµότερη

Υστεροκυκλαδική φάση του κτηρίου που προσδιορίστηκε στην Υστεροκυκλαδική Ι (Renfrew 2007,
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9). Στη δηµοσίευση επισηµαίνεται το γεγονός ότι η περιοχή ήταν αναµοχλευµένη από τις παλαιές

ανασκαφές  των  αρχών  του  20ου  αιώνα  και  µόνο  µία  µικρή  έκταση  µπορούσε  να  ερευνηθεί

(Renfrew 2007, 26). Από την ανασκαφική έρευνα της ασφαλούς αυτής περιοχής, προέκυψε αρχικά

το σφονδύλι µε αρ.κατ. 724, ακέραιο, αµφικωνικό ακόσµητο αλλά στιλβωµένο, σε µέγεθος σχετικά

µικρό (λειτουργικός τύπος 6γ).  Βρέθηκε σε ένα στρώµα (layer 16) που χαρακτηρίζεται από τους

ανασκαφείς  ως  δάπεδο  εγκατάστασης  (“occupational”)  και  αποτελεί  τµήµα  µιας  αλληλουχίας

δαπέδων ενός χώρου που ερµηνεύθηκε ως Μεσοκυκλαδικό δωµάτιο (Renfrew 2007, 29). 

Τα  άλλα  δύο  σφονδύλια  της  τοµής  αυτής,  µε  αρ.κατ.  725 και  726,  βρέθηκαν  σε  άλλο,

βαθύτερο  στρώµα  (layer 21),  κάτω  από  τα  προαναφερθέντα  δάπεδα,  σε  µία  απόθεση  που

χαρακτηρίζεται ως µπάζωµα (“ fill” ) µε υλικό ανάµεικτο των ύστερων φάσεων της ΠΕΧ και των

πρώιµων  φάσεων  της  ΜΕΧ  (Renfrew 2007,  29).  Τα  δύο  σφονδύλια  είναι  σε  καλή  κατάσταση

διατήρησης, αµφικωνικά διαφορετικών παραλλαγών, ακόσµητα αλλά µε στιλβωµένη επιφάνεια. Το

ένα είναι µικρού µεγέθους (λειτουργικός τύπος 5β) και το άλλο µεσαίου µεγέθους (λειτουργικός

τύπος 7δ). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στη δηµοσίευση αυτά τα δύο σφονδύλια αποδίδονται σε

φάση  µεταβατική  ΠΕΧ  /  ΜΕΧ  (Φυλακωπή  Φάση  B/C). Στην  παρούσα  διατριβή  επιλέχθηκε  να

ενσωµατωθούν  στην  οµάδα  του  Μεσοκυκλαδικού  υλικού  για  λόγους  συνέπειας  µε  άλλες

περιπτώσεις  (π.χ.  Αγία  Ειρήνη,  Ακρωτήρι)  όπου  το  υλικό  από  µεικτές  αποθέσεις  ταξινοµείται

χρονολογικά στην οψιµότερη φάση. 

Αξίζει  να  σηµειωθεί  ότι  από  τα  στρώµατα  όπου  βρέθηκαν  τα  τρία  σφονδύλια  αλλά  και

γενικότερα από την τοµή ΠΕ δεν προέκυψαν αγνύθες αργαλειού (Cherry & Davis 2007, 410). 

Τοµή  Π  C:  αυτή  η  ανασκαφική  τοµή  διερεύνησε  το  βορειοανατολικό  δωµάτιο  του

“Μεγάρου” µε αριθµό 13, στο ανασκαφικό τετράγωνο J1, 13 στην παλαιά δηµοσίευση (Atkinson et

al.  1904, 56, Fig.49). Αποκαλύφθηκαν Μεσοκυκλαδικά στρώµατα µε χαρακτήρα µπαζώµατος και

βαθύτερα  καλά  στρωµατογραφηµένα  επίπεδα  της  Πρώτης  Πόλης  (εξ'ου  και  τα  δύο  µοναδικά

σφονδύλια  του  καταλόγου  που  εντάχθηκαν  στην  Πρωτοκυκλαδική  οµάδα  της  Φυλακωπής,

βλ.παραπάνω),  έως  και  στρώµατα  της  φάσης  πριν  από  την  Πρώτη  Πόλη  (Renfrew 2007,  6).

Επισηµαίνεται  ότι  σκοπός  της  έρευνας  σε  αυτή  την  περιοχή  ήταν  πρωτίστως  ο  εντοπισµός

καταλοίπων  της  Πρώτης  Πόλης  (βλ.παραπάνω,  Πρωτοκυκλαδικό  σύνολο  Φυλακωπής).   Τα

Μεσοκυκλαδικό  υλικό  προήλθε  από  τρία  αλλεπάλληλα  δάπεδα,  διαχωρισµένα  µεταξύ  τους  από

λιθορριπές, που αποδόθηκαν στη µεταβατική φάση Φυλακωπής  B/D (Renfrew 2007, 41), αν και

στον κατάλογο της δηµοσίευσης τα τρία σφονδύλια της τοµής ΠC (αρ.κατ. 720 - 722) αποδίδονται

σαφέστατα στη φάση C (Cherry & Davis 2007, 408). 

Συγκεκριµένα, το σφονδύλι µε αρ.κατ. 720 βρέθηκε σε ένα στρώµα (layer 72) µεταξύ δύο

διακριτών  διαστρωµατώσεων  αλλεπάλληλων  δαπέδων.  Το  στρώµα  αποτελούσε  τµήµα  µίας
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απόθεσης  από πιο χαλαρές πέτρες, απανθρακωµένο υλικό και καµένο πηλό (Renfrew 2007, 44).

Πρόκειται πιθανότατα για δευτερογενή απόθεση και αναµοχλευµένο από εργασίες  ισοπέδωσης /

µπαζώµατος  υλικό.  Το  σφονδύλι  είναι  σχεδόν  ακέραιο,  κωνικού  τύπου,  υψηλό  µε  κοίλο  άκρο,

ακόσµητο  και  σχετικά  µεγάλο  (λειτουργικός  τύπος  7ε).  Τα  άλλα  δύο  σφονδύλια  βρέθηκαν  στο

αµέσως βαθύτερο στρώµα (layer 73) το οποίο αποτελούσε τµήµα αλληλουχίας δαπέδων. Πρόκειται

για τα σφονδύλια µε αρ.κατ. 721 – 722, που βρέθηκαν σε καλή κατάσταση διατήρησης, και είναι

κωνικού  τύπου  το  πρώτο,  αµφικωνικού  το  δεύτερο,  χωρίς  διακόσµηση  και  σχετικά  µικρού

µεγέθους, καθώς το πρώτο εµπίπτει στο λειτουργιό τύπο 6β και το δεύτερο στο λειτουργικό τύπο

6γ. Τα τρία σφονδύλια της τοµής αυτής, σχετιζόµενα µε διαµόρφωση δαπέδων, είναι κατά πάσα

πιθανότητα απορρίµµατα σε δευτερογενή απόθεση παρά την καλή κατάσταση διατήρησης που τα

χαρακτηρίζει.  Καθώς  όµως  προέρχονται από  εσωτερικό  δωµατίου  θα  µπορούσε  να  υποτεθεί  ότι

αρχικά  συνιστούσαν  µέρος  της  οικοσκευής.  Επισηµαίνεται  ότι  ούτε  από  την  τοµή  ΠC

δηµοσιεύονται  αγνύθες  αργαλειού  (Cherry  &  Davis  2007,  410).  Αντίθετα  η  δηµοσίευση

περιλαµβάνει  εννέα  διάτρητα  πηνία  της  φάσης  C από  την  τοµή  ΠC.  Το  στοιχείο  αυτό  είναι

σηµαντικό δεδοµένης, αφ'ενός, της  ερµηνείας  που  έχει δοθεί στα διάτρητα, πήλινα πηνία, και η

οποία τα σχετίζει µε τη χρήση του οριζόντιου αργαλειού και συγκεκριµένα µε το στηµόνιασµά του

(Carington – Smith 1975, 408), αφ'ετέρου επειδή η παρουσία των αντικειµένων αυτών φαίνεται να

έχει µία οριοθετηµένη, χρονολογικά, παρουσία στη Μέση Εποχή του Χαλκού (Davis 1984, 163).

Εποµένως, παρά την απουσία δισκοειδών, ή άλλου τύπου  αγνύθων, µπορεί να υποστηριχθεί, µε

βάση  την  παραπάνω  ερµηνεία  των  πηνίων,  ότι  ο  Μεσοκυκλαδικός  χώρος  της  τοµής  ΠC

“φιλοξενούσε” τουλάχιστον τα δύο στάδια της παραγωγής υφάσµατος, νηµατουργία και ύφανση,

ενδεχοµένως  σε  οριζόντιο  αργαλειό,  ή  έστω  την  προετοιµασία  των  στηµονιών  του  οριζόντιου

αργαλειού. 

στ΄. Σχολιασµός

Η  λεγόµενη  “∆εύτερη  Πόλη”  της  Φυλακωπής  παραµένει  αποσπασµατικά  γνωστή  από

πολλές απόψεις. Οι ανασκαφείς της την προσέγγισαν µόνο στρωµατογραφικά, και όπως αναφέρεται

στη δηµοσίευση  δεν  εντοπίστηκαν,  καν,  ευκρινή  δάπεδα  στις  τοµές  αυτές  (Renfrew 2007, 486-

487).  Ωστόσο,  όπως  σηµειώνει  ο  Renfrew,  µία  πτυχή  της  περιόδου  που  αναδεικνύεται  από  τα

λιγοστά υλικά κατάλοιπα, είναι η τεχνική εξειδίκευση (“craft specilization”, ό.π. 38). 

Στην περίπτωση της νηµατουργίας είναι αµφίβολο ότι το διαθέσιµο δείγµα επαρκεί για να

επισηµάνει µία τέτοια εξειδίκευση, ειδικά εφόσον ληφθεί υπόψη η µελέτη της διασποράς, η οποία

καταδεικνύει τη δειγµατοληπτική φύση της στρωµατογραφικής  ανασκαφής. Ωστόσο τα στοιχεία

που προκύπτουν είναι ενδεικτικά. Η τυπολογική σύσταση αν και δεν προδίδει αυστηρή τυπολογική
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οµοιογένεια, δεν επεκτείνεται πέρα από τους διαπιστωµένους κυρίαρχους, για τη Μέση Εποχή του

Χαλκού,  τύπους  (αµφικωνικός  και  κωνικός).  Τα  εργαλεία  είναι  ακόσµητα  αλλά  καλά

κατασκευασµένα γεγονός που επιτείνει την εντύπωση της µη-µαζικής κατασκευής τους, εντύπωση

που ενισχύεται από την µη-αυστηρή τυπολογική οµοιογένεια. Τα µεγέθη τους εµπίπτουν στο φάσµα

των προτιµώµενων αυτή την εποχή, µκρών και µεσαίων µεγεθών (βλ. Κεφάλαιο 5).  Τα παραπάνω

χαρακτηριστικά δηµιουργούν την εντύπωση µίας νηµατουργίας αρκετά εξελιγµένης τεχνολογικά,

κατάλληλης να προµηθεύσει τους υφαντουργούς κυρίως µε λεπτές ποιότητες νηµάτων.

Η  ποσότητα  των  έξι  σφονδυλιών  για  ένα  πρωτο-αστικό  Μεσοκυκλαδικό  κέντρο  του

µεγέθους της Φυλακωπής, η οποία καθ΄όλη την Εποχή του Χαλκού  υπήρξε ο µοναδικός  κύριος

οικισµός του νησιού (Renfrew & Wagstaff 1982, 35,37-38) µόνο ενδεικτική µπορεί να θεωρηθεί,

για  ορισµένες  διαφαινόµενες  τάσεις  σχετικές  µε  τη  νηµατουργία  που  θα  ελάµβανε  χώρα  εκεί.

Γι'αυτό  το  λόγο  καθίσταται  πολύ  σηµαντική  η  σύγκριση  αυτού  του  µικρού  δείγµατος  µε  τα

υπόλοιπα δείγµατα ΜΕΧ του καταλόγου από την Αγία Ειρήνη, το Ακρωτήρι και το Κουκονήσι, τα

οποία είναι πολυπληθέστερα. Μόνο µέσα από µία τέτοια σύγκριση µπορεί να φανεί κατά πόσο οι

πληροφορίες που προκύπτουν από το υλικό της Φυλακωπής συνάδουν ή αποκλίνουν µε γενικότερες

τάσεις  ή γενικότερες  αποκλίσεις  που παρατηρούνται αλλού  στο Αιγαίο, και να  αποκτήσουν  µία

ερµηνευτική βαρύτητα.

γ) Αποθέσεις Ύστερης Εποχής του Χαλκού
 (αρ.κατ. 704 - 705, 708 - 709, 711 - 719, 727, 729 - 731, 733, 737, 739 - 747, 750 - 755)

Το  δείγµα  της  Φυλακωπής  περιλαµβάνει  36 σφονδύλια  που  προήλθαν  από  αποθέσεις

χρονολογούµενες στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού, αν και όχι όλα από την ίδια φάση της περιόδου

αυτής. Η οµάδα των Υστεροκυκλαδικών σφονδυλιών της Φυλακωπής γενικά χαρακτηρίζεται από

καλή διατήρηση. Ακέραια είναι 13 είναι και άλλα 10 είναι σχεδόν ακέραια ενώ τα υπόλοιπα 13

είναι αποσπασµατικά. Από τα 36 εξεταζόµενα αντικείµενα 33 είναι πήλινα και δύο είναι λίθινα. Οι

πηλοί κατασκευής παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία : παρατηρήθηκαν µακροσκοπικά από τεφροί και

καστανόχρωµοι  µε  εγκλείσµατα,  έως  ανοιχτοί  κίτρινοι  ή  πορτοκαλί  και  ερυθρωποί  µε  ή  χωρίς

εγκλείσµατα,  χονδρόκοκκοι ή λεπτόκοκκοι. 

α. Τυπολογία

Η  τυπολογική  σύσταση  της  οµάδας  αυτής  περιλαµβάνει  πέντε  βασικούς  τύπους  :  α)  το

σφαιροειδή β) τον κωνικό γ) τον αµφικωνικό δ) τον κυλινδρικό και ε) το δισκοειδή. ∆ύο από τα 36

σφονδύλια παραµένουν τυπολογικώς  αδιάγνωστα λόγω κακής διατήρησης (αρ.κατ.  746,  752).  Η

ποσοστιαία αντιπροσώπευση των τύπων στο σύνολο απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα.
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ΚΩΝ ΣΦΑΙΡ ΑΜΦ ΚΥΛ

11 (30%) 11 (30%) 10 (28%) 2 (5%)

Οι παραλλαγές των βασικών τύπων αναφέρονται διεξοδικά παρακάτω, ανά βασικό τύπο.

Κωνικός τύπος 

11  σφονδύλια  από  το  Υστεροκυκλαδικό  δείγµα  της  Φυλακωπής  εµπίπτουν  στον  κωνικό

τύπο.  Χαρακτηρίζονται  από  καλή  διατήρηση,  καθώς  έξι  είναι  ακέραια,  άλλα  τρία  είναι  σχεδόν

ακέραια ενώ δύο µόνο είναι αποσπασµατικά. Εννέα είναι πήλινα και δύο είναι λίθινα. Ως προς τη

διαµόρφωση των άκρων, η παραλλαγή που υπερτερεί είναι του κωνικού σφονδυλιού µε κοιλότητα

στο  ένα  άκρο  (εκφυλισµένη  σε  δύο  περιπτώσεις).  Μόνο  δύο  από  τα  11  σφονδύλια  δεν

χαρακτηρίζονται  από  ιδιαίτερη  διαµόρφωση  του  άκρου.  Από  τα  κοίλα  κωνικά,  τα  τρία  έχουν

κεκλιµένο ώµο. Σε µία περίπτωση το άκρο είναι πεπλατυσµένο. Ως προς  την αναλογία ύψους /

διαµέτρου, έξι σφονδύλια έχουν κανονικές, δύο έχουν ψηλές αναλογίες και τρία είναι πεπιεσµένα.

Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρατίθεται  η  τυπολογική  ανάλυση  και  τα  αντίστοιχα  ποσοτικά

στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Φυλακωπή Μήλου (ΥΕΧ) – Κωνικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=11)
Κωνικό Κανονικό 2 (αρ.κατ. 712, 733)
Κωνικό, µε κεκλιµένο ώµο, 1 άκρο κοίλο Κανονικό 1 (αρ.κατ. 742)

Υψηλό 1 (αρ.κατ. 753)
Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 714)

Κωνικό, 1 άκρο κοίλο Κανονικό 1 (αρ.κατ. 715)
Υψηλό 1 (αρ.κατ. 741)
Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 731)

Κωνικό, 1 άκρο κοίλο (εκφυλισµένο) Κανονικό 2 (αρ.κατ. 716, 740)
Κωνικό, 1 άκρο πεπλατυσµένο Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 737)

Σφαιροειδής τύπος 

Από τα 11 σφαιροειδή σφονδύλια τα τρία είναι ακέραια, τέσσερα σχεδόν ακέραια και άλλα

τέσερα αποσπασµατικά.  Τα περισσότερα είναι απλά, σφαιροειδή και  µόνο τρία χαρακτηρίζονται

από ιδιαίτερη διαµόρφωση των άκρων, συγκεκριµένα δύο έχουν κοιλότητα στο ένα άκρο και ένα

έχει  πεπλατυσµένο  το  ένα  άκρο.  Ως  προς  την  αναλογία  ύψους  /  διαµέτρου  υπερτερούν  τα

σφαιροειδή σφονδύλια µε υψηλές αναλογίες (8 στα 11), δύο έχουν κανονικές αναλογίες και ένα

είναι  πεπιεσµένο.   Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρατίθεται  η  τυπολογική  ανάλυση  και  τα

αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :
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Φυλακωπή Μήλου (ΥΕΧ) – Σφαιροειδής τύπος – Παραλλαγές (Σ=11)
Σφαιροειδές Κανονικό 2 (αρ.κατ. 719, 739)

Υψηλό 6 (αρ.κατ. 705, 727, 730, 736, 751, 755)
Σφαιροειδές, 1 άκρο κοίλο Υψηλό 1 (αρ.κατ. 743)

Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ  745)
Σφαιροειδές, 1 άκρο πεπλατυσµένο Υψηλό 1 (αρ.κατ. 744)

Αµφικωνικός τύπος 

Από τα 10 αµφικωνικά σφονδύλια της Υστεροκυκλαδικής οµάδας τρία είναι ακέραια, δύο

σχεδόν  ακέραια  και  πέντε  είναι  αποσπασµατικά.  Η  συµµετρική  παραλλαγή  έχει  πέντε

παραδείγµατα, και η ασυµµετρική άλλα πέντε. Στην αµφικωνική συµµετρική παραλλαγή υπάρχουν

τρία  σφονδύλια  κανονικών  αναλογιών,  χωρίς  ιδιαίτερη  διαµόρφωση  των  άκρων  στις  δύο

περιπτώσεις. ∆ύο έχουν πεπιεσµένες αναλογίες µε κοιλότητα στο ένα ή και στα δύο άκρα.  Όλα τα

αµφικωνικά ασυµµετρικά εκτός από ένα το οποίο χαρακτηρίζεται από πεπλατυσµένο άκρο, έχουν

διαµόρφωση κοιλότητας. Επιπλέον, ένα από αυτά χαρακτηρίζεται από διαµόρφωση ανεπαίσθητου

“κολλάρου” στο περιχείλωµα της κοιλότητας αυτής. Ως προς την αναλογία ύψους / διαµέτρου, ένα

έχει κανονικές αναλογίες, δύο είναι πεπιεσµένα και δύο έχουν ψηλές αναλογίες. Στον πίνακα που

ακολουθεί  παρατίθεται  η  τυπολογική  ανάλυση  και  τα  αντίστοιχα  ποσοτικά  στοιχεία,  βάσει  του

καταλόγου :

Φυλακωπή Μήλου (ΥΕΧ) – Αµφικωνικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=10)

Αµφικωνικό Συµµετρικό Κανονικό 2 (αρ.κατ. 704, 711)
ΑΣ, 1 άκρο κοίλο (εκφυλισµένο) Κανονικό 1 (αρ.κατ. 717)

Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 734)
ΑΣ, 2 άκρα κοίλα Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 735)
Αµφικωνικό  Ασυµµετρικό  (ΑΑ),  1  άκρο
πεπλατυσµένο

Υψηλό 1 (αρ.κατ. 754)

ΑΑ 1 άκρο κοίλο Πεπιεσµένο 2 (αρ.κατ. 718, 729)
ΑΑ, 1 άκρο κοίλο (εκφυλισµένο) Κανονικό 1 (αρ.κατ. 708)
ΑΑ 1 άκρο κοίλο, διαµόρφωση κολλάρου Υψηλό 1 (αρ.κατ. 709)

Κυλινδρικός τύπος – πίνακας τοµών

Από τα 36 σφονδύλια των Υστεροκυκλαδικών αποθέσεων της Φυλακωπής, δύο εµπίπτουν

στον  κυλινδρικό  τύπο.  Το  ένα  είναι  ακέραιο  και  το  άλλο  σχεδόν  ακέραιο.  Και  τα  δύο  έχουν

κοιλότητα στο ένα άκρο. Το ένα έχει κανονικές αναλογίες ύψους / διαµέτρου, το άλλο είναι υψηλό.

Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρατίθεται  η  τυπολογική  ανάλυση  και  τα  αντίστοιχα  ποσοτικά

στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Φυλακωπή Μήλου (ΥΕΧ) – Κυλινδρικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=2)
Κυλινδρικό, 1 άκρο κοίλο Κανονικό 1 (αρ.κατ. 713)

Υψηλό 1 (αρ.κατ. 750)
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β. ∆ιακόσµηση – Φροντίδα επιφάνειας - Ίχνη χρήσης

 Ένα µόνο σφονδύλι από το σύνολο των Υστεροκυκλαδικών αποθέσεων φέρει διακόσµηση

(4,3%).  Πρόκειται  για  το  αντικείµενο  µε  αρ.κατ.  718, ένα  πήλινο,  αποσπασµατικό  αµφικωνικό

σφονδύλι  που  βρέθηκε  σε  µία  από  τις  τοµές  του  "Μεγάρου".   Η  διακόσµηση  συνίσταται  σε

φαρδειές  αυλακιές, χαραγµένες  στον  ώµο του  σφονδυλιού  περιµετρικά,  στο τµήµα που  σώζεται

τουλάχιστον. Άλλες  δύο βαθύτερες  και  ευρύτερες  αυλακιές  υπάρχουν στην  επιφάνεια του  κάτω

µισού του σφονδυλιού. 

Τα  υπόλοιπα  σφονδύλια  έχουν  κατά  κανόνα  εξοµαλυσµένη  επιφάνεια  η  οποία  σε  δύο

περιπτώσεις  είναι  αρκετά  οµαλή  (αρ.κατ.  743,  744).  Σε  δύο  άλλες  περιπτώσεις  έχουν  µελανή,

στιλβωµένη  επιφάνεια  (αρ.κατ.  753, 754). Αρκετά  σφονδύλια  από  το  Υστεροκυκλαδικό  σύνολο

είναι εξαιρετικά διαβρωµένα (αρ.κατ. 730, 735, 736, 746, 752). Όλα  τα διαβρωµένα σφονδύλια

προέρχονται από την περιοχή του Ιερού. 

Όλα σχεδόν τα σφονδύλια της οµάδας αυτής φέρουν ίχνη φθοράς περισσότερο ή λιγότερο

έντονα που µπορούν να αποδοθούν στη χρήση του εξαρτήµατος. Τα ίχνη αυτά είναι οι γνωστές και

από άλλα παραδείγµατα αποτµήσεις στο περιχείλωµα της οπής, στο ένα άκρο ή ενίοτε και στα δύο.

Τρία  σφονδύλια  µε  κοιλότητα  έχουν  αποφλοιωµένη  περιµετρικά  την  επιφάνεια  στην  ακµή  της

κοιλότητας  (αρ.κατ. 745, 753, 754). Ορισµένα έχουν αποφλοιωµένη περιµετρικά την τροπίδωση

(αρ.κατ. 708, 753). 

γ. Μετρολογία (Πίνακας Γραφηµάτων. 4.10.β)

Η  µετρολογική  ανάλυση  εφαρµόστηκε  επί  συνόλου  23  ακεραίων  και  σχεδόν  ακεραίων

αντικειµένων (64% του Υστεροκυκλαδικού υποσυνόλου).

∆ιάµετρος

Το  εύρος  των  τιµών  διαµέτρου  σε  αυτό  το  υποσύνολο  κυµαίνεται  µεταξύ  1,6  και  3,6

εκατοστών.  Συγκεντρώσεις  παρατηρούνται  στις  τιµές  µεταξύ  2,1  και  3,1  εκ.  Οι  συχνότερα

επαναλαµβανόµενες τιµές είναι των 2,2 και των 2,9 εκ.

Βάρος

Οι τιµές βάρους του υποσυνόλου ξεκινούν από τα 2,4 γρ. και φτάνουν ως τα 28,2 γρ. Η

µεγαλύτερη συγκέντρωση τιµών παρατηρείται µεταξύ 5,1 και 10 γρ., µε µεγάλη διαφορά από τις

συγκεντρώσεις στο υπόλοιπα φάσµα. 

Ύψος

Οι  τιµές  ύψους  ξεκινούν  από  τα  0,8  και  φτάνουν  στα  2,5  εκατοστά.  Η  µεγαλύτερη
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συγκέντρωση παρατηρείται µεταξύ 2,1 και 2,5 εκατοστά, και η συχνότερα επαναλαµβανόµενη τιµή

είναι των 1,6 και των 2,3 εκ. 

∆ιάµετρος οπής
Ως  προς  τις  διαµέτρους  της  οπής,  τα  σφονδύλια  αυτού  του  υποσυνόλου  καλύπτουν  το

φάσµα τιµών από 0,3 ως 0,8 εκατοστά, αν και η τιµή των 0,3 είναι µεµονωµένη. Η µεγαλύτερη

συγκέντρωση παρατηρείται στην τιµή των 0,4 εκ.

Τα  γραφήµατα  του  Πίνακα  4.10.β  απεικονίζουν  τις  διακυµάνσεις  των  διαστάσεων  των

σφονδυλιών και τις ποσότητες ανά οµάδα τιµών. Όπως φαίνεται στο πλέγµα των τιµών διαµέτρου

βάρους αλλά και κατανοµής  των σφονδυλιών στους  λειτουργικούς  τύπους, το Υστεροκυκλαδικό

δείγµα  από  τη  Φυλακωπή  συγκεντρώνεται  στην  περιοχή  του  φάσµατος  των  πολύ  µικρών,  των

µικρών και των µεσαίων µεγεθών κυρίως (λειτουργικοί τύποι 4α ως 8στ). Στην περιοχή αυτή τη

µεγαλύτερη ποσοτική αντιπροσώπευση παρουσιάζει ο λειτουργικός τύπος 5β, και εν συνεχεία η

περιοχή  του  φάσµατος  των λειτουργικών  τύπων  6β ως  6ε. Λίγα  σφονδύλια  κατανέµονται στους

τύπους 7ε και 7στ, και στους 8ε και 8στ.  

Προκύπτει  η  εικόνα  µίας  νηµατουργίας  προσανατολισµένης  σαφώς  προς  τις  λεπτότερες

ποιότητες νηµατουργικών προϊόντων, παρά τη µικρή παρουσία σφονδυλιών µεσαίου µεγέθους. ∆εν

θα πρέπει να λησµονείται όµως το γεγονός ότι πρόκειται για ένα µικρό δείγµα, για τα δεδοµένα της

έκτασης της ανεσκαµένης πόλης της Φυλακωπής, το µεγαλύτερο ποσοστό του οποίου προέρχεται

από την περιοχή του Ιερού (βλ.∆ιασπορά). Υπό το πρίσµα αυτό, η ερµηνεία της εικόνας αποκτά µία

άλλη βαρύτητα που συζητείται σχετικά στον "Σχολιασµό". 

 
δ. Συσχετισµός µεγεθών / τύπων

Ο κωνικός τύπος απαντά σε µεγέθη ποικίλα, από µικρά και ελαφρά µέχρι µεσαία / µεγάλα.

Ο αµφικωνικός έχει περίπου τα ίδια ανώτατα όρια τιµών µε τον κωνικό και στις τρεις παραµέτρους

του  µεγέθους,  αλλά  η  αρχή  του  φάσµατος  βρίσκεται  σε  υψηλότερες  τιµές,  εποµένως  είναι

λειτουργικά  κατάλληλος  και  για  την  παραγωγή  µίας  ποιότητας  κλωστής  λίγο  χοντρότερης,  σε

σύγκριση µε εκείνη που  µπορεί να παραχθεί µε τα µεγάλα µεγέθη του  κωνικού. Ο σφαιροειδής

τύπος παρουσιάζει στενά φάσµατα τιµών ως προς τη διάµετρο και το ύψος, ενώ οι τιµές βάρους

αντιστοιχούν σε τάξεις µεγέθους µικρές έως µεσαίες που ωστόσο απαντούν και σε άλλους τύπους.

Στον  κυλινδρικό  τύπο  βρίσκουµε  φάσµατα  τιµών  πολύ  στενότερα  σε  σχέση  µε  τους  δύο

προηγούµενους, που συνιστούν µία τάξη µεγέθους µεσαίου / µεγάλου. Άρα ο κυλινδρικός τύπος

είναι  ικανός  για  παραγωγή  αποκλειστικά  µέτριας  /  χονδρής  κλωστής,   που  ωστόσο  µπορεί  να

παραχθεί  µε  τα  αντίστοιχα  µεγέθη  του  αµφικωνικού  και  κωνικού  τύπου.  Συµπερασµατικά
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παρατηρείται βάσει του δείγµατος ότι ο αµφικωνικός και ο κωνικός τύπος είναι οι καταλληλότεροι

για το γνέσιµο ποικίλων ποιοτήτων νηµάτων, ενώ οι υπόλοιποι για µικρότερη ποικιλία ή και για

συγκεκριµένη ποιότητα. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις αυτές τις παρατηρήσεις :

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ (εκ.) ΒΑΡΟΣ (γρ.) ΥΨΟΣ (εκ.)
ΚΩΝΙΚΟΣ 1,6 έως 3,6 2,4 έως 27,7 0,8 έως 2,5
ΣΦΑΙΡΟΕΙ∆ΗΣ 2,2 έως 2,9 7,7 έως 17,3 1,5 έως 2,1
ΑΜΦΙΚΩΝΙΚΟΣ 2,1 έως 3,6 6,5 έως 28,2 1,3 έως 2,3
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟΣ 2,9 έως 3,2 21 έως 24,6 2,0 έως 2,3

ε. ∆ιασπορά

Το σύνολο σφονδυλιών της Φυλακωπής από Υστεροκυκλαδικές αποθέσεις έχει προέλευση

από τρεις κύριες περιοχές: α) την περιοχή του Μεγάρου (συµπεριλαµβανοµένου του χώρου "Pillar

Crypt")  όπου  έγιναν  στρωµατογραφικές  τοµές  β) την  περιοχή  του  Οχυρωµατικού  Τείχους  όπου

επίσης έγιναν στρωµατογραφικές τοµές και γ) από την περιοχή του Ιερού το οποίο αποκαλύφθηκε

πλήρως. 

α) Περιοχή “Μεγάρου” ( εικ. 36)

Σφονδύλια από Υστεροκυκλαδικ στρώµατα της περιοχής του “Μεγάρου” προέκυψαν από

τρεις ανασκαφικές τοµές, επτά από την τοµή ΠΑ, τρία από την τοµή ΠC και ένα από την τοµή ΠΤ.

Συγκεκριµένα : 

Τοµή  ΠΑ :  η  ανασκαφική  αυτή  τοµή  ανοίχτηκε  στο  νοτιοανατολικό  δωµάτιο  µε  αριθµό

J2,15 στη δηµοσίευση του  1904. Ο σκοπός διερεύνησης της περιοχής ήταν να αποσαφηνιστεί η

χρονολόγηση οικοδόµησης του ΥΕΙΙΙΑ “Μεγάρου”, στόχος που επετεύχθη, αλλά επιπλέον τούτου

διαπιστώθηκε  και  στρώση  του  αµέσως  προγενέστερου  ΥΕΧ  Ι  κτιρίου,  εκ  της  οποίας  µάλιστα

προέκυψε πινακίδα µε επιγραφή Γραµµικής Α' (Renfrew 2007, 6). Έξι σφονδύλια του καταλόγου

προήλθαν από αυτήν την τοµή. 

Τα  σφονδύλια  µε  αρ.κατ.  711 –  712 βρέθηκαν  σε  στρώµατα  των  ανώτερων  αποθέσεων

(layer 6 και  layer 8  αντίστοιχα),  που  χαρακτηρίστηκαν  ως  γέµισµα  (“ fill ΄” )  διαµόρφωσης  του

χώρου  εν όψει της  ανέγερσης του  “Μεγάρου”, εποµένως βρέθηκαν σε αποθέσεις  δευτερογενείς.

Στη δηµοσίευση της ανασκαφής αποδίδονται στη φάση Ε (Υστεροελλαδική ΙΙΙΑ,  Renfrew 2007,

10, Table 2.2). Το πρώτο είναι ένα αποσπασµατικό, αµφικωνικό, ακόσµητο σφονδύλι. Το δεύτερο

είναι  ακέραιο,  κωνικού  τύπου  και  µικρού  µεγέθους  (λειτουργικός  τύπος  5β).  Το  σφονδύλι  µε

αρ.κατ.  727 βρέθηκε  σε  λίγο  βαθύτερο  στρώµα  (layer 16  )  το  οποίο  επικαθόταν  σε  επιφάνεια

εγκατάστασης  /  πήλινο  δάπεδο  της  Υστεροκυκλαδικής  Ι  περιόδου,  και  σύµφωνα  µε  τους
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ανασκαφείς  πρόκειται  πιθανότατα  για  πρωτογενή  απόθεση.  Πρόκειται  για  ένα  αποσπασµατικά

σωζόµενο  σφαιροειδές  σφονδύλι.  Λόγω  του  στρώµατος  εύρεσής  του,  σχετίζεται  µε  το

προγενέστερο του “Μεγάρου” κτίριο, το λεγόµενο “LBI Mansion”(Renfrew 2007, 23). Το σφονδύλι

µε αρ.κατ.  713 βρέθηκε  σε ένα  γέµισµα  (layer 34) προετοιµασίας  του  επιπέδου  ανέγερσης  του

“Μεγάρου” (“ rubble fill” ).  Πρόκειται  για  έναν  εντελώς  ιδιαίτερο  τύπο,  κυλινδρικό  µε ελαφρώς

κοίλο το ένα άκρο, που σώζεται ακέραιο, και είναι µεσαίου µεγέθους (λειτουργικός τύπος 7ε). Το

σφονδύλι µε αρ.κατ. 714 βρέθηκε σε ένα στρώµα που αντιστοιχεί σε ένα από τα διαδοχικά δάπεδα

του ΥΕΧ Ι “Mansion” ( layer 84). Είναι ακέραιο, κωνικού τύπου µε κεκλιµένο ώµο και κοίλο άκρο,

ακόσµητο και µεγάλου µεγέθους (λειτουργικός τύπος 8ε). Τέλος, δύο σφονδύλια βρέθηκαν σε ένα

στρώµα  που  χαρακτηρίστηκε  ως  γέµισµα  κάτω  από  τα  δάπεδα  του  “Mansion”  ( layer 85)

προκειµένου να προετοιµαστεί η ανέγερσή του (Renfrew 2007, 25). Πρόκειται για το υπ'αριθµ.κατ.

715, ένα σχεδόν ακέραιο κωνικό σφονδύλι µε βαθύ κοίλο στο φαρδύ άκρο, ακόσµητο, και µεγάλου

µεγέθους  (λειτουργικός  τύπος  8στ),  και  για  το  υπ'αρ.κατ.  716,  ένα  ακέραιο,  παρόµοιο  κωνικό

σφονδύλι  µε  βαθύ  κοίλο,  επίσης  ακόσµητο  λίγο  µικρότερο  από  το  προηγούµενο  (λειτουργικός

τύπος 7στ).

Η  οµοιογένεια  των  δύο  τελευταίων  σφονδυλιών  που  µάλιστα  προέρχονται  από  το  ίδιο

στρώµα,  έστω  δευτερογενούς  απόθεσης,  φαίνεται  να  µην  είναι  συµπτωµατική.  Θα  πρέπει  να

τονιστεί  στο  σηµείο  αυτό  ότι  κανένα  από  τα  σφονδύλια  της  τοµής  ΠΑ δεν  εγγράφεται  στον

ορίζοντα  του  Υστεροελλαδικού  ΙΙΙΑ  “Μεγάρου”  και  εποµένως  όλα  σχετίζονται  µε  την

προγενέστερη, της ανέγερσής του, Υστεροκυκλαδική Ι φάση (“LBI Mansion”). 

Αξίζει,  επίσης,  να  αναφερθεί  ότι  οι  µοναδικές  πήλινες  αγνύθες  αργαλειού  που

δηµοσιεύονται µε προέλευση από την περιοχή του Μεγάρου, βρέθηκαν σε αυτήν την τοµή, είναι

συνολικά τέσσερις, και εντοπίστηκαν στα ανώτερα στρώµατα ( layers 9, 11, 20, 33, Cherry & Davis

2007, 410).  Είναι πολύ πιθανόν, εποµένως το δωµάτιο αυτό του Υστεροκυκλαδικού Ι “Mansion”

να  αποτελούσε  χώρο  διεξαγωγής  υφαντουργικών  δραστηριοτήτων,  και  τα  εργαλεία  της

νηµατουργίας  και  της  υφαντουργίας  να  αναµοχλεύθηκαν  και  να  ενσωµατώθηκαν στα  διαδοχικά

στρώµατα διαµόρφωσης της περιοχής. 

Τοµή Π  C : πληροφορίες σχετικά µε την τοποθεσία και τους στόχους διερεύνησης της τοµής

ΠC δόθηκαν στην παρουσίαση της διασποράς του Μεσοκυκλαδικού συνόλου (βλ.παραπάνω). Τρία

σφονδύλια από την τοµή αυτή βρέθηκαν στην ανώτερη αλληλουχία δαπέδων που περιελάµβανε τα

στρώµατα  17-26,  29-30  και  33-53,  και  χρονολογήθηκαν  στην  Υστεροκυκλαδική  Ι  φάση  του

λεγόµενου “Mansion” (Renfrew 2007, 43). Συγκεκριµένα, ένα σφονδύλι προέρχεται από το στρώµα

37, και  σώζεται αποσπασµατικά. Πρόκειται για το µοναδικό διακοσµηµένο,  αµφικωνικού  τύπου

παράδειγµα,  µε κοίλο  άκρο  (παραλλαγή  scodelletta, αρ.κατ.718). ∆ύο  σφονδύλια  βρέθηκαν  στο
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στρώµα  47  (αρ.κατ.  717 και  719).  Το  πρώτο  είναι  αποσπασµατικό,  αµφικωνικού  τύπου  µε

εκφυλισµένο κοίλο, ακόσµητο, και το δεύτερο ένα σχεδόν ακέραιο σφαιροειδές, µικρό σφονδύλι

(λειτουργικός  τύπος  5β).  Και  τα  τρία  σφονδύλια  βρέθηκαν  σε  δευτερογενή  απόθεση,  αλλά  θα

πρέπει  η  παρουσία  τους  να  θεωρηθεί  ενδεικτική  για  νηµατουργικές  δραστηριότητες  που

ενδεχοµένως ελάµβαναν χώρα στο δωµάτιο. Υπενθυµίζεται ότι αγνύθες αργαλειού στην τοµή αυτή

δεν βρέθηκαν, ούτε από τα βαθύτερα ΜΕΧ, αλλά ούτε από τα ΥΕΧ στρώµατα. 

Τοµή ΠΤ : πρόκειται για µικρή τοµή που ανασκάφθηκε µεταξύ των δύο δυτικών τοίχων του

νότιου τµήµατος του Μεγάρου µε σκοπό να διαπιστωθεί η σχέση µεταξύ των δαπέδων του ΥΕΧ Ι

“Mansion”  και  του  δυτικού  άκρου  του  “Μεγάρου” (Renfrew 2007, 30).  Από  το  στρώµα  5 της

ανασκαφής αυτής προέκυψε το σφονδύλι µε αρ.κατ.  740, που αποδίδεται στη φάση D. Πρόκειται

για ένα ακέραιο κωνικό σφονδύλι µε κοίλο άκρο, εξαιρετικά µικρό σε µέγεθος (λειτουργικός τύπος

4α). 

Περιοχή  “  Pillar     Crypt  ”  /  Τοµή  Π  S :  η  εξερεύνηση  αυτής  της  τοµής  έγινε  µε  σκοπό  να

ελεγχθεί  η  χρονολόγηση  των  κονιαµάτων  τοιχογραφιών  που  είχαν  βρεθεί  εκεί  στις  πρώιµες

ανασκαφές  των  αρχών  του  20ου  αιώνα.  Ένα  σφονδύλι  προέκυψε  από  το  στρώµα  21 το  οποίο

αποτελούσε  γέµισµα  (“ fill” )  µεταξύ  δύο  τοίχων  και  χρονολογήθηκε  από  τα  Υστεροµινωϊκά  ΙΑ

όστρακα που περιείχε, στη µετάβαση µεταξύ των φάσεων  C και  D (Renfrew 2007, 52, Cherry &

Davis  2007,  409).  Πρόκειται  για  το  αντικείµενο  µε  αρ.κατ.739,  ένα  ακέραιο,  σφαιροειδές,

ακόσµητο σφονδύλι σχετικά µικρού µεγέθους (λειτουργικός τύπος 6γ). 

β) Περιοχή Οχυρωµατικού Τείχους (εικ. 37α)

∆ύο ανασκαφικές τοµές στο κεντρικό τµήµα του Οχυρωµατικού Τείχους, η τοµή PK και η

τοµή  PLa ερευνήθηκαν µε σκοπό τη διασαφήνιση της χρονολόγησης της ανέγερσης του τείχους.

Από  τις  τοµές  αυτές  προέκυψαν  οκτώ  σφονδύλια  προφανώς  σε  δευτερογενή  απόθεση.

Συγκεκριµένα :

Τοµή    PK :  πέντε  σφονδύλια  του  καταλόγου  που  αποδίδονται  σε  Υστεροκυκλαδικές

αποθέσεις προήλθαν από την τοµή αυτή. Βρέθηκαν σε διαφορετικές στρώσεις (layers 14, 21, 25,

27  και  33)  που  αντιπροσωπεύουν  διαφορετικά  αποθετικά  επεισόδια,  όχι  όλα  ανθρωπογενή

(Renfrew 2007,  62-63).  Πρόκειται  για  ένα  λίθινο,  κωνικό,  σχεδόν  ακέραιο,  µικρό  αντικείµενο

(λειτουργικός  τύπος  5β, αρ.κατ.  733) και τέσσερα πήλινα σφονδύλια, τα δύο εκ των οποίων σε

καλή κατάσταση, αµφικωνικού τύπου, ακόσµητα, µικρού µεγέθους (λειτουργικοί τύποι 5β και 6β,

αρ.κατ. 734 – 735) και τα άλλα δύο αποσπασµατικά, κωνικού τύπου, επίσης ακόσµητα (αρ.κατ. 741

- 742). 

Τοµή   PLa : η τοµή αυτή ανασκάφθηκε αµέσως εσωτερικά του Οχυρωµατικού Τείχους, στα
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βόρεια  της  τοµής  PΚ  και  αποκάλυψε  µία  πλούσια  αλληλουχία  αποθέσεων  δαπέδων  και

µπαζωµάτων. Τρία σφονδύλια προέκυψαν από την ανασκαφή Υστεροκυκλαδικών αποθέσεων, αλλά

και  τέσσερις  αγνύθες  αργαλειού  (Cherry & Davis 2007,  410).  Τα  σφονδύλια  είναι  πήλινα  και

βρέθηκαν σε βαθειά στρώµατα που αποδόθηκαν στη φάση D (Cherry & Davis 2007, 408-409). Τα

υπ'αρ.κατ.  708 και  709, αποσπασµατικά, αµφικωνικά και ακόσµητα, βρέθηκαν στα στρώµατα 65

και  68  αντίστοιχα,  τα  οποία  συνιστούν  γεµίσµατα  (“ fill levels”)  στην  στρωµατογραφία  της

περιοχής, χρονολογηµένα στην πρωιµότερη φάση της Υστεροκυκλαδικής περιόδου (Renfrew 2007,

73). Το υπ'αρ.κατ. 731 βρέθηκε στο στρώµα 101 που φάνηκε να αντιστοιχεί σε δάπεδο (Floor 15 /

17,  Renfrew 2007,  73)  είναι  σχεδόν  ακέραιο,  κωνικό  µε  κοίλο  άκρο  και  σχετικά  µικρό

(λειτουργικός τύπος 6β).  

γ) Ιερό (εικ. 37α-37β)

Τα σφονδύλια του καταλόγου που προέρχονται από το εσωτερικό του Ιερού κατανέµονται

βάσει της  δηµοσίευσης  σε δύο κύριες  περιοχές, το  Ανατολικό Ιερό και  το  ∆υτικό  Ιερό.  Από  το

Ανατολικό προήλθαν επτά και από το ∆υτικό προήλθαν εννέα από τα σφονδύλια του καταλόγου

που  αποδίδονται  σε  σαφείς  Υστεροκυκλαδικές  αποθέσεις.  Το  ∆υτικό  Ιερό  προηγήθηκε,

κατασκευαστικά του Ανατολικού (Renfrew 1985, 74-75). Σύµφωνα µε τον ανασκαφέα το Ιερό είχε

Μυκηναϊκό  χαρακτήρα,  βάσει των  ευρηµάτων  που  εντοπίστηκαν  σε αυτό  (Renfrew &  Wagstaff

1982, 43). 

γ1.∆υτικό  Ιερό:  εννέα  σφονδύλια  του  καταλόγου  της  διατριβής  που  αποδίδονται  στον

Υστεροκυκλαδικό ορίζοντα της Φυλακωπής βρέθηκαν στην περιοχή του ∆υτικού Ιερού. Ένα από

αυτά  βρέθηκε  εκτός  του  Ιερού, στην  περιοχή  βορείως  αυτού.  Τα  υπόλοιπα  προέρχονται  από  το

εσωτερικό του. Συγκεκριµένα :

Τοµή   NLd   /   space   2 : ένα σφονδύλι βρέθηκε στην περιοχή βορείως του ∆υτικού Ιερού, σε χώρο που

ίσως δεν αποτελούσε τµήµα του συγκροτήµατος του Ιερού, το υπ'αρ.κατ. 730. Βρέθηκε στον χώρο

NLd 2 (space 2), στο στρώµα 18, χωρίς σαφή χρονολογική οριοθέτηση (αποδόθηκε γενικά στην

περίοδο µεταξύ φάσεων 0/3c). Είναι ένα σχεδόν ακέραιο, υψηλό σφαιροειδές, ακόσµητο σφονδύλι,

µεσαίου µεγέθους (λειτουργικός τύπος 6δ). 

Τοµή   NLc : η τοµή NLc αποκάλυψε, στο νότιο τµήµα της, το εσωτερικό ενός κεντρικού, µεγάλου

χώρου. Το σφονδύλι µε αρ.κατ.743 βρέθηκε στο στρώµα 221 το οποίο αντιστοιχεί στο “αυθεντικό

∆άπεδο του Ιερού, ∆άπεδο 4” (Renfrew 1985, 51). Επί του δαπέδου αυτού εντοπίστηκε σύνολο

τεχνέργων που ονοµάστηκε “Assemblage A” µε τη θέση εύρεσης να προσδιορίζεται περαιτέρω ως

“πάνω  ή  κοντά  στη  βορειοδυτική  πλατφόρµα”(Renfrew 1985,  107-108).  Στο  σύνολο  αυτό
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συµπεριλαµβάνεται  και  το  σφονδύλι  µε  αρ.κατ.  743 (Renfrew 1985, 106,  Fig.4.7),  ένα  σχεδόν

ακέραιο, σφαιροειδές µε κοίλο άκρο, ακόσµητο αντικείµενο, µικρού µεγέθους (λειτουργικός τύπος

5β).  Η  απόθεση  χρονολογήθηκε  στη  φάση  2b της  ιστορίας  του  Ιερού  (τέλος  πρώιµης  ΥΕΙΙΙΓ),

δηλαδή λίγο πριν από τη µεγάλη κατάρρευση που  έγινε στο τέλος της φάσης αυτής. Το σφονδύλι

µε αρ.κατ.  750 εναποτέθηκε λίγο µεταγενέστερα στον ίδιο, εσωτερικό χώρο του  ∆υτικού  Ιερού.

Βρέθηκε στο στρώµα  228 και  αποτελεί  µέρος  του  λεγόµενου  “Assemblage K” που  εντοπίστηκε

“πάνω ή δίπλα στην  πλατφόρµα” (Renfrew 1985, 136-137), µε χρονολόγηση στη φάση 3c. Είναι

σχεδόν ακέραιο, κυλινδρικό µε κοίλο άκρο και µεσαίου µεγέθους (λειτουργικός τύπος 6ε). 

Τοµή    NLa : στην λιγότερο “ευανάγνωστη” περιοχή της  τοµής  αυτής, η οποία σε µεγάλο βαθµό

ήταν καλυµµένη από λιθορριπή (Renfrew 1985, 47) βρέθηκε το σφονδύλι µε αρ.κατ. 744 σε βαθειά

στρώση (layer 327), στην περιοχή “south of later blocking wall” (Renfrew 1985, 92). Το στρώµα

αυτό αποδόθηκε στη  φάση  0/1a του  Ιερού, δηλαδή στην πρωιµότατη περίοδο της  ιστορίας  του.

Είναι ακέραιο, σφαιροειδούς τύπου, και µικρό (λειτουργικός τύπος 5β).  

Τοµή   MLb : πέντε σφονδύλια του καταλόγου που εµπίπτουν στον Υστεροκυκλαδικό ορίζοντα της

Φυλακωπής βρέθηκαν κατά την ανασκαφή της τοµής αυτής. Τα δύο από αυτά εντοπίστηκαν στο

λεγόµενο “∆ωµάτιο Α” που καταλαµβάνει τη νοτιοδυτική γωνία του ∆υτικού Ιερού, και εντός του

οποίου βρέθηκε, πάνω από το ∆άπεδο 2,  το περίφηµο πήλινο γυναικείο ειδώλιο που ονοµάστηκε

συµβατικά “The Lady of Phylakopi” (Renfrew 1985, 64,  Plate 31). Σε βαθύτερο στρώµα (layer

973), µεταξύ των ∆απέδων 2 και 3 (Renfrew 1985, 448, Fig.11.3) εντοπίστηκαν τα σφονδύλια µε

αρ.κατ.  751 -  752. Η  απόθεσή  τους  αποδόθηκε  στην  περίοδο  µεταξύ  των  φάσεων  1b /  2a της

ιστορίας  του  Ιερού,  αλλά  στη  δηµοσίευση  διευκρινίζεται  ότι  βάσει  των  ΥΕΧ  Ι  ευρηµάτων  του

∆απέδου 3, πιθανώς το επίπεδο αυτό του ∆υτικού Ιερού να ανταποκρίνεται σε φάση προγενέστερη

της  κατασκευής  του  (Renfrew 1985, 65-66). Και  τα  δύο  αντικείµενα  είναι σε  κακή  κατάσταση

διατήρησης,  αποσπασµατικά  και  διαβρωµένα.  Ο  τύπος  του  πρώτου  είναι  σφαιροειδής,  του

δεύτερου  αδιάγνωστος.  Τα  λοιπά  τρία  σφονδύλια  βρέθηκαν  στο  ανατολικό  τµήµα  της  τοµής.

Πρόκειται για τα υπ'αρ.κατ. 753 – 755.  Το 754 βρέθηκε στο στρώµα 25 το οποίο εντοπίστηκε κάτω

από το πρωϊµότερο δάπεδο και αποδόθηκε στη φάση 1a, εποµένως σχετίζεται µε την πρωϊµότερη

χρήση  του  ∆υτικού  Ιερού  (Renfrew 1985, 97).  Πρόκειται για ένα  σχεδόν ακέραιο, αµφικωνικό

σφονδύλι, ακόσµητο αλλά µε στιλβωµένη επιφάνεια, µεσαίου µεγέθους (λειτουργικός τύπος 6δ). Τα

άλλα δύο σφονδύλια βρέθηκαν στα στρώµατα 13 και 27 αντίστοιχα, που αποδόθηκαν στη φάση 2b.

Σύµφωνα µε τη δηµοσίευση, βρέθηκαν “επάνω ή κοντά στη νοτιοδυτική πλατφόρµα” του δυτικού

άκρου του ∆υτικού Ιερού, ως σύνολο που ονοµάστηκε “Assemblage B” (Renfrew 1985, 109 - 110).

Συγκεκριµένα, το σφονδύλι µε αρ.κατ. 753, ένα ακέραιο κωνικού, υψηλού τύπου µε κεκλιµένο ώµο

και κοίλο άκρο, ακόσµητο αλλά στιλβωµένο, µεγάλο αντικείµενο (λειτουργικός τύπος 7ε), βρέθηκε
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πάνω  στην  πλατφόρµα  της  νοτιοδυτικής  γωνίας  του  κεντρικού, µεγάλου  δωµατίου  του  ∆υτικού

Ιερού,  µαζί  µε  ενδιαφέροντα  συνευρήµατα  που  ερµηνεύθηκαν  ως  αφιερώµατα  (Renfrew 1985,

362). Το σφονδύλι µε αρ.κατ. 755 βρέθηκε κοντά στην  πλατφόρµα (Renfrew 1985, 109, Fig.4.8),

και  είναι  σχεδόν  ακέραιο,  σφαιροειδούς  τύπου,  ψηλών  αναλογιών,  και  µικρού  µεγέθους

(λειτουργικός τύπος 5β). 

γ2.Ανατολικό  Ιερό:  επτά  από  τα  σφονδύλια  του  καταλόγου  που  αποδίδονται  στον

Υστεροκυκλαδικό  ορίζοντα  της  Φυλακωπής  βρέθηκαν  στην  περιοχή  του  Ανατολικού  Ιερού.

Προέρχονται από διάφορες ανασκαφικές τοµές οι οποίες ερεύνησαν χώρους εντός και πέριξ του

Ανατολικού Ιερού. Συγκεκριµένα :

Τοµή    OLc : από την περιοχή αυτή προέκυψαν δύο από τα σφονδύλια του καταλόγου.  Πάνω στο

ανώτερο διαπιστωµένο δάπεδο του Ανατολικού Ιερού (Floor 1) και ιδιαιτέρως στα στρώµατα 21 –

23 και 26 – 28 βρέθηκε ένα σύνολο τεχνέργων που ονοµάστηκε “Assemblage L” µε χαρακτήρα

αφιερωµάτων (Renfrew 1985, 35-36, 139,  Fig.4.17). Από τα  στρώµατα  21 - 23 προέρχονται  τα

σφονδύλια υπ'αριθµ.  704 και  705. Το πρώτο είναι ένα ακέραιο, αµφικωνικό, ακόσµητο, µεσαίου

µεγέθους  σφονδύλι (λειτουργικός  τύπος  7στ). Το  δεύτερο είναι ένα  αποσπασµατικό σφαιροειδές

σφονδύλι, επίσης ακόσµητο. Η περιοχή χρονολογήθηκε από τα Μυκηναϊκή κεραµική στη φάση 3c

του Ιερού, που εµπίπτει στην ΥΕΙΙΙΓ περίοδο (Renfrew 1985, 86, Table 3.3). Θα πρέπει στο σηµείο

αυτό να αναφερθεί η πληροφορία ότι είναι πολύ πιθανόν αρκετά από τα ευρήµατα της φάσης 3c να

είχαν “επαναχρησιµοποιηθεί” (" re-used") από πρωϊµότερες φάσεις (Renfrew 1985, 381).  

Τοµή    OLd :  από  την  περιοχή  OLd του  Ανατολικού  Ιερού  προήλθε  ένα  από  τα  σφονδύλια  του

καταλόγου (αρ.κατ. 729).  Το αντικείµενο βρέθηκε στο στρώµα 47 που αποδόθηκε στην απόθεση D

(Stratum D) η οποία συνίστατο κυρίως σε υλικό κατάρρευσης του Ιερού, κατόπιν της φάσης 3c,

δηλαδή  κατόπιν  της  εγκατάλειψής  του.  Χρονολογικά  η  απόθεση  D προσδιορίστηκε ως  µετα-

αποθετική  του  Ιερού,  ή  στην  γενικότερη  φάση  χρήσης  του  (Renfrew 1985,  143).  Το  εν  λόγω

σφονδύλι είναι ακέραιο αλλά µε διαβρωµένη επιφάνεια, αµφικωνικό µε κοίλο άκρο, ακόσµητο και

µικρό (λειτουργικός τύπος 5β). 

Τοµή    NLe : δύο σφονδύλια βρέθηκαν στην τοµή αυτή, αν και σε διαφορετικές περιοχές της. Το

υπ'αριθµ.κατ.  745 προέρχεται από την περιοχή  NLe space d, δηλαδή  εξωτερικά και βορείως του

κυρίως δωµατίου του Ανατολικού Ιερού, δηλαδή σε δρόµο / αυλή, και βρέθηκε στη βαθειά στρώση

115  που  αποδόθηκε  στη  πρωϊµότατη  φάση  0/1a που  αντιστοιχεί  στην  περίοδο  πριν από  την

οικοδόµηση του Ανατολικού Ιερού (Renfrew 1985, 102). Στη δηµοσίευση σηµειώνεται επίσης ότι

τα ευρήµατα από τον χώρο αυτό πιθανώς να αποτελούν απορρίµµατα από το ∆υτικό Ιερό εποµένως

πιθανότατα πρόκειται για δευτερογενή απόθεση. Το εν λόγω σφονδύλι είναι ακέραιο, σφαιροειδές
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µε κοίλο άκρο, και σχετικά µικρού / µεσαίου µεγέθους (λειτουργικός τύπος 6γ). Το υπαρ.κατ. 736

προέρχεται από την περιοχή NLe a/b δηλαδή από το εσωτερικό του Ανατολικού Ιερού, και βρέθηκε

στο  στρώµα  59.  Το  στρώµα  αυτό  αποτελούσε  µία  σχετικά  λεπτή  επίστρωση  µεταξύ  της

πλατφόρµας  508 και  του  ανωτέρω  αυτής  ∆απέδου  2 του  χώρου  αυτού  (Renfrew 1985, 40) και

χρονολογείται στη φάση 3a, δηλαδή µετά από την µεγάλη κατάρρευση που συνέβη στο Ιερό κατά

τη φάση 2b. Πρόκειται για απόθεση δευτερογενή, καθώς σηµειώνει ο ανασκαφέας “ indeed the most

likely activity during phase 3a was not the introduction of new finds, but the moving around, in the

course of clearance operations, of fragments of the debris resulting from the collapse”  (Renfrew

1985, 128).  Το  σφονδύλι  της  απόθεσης  αυτής  είναι  αποσπασµατικό,  µε  διαβρωµένη  επιφάνεια,

σφαιροειδούς τύπου και ακόσµητο.

Τοµή    NLd : από το  εσωτερικό, επίσης, του Ανατολικού Ιερού προέρχεται το σφονδύλι µε αρ.κατ.

746 που βρέθηκε στο λεγόµενο “East Baulk” (ανατολικό µάρτυρα της τοµής) στο στρώµα 140, που

αποδόθηκε  στη  φάση  3b της  ιστορίας  του  Ιερού  (ωστόσο  σε  άλλο  σηµείο  της  δηµοσίευσης  –

Fig.11.4 -   το  στρώµα  140 του  “µάρτυρα”  συσχετίζεται  µε  τη  φάση  3a).  Το  αντικείµενο  είναι

αποσπασµατικό και εξαιρετικά διαβρωµένο. Ο τύπος είναι αδιάγνωστος. 

Τοµή    NLd  ,    space   4 : αµέσως  νοτιώτερα, εξωτερικά του  Ανατολικού  Ιερού, στο  στρώµα  68 του

χώρου  4,  βρέθηκε  λίθινο,  σχεδόν  ακέραιο  κωνικό  αντικείµενο  (αρ.κατ.  737)  από  στεατίτη

(“button”). Είναι  µικροσκοπικό  (λειτουργικός  τύπος  4α).   Το  στρώµα  68  ήταν  µεταξύ  του

βαθύτερου  ∆απέδου  6  και  του  ανώτερου  ∆απέδου  1  (Renfrew 1985,  450 :  Fig.11.5),  αλλά  δε

δίδονται περισσότερες πληροφορίες για τη φύση της απόθεσης. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το

στεατιτικό αυτό “κοµβίο” δεν είναι το µοναδικό από την περιοχή του Ιερού, καθώς η δηµοσίευση

περιλαµβάνει άλλα τρία (Renfrew 1985, 347). Ήταν όµως το µοναδικό που κατέστη δυνατόν να

εξετασθεί.

Σύνοψη  των  αποτελεσµάτων  της  µελέτης  διασποράς   των  σφονδυλιών  στο  Ιερό  της

Φυλακωπής :

Πριν  από  την  αρχή  της  κατασκευής  του  συγκροτήµατος  του  Ιερού  αποτέθηκαν  τα

σφονδύλια 744 και 754 στην περιοχή του ∆υτικού Ιερού, σε αποθέσεις δευτερογενείς, σχετιζόµενες

ίσως  µε  την  οικοδοµική  δραστηριότητα.  Το  σφονδύλι  745  αποτελεί  επίσης  αποτέλεσµα  µίας

πρώιµης απόθεσης που συνέβη είτε κατά, είτε πριν από την πρωιµότερη οικοδοµική δραστηριότητα

(0), είτε έως τη φάση της  πρώιµης χρήσης του ∆υτικού  Ιερού  (1c) αλλά βρέθηκε στην περιοχή

εξωτερικά του µεταγενέστερου Ανατολικού Ιερού, σε απόθεση δευτερογενή. Στο ∆υτικό Ιερό, σε

πρώιµο δάπεδο εσωτερικά του δωµατίου Α, σε φάση δηλαδή προγενέστερη της κύριας περιόδου

χρήσης  του  (2b), αποτέθηκαν τα  σφονδύλια  751  και  752.  Πιθανότατα  η απόθεσή τους  να είναι
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πρωτογενής, να πρόκειται δηλαδή για αντικείµενα που είχαν µεταφερθεί σκοπίµως στον χώρο του

Ιερού, ίσως ως αφιερώµατα (Renfrew 1985, 377-378). Η απόθεση των σφονδυλιών  743,  753 και

755 έγινε κατά την κύρια φάση ζωής του Ιερού, την φάση 2b,  επάνω ή κοντά στις πλατφόρµες του

κύριου χώρου του ∆υτικού Ιερού : στη βορειοδυτική πλατφόρµα το 743, στη νοτιοδυτική τα 753

και 755. Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να γίνει µία περαιτέρω αναφορά στις δύο πλατφόρµες, για τις

οποίες  ο ανασκαφέας  διέκρινε  µία διαφοροποίηση,  βάσει  του  χαρακτήρα  των  αφιερωµάτων της

κάθε µίας : στη βορειοδυτική πλατφόρµα φαίνεται τα αφιερώµατα να σχετίζονταν µε το ανδρικό

φύλο, ενώ στη νοτιοδυτική µε το θηλυκό (Renfrew 1985, 370 – 371). Αν αυτή η διάκριση είναι

έγκυρη, τότε πρέπει να επισηµανθεί η παρουσία σφονδυλιών και στις δύο, ανεξαρτήτως του φύλου

που σχετίζεται µε αυτές.  

Μετά από το επεισόδιο κατάρρευσης του Ιερού που σηµειώθηκε στο τέλος της φάσης 2b

συνεχίστηκε για λίγο ακόµη η χρήση του. Κατά την ύστατη φάση χρήσης του 3c εναποτέθηκε το

σφονδύλι  750  επάνω  ή  κοντά  στην  βορειοανατολική  πλατφόρµα του  κεντρικού  δωµατίου  του

∆υτικού  Ιερού.  Την  ίδια  περίπου  περίοδο,  µεταξύ  των  φάσεων  3a και  3c εναποτέθηκαν  στην

περιοχή του Ανατολικού Ιερού τα σφονδύλια 704 και 705 που βρέθηκαν επί δαπέδου σε συνάφεια

µε σηµαντικά, εξωτικού χαρακτήρα, ευρήµατα και συνανήκουν στο “Assemblage L”, αλλά και τα

τα σφονδύλια 736 (σε δευτερογενή απόθεση) και 746 (σε µάρτυρα, χωρίς να δίνονται περισσότερες

πληροφορίες για τη φύση της απόθεσης πέραν του ότι ανήκει στη φάση 3b). Το λίθινο “κοµβίο”

737 αποτέθηκε στην περίοδο µεταξύ των φάσεων 3a και 3c στον χώρο εξωτερικά και νοτίως του

Ανατολικού Ιερού, αλλά δεν δίδονται περισσότερες πληροφορίες για τη φύση της απόθεσης. 

στ΄. Σχολιασµός

Το  σύνολο  σφονδυλιών  από  ΥΕΧ  αποθέσεις  της  Φυλακωπής  τεκµηριώνει  κατ'αρχάς  τη

χρήση αδραχτιού µε σφονδύλι για το γνέσιµο κλωστών. Τα σφονδύλια αυτά είναι κατασκευασµένα

σε  ποικιλία  υλικών,  τύπων  και  µεγεθών.  Στο  δείγµα  κυριαρχούν  ο  κωνικός  και  ο  σφαιροειδής

τύπος, χωρίς να απέχει πολύ από τα ποσοστά τους και ο αµφικωνικός, και ως προς τις αναλογίες

σώµατος  κυριαρχούν  οι  κανονικές  και  οι  υψηλές  παραλλαγές.  ∆εν  είναι  λίγα  τα  σφονδύλια  µε

ιδιαίτερη  διαµόρφωση  των  άκρων,  συνήθως  κοιλότητα  (20  από  τα  36  αντικείµενα),  ή  µε

διαµόρφωση "κολλάρου" ή πεπλατυσµένου άκρου. Οι διαφορετικές τυπολογίες παρουσιάζουν µία

ειδική κατανοµή ανά µεγέθη µόνο στην περίπτωση του σφαιροειδούς και του κυλινδρικού τύπου

όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Το κωνικό και το αµφικωνικό σφονδύλι φαίνεται ότι ήταν δηλαδή τα

"πολυεργαλεία"  που  µπορούσαν  να  χρησιµοποιηθούν  για  ποικίλες  ποιότητες  κλωστών,  ενώ  το

σφαιροειδές και το κυλινδρικό σφονδύλι φαίνεται να είχαν πιο συγκεκριµένη χρήση. Ούτε ως προς

την προέλευσή τους παρουσιάζουν ιδιαίτερη κατανοµή οι διαφορετικοί τύποι. Όλοι βρέθηκαν σε

242



όλες τις περιοχές ανασκαφής. 

∆εν είχε γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια για τον καλλωπισµό των σφονδυλιών, πέρα από ένα

χονδρικό  φινίρισµα  της  επιφάνειας  για  την  εξοµάλυνσή  της.  ∆ιακοσµηµένο  είναι  ένα  σφονδύλι

µόνο.  ∆ύο  "µελαµβαφή"  σφονδύλια  ξεχωρίζουν  από  τα  υπόλοιπα  εξαιτίας  της  στιλβωµένης

επιφάνειάς τους (αρ.κατ. 753-754) και οµοιάζουν, ως προς το στοιχείο αυτό, µε δύο σφονδύλια του

Μεσοκυκλαδικού  υποσυνόλου  της  Φυλακωπής  (αρ.κατ.  725,  726)  τα  οποία  είναι  επίσης

µελαµβαφή και στιλβωµένα. 

Τα  εργαλεία  αυτά  είχαν  χρησιµοποιηθεί  εντατικά  πριν  από  την  εγκατάλειψή  τους,  όπως

µαρτυρούν  τα  ίχνη  χρήσης  που  διαπιστώθηκαν  στην  επιφάνειά  τους.  Ακόµη  και  όσα  βρέθηκαν

µέσα σε περιβάλλον σχετιζόµενο µε τελετουργία, δηλαδή τα σφονδύλια µε αρ.κατ. 743, 750-753,

755  τα  οποία  βρέθηκαν  επάνω  στις  πλατφόρµες  µέσα  στο  Ιερό,  είναι  σαφές  ότι  είχαν

χρησιµοποιηθεί  προτού  αποτεθούν  στις  επιφάνειες  εκείνες,  δεδοµένου  ότι  φέρουν  ίχνη  χρήσης.

Βεβαίως  το  γεγονός  ότι  στο  Ιερό  της  Φυλακωπής  βρέθηκαν  εργαλεία  νηµατουργίας  σε

τελετουργικό περιβάλλον προσδίδει άλλη διάσταση στα εργαλεία και κατ'επέκταση στην ίδια τη

δραστηριότητα. Η περίπτωση του Ιερού της Φυλακωπής δεν είναι η µοναδική από το νησιωτικό

Αιγαίο, αλλά αντιθέτως έρχεται να ενισχύσει την ένδειξη για τελετουργική χρήση των σφονδυλιών

στο Καµίνι της Νάξου (βλ.παραπάνω, "Καµίνι Νάξου"), όπου τα τέσσερα σφονδύλια του δείγµατος

βρέθηκαν µαζί µε άλλα αντικείµενα µέσα στα υπολείµµατα πυράς. Από την Ηπειρωτική Ελλάδα

έρχεται µία τρίτη, ανάλογη µαρτυρία, που συµπληρώνει αυτή την εικόνα. Πρόκειται για τον "Τάφο

Ο"  του  Ταφικού  Κύκλου  Β  των  Μυκηνών,  από  τον  οποίο  προέκυψαν  αρκετά  σφονδύλια  που

βρέθηκαν “επί του τοιχαρίου της επενδύσεως αλλά κάτωθεν της στέγης”  (Μυλωνάς 1972Α, 188, και

1972Β, Πιν. 163β)62. Τα σφονδύλια αυτά βρέθηκαν εποµένως εκτός του κυρίως τάφου, άρα ίσως

ήταν  ταφικές  προσφορές  κατόπιν  του  ενταφιασµού. Το παράδειγµα  των  Μυκηνών,  καθώς  είναι

πρωϊµότερο63 από  εκείνα  της  Φυλακωπής  και  του  Καµινίου,  προσδίδει  µία  διαχρονικότητα  στο

έθιµο αφιερωµατικής χρήσης των σφονδυλιών κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. 

Η µαρτυρία της τελετουργικής χρήσης των σφονδυλιών καθιστά ιδιαιτέρως σηµαντικό το

σύνολο από τη Φυλακωπή, λόγω της σπανιότητας της περίπτωσης και εξαιτίας των διαστάσεων που

δίδει στη νηµατουργία. Είναι πολύ πιθανό ότι στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού, στα χρονικά όρια

62 Ο  τάφος  Ο  περιείχε  µία  πλουσιωτάτη  γυναικεία  ταφή,  η  οποία  αποτελούσε  τον  τελευταίο  ενταφιασµό,  αλλά

βρέθηκαν  επίσης  παραµερισµένα οστά από  προηγούµενες ταφές,  µεταξύ των οποίων και  οστά παιδιού  (Μυλωνάς

1972Α, 188-189). Κρίνοντας από την περιγραφή των σφονδυλιών και από την απεικόνισή τους προκύπτει ότι πρόκειται

για ένα εξαιρετικά ανοµοιογενές σύνολο (Μυλωνάς 1972Α, 207, εικ. 23, 1972Β : πιν. 189). Επισηµαίνεται επίσης ότι ο

τάφος Ο κατατάχθηκε στην “πέµπτη οµάδα” τάφων του Ταφικού Κύκλου Β, οι οποίοι θεωρήθηκαν οψιµώτεροι των

υπολοίπων (Μυλωνάς 1972Α, 354)

63  Τα όρια χρήσης του Ταφικού Κύκλου Β ετέθησαν από τον Μυλωνά µεταξύ της  ΜΕΙΙΙ  και  της ΥΕΙ περιόδου

(Μυλωνάς  1972Α,  357).   Θα  πρέπει  στο  σηµεί  ο  αυτό  να  επισηµανθεί  η  παρατήρηση  του  Μυλωνά  περί  της

µεσοελλαδικής καταβολής των ταφικών εθίµων της ΥΕΙ (ό.π. 358). 
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της οποίας εγγράφονται και τρεις προαναφερθείσες µαρτυρίες, το γνέσιµο και τα εργαλεία του, να

είχαν επιφορτιστεί µε συµβολισµούς. Αν και µία ιδιαίτερη, µεταβατική σηµασία µπορεί να αποδοθεί

στα σφονδύλια ήδη από την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού οπότε και ήδη τεκµηριώνεται η ταφική

τους χρήση ως κτερισµάτων, σε εκείνη την περίπτωση η χρήση αυτή θα µπορούσε να αποδοθεί

απλώς στον ιδιοκτησιακό χαρακτήρα του εργαλείου, που και τα λοιπά προσωπικά αντικείµενα των

τεθνεώτων που αποτίθενται στους τάφους. Στην περίπτωση όµως τόσο του Ιερού της Φυλακωπής,

όσο και των επιτάφιων αποθέσεων του Καµινίου και του Τάφου Ο των Μυκηνών, τα σφονδύλια ως

προσφορές υπερβαίνουν την πρακτική τους σκοπιµότητα και αποκτούν συµβολική διάσταση64. 

Επιστρέφοντας  στην  τεχνολογική  διάσταση,  τα  σφονδύλια  του  ΥΕΧ  συνόλου  της

Φυλακωπής  µαρτυρούν  µία  προτίµηση  στην  παραγωγή  λεπτών  νηµάτων.  Επισηµαίνεται  ότι  τα

µικρότερα σφονδύλια του συνόλου προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Ιερού και

στην τοµή του Οχυρωµατικού Τείχους, ενώ τα καλοδιατηρηµένα σφονδύλια που προέκυψαν από

ΥΕΧ αποθέσεις της περιοχής του Μεγάρου είναι στην πλειονότητά τους µεγάλου µεγέθους (αρ.κατ.

713,  714,  715,  716),  χωρίς  όµως  να  λείπουν  και  λίγα  µικρά  (αρ.κατ.  719,  740).  Με  µεγάλη

επιφύλαξη  αυτή  η  κατανοµή  θα  µπορούσε  να  ερµηνευθεί  ως  µία  διάκριση  µεταξύ  σφονδυλιών

καθαρά "χρηστικών" αφ'ενός και "αφιερωµατικών" αφ'ετέρου. Το δείγµα είναι µικρό, όπως έχει ήδη

αναφερθεί, για  να  θεωρηθεί αδιαµφισβήτητη  µία  τέτοια ερµηνεία.  Στην  περίπτωση όµως  που  η

ερµηνεία αυτή είναι θεµιτή, γίνεται φανερό ότι ως αφιερώµατα προτιµώνται τα σφονδύλια εκείνα

που  λειτουργικά  είναι  κατάλληλα  για  τα  λεπτότερα  νήµατα,  και  σχετίζονται  εποµένως  µε  την

δεξιοτεχνία ή ακόµη και την "τέχνη" της δηµιουργίας της κλωστής. 

δ) Επιφανειακά και αστρωµατογράφητα σφονδύλια Φυλακωπής
(αρ.κατ. 706, 707, 710, 728, 732, 738, 747, 748)
 
Οι δύο δηµοσιεύσεις  της Φυλακωπής  περιλαµβάνουν οκτώ σφονδύλια εκ των οποίων τα

επτά  χαρακτηρίζονται  ως  επιφανειακά  ευρήµατα  και  το  όγδοο  αποδίδεται  στα  "µπάζα  των

ανασκαφών McKenzie" της περιοχής της τοµής ΠS ("Pillar Crypt") (Renfrew 2007, 50). Το µικρό

αυτό σύνολο εξετάζεται εδώ προκειµένου  να συνεκτιµηθεί από τα τυπολογικά, µετρολογικά και

λοιπά χαρακτηριστικά του, µαζί µε το σύνολο των δηµοσιευµένων σφονδυλιών της θέσης. Τα επτά

από τα αντικείµενα είναι πήλινα, το ένα λίθινο. Πέντε είναι ακέραια, ένα είναι σχεδόν ακέραιο και

δύο είναι αποσπασµατικά. 

α. Τυπολογία

Τα οκτώ σφονδύλια εµπίπτουν σε τέσσερις βασικούς τύπους, τον αµφικωνικό, τον κωνικό,
64  Για το χαρακτήρα των σφονδυλιών σε ιερό περιβάλλον και το δίληµµα αν πρόκειται για χρηστικά αντικείµενα ή 

για αφιερώµατα, βλ. επίσης Renfrew 1985, 387.
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το σφαιροειδή, τον κυλινδρικό, το κάθε ένα σε διαφορετική παραλλαγή. Υπερισχύει ποσοτικά ο

αµφικωνικός τύπος. Τα δύο κυλινδρικά σφονδύλια ανεβάζουν σε τέσσερα συνολικά τα δείγµατα

του  τύπου  από  τη  Φυλακωπή.  Ο  παρακάτω  πίνακας  δίνει  τις  λεπτοµέρειες  της  τυπολογικής

ταξινόµησής τους. 

Επιφανειακά και αστρωµατογράφητα σφονδύλια (Σ=8)
Αµφικωνικό Ασυµµετρικό, 1 άκρο πεπλατυσµένο Υψηλό 1 (αρ.κατ. 706)
Αµφικωνικό Ασυµµετρικό, 1 άκρο κοίλο Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 738)

Υψηλό 1 (αρ.κατ. 747)
Αµφικωνικό Συµµετρικό Κανονικό 1 (αρ.κατ. 710)
Σφαιροειδές, 1 άκρο κοίλο Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 728)
Κυλινδρικό, 2 άκρα κοίλα Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 732)
Κυλινδρικό, 1 άκρο κοίλο Πεπιεσµένο 1 (αρ. κατ. 748)
Κωνικό Κανονικό 1 (αρ.κατ. 707)

β. ∆ιακόσµηση – Φροντίδα επιφάνειας - Ίχνη χρήσης

∆ύο από τα οκτώ σφονδύλια είναι διακοσµηµένα µε εγχάρακτα µοτίβα. Πρόκειται αφ'ενός

για το σφονδύλι µε αρ.κατ. 706, ακέραιο αµφικωνικό, που φέρει στο ένα άκρο λεπτές εγχαράξεις

γύρω από την οπή. Αφ'ετέρου πρόκειται για το αντικείµενο µε αρ.κατ. 747, ένα σφονδύλια ακέραιο,

αµφικωνικό µε κοιλότητα. Η διακόσµηση συνίσταται σε δύο οµάδες αντωπών εναλλήλων τόξων,

εγχαράκτων, µε λευκή ουσία εντός των εγχαράξεων. Μία κυκλική εγχάραξη γύρω από την οπή,

επίσης γεµισµένη µε λευκή ουσία, συµπληρώνει αυτή τη διακόσµηση.  Πρόκειται για σχέδιο και

τεχνική διακόσµησης  που  εντάσσονται στην  παράδοση  των  ΠΕΧ ανατολιζόντων  σφονδυλιών, η

οποία απαντά και στα µετέπειτα ΜΕΧ νησιωτικά σύνολα και συνεχίζει σε ορισµένες περιπτώσεις

µέχρι και την Ύστερη Εποχή του Χαλκού (Αγία Ειρήνη, βλ. και παρακάτω, Ακρωτήρι). 

Σε όλα τα παραδείγµατα υπάρχουν ίχνη χρήσης, δηλαδή περισσότερο ή λιγότερο έντονες

αποτµήσεις γύρω από το περιχείλωµα της οπής. Τα σφονδύλια αυτά έχουν αδρώς εξοµαλυσµένες

επιφάνειες αλλά τα υπ'αρ.κατ. 728 και 732 είναι περισσότερο προσεγµένα από τα υπόλοιπα. Το ίδιο

ισχύει και για το διακοσµηµένο σφονδύλι µε αρ.κατ. 747. 

γ. Μετρολογία

Τα  έξι  καλοδιατηρηµένα  σφονδύλια  από  τα  οκτώ  του  υποσυνόλου  αυτού  ταξινοµούνται

βάσει των τιµών διαµέτρου και βάρους στους εξής λειτουργικούς τύπους :

α) ένα σφονδύλι εµπίπτει στο λειτουργικό τύπο 4β (αρ.κατ. 706)

β) ένα σφονδύλι εµπίπτει στο λειτουργικό τύπο 5β (αρ.κατ. 748)

γ) δύο σφονδύλια εµπίπτουν στο λειτουργικό τύπο 6γ (αρ.κατ. 707, 728)

δ) ένα σφονδύλι εµπίπτει στο λειτουργικό τύπο 7ε (αρ.κατ. 747).
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Αυτοί οι λειτουργικοί τύποι, µε εξαίρεση τον 4β, απαντούν και στο Μεσοκυκλαδικό αλλά

και στο Υστεροκυκλαδικό δείγµα της Φυλακωπής  (βλ. Πίνακες  Γραφηµάτων 4.10.α και 4.10.β).

Πρόκειται για µεγέθη πολύ µικρά (λειτουργικοί τύποι 4β, 5β), σχετικά µικρά (λειτ.τύπος 6γ) και

µεσαία  (λειτ.τύπος  7ε).  Αυτά  τα  σφονδύλια  είναι κατάλληλα,  εποµένως,  για  το  γνέσιµο  λεπτών

κλωστών κυρίως, ενώ το µεγαλύτερο (αρ.κατ. 747) για πιο χοντρό νήµα.

δ. Συσχετισµός µεγεθών / τύπων 

Ο αµφικωνικός τύπος σε αυτό το µικρό σύνολο έχει τις δύο ακραίες τιµές διαστάσεων, τόσο

στη  διάµετρο  όσο  και  στο  βάρος.  Ο  κωνικός,  ο  σφαιροειδής  και  ο  κυλινδρικός  τύπος  έχουν

ενδιάµεσες τιµές διαστάσεων. 

Το δείγµα αυτό τόσο από την άποψη των µεγεθών, όσο και από την άποψη της τυπολογικής

σύστασης προσιδιάζει περισσότερο στο Υστεροκυκλαδικό σύνολο της Φυλακωπής, δεδοµένου ότι ο

αµφικωνικός  και  ο  κωνικός  τύπος  δεν  παρουσιάζουν  απόκλιση  ως  προς  τα  µεγέθη  µε  τους

αντίστοιχους ΥΕΧ τύπους της Φυλακωπής. Μόνο ο κυλινδρικός τύπος διαφοροποιείται ελαφρώς

ως  προς  το  µέγεθος,  καθώς  οι  τιµές  διαµέτρου,  βάρους  και  ύψους  είναι  πιο  µικρές  από  τις

αντίστοιχες στο κυλινδρικό τύπο του υστεροκυκλαδικού δείγµατος.

Αν και τα "αστρωµατογράφητα και επιφανειακά" σφονδύλια είναι παρόµοια µάλλον µε τα

Υστεροκυκλαδικά  της  Φυλακωπής,  θα  πρέπει  να  διατηρηθεί  µία  επιφύλαξη  στην  απόδοσή  τους

στον ορίζοντα εκείνο. Η τυπολογία και η µετρολογία παρέχουν ενδείξεις χρονολόγησης, βάσει της

σύγκρισης µε σφονδύλια από σαφείς αποθέσεις. ∆εν µπορεί όµως να αποκλειστεί ο συσχετισµός µε

τα  σφονδύλια  του  Μεσοκυκλαδικού  ορίζοντα.  Το  αντίστοιχο  δείγµα  της  Φυλακωπής  είναι  πολύ

µικρό και δυσχεραίνει τη σύγκριση, αλλά όπως έχει φανεί στην περίπτωση της Αγίας Ειρήνης, οι

διαφορές µεταξύ τυπολογίας και µετρολογίας  των υποσυνόλων Μέσης και Ύστερης Εποχής του

Χαλκού είναι µάλλον ποσοτικές παρά ποιοτικές. Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει το συσχετισµό

τύπων και µεγεθών :

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ (εκ.) ΒΑΡΟΣ (γρ.) ΥΨΟΣ (εκ.)
ΚΩΝΙΚΟΣ 2,6 13,2 1,7
ΣΦΑΙΡΟΕΙ∆ΗΣ 2,9 13,8 1,6
ΑΜΦΙΚΩΝΙΚΟΣ 2 έως 3,3 5,5 έως 20,5 1,4 έως 2,4
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟΣ 2,5 7 έως 9,9 1,3 έως 1,4

 
ε. ∆ιασπορά

Τα σφονδύλια µε αρ.κατ. 707, 710, 747 βρέθηκαν σε επιφανειακά στρώµατα της περιοχής

του Ανατολικού Ιερού ενώ το 748 σε επιφανειακό στρώµα του ∆υτικού Ιερού. Τα αντικείµενα µε
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αρ.κατ.  728,  732  βρέθηκαν  σε  επιφανειακά  στρώµατα  της  τοµής  PΚ  που  ανασκάφθηκε  στο

Οχυρωµατικό  Τείχος,  στην  περιοχή  του  Ιερού.  Το  σφονδύλι  υπ'αρ.κατ.  738  προήλθε  από  τις

ανασκαφές  McKenzie και  συγκεκριµένα  από  µπάζα  της  περιοχής  "Pillar Crypt".  Το  706

χαρακτηρίζεται απλώς ως επιφανειακό εύρηµα χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις για την προέλευσή

του.

Η  περιοχή  του  Ιερού  όπως  φάνηκε  και στην  σχετική  ανάλυση απέδωσε υλικό των  ΥΕΧ

αποθέσεων. Αυτό θα µπορούσε να είναι ένα κριτήριο για την υποθετική απόδοση των σφονδυλιών

µε αρ.κατ. 710, 747 και 748 στην αντίστοιχη χρονολογική περίοδο. Πιθανόν το ίδιο να µπορεί να

υποτεθεί και για τα σφονδύλια από επιφανειακό στρώµα του Τείχους. Αντιθέτως, για το σφονδύλι

µε  αρ.κατ.  738 που  βρέθηκε  στην  περιοχή  "Pillar Crypt"  είναι  δύσκολο  να  γίνουν  υποθέσεις

χρονολόγησης  καθώς  στην  περιοχή  εκείνη  η  ανασκαφή  ήδη  από  τις  ανασκαφές  McKenzie

εξερεύνησε βαθύτερα στρώµατα (Renfrew 2007, 50). 

στ΄. Σχολιασµός

Η  µικρή  οµάδα  των  οκτώ  επιφανειακών  /  αστρωµατογράφητων  σφονδυλιών  της

Φυλακωπής  είναι  σηµαντική  επειδή  αναδεικνύει  τη  δυσκολία  χρονολόγησης  των  αντικειµένων

αυτών,  βάσει  τυπολογίας  ή  /  και  µετρολογίας.  Τόσο  οι  τυπολογικές  κατηγορίες  όσο  και  οι

λειτουργικοί τύποι στους οποίους εµπίπτουν τα οκτώ αυτά αντικείµενα, απαντούν και στη Μέση

και  στην  Ύστερη  Εποχή  του  Χαλκού  σε θέσεις  του  Αιγαίου.  Για  αυτά  τα  σφονδύλια  µάλλον  η

περιοχή προέλευσης αποτελεί ένδειξη χρονολόγησης,  παρά η τυπολογία ή το µέγεθός τους. ∆εν θα

πρέπει να λησµονείται το φαινόµενο επιβίωσης αρχαιότερων σφονδυλιών σε νεότερες αποθέσεις.

Για παράδειγµα, δεν είναι απίθανο το σφονδύλι µε αρ. κατ. 747, το οποίο φέρει τη χαρακτηριστική,

εγχάρακτη  διακόσµηση  των  σφονδυλιών  της  Πρώιµης  Εποχής  του  Χαλκού,  και  η  οποία

χαρακτηρίζει  και  τα  σφονδύλια  των  Μεσοκυκλαδικών  αποθέσεων,  να  έχει  επιβιώσει  από  τον

Πρωτοκυκλαδική ή από τον  Μεσοκυκλαδικό ορίζοντα της Φυλακωπής. 

4.11. Ακρωτήρι Θήρας  
(αρ.κατ. 756 - 831)

Ι. Παρουσίαση της θέσης

Ο  αρχαιολογικός  χώρος  του  Ακρωτηρίου  βρίσκεται  στη  νότια  πλευρά  της  Θήρας,  λίγα

χιλιόµετρα µακριά από το σύγχρονο χωριό Ακρωτήρι, και σε µικρή απόσταση από τη θάλασσα .

Από τη τοποθεσία του προϊστορικού Ακρωτηρίου είναι ορατή η Κρήτη σε συνθήκες ατµοσφαιρικής
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διαύγειας.  Ο  περιβάλλον  χώρος  σήµερα  είναι  µία  πεδινή  έκταση  µε  καλλιέργειες  αµπέλου. Ο

φυσικός  όρµος  στην  παραλία  του  Ακρωτηρίου  συνιστά  ασφαλές  λιµάνι.  Έχει  προταθεί  ότι  ένα

δεύτερο λιµάνι υπήρχε και στα δυτικά του οικισµού, σε περιοχή που σήµερα είναι προσχωσιγενής

(Doumas 1983, 13). 

Η ανασκαφική έρευνα του προϊστορικού οικισµού στο Ακρωτήρι της Θήρας  ξεκίνησε το

1967 από το Σπυρίδωνα Μαρινάτο µε φορέα την Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Η αναζήτηση

ενός  οικισµού  της  Ύστερης  Εποχής  του  Χαλκού  στη  Θήρα  είχε  ως  στόχο,  εκ  µέρους  του

ανασκαφέως,  την  επιβεβαίωση  µίας  θεωρίας  σύµφωνα  µε  την  οποία  η  καταστροφή  του

Νεοανακτορικού πολιτισµού της Κρήτης είχε προκληθεί από τη “µινωϊκής χρονολόγησης” έκρηξη

του  ηφαιστείου  της  Σαντορίνης  (Marinatos  1939).  Η  θεωρία  δεν  επιβεβαιώθηκε,  καθώς

τεκµηριώθηκε  η  χρονολογική  απόσταση  ανάµεσα  στη  “Μινωϊκή”  έκρηξη  του  ηφαιστείου  της

Σαντορίνης και την κατάρρευση των ανακτόρων της Κρήτης, αλλά κερδήθηκε η ανακάλυψη ενός

γλαφυρού  “στιγµιότυπου”  µίας  Κυκλαδικής  κοινωνίας  της  Ύστερης  Εποχής  του  Χαλκού  :  η

ηφαιστειακή  τέφρα  είχε  σφραγίσει  τον  εγκαταλελειµµένο,  κατόπιν  καταστροφικού  σεισµού,

οικισµό, στην κατάσταση που τον είχαν αφήσει οι κάτοικοί του.  

Ήδη από την πρώτη ανασκαφική περίοδο αποκαλύφθηκαν οι τοίχοι κτιρίων. Μέσα στα επτά

χρόνια που διήρκησε η διεύθυνση των ανασκαφών από το Μαρινάτο αποκαλύφθηκε όλη η περιοχή

του Υστεροκυκλαδικού οικισµού που είναι και σήµερα γνωστή, και περιλαµβάνει τουλάχιστον 10

κτίρια, δρόµους και πλατείες (εικ. 38) (Doumas 1983, 48-50). Με την ανάληψη της διεύθυνσης της

ανασκαφής από το Χρ.Ντούµα δόθηκε έµφαση στη συντήρηση, την καταγραφή και αρχειοθέτηση

των κινητών ευρηµάτων, στην ανασκαφή του εσωτερικού των ήδη αποκαλυµµένων µνηµείων, και

την ανάθεση ειδικών µελετών σε ερευνητές, µε τελικό στόχο τη δηµοσίευση.

Η πληθώρα των µελετών και των εργασιών έκαναν καλύτερα κατανοητή τη φύση της θέσης,

ενός κοσµοπολίτικου λιµανιού της υστεροµινωϊκής Ι περιόδου. Κτήρια διώροφα, ορισµένα από τα

οποία είχαν “δηµόσιο” χαρακτήρα, κοσµηµένα µε τοιχογραφίες επεφύλασσαν τις υλικές µαρτυρίες

ενός  ευηµερούντος,  νησιωτικού  οικισµού,  πλήρως  ενταγµένου  στα  εµπορικά  και  πολιτισµικά

δίκτυα της ανατολικής Μεσογείου (Ντούµας 2001). Οι ιδιαίτερες σχέσεις του Ακρωτηρίου µε τον

πολιτισµό της Κρήτης είναι εµφανείς µέσα από πολλές εκφάνσεις του υλικού πολιτισµού, µία από

τις  οποίες  είναι  η  υφαντουργική  τεχνολογία  (Τζαχίλη  1990).  Ωστόσο το  Ακρωτήρι  της  Θήρας

χαρακτηρίζεται  από  τις  βαθειές  κυκλαδίτικες  πολιτισµικές  του  καταβολές,  γεγονός  που  έγινε

σαφέστερο  µετά  από  την  εξερεύνηση  των  βαθύτερων  στρωµάτων  και  των  αρχαιότερων

πολιτισµικών φάσεων της Μέσης Εποχής και της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού  (Nikolakopoulou,

υπό έκδοση), µε την αφορµή των δεκάδων στρωµατογραφικών τοµών  που ανασκάφθηκαν τα έτη

1999 – 2002 για τη θεµελίωση του νέου στεγάστρου του αρχαιολογικού χώρου. 
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ΙΙ. Τα σφονδύλια

Το σύνολο από το Ακρωτήρι Θήρας περιλαµβάνει 76 αντικείµενα. Η Πρώιµη Εποχή του

Χαλκού ουσιαστικά δεν αντιπροσωπεύεται, καθώς µόνο τρία από τα 75 αντικείµενα εµπίπτουν σε

αυτή. Στο Μεσοκυκλαδικό ορίζοντα του οικισµού εµπίπτουν 32 και στον Υστεροκυκλαδικό 41 από

τα αντικείµενα του καταλόγου.

α) Αποθέσεις της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού
 (αρ.κατ. 803, 828, 831)

Τρία  αντικείµενα  του  καταλόγου  αποδίδονται  σε  αποθέσεις  που  χρονολογήθηκαν  στην

Πρωτοκυκλαδική περίοδο. Είναι όστρακα αποστρογγυλεµένα µε κεντρική, διαµπερή διάτρηση. Το

ένα είναι ακέραιο και τα υπόλοιπα είναι αποσπασµατικά. Το ακέραιο έχει διάµετρο 3,5 εκατοστών

αλλά  είναι  ελαφρύ,  ζυγίζει  10,9  γρ.,  εµπίπτει  δηλαδή  στο  λειτουργικό  τύπο  7γ  (αρ.κατ.  803).

Περίπου κατά το ήµισυ διατηρούνται τα άλλα δύο όστρακα (αρ.κατ. 828 και 831 αντίστοιχα). 

∆ιασπορά

Η προέλευση των τριών αντικειµένων είναι από βαθιά στρώµατα των φρεάτων θεµελίωσης

των στύλων στήριξης του νέου στεγάστρου (εικ. 39). Όπως ισχύει για όλες τις στρωµατογραφικές,

δοκιµαστικές  ή  σωστικές  ανασκαφές,  σπανίως  είναι  αποκαλυπτική  ως  προς  την  οργάνωση  της

νηµατουργικής  παραγωγής  η  ανίχνευση της  διασποράς  αρχαιοτήτων  που  προήλθαν από τέτοιου

είδους τοµές, ακόµη και όταν το υλικό είναι πλούσιο, πόσο µάλλον όταν περιλαµβάνονται µόνο

τρία αντικείµενα όπως στην περίπτωση του Πρωτοκυκλαδικού υποσυνόλου του Ακρωτηρίου. 

Οι  λεπτοµέρειες  εύρεσης  των  αντικειµένων  αυτών  έχουν  ως  εξής :  το  υπ'αρ.κατ.  803

βρέθηκε στο Φρέαρ 6 το οποίο ανασκάφθηκε στα νότια του οικισµού, αµέσως δυτικά του κτιρίου

που  ονοµάστηκε  συµβατικά  “κτίριο  Καλών  Αγγείων”  και  βορειοδυτικά  της  λεγόµενης  οδού

“Κουρήτων”.  Τα άλλα δύο µε αρ.κατ. 828 και 831 προέρχονται από Πρωτοκυκλαδική απόθεση του

φρέατος  66Π,  στα  ανατολικά  του  αρχαιολογικού  χώρου,  σε  περιοχή  άσκαφη  έως  τότε,  όπου

αποκαλύφθηκε ένα Μεσοκυκλαδικό  σπίτι, και αµέσως  βαθύτερα αυτού  ένας  λαξευτός θάλαµος.

Και τα δύο αυτά φρέατα είναι από τα λίγα που απέδωσαν Πρωτοκυκλαδικό υλικό και µάλιστα σε

αποθέσεις αµιγώς Πρωτοκυκλαδικές (Sotirakopoulou 2008, 132). 

Σχολιασµός

Η  απουσία  σφονδυλιών  κατασκευασµένων  per se από  τις  λίγες,  έστω,  περιοχές  της

ανασκαφής  που  µπορούν  να  χαρακτηριστούν  ως  “κλειστά”  σύνολα  της  Πρώιµης  Εποχής  του
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Χαλκού είναι χαρακτηριστική. Μόνο διάτρητα όστρακα έχουν βρεθεί στον έως τώρα ερευνηµένο

Πρωτοκυκλαδικό  ορίζοντα  του  οικισµού.  Με  δεδοµένα  τα  παράλληλα  από  άλλα  νησιά  των

Κυκλάδων, όπως το σύνολο από τον Σκάρκο της Ίου, αλλά και ταφικά ευρήµατα από πληθώρα

Πρωτοκυκλαδικών νεκροταφείων, είναι µάλλον απίθανο να µην χρησιµοποιούνταν αµφικωνικά ή

κωνικά σφονδύλια, ίσως και σφαιροειδή, από την Πρωτοκυκλαδική κοινότητα του  Ακρωτηρίου.

Αυτό θα σήµαινε µία εξαιρετική ιδιοσυγκρασία ως προς τη νηµατουργική τεχνολογία του οικισµού

στη φάση αυτή, σε σχέση όχι µόνο µε τις λοιπές Κυκλάδες, αλλά ακόµη και µε την Κρήτη, για την

οποία είναι γνωστό ότι αδράχτια µε σφονδύλια, και µάλιστα σφονδύλια πλασµένα και όχι όστρακα

αποστρογγυλεµένα, χρησιµοποιούνταν στην Πρωτοµινωϊκή εποχή (π.χ. στην Μύρτο, βλ.  Warren

1972). Στην περίπτωση του Σκάρκου, ειδικά, έχει ήδη επισηµανθεί η οµοιότητα άλλων κατηγοριών

οικοσκευής µεταξύ του νιώτικου οικισµού και του Ακρωτηρίου (Marthari 2008, 79), γεγονός που

επιτείνει  την  κατά  τα  φαινόµενα  αναντιστοιχία  στην  τυπολογία  του  νηµατουργικού  εξοπλισµού.

Πιθανώς το πρόβληµα να οφείλεται στην εξαιρετικά περιορισµένη αποκάλυψη του ορίζοντα αυτού.

∆εν  θα  πρέπει  όµως  να  αποκλειστεί  το  ενδεχόµενο,  που  εξάλλου  έχει  υποστηριχθεί  από  τον

∆ιευθυντή  των  ανασκαφών  του  Ακρωτηρίου,  (Doumas 2008,  168,174)  η  περιοχή  της

Μεσοκυκλαδικής και κατόπιν Υστεροκυκλαδικής πόλης να ήταν προγενέστερα το νεκροταφείο της

Πρωτοκυκλαδικής  κοινότητας.  Αν  και  τα  σφονδύλια  απαντούν  ως  κτερίσµατα  στους

Πρωτοκυκλαδικούς τάφους (Τσούντας 1899) ίσως το έθιµο αυτό να µην αφορούσε τις βρεφικές /

παιδικές  ταφές, και  όσες  έχουν διαπστωθεί  έως  σήµερα  στους  θαλάµους  του  Ακρωτηρίου  είναι

βρεφικές (Doumas 2008, 168).

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι τα φρέατα 6, 9 και 18 αλλά και 35 από τα οποία προέκυψε

Πρωτοκυκλαδικό υλικό απέδωσαν από βαθειά στρώµατα πλήθος διάτρητων απεστρογγυλευµένων

οστράκων.  Η  µελέτη  των  σχετικών  αποθέσεων  και  των  εν  αυτοίς  συνόλων  κεραµικής  είναι  σε

εξέλιξη και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ακόµη εάν τα διάτρητα όστρακα

βρέθηκαν σε αµιγώς Πρωτοκυκλαδικό στρώµα, και γι'αυτό το λόγο αρκετά από αυτά εξαιρέθηκαν

από την µελέτη.

β) Αποθέσεις της Μέσης Εποχής του Χαλκού
 (αρ.κατ. 764,772, 774, 778, 781, 785 – 786, 788, 790, 792 – 793, 805 – 807, 810 – 816,

818 – 820, 822, 824 – 827, 829 - 830)

Από Μεσοκυκλαδικές αποθέσεις του Ακρωτηρίου, σαφώς προσδιορισµένες χρονολογικώς,

προέρχονται 32 αντικείµενα του καταλόγου. Από αυτά ακέραια είναι τα 16, ένα διατηρείται σε δύο

συναρµόζοντα  κοµµάτια  και συνυπολογίστηκε  µε τα  ακέραια  ως  προς  τη µετρολογική  ανάλυση

εφόσον  είναι  διαγνώσιµες  οι  αρχικές  τους  διαστάσεις.  Σχεδόν  ακέραια  είναι  τα  οκτώ,  και
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αποσπασµατικά είναι επτά.  Το υλικό κατασκευής είναι πηλός σε 22 περιπτώσεις και λίθος σε 10.

Οι πηλοί κατασκευής σε πολλές περιπτώσεις που το σφονδύλι είναι στιλβωµένο δεν είναι ορατοί.

Σε άλλες περιπτώσεις παρατηρήθηκε πηλός ανοιχτόχρωµος / ανοιχτοκάστανος µε εγκλείσµατα ή

χωρίς εγκλείσµατα και σε λίγες περιπτώσεις καστανός. Οι λίθοι που έχουν χρησιµοποιηθεί είναι

λευκοί ή υπόλευκοι µαλακοί λίθοι, πιθανώς τόφφοι (“tuff” ). . 

α. Τυπολογία

Η  τυπολογική  σύνθεση  του  Μεσοκυκλαδικού  υποσυνόλου  περιλαµβάνει  πέντε  βασικούς

τύπους  :  1) τον  αµφικωνικό  2) το  δισκοειδή  3) τον  ηµισφαιρικό  4)  τον  κυλινδρικό  και  5) τον

κωνικό. Η ποσοστιαία αντιπροσώπευση των τύπων απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα : 

ΑΜΦ ∆ΙΣΚ ΗΜ ΚΥΛ ΚΩΝ

15 (48%) 6 (19%) 5 (16%) 5 (16%) 1 (3%)

Οι παραλλαγές των βασικών τύπων αναφέρονται διεξοδικά παρακάτω, ανά βασικό τύπο :

Αµφικωνικός τύπος 

Από  τα  15 αµφικωνικά  σφονδύλια  του  υποσυνόλου  επτά  είναι  ακέραια,  τέσσερα  σχεδόν

ακέραια και τέσσερα αποσπασµατικά. Είναι πήλινα όλα εκτός από ένα που έχει κατασκευαστεί από

µαλακό,  λευκό  ηφαιστειακό  πέτρωµα  (τόφφο).  Τα  οκτώ  ανήκουν  στην  αµφικωνική  συµµετρική

παραλλαγή  και  τα  υπόλοιπα  επτά  στην  αµφικωνική  ασυµµετρική.  Στην  πρώτη  κατηγορία  µία

περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερη διαµόρφωση στα άκρα (διαµόρφωση “κολλάρου), και άλλες τρεις

έχουν πεπλατυσµένα άκρα (το ένα ή και τα δύο), ενώ στη δεύτερη κατηγορία παρουσιάζεται η ίδια

παραλλαγή  (“κολλάρο”)  αλλά  και  εκείνη  µε  την  κοιλότητα.  Ως  προς  τις  αναλογίες  ύψους  /

διαµέτρου, “κανονικά” και πεπιεσµένα σφονδύλια χαρακτηρίζουν το υποσύνολο ενώ λείπει εντελώς

η ψηλή παραλλαγή. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η τυπολογία του υποσυνόλου και τα

αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Ακρωτήρι Θήρας (ΜΕΧ)  – Αµφικωνικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=15)
Αµφικωνικό  Συµµετρικό

(ΑΣ)
Κανονικό 3 (αρ.κατ. 818, 822, 825)

ΑΣ Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 778)
ΑΣ, 1 άκρο πεπλατυσµένο Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 772)
ΑΣ, 2 άκρα πεπλατυσµένα Πεπιεσµένο 2 (αρ.κατ. 812, 820)
ΑΣ, “κολλάρο” Κανονικό 1 (αρ.κατ. 814)
Αµφικωνικό  Ασυµµετρικό
(ΑΑ),  2  άκρα

πεπλατυσµένα

Κανονικό 1 (αρ.κατ. 816)
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ΑΑ Πεπιεσµένο 2 (αρ.κατ. 810, 826)
ΑΑ, κολλάρο Κανονικό 1 (αρ,κατ. 813)
ΑΑ, 1 άκρο κοίλο Πεπιεσµένο 2 (αρ.κατ. 815, 819)

Κανονικό 1 (αρ. Κατ. 806) 

 
∆ισκοειδής τύπος 

Ο δισκοειδής τύπος περιλαµβάνει ένα λίθινο σφονδύλι κατασκευασµένο εξ'αρχής σε αυτή

τη µορφή και πέντε αποστρογγυλεµένα διάτρητα όστρακα. Το πρώτο είναι αποσπασµατικό ενώ από

τα όστρακα δύο είναι ακέραια, ένα σχεδόν ακέραιο και ένα είναι αποσπασµατικό. Ένα βρέθηκε

σπασµένο στα δύο.  Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η τυπολογία του υποσυνόλου και τα

αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Ακρωτήρι Θήρας (ΜΕΧ)  – ∆ισκοειδής τύπος – Παραλλαγές (Σ=06)
∆ισκοειδές 1 (αρ.κατ. 792)
∆ισκοειδές, όστρακο 4 (αρ.κατ. 807,  827, 829, 830, 808) 

Ηµισφαιρικός τύπος

Στον ηµισφαιρικό τύπο ανήκουν πέντε σφονδύλια. Τα τέσσερα είναι λίθινα και το πέµπτο

είναι πήλινο. Τα λίθινα εµπίπτουν στην πεπιεσµένη παραλλαγή, και είναι σχεδόν ακέραια τα δύο,

ακέραια  τα  άλλα  δύο.  Το  πήλινο  ηµισφαιρικό  σφονδύλι  έχει  yψηλές  αναλογίες  και  είναι

αποσπασµατικό.  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρατίθεται  η  τυπολογία  του  υποσυνόλου  και  τα

αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Ακρωτήρι Θήρας (ΜΕΧ)  – Ηµισφαιρικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=05)
Ηµισφαιρικό Πεπιεσµένο 4 (αρ.κατ. 764, 774, 790, 793)

Υψηλό 1 (αρ.κατ. 811) 

Κυλινδρικός τύπος

Στον κυλινδρικό τύπο εµπίπτουν πέντε λίθινα σφονδύλια, από τα οποία τα τέσσερα είναι

ακέραια και ένα είναι σχεδόν ακέραιο. Παραλλαγή παρουσιάζει ένα από αυτά που έχει πεπιεσµένες

αναλογίες. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η τυπολογία του υποσυνόλου και τα αντίστοιχα

ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Ακρωτήρι Θήρας (ΜΕΧ)  – Κυλινδρικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=05)
Κυλινδρικό Κανονικό 4 (αρ.κατ. 781, 785, 788, 805 )

Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 786) 

Κωνικός τύπος

Ένα σφονδύλι από  το  Μεσοκυκλαδικό υποσύνολο εµπίπτει στην κατηγορία του  κωνικού
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τύπου. Είναι πήλινο, ακέραιο, µε κεκλιµένο ώµο και πεπιεσµένο (αρ.κατ. 824). 

β. ∆ιακόσµηση – Φροντίδα επιφάνειας – Ίχνη χρήσης

Από τα  31 σφονδύλια  του  Μεσοκυκλαδικού υποσυνόλου  διακοσµηµένα  είναι τα οκτώ  ή

σχεδόν το 26%. Πρόκειται για αµφικωνικά σφονδύλια σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από µία που

αφορά κωνικό τύπο. Η διακόσµηση έχει γίνει στην επιφάνεια του ενός άκρου του σφονδυλιού µόνο.

Η τεχνική διακόσµησης είναι η εγχάραξη, που σε µία περίπτωση συνδυάζεται µε την πίεση. Στα

διακοσµητικά σχέδια παρατηρείται ποικιλία. Το σφονδύλι µε αρ.κατ. 772 φέρει περιµετρικά στον

ώµο  γωνίες µε εσωτερική κάθετη γραµµή. Το σχέδιο επαναλαµβάνεται πέντε φορές στον ώµο

του σφονδυλιού. Πρόκειται για ένα σχέδιο που είναι γνωστό και ως σηµείο κεραµέως (Lindblom

2001, 48-51 : Α46, G36, G47, 128)65. ∆ύο φορές απαντά το σχέδιο των τόξων αντιδιαµετρικά της

οπής  στον  ώµο  του  σφονδυλιού.  Στη  µία  περίπτωση  είναι  διάγραµµα και  η  διακόσµηση

συµπληρώνεται από εγχάραξη κυκλική γύρω από το περιχείλωµα της οπής, και η επιφάνεια είναι

γενικώς στιλβωµένη (αρ.κατ. 778). Ελάχιστα ίχνη ένθετης λευκής ουσίας διατηρούνται µέσα στις

εγχαράξεις.  Στην άλλη περίπτωση πρόκειται για  διπλά ενάλληλα τόξα διαµορφωµένα µε πολύ

λεπτές  εγχαράξεις,  και  πάλι  µε  διπλή,  κυκλική  εγχάραξη  γύρω  από  το  περιχείλωµα  της  οπής

(αρ.κατ.  824).  Στο  σφονδύλι  µε  αρ.κατ.  805  φέρει  ανεπαίσθητες,  λόγω  της  διάβρωσης  της

επιφάνειάς του, ρηχές αυλακιές, σε οµάδες, περιµετρικά στον ώµο του σφονδυλιού. Αυλακιές σε

τµήµα της περιφέρειας, στην τροπίδωση, φέρει και το σφονδύλι µε αρ.κατ. 815 το οποίο είναι και

στιλβωµένο.  Το  υπ'αριθµ.  820 διακοσµείται  επίσης  µε  τρεις  οµάδες  παράλληλων  εγχαράξεων

στον ώµο. Το σφονδύλι µε αρ. κατ. 819 φέρει διακόσµηση από  εµπίεστα ωοειδή σε παράταξη,

στον ώµο του, και λεπτές αµυχές παράλληλες στην τροπίδωση. Επίσης, κυκλική εγχάραξη τονίζει

την κοιλότητα γύρω από την οπή. Ένα σφονδύλι φέρει ακτινωτά από την οπή προς την περιφέρεια

τέσσερις φορές σχέδιο που θυµίζει κλαδάκια, δηµιουργηµένο µε κάπως πιο φαρδειές εγχαράξεις /

αυλακιές (αρ.κατ. 826). 

Τα περισσότερα σφονδύλια αυτού του υποσυνόλου έχουν επιφάνεια εξοµαλυσµένη. Σε λίγες

περιπτώσεις είναι και στιλβωµένη (αρ.κατ. 778, 813, 814, 815, 819). Ορατά ίχνη χρήσης, δηλαδή

µικρές αποτµήσεις και φθορές στο περιχείλωµα της οπής παρουσιάζουν εννέα σφονδύλια, δηλαδή

ένα µικρό ποσοστό του συνόλου (αρ.κατ. 778, 806, 813, 814,815, 819, 824, 825, 826). 

65
 Το σχέδιο, ως σηµείο κεραµέως , απαντά  στις Κυκλάδες από την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού (Ντούµας 1977, 7). Ελλαδικά παράλληλα εντοπίζει ο

Lindblom από τη Μέση Εποχή του Χαλκού (Lindblom 2001, 118).  
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Πίνακας διακόσµησης σφονδυλιών ΜΕΧ Ακρωτηρίου

Βασικό σχέδιο διακόσµησης Αριθµός καταλόγου
Εγχάρακτες γωνίες 772
Τόξα διάγραµµα 778
Τόξα ενάλληλα 824
Αυλακιές / γραµµές σε οµάδες 806, 815, 820
Σχηµατοποιηµένο φυτικό (κλαδάκια ;) 826
Εµπίεστα ωοειδή 819 

γ. Μετρολογία (Πίνακας Γραφηµάτων 4.11.α)

Η  µετρολογική  ανάλυση  εφαρµόστηκε  επί  συνόλου  25  ακεραίων  και  σχεδόν  ακεραίων

σφονδυλιών (77% του Μεσοκυκλαδικού υποσυνόλου).

∆ιάµετρος

Οι τιµές διαµέτρου κυµαίνονται από τα 1,7 ως τα 7,2 εκ. Οι συχνότερα επαναλαµβανόµενες

τιµές είναι των 3,9 και των 4 εκατοστών. Έτσι η οµάδα τιµών 3,5 - 4 εκ. χαρακτηρίζεται και από τη

µεγαλύτερη συγκέντρωση.

Βάρος

Οι τιµές βάρους ξεκινούν από τα 3,2 και φτάνουν στα 46,2 γρ. Η τιµή των 46,2 γραµµαρίων

είναι, ωστόσο, µοναδική και µεµονωµένη µετά από το όριο των 35 γρ. Η µεγαλύτερη συγκέντρωση

µέσα σε αυτό το φάσµα παρατηρείται µεταξύ των 10,1 και 15 γρ. 

Ύψος

Το  εύρος  των  τιµών  ύψους  ξεκινά  από  τα  0,6  και  φτάνει  στα  2,6  εκ.  Οι  µεγαλύτερες

συγκεντρώσεις µέσα σε αυτό το φάσµα παρατηρούνται µεταξύ των 1,1-1,5 εκ. και µεταξύ των 2,1-

2,5 εκ. Οι συχνότερα επαναλαµβανόµενες τιµές είναι των 1,1 εκ. και των 2,4 εκ.

∆ιάµετρος οπής
Το εύρος των τιµών διαµέτρου οπής ξεκινά από τα 0,5 εκ. και φτάνει στα 2,1 εκ. Πρόκειται

για  εξαιρετικά  µεγάλο  εύρος  για  αυτή  τη  διάσταση.  Ωστόσο  οι  τιµές  άνω  του  1,1  εκ.  είναι  3

µεµονωµένες περιπτώσεις. Οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρούνται στις τιµές των 0,8 / 0,9 /

1 εκ.

Όπως  απεικονίζεται  στα  γραφήµατα  τιµών  διαµέτρου  -  βάρους  και  κατανοµής  των

σφονδυλιών  σε  λειτουργικούς  τύπους  του  Πίνακα  4.11.α,  το  Μεσοκυκλαδικό  δείγµα  από  το

Ακρωτήρι  παρουσιάζει συγκεντρώσεις  στην  περιοχή του  φάσµατος  που  αφορά  τα µικρά  και τα

µεσαία µεγέθη (λειτουργικοί τύποι 4α έως 9ε) και δύο µεµονωµένα, σποραδικά παραδείγµατα στην

περιοχή  των  µεγάλων  µεγεθών  (λειτουργικοί  τύποι  11γ  και  15ι).  Εποµένως  διασπιστώνεται,
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καταρχάς, µία ποικιλία στα µεγέθη.

Στο δείγµα αυτό οι τύποι 7γ και 8στ έχουν τις µεγαλύτερες συγκεντρώσεις, και γενικότερα η

οµάδα  συγκέντρωσης  που  παρατηρείται  στην  περιοχή  των  λειτουργικών  τύπων  8γ  έως  8ζ,  µε

συνολικά 9 παραδείγµατα. Πρόκειται για την περιοχή των µεσαίων / σχετικά µεγάλων µεγεθών,

που  είναι  κατάλληλα  για  το  γνέσιµο  αντίστοιχων  ποιοτήτων  νηµάτων.  Παρά  την  παρουσία  στο

δείγµα και µικρότερων µεγεθών, κατάλληλων για λεπτά νηµατουργικά προϊόντα, η έµφαση ήταν σε

µεσαίας  ποιότητας  κλωστές,  βάσει  του  δείγµατος.  Τα  δύο  µεµονωµένα  παραδείγµατα  πολύ

µεγάλων σφονδυλιών πιθανώς να αφορούν δευτερογενές γνέσιµο ή γνέσιµο πολύ χοντρών ινών. Η

σπανιότητά  τους  µαρτυρεί την περιστασιακή παραγωγή  αυτών των  προϊόντων, τουλάχιστον στο

ανεσκαµµένο τµήµα του οικισµού. 

 
δ. Συσχετισµός µεγεθών / τύπων

Αµφικωνικός  και  κυλινδρικός τύπος  παρουσιάζουν περίπου  τα ίδια φάσµατα  διαστάσεων

και βάρους. Ο κωνικός τύπος έχει µόνο ένα δείγµα σε καλή διατήρηση, σε µέγεθος που εµπίπτει

εντός  του φάσµατος  των προηγούµενων δύο τύπων. Ο ηµισφαιρικός  τύπος  έχει  όρια  φασµάτων

τιµών µετακινηµένα ελαφρώς προς µικρότερες τιµές. Αυτό σηµαίνει ότι σε ένα βαθµό τα µεγέθη

του τύπου  είναι κοινά µε εκείνα των άλλων τύπων.  Ωστόσο η ιδιαιτερότητα του  ηµισφαιρικού

τύπου είναι ότι σε αυτόν απαντούν τα µικρότερα µεγέθη του υποσυνόλου. Αντίθετα ο δισκοειδής

τύπος έχει τα µεγαλύτερα µεγέθη της οµάδας. 

Εποµένως  λειτουργικά  ο  αµφικωνικός,  ο  κυλινδρικός  και  ενδεχοµένως  και  ο  κωνικός

παρουσιάζονται “ισοδύναµοι”, µε τάξεις µεγέθους ικανές για την παραγωγή νηµάτων λεπτών έως

χοντρών. Ο ηµισφαιρικός τύπος διαφοροποιείται ως προς τις λειτουργικές του δυνατότητες σε ένα

βαθµό,  από  την  άποψη  ότι  παρουσιάζεται  κατάλληλος  για  την  παραγωγή  των  λεπτότερων

κλωστών,  και  ακατάλληλος  για  τα  πλέον  χοντρά  νήµατα  που  θα  γνέθονταν  µε  σφονδύλια  των

άλλων τύπων. 

Τα διάτρητα όστρακα, εφόσον είχαν χρήση σφονδυλιών, ήταν κατάλληλα για το γνέσιµο

κλωστών παρόµοιων µε αυτές που γνέθονταν µε τους άλλους τύπους, όπως µαρτυρούν ορισµένες

τάξεις  µεγέθους  κοινές  και  σε  άλλους  τύπους,  αλλά  θα  ήταν  κατάλληλα  και  για  νήµατα  πολύ

χοντρά  που  δεν  µπορούσαν  να  παραχθούν  από  σφονδύλια  άλλων  τύπων.  Ο  παρακάτω  πίνακας

απεικονίζει το συσχετισµό τύπων και µεγεθών :
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∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ (εκ.) ΒΑΡΟΣ (γρ.) ΥΨΟΣ (εκ.)
ΑΜΦΙΚΩΝΙΚΟΣ 2 έως 4,1 3,8 έως 32,2 1,1 έως 2,6
ΚΩΝΙΚΟΣ 2,8 11,8 1,5
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟΣ 2 έως 4 7,2 έως 31 1,3 έως 2,5
ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1,7 έως 3,9 3,2 έως 24,6 0,8 έως 1,5
∆ΙΣΚΟΕΙ∆ΗΣ 3,7 έως 7,2 12,4 έως 46,2 0,6 έως 1

ε. ∆ιασπορά 

Το  υλικό  των  Μεσοκυκλαδικών  αποθέσεων  κατανέµεται,  ως  προς  την  προέλευσή  του,

κυρίως σε εννέα στρωµατογραφικές τοµές που ανασκάφθηκαν για τις ανάγκες θεµελίωσης του νέου

στεγάστρου (εικ. 40). Ένα προήλθε από την παλαιότερη ανασκαφή της ∆υτικής Οικίας. Πρόκειται

για ένα  λίθινο,  ηµισφαιρικού  τύπου  και αρκετά  µικρό  (λειτουργικός  τύπος  5β,  αρ.κατ. 793), το

οποίο βρέθηκε σε κοιλότητα κάτω από το δάπεδο του δωµατίου 3Γ (Τζαχίλη 2007, 259, αρ.3).

Οι περιοχές που ερευνήθηκαν µε τις στρωµατογραφικές τοµές των φρεάτων δεν έγιναν όλες

εξίσου κατανοητές, λόγω της σωστικής φύσης της ανασκαφής. Στα φρέατα 66Π και 67 η ανασκαφή

διαπέρασε  δωµάτια  Μεσοκυκλαδικών  κτιρίων  και  εποµένως  ορισµένα  από  τα  σφονδύλια  των

φρεάτων αποτελούν τµήµα της οικοσκευής, εφόσον βρέθηκαν σε πρωτογενείς αποθέσεις. Ιδιαίτερα

το φρέαρ 67 έχει µελετηθεί λεπτοµερέστερα και είναι υπό δηµοσίευση (Τσουλάκου, υπό έκδοση).

Κάποια  σφονδύλια,  παρά  το  ότι  προέρχονται  από  την  ανασκαφή  δωµατίων,  βρέθηκαν

ενσωµατωµένα σε οικοδοµικό υλικό ή σε επιστρώσεις δαπέδων. 

Συγκεκριµένα,  για  τους  χώρους  προέλευσης  των  σφονδυλιών  του  Μεσοκυκλαδικού

ορίζοντα γνωρίζουµε τα εξής, βάσει των ανασκαφικών εκθέσεων που συνέταξαν οι επικεφαλής των

σκαµµάτων  (Αρχείο  Ανασκαφής  Ακρωτηρίου)  είτε  βάσει  επιµέρους  µελετών  που  έχουν

δηµοσιευθεί ή είναι υπό δηµοσίευση: 

Φρέαρ 14Α : σκάφθηκε επί του οδοστρώµατος της Οδού Τελχίνων. Τα δύο αντικείµενα που

βρέθηκαν  σε  Μεσοκυκλαδικό  στρώµα  της  περιοχής  αυτής,  ήταν  ενσωµατωµένα  σε  γέµισµα  /

µπάζωµα ρύθµισης της στάθµης του δρόµου, και εποµένως αποτελούν απορρίµµατα. Πρόκειται για

ένα πήλινο, αµφικωνικού τύπου σφονδύλι, µεγάλου µεγέθους (λειτουργικός τύπος 9ε, αρ.κατ. 820).

Το άλλο είναι ένα διάτρητο όστρακο µεγάλου µεγέθους (λειτουργικός τύπος 11γ, αρ.κατ. 830).

Φρέαρ 26ΒΕ : στην περιοχή του φρέατος αυτού ο Μεσοκυκλαδικός ορίζων βρέθηκε εντός

σπηλαιώδους  ορύγµατος,  και  τα  σφονδύλια  προήλθαν  από  απόθεση  δευτερογενή  (µπάζωµα).

Πρόκειται  για  ένα  λίθινο,  κυλινδρικού  τύπου  και  σχετικά  µεγάλου  µεγέθους  σφονδύλι

(λειτουργικός τύπος 8στ, αρ.κατ. 788). Το δεύτερο είναι ένα αποστρογγυλεµένο διάτρητο όστρακο,

µεγάλου µεγέθους (λειτουργικός τύπος 15ι, αρ.κατ. 808)

Φρέαρ 39 : για “Μεσοκυκλαδικό δάπεδο” κάνει λόγο η ανασκαφική έκθεση του φρέατος 39,
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χωρίς  να  δίδονται  περισσότερες  λεπτοµέρειες  για  το  χαρακτήρα  του  χώρου  που  αποκαλύφθηκε

στην  περιοχή  αυτή.  Ωστόσο  είναι  πιθανόν  σε  αυτήν  την  περίπτωση  να  πρόκειται  για  στρώµα

καταστροφής δωµατίου, καθώς είναι η απόθεση είναι πλούσια σε κεραµικά και άλλα ευρήµατα.

Από την περιοχή αυτή προέρχονται τρία σφονδύλια, ένα λίθινο ηµισφαιρικό λειτουργικού τύπου 7γ;

ένα λίθινο αµφικωνικό λειτουργικού τύπου 8ε και ένα πήλινο αµφικωνικό λειτουργικού τύπου 6β

(αρ.κατ. 764, 772 και 786 αντίστοιχα). Αυτά τα νηµατουργικά εργαλεία είναι κατάλληλα για την

παραγωγή τριών διαφορετικών ποιοτήτων νήµατος.

Φρέαρ 47 : ένα αντικείµενο του καταλόγου προέρχεται από Μεσοκυκλαδικό στρώµα αυτού

του Φρέατος. Βρέθηκε σε µπάζωµα του χώρου κάτω από το πλακόστρωτο της "Πλατείας Θρανίων"

στα νότια της Ξεστής 3, δηλαδή σε απόθεση δευτερογενή. Το σφονδύλι είναι πήλινο, αµφικωνικού

τύπου και αποσπασµατικό (αρ.κατ. 818)

Φρέαρ  61 : ελάχιστες  είναι  οι πληροφορίες  για τον χώρο που  αποκαλύφθηκε  στην  τοµή

αυτή, από την οποία προέρχεται ένα αντικείµενο του καταλόγου, ένα λίθινο, ηµισφαιρικό σφονδύλι

λειτουργικού  τύπου  4α  (αρ.κατ.  790).  Πρόκειται  για  ένα  από  τα  µικρότερα  σφονδύλια  του

Μεσοκυκλαδικού υποσυνόλου, κατάλληλο για το γνέσιµο πολύ λεπτής κλωστής. 

Φρέαρ 63Α : στην τοµή αυτή εντοπίστηκαν τέσσερις διαδοχικές ανθρωπογενείς επεµβάσεις

η δεύτερη παλαιότερη από τις οποίες χρονολογήθηκε στη Μεσοκυκλαδική εποχή. Αρχιτεκτονικά

στοιχεία όπως  τοίχοι και δάπεδο της φάσης  αυτής, πιθανώς ορίζουν εσωτερικό χώρο (δωµάτιο).

Τρία αντικείµενα του καταλόγου προέρχονται από το Μεσοκυκλαδικό στρώµα αυτής της τοµής.

Πρόκειται για ένα λίθινο, κυλινδρικό σφονδύλι λειτουργικού τύπου 8στ (αρ.κατ. 781), ένα ακόµη,

λίθινο, αποσπασµατικά σωζόµενο δισκοειδές (αρ.κατ. 792) και ένα πήλινο, αµφικωνικό, µεγάλου

µεγέθους  σφονδύλι  (λειτουργικός  τύπος  8στ,  αρ.κατ.  816).  Πρόκειται  για  σφονδύλια  που

αντιστοιχούν στην παραγωγή νηµάτων µεσαίου, εάν όχι µεγάλου πάχους. Επισηµαίνεται ότι στον

ίδιο χώρο βρέθηκε ευάριθµο σύνολο αγνύθων  (βλ. και Vakirtzi στο Nikolakopoulou, υπό έκδοση)

Φρέαρ 64ΑΕ : εδώ βρέθηκε ένα ακέραιο, πήλινο, αµφικωνικό σφονδύλι λειτουργικού τύπου

7γ (αρ.κατ. 805). ∆εν είναι σαφής η φύση του χώρου που ανασκάφθηκε σε αυτήν την τοµή στο

παρόν στάδιο µελέτης. 

Φρέαρ  66Π : στον χώρο του  φρέατος  66Π  η  ανθρωπογενής  εγκατάσταση  χρονολογείται

τουλάχιστον από την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού, όπως τεκµηριώνει η κεραµική από το εσωτερικό

του  θαλάµου  που  είχε  λαξευθεί  στο  φυσικό  βράχο.  Πάνω  από  το  βράχο  χτίστηκε  ένα

Μεσοκυκλαδικό σπίτι, του οποίου εξερευνήθηκε ένα δωµάτιο. Τα 11 σφονδύλια µε προέλευση το

φρέαρ  66Π  ήταν  διαστρωµατωµένα  σε  διαφορετικές  αποθέσεις  που  σχετίζονται  µε  την

κατασκευαστική  ιστορία  του  χώρου.  Από  απόθεση  µπαζώµατος  του  θαλάµου  µε  όστρακα  της

πρώιµης  κεραµικής  οµάδας  ("Phase A",  βλ.  Nikolakopoulou  et  al., 2008,  313)  προέκυψε  το
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αντικείµενο µε αρ.κατ. 827, ένα αποστρογγυλεµένο όστρακο σε αποσπασµατική κατάσταση. Από

απόθεση  στην  είσοδο  του  θαλάµου  προέκυψε  το  αντικείµενο  υπ'αρ.κατ.  812,  ένα  πήλινο

αµφικωνικό σφονδύλι µεσαίου µεγέθους (λειτουργικός τύπος 7δ). Από το υπόστρωµα του δαπέδου

του δωµατίου προέκυψαν τα σφονδύλια µε αρ.κατ. 810 και 815, και τα δύο πήλινα και αµφικωνικά,

µεσαίου µεγέθους το πρώτο (λειτουργικός τύπος 7γ) και µικρού µεγέθους το δεύτερο (λειτουργικός

τύπος 5α). Στο στρώµα καταστροφής του δωµατίου εντοπίστηκαν άλλα επτά σφονδύλια (αρ.κατ.

786, 811, 813 - 814, 822, 825, 826). Το πρώτο είναι λίθινο κυλινδρικού τύπου και σχετικά µικρού

µεγέθους (λειτουργικός τύπος 6β), ενώ το δεύτερο είναι πήλινο, ηµισφαιρικό και αποσπασµατικό.

Τα 813 και 814 είναι πήλινα, αµφικωνικά, αποσπασµατικά, που θα ήταν αρχικά µεσαίου ή σχετικά

µεγάλου µεγέθους, κρίνοντας από τις σωζόµενες διαστάσεις τους. Το υπ'αρ. 822 είναι ένα ακόµη

πήλινο, εξαιρετικά αποσπασµατικό αντικείµενο, ενώ τα δύο τελευταία είναι πήλινα, αµφικωνικού

τύπου και εµπίπτουν σε µεσαία / σχετικά µεγάλα µεγέθη (λειτουργικοί τύποι 8ζ και 7γ αντίστοιχα).

Παρατηρείται ότι τα σφονδύλια που βρέθηκαν στην περιοχή αυτή είναι κυρίως µεσαίου µεγέθους.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στον φρέαρ αυτό βρέθηκαν 25 αγνύθες σε Μεσοκυκλαδικές αποθέσεις

(βλ. και Vakirtzi στο Nikolakopoulou, υπό έκδοση)

Φρέαρ 67 : και εδώ εντοπίστηκαν διαδοχικές φάσεις εγκατάστασης από την Πρώιµη έως και

την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Στο Μεσοκυκλαδικό ορίζοντα χρονολογήθηκε ένα δωµάτιο που

βρέθηκε  ακριβώς  κάτω  από  αντίστοιχο  Υστεροκυκλαδικό  (Τσουλάκου,  υπό  έκδοση).  Τέσσερα

σφονδύλια  του  καταλόγου  αποδίδονται  σε  διαφορετικές  αποθέσεις  που  τοποθετούνται  όµως

χρονολογικά  όλες  στη  Μεσοκυκλαδική  περίοδο.  Υπό  αυτή  την  έννοια,  το  πρωϊµότερο  είναι  το

αντικείµενο µε αρ.κατ. 829, ένα διάτρητο όστρακο µεσαίου µεγέθους (λειτουργικός τύπος 8γ) που

βρέθηκε στο µπάζωµα του θαλάµου που κείται κάτω από το Μεσοκυκλαδικό δωµάτιο και το οποίο

περιείχε κεραµική της πρωϊµότερης Μεσοκυκλαδικής κεραµικής οµάδας ("Φάση Α"). Το υπ'αρ.κατ.

778 είναι ένα πήλινο, αµφικωνικό µικρό σφονδύλι (λειτουργικός τύπος 4β) το οποίο βρέθηκε µέσα

σε στρώση προετοιµασίας του δαπέδου του Μεσοκυκλαδικού δωµατίου.  Το υπ.αρ.κατ. 774 είναι

ένα  λίθινο  ηµισφαιρικό  σφονδύλι  µεσαίου  µεγέθους  (λειτουργικός  τύπος  8ε)  από  το  στρώµα

καταστροφής  του  δωµατίου. Τέλος, το  υπ'αρ.κατ. 805, ένα  πήλινο  κυλινδρικό σφονδύλι σχετικά

µεγάλου  µεγέθους  (λειτουργικός  τύπος  8στ)  βρέθηκε  στην  ανώτερη  στρώση  επαφής  του

εγκαταλελειµµένου  Μεσοκυκλαδικού  δωµατίου  µε  το  υπερκείµενο  Υστεροκυκλαδικό  δωµάτιο.

Πρόκειται για µία απόθεση η οποία περιείχε αγγεία χαρακτηριστικά της ώριµης Μεσοκυκλαδικής

κεραµικής οµάδας ("Phase C", Nikolakopoulou et al. 2008, 317). 

Φρέαρ 68 : τρία σφονδύλια από Μεσοκυκλαδικές αποθέσεις του φρέατος περιλαµβάνονται

στον  κατάλογο.  Στα  βαθύτερα  στρώµατα  της  τοµής,  σε  αποθέσεις  που  ήταν  δευτερογενείς

(εξοµάλυνση του  φυσικού  βράχου) βρέθηκαν  τα  υπ'αρ.κατ.  785 και  824. Το  πρώτο  είναι  λίθινο

258



κυλινδρικό σφονδύλι λειτουργικού τύπου 8ζ. Το δεύτερο είναι πήλινο, κωνικού τύπου και µικρού,

σχετικά, µεγέθους (λειτουργικός τύπος 6γ). Το υπ'αρ.κατ. 807 βρέθηκε στην επίχωση του θαλάµου

που είχε λαξευτεί στο φυσικό βράχο στην περιοχή του φρέατος αυτού, µία απόθεση µε όστρακα

χαρακτηριστικά της πρωϊµότερης Μεσοκυκλαδικής κεραµικής φάσης ("Phase A"). Πρόκειται για

ένα αποστρογγυλεµένο διάτρητο όστρακο, µεσαίου µεγέθους (λειτουργικός τύπος 8γ). 

στ΄. Σχολιασµός 

Η παραγωγή κλωστής στην Μεσοκυκλαδική πόλη του Ακρωτηρίου γινόταν σε ένα βαθµό,

τουλάχιστον, µε το αδράχτι. Η υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας τεκµηριώνεται µε σαφήνεια από

τα  ευρήµατα  του  ορίζοντα  της  Μέσης  Εποχής  του  Χαλκού.  Τα  σφονδύλια,  τα  εξαρτήµατα  του

αδραχτιού,  προέκυψαν  µε  αποσπασµατικό  τρόπο  µεν,  είναι  ενδεικτικά  δε,  για  ορισµένες

τεχνολογικές και πολιτισµικές πτυχές της νηµατουργίας. Ο περιορισµένος αριθµός τους θα πρέπει

να αποδοθεί ακριβώς στην αποσπασµατική αποκάλυψη της πόλης, εξαιτίας της σωστικής φύσης της

ανασκαφής. 

Το δείγµα από το Ακρωτήρι είναι η µοναδική περίπτωση όπου η πρώτη ύλη κατασκευής

σφονδυλιών είναι, εκτός από πηλός, και λίθος, σε σηµαντικό ποσοστό. Το γεγονός αυτό οφείλεται

στις τοπικές πρώτες ύλες. Ο µαλακός τόφφος  (“ tuff” ), ηφαιστειογενές πέτρωµα που υπάρχει στο

νησί  (Friedrich 2000,  30) και που  εποµένως  ήταν  άµεσα  διαθέσιµο  στην  κοινότητα,  µπορούσε

εύκολα να λαξευθεί σε οποιοδήποτε σχήµα, πόσω µάλλον στα απλά σφονδύλια. Θα ήταν εύστοχη

µία σύγκριση µε τα δεδοµένα από άλλα ηφαιστειακά νησιά όπως η Μήλος, τα οποία διαθέτουν

αντίστοιχα ηφαιστειακά πετρώµατα, αλλά όπως ήδη αναφέρθηκε στην παρουσίαση του υλικού από

τη  Μεσοκυκλαδική  Φυλακωπή,  το  εξαιρετικά  περιορισµένο  υλικό  της  δεν  επιτρέπει  µία  τέτοια

σύγκριση.  Η αντίθεση αυτή µεταξύ του θηραϊκού υλικού και των δειγµάτων από τα άλλα νησιά, ως

προς  τις  πρώτες  ύλες  κατασκευής  των  εργαλείων,  τονίζει  την  ενδεχόµενη  ποικιλοµορφία  που

µπορεί να λάβει µία παράµετρος της τεχνολογίας από περιοχή σε περιοχή, αναλόγως των τοπικών

συνιστωσών  που  εν  προκειµένω  αφορούν  στο  φυσικό  περιβάλλον.  Στην  περίπτωση  του

Ακρωτηρίου θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα µία µελέτη ανίχνευσης της προέλευσης των πηλών

των  σφονδυλιών,  καθώς  θα  οδηγούσε  σε  εγκυρότερα  συµπεράσµατα  σχετικά  µε  το  βαθµό

προτίµησης λίθου ή πηλού για την κατασκευή τους, εκ µέρους της τοπικής κοινότητας. 

Τα  Μεσοκυκλαδικά  σφονδύλια  χαρακτηρίζονται  γενικά  από  ένα  σηµαντικό  βαθµό

τυποποίησης όπως υποδηλώνει η προτίµηση στο αµφικωνικό σχήµα. Ωστόσο δεν διαπιστώνεται

απόλυτη οµοιογένεια, καθώς σποραδικά χρησιµοποιούνταν και άλλης µορφής σφονδύλια. Αυτό που

είναι  πολύ  χαρακτηριστικό  για  το  Ακρωτήρι  είναι  µία  σαφέστατη  προτίµηση  σε  πεπιεσµένους

τύπους. Λείπουν σχεδόν ολοκληρωτικά τα σφονδύλια µε ψηλές αναλογίες. Παρά το γεγονός ότι ο
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Πρωτοκυκλαδικός  ορίζοντας  του  Ακρωτηρίου  αναδείχθηκε  πενιχρός  σε  σχετικά  ευρήµατα,

υπάρχουν  ενδείξεις  για  µία  επίµονη  Κυκλαδική  παράδοση  προτίµησης  σε  πεπιεσµένες  µορφές

σφονδυλιών.  Θυµίζουµε  χαρακτηριστικά  το  Πρωτοκυκλαδικό  σύνολο  από  το  Σκάρκο  της

γειτονικής Ίου, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των σφονδυλιών έχουν πεπιεσµένες αναλογίες. 

Ωστόσο  αυτή  η  διαπιστωθείσα  επιµονή  σε  τοπικές,  ενδοκυκλαδικές  παραδόσεις,

συνδυάζεται µε νεοεµφανιζόµενα, αν και σε µικρό ποσοστό, µορφολογικά στοιχεία όπως είναι η

ιδιαίτερη διαµόρφωση των άκρων µε κοίλο άκρο, µε "κολλάρο" ή µε πεπλατυσµένο περιχείλωµα,

στοιχεία  που  µαρτυρούν  µία  τεχνολογική  “συγγένεια”  µε  την  Ανατολία,  καθώς  εκεί  έχουν

παράλληλη  εµφάνιση66.  Με  αυτά  τα  νεοεµφανιζόµενα  τυπολογικά  στοιχεία  συνάδει  και  η

διακόσµηση  των  σφονδυλιών  η  οποία  βάσει  τόσο  των  τεχνικών  εκτέλεσης  όσο  και  των

επιλεγµένων  σχεδίων  µπορεί  να  καταταχθεί  στο  "ανατολίζον"  ύφος,  γνωστό  από  θέσεις  της

Ανατολίας  (Τροία,  Αφροδισιάς,  Beycesultan,  βλ.  Blegen 1950, Blegen 1951,  Joukowsky 1986,

Lloyd & Mellaart 1962) και του Βορειοανατολικού Αιγαίου (Πολιόχνη, Θερµή, Εµποριό) ήδη από

την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού (Bernabo Brea 1976, Tav.CCXXVII-CCXXXIII, Lamb 1936, 163,

Fig.47, Hood 1981, Vol.II, 639). 

Εποµένως  και στον  τοµέα  της  νηµατουργίας, όπως  και σε άλλες  πτυχές  του  πολιτισµού,

διαπιστώνεται ότι το Ακρωτήρι συµµετείχε σε µία “κυκλοφορία” ιδεών που ήδη από την Πρώιµη

Εποχή του Χαλκού παρατηρείται σε κοινότητες του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, και

πιο δειλά στο Νότιο Αιγαίο (βλ. σχετικά υποκεφάλαια ΠΕΧ). Οι ιδέες αυτές στη Μέση Εποχή του

Χαλκού φαίνεται να είναι πια καλά διαδεδοµένες  µέχρι και το ∆υτικό Αιγαίο όπως µαρτυρεί το

υλικό της Αγίας Ειρήνης (βλ.παραπάνω, Αγία Ειρήνη ΜΕΧ). 

∆ιαπιστώνεται έτσι µία µείξη στοιχείων τοπικών και "εξωτικών", ως προς την τυπολογία και

εν γένει τη µορφολογία, εγείροντας το ερώτηµα κατά πόσον αυτά αντανακλούν και την "εισαγωγή"

στο νησί νέων τεχνικών συµπεριφορών (χειρισµός αδραχτιού ή / και πρώτης ύλης), και φυσικά των

τρόπων  µε  τον  οποίον  θα  είχε  συµβεί  αυτή  η  ανταλλαγή  ιδεών.  Με  αφορµή  το  φαινόµενο  της

διακόσµησης των σφονδυλιών ιδιαίτερα, θα πρέπει να εξεταστεί η υπόθεση της ανάπτυξης ή της

"εισαγωγής" στο νησί µίας νέας νοοτροπίας σχετικά µε τη νηµατουργία, µιας νοοτροπίας η οποία

θα απέδιδε ιδιαίτερο κύρος στη βιοτεχνία αυτή και στους τεχνίτες και τις τεχνίτριες της. Όπως έχει

διαπιστωθεί, τα δεδοµένα από τις Πρώιµες Κυκλάδες δείχνουν ότι, µε εξαίρεση την Μαρκιανή της

Αµοργού,  και  ένα  µεµονωµένο  παράδειγµα  από  τις  εξαιρετικά  περίπλοκες  αποθέσεις  της  Αγίας

Ειρήνης, τα διακοσµηµένα σφονδύλια είχαν θέση µάλλον ως ταφικά κτερίσµατα στα νεκροταφεία,

και  όχι  στις  οικίες.  Στη  Μέση  Εποχή  του  Χαλκού  όµως  ανακύπτουν  και στα  οικιστικά

66 Βλ. για παράδειγµα τις τυπολογίες σφονδυλιών από την Τροία (Blegen 1950, Blegen 1951), από το Beycesultan 

(Loyd & Mellaart 1962) και από την Αφροδισιάδα (Joukowsky 1986).
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περιβάλλοντα, σε ικανές ποσότητες.

Θα  πρέπει  να  επισηµανθεί  η  παρουσία,  µέσα  στο  δείγµα,  των  αποστρογγυλεµένων,

διάτρητων οστράκων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το αποστρογγυλεµένο όστρακο µε κεντρική οπή

υπήρξε µία από τις πρωϊµότερες µορφές σφονδυλιών στις Κυκλάδες, διαπιστωµένο ήδη από την

Νεότερη Νεολιθική (Evans & Renfrew 1968, 70, Fig.84, Pl. L1). Πρόκειται για µία επιλογή που

εξακολουθεί,  ωστόσο,  ως  το  πέρας  της  Εποχής  του  Χαλκού,  όπως  αποδεικνύεται  από  τα

παραδείγµατα που ανακύπτουν σποραδικά, πλην όµως επίµονα, στους ορίζοντες της Πρώιµης, της

Μέσης  και  όπως  θα  φανεί  στη  συνέχεια  και  της  Ύστερης  Εποχής  του  Χαλκού.  Ωστόσο  στην

περίπτωση  των  Μεσοκυκλαδικών  αποθέσεων  του  Ακρωτηρίου  διαπιστώνεται  µία  σηµαίνουσα

στρωµατογραφική διαδοχή αυτού του τύπου : στις περιπτώσεις κατά τις οποίες βρέθηκε πλήθος

σφονδυλιών  σε  διαδοχικές  Μεσοκυκλαδικές  αποθέσεις,  αυτά  τα  διάτρητα  όστρακα  βρίσκονται

πάντα σε ανασκαφικές συνάφειες των πρωϊµότερων φάσεων (βλ.∆ιασπορά, Φρέαρ 66Π : αρ.κατ.

827, Φρέαρ 67 : αρ.κατ. 829 και Φρέαρ  68 : αρ.κατ. 807), ενώ στις  υπεράνω  Μεσοκυκλαδικές

αποθέσεις  των  ίδιων  χώρων  απαντούν,  πλέον,  σφονδύλια  κατασκευασµένα  per se.  Αυτή  η

διαστρωµάτωση θα µπορούσε να ερµηνευθεί µε δύο τρόπους. Είτε αυτά τα αντικείµενα επιβίωσαν

ως  απορρίµµατα  από  παλαιότερες  περιόδους  και  "ενεπλάκησαν"  στα  οικοδοµικά  υλικά  της

Μεσοκυκλαδικής δραστηριότητας, είτε ο τύπος ήταν σε χρήση κατά την πρώιµη Μεσοκυκλαδική

φάση  αλλά  στη  συνέχεια  εγκαταλείφθηκε  χάριν  πιο  "εξελιγµένων"  εργαλειακών  επιλογών,  και

καθώς  το  Ακρωτήρι  εισερχόταν  στην  κοσµοπολίτικη  περίοδο  της  ιστορίας  του,  µε  ό,τι  αυτό

συνεπάγεται ως προς τις επιρροές, αλλά και τις ανάγκες του οικισµού. 

Από  αυστηρώς  τεχνολογική  άποψη  το  Μεσοκυκλαδικό  δείγµα  τεκµηριώνει  µία

νηµατουργία στοχευµένη στην παραγωγή µίας  ποικιλίας  νηµάτων, από πολύ  λεπτά έως µεσαίου

πάχους / ποιότητας, µε µία µεγαλύτερη έµφαση στις µεσαίας ποιότητας κλωστές. Τα νήµατα αυτά

θα ήταν απαραίτητα για την υφαντουργική παραγωγή η οποία είναι βέβαιο ότι διεξήγετο σε κάθετο

αργαλειό. Οι αγνύθες που προέκυψαν από τα Μεσοκυκλαδικά στρώµατα επιβεβαιώνουν τη χρήση

αυτής της τεχνολογίας. Τα δε µεγέθη τους είναι τέτοια που επιβεβαιώνουν τα συµπεράσµατα της

µετρολογικής  ανάλυσης  των  σφονδυλιών  (Vakirtzi στο  Nikolakopoulou, υπό  έκδοση),  για  την

ανάγκη προµήθειας και λεπτών, αλλά και πιο γερών, µεσαίου πάχους νηµάτων. Επιπλέον, µε τα

µεγαλύτερου  µεγέθους  σφονδύλια  του  δείγµατος,  µπορούσαν  πιθανώς  να  κατασκευάζονται  και

άλλα προϊόντα όπως είναι οι σπάγκοι ή τα σχοινιά, που θα είχαν ευρύτατη χρήση και εφαρµογές,

διαφορετικές  από  τα  νήµατα  της  υφαντουργίας.  Τα  αποστρογγυλεµένα  διάτρητα  όστρακα  που

διαπιστώθηκαν,  όπως  προαναφέρθηκε,  στις  πρωϊµότερες  Μεσοκυκλαδικές  αποθέσεις  είναι

µεγαλύτερου µεγέθους κατά µέσο όρο από τα σφονδύλια των άλλων τύπων. Είναι πιθανό ότι µε

αυτά τα εξαρτήµατα µπορούσε να επιτευχθεί η παραγωγή αυτών τον σχοινοειδών προϊόντων, και
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πιθανώς  η  "ευτέλεια"  υλικών  αλλά  τελικού  προϊόντος  να  υποδείκνυε  την  χρήση  ενός  τέτοιου

"πρωτόγονου" σφονδυλιού. 

Και στο Ακρωτήρι, όπως και σε άλλους αστικούς οικισµούς της Μέσης Εποχής του Χαλκού

τα σφονδύλια εντοπίστηκαν κατά κόρον σε δευτερογενείς αποθέσεις, αναµεµειγµένα µε οικοδοµικό

υλικό, γεγονός που σηµαίνει ότι µε µεγάλη ευκολία αυτά τα εργαλεία απορρίπτονταν ή περιέπιπταν,

καθώς είναι γενικά µικρά σε σχέση µε άλλα αντικείµενα, και ήταν εύκολο να κυλήσουν µακριά

όταν αποχωρίζονταν από το αδράχτι. Το σφονδύλι είναι ένα αντικείµενο που µπορούσε εύκολα να

κατασκευαστεί  είτε από  πηλό,  είτε  από λίθο.. ∆εν  θα  πρέπει να εκπλήσσει  εποµένως  το  υψηλό

ποσοστό των σφονδυλιών που βρίσκονται στις ανασκαφές ως "σκουπίδια", ειδικά σε περιπτώσεις

όπως  του  Μεσοκυκλαδικού  Ακρωτηρίου,  όπου  η  ανασκαφή  έγινε  µόνο  µε  τη  µέθοδο  των

στρωµατογραφικών τοµών και όχι σε οριζόντια έκταση. Από τις λίγες περιπτώσεις που ακόµη και

αυτή η ανασκαφή επέτρεψε µία "µατιά" στο εσωτερικό των Μεσοκυκλαδικών κτιρίων (Φρέατα 39,

63Α,  66Π  και  67)  προκύπτουν  ορισµένες  ενδείξεις  για  την  οργάνωση  της  νηµατουργικής

παραγωγής. Στα δωµάτια κτιρίων που εξερευνήθηκαν, τα σφονδύλια σχεδόν πάντα συνευρίσκονταν

µε αγνύθες. Αυτό σηµαίνει ότι στους χώρους αυτούς εκτυλίσσονταν τουλάχιστον τα δύο στάδια της

υφαντουργικής  παραγωγής,  η  νηµατουργία  και  η  ύφανση.  Στον  κάθε  χώρο  παράγονταν

περισσότερες  από  µία  ποιότητες  νηµάτων,  ενδεχοµένως  σε  µία  προσπάθεια  να  επιτευχθεί

αυτάρκεια  για  τις  ανάγκες  της  ύφανσης.  Η  κλίµακα  της  παραγωγής  πρέπει  να  ποίκιλε  από

περίπτωση σε περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη περιπτώσεις µικρών συγκεντρώσεων, όπως τα τρία

σφονδύλια που βρέθηκαν σε στρώµατα καταστροφής δωµατίων από τα Φρέατα 39 και 63Α, αλλά

και µεγαλύτερων συγκεντρώσεων όπως των επτά σφονδυλιών από το στρώµα καταστροφής του

δωµατίου  του  Φρέατος  66Π.  Αν  και  τα  στοιχεία  είναι  αποσπασµατικά,  θα  µπορούσε  να

υποστηριχθεί  η  υπόθεση  µιας  διαφοροποιηµένης  παραγωγής  "δύο  ταχυτήτων"  :  αφ'ενός  µίας

παραγωγής νηµάτων σε οικιακή βάση εκεί όπου τα σφονδύλια δεν ξεπερνούν τα τρία ανά µονάδα

χώρου, αφ'ετέρου  µίας  µεγαλύτερης, πιο εντατικής  κλίµακας  νηµατουργίας  στην περίπτωση του

δωµατίου του Φρέατος 66Π. Πιθανώς η περίπτωση του δωµατίου του Φρέατος 66Π να είναι ένας

"πρόδροµος"  του  υφαντουργικού  εργαστηρίου  που  λειτούργησε  κατά  την  επόµενη  φάση  του

οικισµού, την Υστεροκυκλαδική Ι, στη ∆υτική Οικία. 

Εάν  αυτή  η  υπόθεση  είναι  βάσιµη,  τότε  στοιχειοθετούνται  ήδη  από  τη  Μεσοκυκλαδική

εποχή  οι  οικονοµικές  και  κοινωνικές  συνθήκες  που  θα  πλαισίωναν  το φαινόµενο  της  εντατικής

βιοτεχνικής  παραγωγής, προορισµένης να καλύψει περισσότερες από τις οικιακές ανάγκες. Στην

περίπτωση της νηµατουργίας και κατ'επέκταση της υφαντουργίας αυτό "µεταφράζεται" είτε σε µία

έντονη εµπορική δραστηριότητα, είτε σε επιτόπια αυξηµένη ζήτηση και κατανάλωση, ή και στα δύο

ταυτόχρονα. Η εµπορική δραστηριότητα σε ένα λιµάνι κοσµοπολίτικο το οποίο αποτελούσε βασικό
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σταθµό στις ναυτικές διαδροµές του νοτίου Αιγαίου, είναι ένα εύλογο σενάριο, σε µία εποχή που το

ύφασµα αποκτά προστιθέµενη αξία και αναδεικνύεται σε αγαθό πολυτελείας ή κύρους ή σε βασικό

εµπορεύσιµο είδος  (Tzachili 2001), η δε υφαντουργία εντάσσεται στις τεχνολογίες  "αιχµής" του

αναπτυσσόµενου τριτογενούς τοµέα. Συµβαίνει όµως και κάτι άλλο στα λιµάνια του Αιγαίου κατά

τη Μέση Εποχή του Χαλκού. Η νέα ναυτική τεχνολογία, το ιστιοφόρο πλοίο, απαραίτητο τόσο για

την επιβίωση όσο και για την ευηµερία των νησιωτικών πληθυσµών, δηµιουργεί την ανάγκη για

ένα νέο υφαντουργικό προϊόν που οπωσδήποτε θα φρόντιζαν οι νησιωτικές κοινωνίες να µπορούν

να παράγουν οι ίδιες : τα πανιά των ιστίων. (Tzachili 1999). Έχει ήδη επισηµανθεί η σύµπτωση της

ανίχνευσης “κέντρων υφαντουργίας” στα λιµάνια της Μέσης και της Ύστερης Εποχής του Χαλκού

(Tzachili 2001). Είναι πολύ πιθανό η εντατικοποίηση της υφαντουργίας στο κοσµοπολίτικο λιµάνι

του  Ακρωτηρίου  να  είχε  ως  "εφαλτήριο"  την  ολοένα  αυξανόµενη  οικονοµική  εξάρτηση  της

κοινότητας από τα ιστιοφόρα πλοία. Εξάλλου  έχει ήδη υποστηριχθεί πειστικά ότι ήταν ακριβώς

αυτή η οικονοµική δραστηριότητα της παροχής  ναυτικών υπηρεσιών που  οδήγησε το Ακρωτήρι

στο απόγειο της ακµής του, καθιστώντας το ένα από τα σηµαντικότερα αστικά κέντρα της Ύστερης

Εποχής του Χαλκού στην Ανατολική Μεσόγειο (Ντούµας 2001, 87-95). 

γ) Αποθέσεις της Ύστερης Εποχής του Χαλκού  
(αρ.κατ. 756-763, 765-771, 773, 775-777, 779-780,782-784, 787, 789, 791, 794-802, 804, 
809, 816-817,821,823) 

Από σαφώς προσδιορισµένες αποθέσεις  του  Υστεροκυκλαδικού Ακρωτηρίου  προέρχονται

41 αντικείµενα του καταλόγου.  Τα 24 από αυτά είναι ακέραια, έξι είναι σχεδόν ακέραια και 11

είναι  αποσπασµατικά.  Το  υλικό  κατασκευής  είναι  πηλός  σε  25 περιπτώσεις  και  λίθος  σε  16

περιπτώσεις.  Οι  πηλοί  που  έχουν  χρησιµοποιηθεί  είναι  στις  περισσότερες  περιπτώσεις

ανοιχτόχρωµοι  /  ανοιχτοκάστανοι  χωρίς  εγκλείσµατα  ή  µε  πολύ  µικρά  εγκλείσµατα,  αλλά  δε

λείπουν και  εκείνοι µε µεγάλα εγκλείσµατα,  σε δύο περιπτώσεις  (αρ.κατ.  804, 823). Εξαιρέσεις

αποτελούν σφονδύλια κόκκινου πηλού (αρ. κατ.  769) ή φαιού / φαιοκάστανου (αρ.κατ.  782). Σε

κάποιες περιπτώσεις λόγω επιχρίσµατος, στίλβωσης ή διακόσµησης (π.χ. αρ.κατ.  801) ή όταν το

σφονδύλι είναι καµένο (π.χ. αρ.κατ.  809), ο πηλός δεν είναι αντιληπτός µε το µάτι . Οι λίθοι που

έχουν χρησιµοποιηθεί είναι ποικίλες : όχι µόνο ο µαλακός, εύθριπτος και υπόλευκος τόφφος που

απαντά  και  στο  Μεσοκυκλαδικό  σύνολο  του  Ακρωτηρίου  (βλ.παραπάνω),  αλλά  και  άλλα

πετρώµατα,  λεπτόκοκκα,  λευκά,  φλεβωτά  ή  σκουρόχρωµα.  Κάποια  από  αυτά  είναι  πιθανότατα

µάρµαρο.  ∆εν  έχουν  γίνει  πετρολογικές  αναλύσεις  ούτε  για  τους  πηλούς  ούτε  για  τις  λίθους

εποµένως δεν µπορούν σε αυτή τη µελέτη να ταυτιστούν οι πρώτες ύλες µε ακρίβεια. 
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α. Τυπολογία 

Το  υποσύνολο  της  Ύστερης  Εποχής  του  Χαλκού  περιλαµβάνει  συνολικά  έξι  βασικούς

τύπους: 1) τον ηµισφαιρικό 2) τον κυλινδρικό 3) το δισκοειδή 4) τον αµφικωνικό 5) το σφαιροειδή

και  6)  τον  κωνικό.  Η  ποσοστιαία  αντιπροσώπευση  των  τύπων  απεικονίζεται  στον  παρακάτω

πίνακα: 

ΗΜ ΚΥΛ ∆ΙΣΚ ΑΜΦ ΣΦΑΙΡ ΚΩΝ

11 (27%) 9 (22% ) 9 (22%) 9 (22%) 2 (5%) 1 (2%)

Οι παραλλαγές των βασικών τύπων αναφέρονται διεξοδικά παρακάτω, ανά βασικό τύπο :

Ηµισφαιρικός τύπος 

Από τα 11 σφονδύλια που ανήκουν στον ηµισφαιρικό τύπο, τα επτά είναι ακέραια, δύο είναι

σχεδόν ακέραια και δύο είναι αποσπασµατικά. Τα εννέα είναι κατασκευασµένα από λίθο και δύο

είναι  πήλινα.  Τα  περισσότερα  είναι  πεπιεσµένης  παραλλαγής.  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί

παρατίθεται  η  τυπολογία  του  υποσυνόλου  και  τα  αντίστοιχα  ποσοτικά  στοιχεία,  βάσει  του

καταλόγου :

Ακρωτήρι Θήρας (ΥΕΧ)  – Ηµισφαιρικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=11)
Ηµισφαιρικό Κανονικό 3 (αρ.κατ. 757, 779, 791) 

Πεπιεσµένο 8 (αρ.κατ. 756, 759, 760, 766, 771, 777, 780, 784) 

Κυλινδρικός τύπος 

Από  τα  εννέα  σφονδύλια  κυλινδρικού  τύπου  τα  επτά  είναι  ακέραια,  δύο  είναι  σχεδόν

ακέραια και ένα είναι αποσπασµατικό. Έχουν κατασκευαστεί, τα δύο από πηλό και τα επτά από

λίθο. Οι παραλλαγές αφορούν ουσιαστικά τις αναλογίες ύψους / διαµέτρου. Μόνο ένα από τα οκτώ

σφονδύλια  έχει  ιδιαίτερη  διαµόρφωση  στο  ένα  άκρο  (κοιλότητα).   Στον  πίνακα  που  ακολουθεί

παρατίθεται  η  τυπολογία  του  υποσυνόλου  και  τα  αντίστοιχα  ποσοτικά  στοιχεία,  βάσει  του

καταλόγου :

Ακρωτήρι Θήρας (ΥΕΧ)  – Κυλινδρικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=09)
Κυλινδρικό Κανονικό 2 (αρ.κατ. 761, 787)
1 άκρο πεπλατυσµένο Υψηλό 1 (αρ.κατ. 775)

Πεπιεσµένο 5 (αρ.κατ. 765, 768, 776, 783, 797)
Κυλινδρικό, 1 άκρο κοίλο Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 804) 
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∆ισκοειδής τύπος 

Ο δισκοειδής τύπος σε αυτό το υποσύνολο περιλαµβάνει εννέα αντικείµενα, από τα οποία

τα  δύο  είναι  κατασκευασµένα  εξ'αρχής  σε  αυτή  τη  µορφή  ενώ  τα  υπόλοιπα  επτά  είναι

ανακυκλωµένα όστρακα, αποστρογγυλεµένα µε κεντρική, διαµπερή διάτρηση. Ακέραια είναι τρία

εκ του συνόλου, σχεδόν ακέραιο είναι ένα, και αποσπασµατικά είναι τέσσερα. Από τα δισκοειδή

µη-όστρακα  το  ένα  έχει  παραλληλεπίπεδη,  ενώ  το  άλλο  αµφίκυρτη  τοµή.  Στον  πίνακα  που

ακολουθεί παρατίθεται η τυπολογία του υποσυνόλου και τα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεί βάσει του

καταλόγου : 

Ακρωτήρι Θήρας (ΥΕΧ)  – ∆ισκοειδής τύπος – Παραλλαγές (Σ=09)
∆ισκοειδές παραλληλεπίπεδο 1 (αρ.κατ. 773)

αµφίκυρτο 1 (αρ.κατ.789)
όστρακο 6 (αρ.κατ. 767, 770, 794, 795, 796, 798, 799) 

Αµφικωνικός τύπος 

Ο αµφικωνικός  τύπος περιλαµβάνει σε αυτό το υποσύνολο  εννέα αντικείµενα. Είναι όλα

πήλινα, πέντε από αυτά ακέραια, ένα είναι σχεδόν ακέραιο, και τα άλλα τρία είναι αποσπασµατικά.

Στην  αµφικωνική  συµµετρική  παραλλαγή  εµπίπτουν  έξι  παραδείγµατα,  ενώ  τα  υπόλοιπα  είναι

ασυµµετρικά. Σε κάθε παραλλαγή παρατηρήθηκαν περιπτώσεις µε ιδιαίτερη διαµόρφωση στο ένα

άκρο, είτε είναι κοιλότητα είτε διαµόρφωση “κολλάρου” είτε πεπλατυσµένη διαµόρφωση.  Στον

πίνακα  που  ακολουθεί  παρατίθεται  η  τυπολογία  του  υποσυνόλου  και  τα  αντίστοιχα  ποσοτικά

στοιχεία βάσει του καταλόγου : 

Ακρωτήρι Θήρας (ΥΕΧ)  – Αµφικωνικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=09)
Αµφικωνικό Συµµετρικό (ΑΣ) Κανονικό 1 (αρ.κατ. 823)
ΑΣ, 1 άκρο πεπλατυσµένο Κανονικό 1 (αρ.κατ. 802)

Πεπιεσµένο 2 (αρ.κατ. 809, 817)
ΑΣ, 1 άκρο κοίλο Υψηλό 1 (αρ.κατ. 769)
Αµφικωνικό Ασυµµετρικό (ΑΑ) Κανονικό 1 (αρ.κατ. 763)
ΑΑ, “κολλάρο” Υψηλό 1 (αρ.κατ. 800)
ΑΑ, 1 άκρο κοίλο και πεπλατυσµένο Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 782) 

Σφαιροειδής τύπος

∆ύο σφονδύλια εµπίπτουν στο σφαιροειδή τύπο. Είναι πήλινα, ακέραια, και τα δύο µε ψηλές

αναλογίες αλλά το ένα επιπλέον µε κοίλο άκρο. Ο πίνακας συνοψίζει την τυπολογική κατηγορία,

βάσει του καταλόγου : 

Ακρωτήρι Θήρας (ΥΕΧ)  – Σφαιροειδής τύπος – Παραλλαγές (Σ=02)
Σφαιροειδές Υψηλό 1 (αρ.κατ. 762)
Σφαιροειδές, 1 άκρο κοίλο Υψηλό 1 (αρ.κατ. 801) 
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Κωνικός τύπος

Ένα σφονδύλι του καταλόγου από τον Υστεροκυκλαδικό ορίζοντα του Ακρωτηρίου εµπίπτει

στον κωνικό τύπο και έχει πεπιεσµένες αναλογίες. Είναι κατασκευασµένο από πηλό και διατηρείται

ακέραιο (αρ.κατ. 821). 

β. ∆ιακόσµηση – Φροντίδα επιφάνειας - Ίχνη χρήσης

Έξι σφονδύλια από τα 41 φέρουν διακόσµηση (14,6%). Τα πέντε από αυτά είναι σε καλή

κατάσταση διατήρησης. Ένα προήλθε από τις παλαιές ανασκαφές Μαρινάτου, και βρέθηκε στον

λεγόµενο “Τοµέα Α". Είναι πεπιεσµένο ηµισφαιρικό, µεγάλου µεγέθους και φέρει τέσσερις οµάδες

από εγχάρακτες γραµµές. Η κάθε οµάδα περιλαµβάνει τρεις ρηχές και κοντές εγχαράξεις, και οι

οµάδες  είναι  συντεταγµένες  αντιδιαµετρικά  ως  προς  την  κεντρική  οπή.  ∆εν  διακρίνονται  ίχνη

λευκής  ουσίας  στο  εσωτερικό  των  εγχαράξεων  (αρ.κατ.  759).  Τα  υπόλοιπα  διακοσµηµένα

σφονδύλια  βρέθηκαν  κατά  τις  πρόσφατες  ανασκαφές,  διάσπαρτα  σε  διάφορα  Φρέατα.  Το

σφαιροειδές σφονδύλι υπ'αρ.κατ.  801 είναι εξαιρετικά µικρού µεγέθους και η φροντίδα του είναι

ιδιαιτέρως  επιµεληµένη.  Στιλπνό  καστανό  επίχρισµα  καλύπτει  όλη  την  επιφάνεια  και  λεπτές

εγχαράξεις που τρέχουν σε όλη την περιφέρεια ορίζουν µία ζώνη η οποία κοσµείται από σχέδιο

διπλής διακεκοµµένης τεθλασµένης γραµµής. Αµέσως επάνω από την άνω εγχάραξη που ορίζει την

ζώνη,  υπάρχει  δεύτερη,  παράλληλη  –  οµόκεντρη  εγχάραξη.  Έντονη  λευκή  ουσία  πολύ

καλοδιατηρηµένη,  γεµίζει  όλες  τις  εγχαράξεις.  Βρέθηκε  στο  βόρειο  τµήµα  του  οικισµού,  στο

Φρέαρ  70Α,  νοτιοανατολικά  του  Τοµέα  Α,  σε  περιοχή  γενικώς  άσκαφη.  Το  αρχιτεκτονικό  του

περιβάλλον παραµένει απροσδιόριστο. Ο υπεύθυνος σκάµµατος αναφέρει στην έκθεση ανασκαφής

ότι  το  στρώµα  από  το  οποίο  προήλθε  το  αντικείµενο  εντάσσεται  µεν  στον  Υστεροκυκλαδικό

ορίζοντα, αλλά εµπεριέχει, εκτός από Υστεροκυκλαδική κεραµική, και Μεσοκυκλαδικά όστρακα.

Τα  υπόλοιπα  διακοσµηµένα  σφονδύλια  εµπίπτουν,  τυπολογικώς,  στον  αµφικωνικό  τύπο.  Το

υπ'αρ.κατ.  802 φέρει  ανεπαίσθητες,  πολύ  ρηχές  εγχαράξεις  σε  σχέδιο  διάγραµµων  τριγώνων,

τεσσάρων συνολικά και αντιδιαµετρικά συντεταγµένων ως προς την κεντρική οπή, στην τροπίδωση

του  σφονδυλιού.  Οι  εγχαράξεις  δεν  φέρουν  το  παραµικρό  ίχνος  ανοιχτόχρωµης  ουσίας,  µε

αποτέλεσµα η διακόσµηση να γίνεται αντιληπτή στο µάτι µόνο µέσω της φωτοσκίασης. Βρέθηκε

στο δωµάτιο ορόφου της Ξεστής 5, στην οποία εγγράφεται το Φρέαρ 33. Το υπ'αρ.κατ.  809, ένα

ακέραιο αλλά καµένο. Βρέθηκε στο περιβάλλον της “Κουζίνας” του Φρέατος 65 (Birtacha et al.

2008) και φέρει επίσης τέσσερις  οµάδες εγχάρακτων γραµµών αντιδιαµετρικά της οπής, στο ένα

άκρο µόνο. Οι εγχαράξεις είναι βαθειές και σχετικά πλατειές και φέρουν πηχτή λευκή ουσία που

διατηρείται  πολύ  καλά.  Το  υπ'αρ.κατ.  817 είναι  το  µοναδικό  της  οµάδας  διακοσµηµένων
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σφονδυλιών  που  βρέθηκε  αποσπασµατικό.  Προήλθε  από  την  ανασκαφή  του  Φρέατος  80,  στο

βόρειο  άκρο  του  αρχαιολογικού  χώρου,  στην  περιοχή  βορειοδυτικά  του  Τοµέα  Α.  Η  υπεύθυνη

σκάµµατος  αναφέρει  στην  ανασκαφική  έκθεση  ότι  η  περιοχή  που  αποκαλύφθηκε  αποτελεί  το

εσωτερικό κτιρίου µάλλον αποθηκευτικού χαρακτήρα. Η διακόσµηση συνίσταται και σε αυτήν την

περίπτωση  από  οµάδες  παράλληλων,  εγχάρακτων  γραµµών.  Τουλάχιστον  δύο  τέτοιες  οµάδες

διακρίνονται  στο  σωζόµενο  τµήµα,  και  εικάζεται  ότι  η  σύνταξη  θα  ήταν,  ως  συνήθως,

αντιδιαµετρική  ως  προς  την  κεντρική  οπή.  Η  κάθε  οµάδα  περιλαµβάνει  τέσσερεις  λεπτές  αλλά

βαθειές εγχαράξεις, που διατηρούν ίχνη λευκής ουσίας. Τέλος, το σφονδύλι µε αρ.κατ. 823 βρέθηκε

στην περιοχή του Φρέατος 63Α, στο νοτιοανατολικό τµήµα του αρχαιολογικού χώρου, ανατολικά

του κτιρίου ΙΑ. Και εδώ αποκαλύφθηκε εσωτερικό χώρου αγνώστων λοιπών στοιχείων. Από εκεί

προέκυψε το σχεδόν ακέραιο, καµένο εξωτερικά σφονδύλι, µε ρηχές εγχαράξεις στην περιφέρεια

που εκ πρώτης όψεως φαίνονται ασύντακτες, αλλά πιθανώς να σχηµάτιζαν γωνίες (τρίγωνα). 

Γενικότερα για την φροντίδα επιφάνειας των σφονδυλιών του Υστεροχαλκού ορίζοντα το

Ακρωτηρίου δεν µπορεί να βγει ένα καθολικό συµπέρασµα που να αφορά το σύνολο του υλικού,

διότι  τα  αντικείµενα  που  το  αποτελούν  χαρακτηρίζονται  από  µεγάλη  ανοµοιογένεια.  Το  υλικό

κατασκευής  διακρίνεται  σε δύο  βασικές  κατηγορίες, τον  λίθο  και  τον  πηλό.  Τα  σφονδύλια  που

έχουν κατασκευαστεί από σκληρό λίθο είναι εξαιρετικής ποιότητας, καθώς χαρακτηρίζονται από

συµµετρία στο σχήµα και καλή σµίλευση της επιφάνειάς τους. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι σε

κάποιες  περιπτώσεις  λίθινων  σφονδυλιών  η  κεντρική  οπή  είναι  τέλειος  κύκλος  (αρ.κατ.  780).

Εκείνα που είναι κατασκευασµένα από πιο µαλακές ποιότητες όπως είναι ο τόφφος, έχουν λιγότερο

αυστηρή συµµετρία, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν είναι καλοσχηµατισµένα. Τα πήλινα σφονδύλια

του Υστεροκυκλαδικού συνόλου έχουν καλοσχηµατισµένο σώµα και εξοµαλυσµένη επιφάνεια. Σε

µία περίπτωση παρατηρείται στίλβωση (αρ.κατ. 762). 

Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι από τα σφονδύλια της Υστεροκυκλαδικής οµάδας στην

πλειονότητά τους δε φέρουν ίχνη φθοράς χρήσης, δηλαδή είτε αποτµήσεις γύρω από την οπή είτε

αποφλοιώσεις. Εξαίρεση αποτελεί το σφονδύλι µε αρ.κατ. 822 που είναι εξαιρετικά φθαρµένο γύρω

από την οπή και στα δύο άκρα. 

γ. Μετρολογία (Πίνακας Γραφηµάτων 4.11.β)

Η µετρολογική ανάλυση έγινε επί συνόλου 30 ακεραίων και σχεδόν ακεραίων σφονδυλιών

(73% του Υστεροκυκλαδικού  υποσυνόλου). 

∆ιάµετρος

Το φάσµα των τιµών διαµέτρου σε αυτό το υποσύνολο ξεκινά από τα 1,6 και φτάνει στα 4,5
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εκ. Η µεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται µεταξύ των 3,1 και 3,5 εκ. 

Βάρος

Το φάσµα των τιµών βάρους ξεκινά από τα 2,9 και φτάνει έως τα 33,3 γραµµάρια. Κυρίως

όµως συγκεντρώσεις παρατηρούνται µεταξύ των 10 και 20 γραµµαρίων. 

Ύψος

Οι  τιµές  ύψους  κυµαίνονται  µεταξύ  0,9  και  2,5  εκ.  Συγκεντρώσεις  σε  αυτό  το  φάσµα

παρατηρούνται µεταξύ των 1,1 και 2 εκ. 

∆ιάµετρος οπής
Οι τιµές ξεκινούν από τα 0,4 και φτάνουν ως τα 1,3 εκ. Οι συχνότερα επαναλαµβανόµενες

τιµές είναι των 0,5 εκ., των 0,9 / 1 εκ. και των 1,3 εκ. 

Όπως απεικονίζεται στα γραφήµατα του Πίνακα 4.11.β µε τις τιµές διαµέτρου - βάρους και

µε  την  κατανοµή  των  σφονδυλιών  σε  λειτουργικούς  τύπους,  το  υλικό  του  Υστεροκυκλαδικού

συνόλου  περιλαµβάνει  µία  ποικιλία  σφονδυλιών  διαφορετικών  µεγεθών.  Τεκµηριώνεται  µία

προτίµηση  για  σφονδύλια  µεσαίου  µεγέθους,  (λειτουργικοί  τύποι  7γ  και  7δ).  Πέραν  των  ορίων

αυτών  υπάρχουν  και  µικρότερα  και  µεγαλύτερα  σφονδύλια  στην  οµάδα  αυτή  αλλά  αποτελούν

µειονότητα,  µε  εξαίρεση  ένα  πολύ  µικρό  µέγεθος  που  αντιστοιχεί  στο  λειτουργικό  τύπο  4α.  Η

σταθερή  επανάληψη  των  µεσαίων  µεγεθών  υποδηλώνει  ότι  η  κύρια  “γραµµή  παραγωγής”  στο

Ακρωτήρι  κατά  τη  φάση  αυτή  στόχευε  κυρίως  σε  γερά  νήµατα,  όχι  ιδιαιτέρως  λεπτά.  Η

παρατήρηση  αυτή  πρέπει ωστόσο να  ληφθεί υπόψη  µε επιφύλαξη εξαιτίας  της  αποσπασµατικής

γνώσης των κτιρίων, ορισµένα εκ των οποίων παραµένουν µερικώς ή ολικώς ανεξερεύνητα. 

δ. Συσχετισµός µεγεθών / τύπων

Σε  αυτό  το  υποσύνολο  το  µεγαλύτερο  φάσµα  τιµών  και  στις  τρεις  παραµέτρους  του

µεγέθους το έχει ο ηµισφαιρικός τύπος. Ο αµφικωνικός και ο κυλινδρικός χαρακτηρίζονται επίσης

από  µεγάλα  φάσµατα τιµών τα οποία µάλιστα  σε ένα βαθµό επικαλύπτονται από τα αντίστοιχα

φάσµατα του ηµισφαιρικού. Η διαφορά µεταξύ των τριών είναι ότι οι δύο τελευταίοι τύποι είναι

"µετακινηµένοι" µάλλον προς τα µεγαλύτερα µεγέθη αφού οι ελάχιστες τιµές σε κάθε παράµετρο

είναι  µεγαλύτερες  από  τις  αντίστοιχες  ελάχιστες  τιµές  του  ηµισφαιρικού  τύπου.  Ο  σφαιροειδής

τύπος, του οποίου, σηµειωτέον, περιλαµβάνονται µόνο δύο παραδείγµατα σε καλή διατήρηση στο

σύνολο,  φαίνεται  ότι  ήταν  ένας  τύπος  προορισµένος  να  κατασκευάζεται  σε  µικρά  µεγέθη.  Ο

δισκοειδής χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι είναι φαρδύς σε διάµετρο αλλά όχι ιδιαίτερα βαρύς.
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Ο κωνικός τύπος δεν διαθέτει παρά ένα παράδειγµα στο σύνολο αυτό εποµένως δεν είναι δυνατόν

να  εκτιµηθεί  συσχετισµός  τύπου  και  µεγέθους  σε  αυτήν  την  περίπτωση.   Με  εξαίρεση  το

σφαιροειδή τύπο που φαίνεται να σχετίζεται µε µικρά µεγέθη, και το δισκοειδή τύπο που φαίνεται

προορισµένος για µεγέθη που χαρακτηρίζονται από εύρος διαµέτρου αλλά όχι απαραίτητα µεγάλος

βάρος, οι υπόλοιποι τύποι είναι λίγο - πολύ λειτουργικώς ισοδύναµοι, βάσει του κοινού φάσµατος

µεγεθών στα οποία απαντούν. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις παρατηρήσεις :

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ

ΑΜΦΙΚΩΝΙΚΟΣ 2,5 έως 3,5 12,4 έως 22,2 1,8 έως 2,2
ΚΩΝΙΚΟΣ 2,7 10,7 1,5
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟΣ 3 έως 3,9 8,8 έως 33,3 1,2 έως 2,5
ΣΦΑΙΡΟΕΙ∆ΗΣ 1,6 έως 1,8 2,9 έως 3,7 1,3 έως 1,6
ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 1,6 έως 4 3,5 έως 32,3 1 έως 2,1
∆ΙΣΚΟΕΙ∆ΗΣ 3,9 έως 4,5 10,6 έως 22 0,9 έως 1,3

ε. ∆ιασπορά (εικ. 41)

Από τα αντικείµενα που εγγράφονται σε οριοθετηµένες, αρχιτεκτονικώς, µονάδες χώρου, τη

µεγαλύτερη  συγκέντρωση  παρατηρούµε  στη  ∆υτική  Οικία  και  στο   λεγόµενο  Τοµέα  (ή

Συγκρότηµα) ∆έλτα.

Τοµέας ∆έλτα 

Το  συγκρότηµα  αυτό  στην  πραγµατικότητα  είναι  τέσσερα  διακριτά,  αν  και  εφαπτόµενα,

κτίρια : το βόρειο, το δυτικό, το ανατολικό και το νότιο (Palyvou 2005,  71). Εποµένως, το σύνολο

των έξι αντικειµένων του καταλόγου από τον Τοµέα ∆έλτα αναλύεται ως εξής : 

α)  στο  λεγόµενο  “νότιο  σπίτι”  αποδίδονται  δύο  από  αυτά,  ένα  στο  δωµάτιο  13  όπου

βρέθηκε πληθώρα αγνύθων (Τζαχίλη 1997, 184, Palyvou 2005, 75) και ένα στο δωµάτιο 16, έναν

ευρύτατο ισόγειο χώρο. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ο χώρος 16 είναι πλήρως ανεσκαµµένος ενώ

αντίθετα το δωµάτιο 13 παραµένει ουσιαστικά άσκαφο. Το αντικείµενο από το δωµάτιο 16 είναι

ένα  ακέραιο  δισκοειδές  σφονδύλι,  µεσαίου  µεγέθους  (λειτουργικός  τύπος  7γ,  αρ.κατ.789).  Το

αντικείµενο από το δωµάτιο 13 είναι ένα αποσπασµατικά σωζόµενο αµφικωνικό σφονδύλι. Βάσει

του  σωζόµενου  τµήµατος  εικάζεται  ότι  θα  ήταν  σχετικά  µεγάλου  µεγέθους:  διατηρείται

περισσότερο από το µισό του αρχικού σώµατος, το οποίο ζυγίζει ήδη σχεδόν 19 γρ. (αρ.κατ.763). 

β) στο λεγόµενο “δυτικό σπίτι” του Τοµέα ∆έλτα αποδίδονται τέσσερα από τα αντικείµενα

του  καταλόγου.  Το  σπίτι  αυτό  αν  και  ακολουθεί  σε  γενικές  γραµµές  την  τυπική  αρχιτεκτονική

µορφή του οικισµού, χαρακτηρίζεται από ιδιοµορφίες όπως το γεγονός ότι ένα κλιµακοστάσιο το

χωρίζει σε δύο µέρη. Από το ανατολικό µέρος προέρχονται τα αντικείµενα του καταλόγου : για τα
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δύο από αυτά δίνεται η ένδειξη προέλευσης από το τµήµα που σηµατοδοτείται µε τον αριθµό 9 και

για τα άλλα δύο από το τµήµα που σηµατοδοετείται µε τον αριθµό 9.1 (Palyvou 2005, Fig.99). Τα

αντικείµενα από τον χώρο 9.1 είναι αφ'ενός ένας ακέραιος, πήλινος κύλινδρος, µεσαίου / µεγάλου

µεγέθους (λειτουργικός τύπος 7δ) µε ευρεία οπή (αρ.κατ.761). Το δεύτερο αντικείµενο του χώρου

αυτού  είναι  ένα  λίθινο  ηµισφαιρικό  αντικείµενο,  αποσπασµατικό  (αρ.κατ.766).  Στο  δωµάτιο  9

βρέθηκαν : αφενός ένα ακέραιο, µεγάλο διάτρητο όστρακο (λειτουργικός τύπος 9ε, αρ.κατ.  796)

αφετέρου ένα αποσπασµατικό αµφικωνικό υψηλό σφονδύλι µε “κολλάρο”.  Με βάση το βάρος του

σωζόµενου  τεµαχίου  εικάζεται  ότι  ήταν  µεγάλου  µεγέθους,  τουλάχιστον  28  γραµµαρίων

(αρ.κατ.800). 

Όλα τα ευρήµατα του Τοµέα ∆έλτα είναι ακόσµητα.

∆υτική Οικία

Από το  εσωτερικό του κτιρίου προέρχονται έξι αντικείµενα του καταλόγου. Πρόκειται για

ένα ανοµοιογενές σύνολο από όλες τις απόψεις : τα τρία εξ'αυτών των αντικειµένων είναι λίθινα,

από µαλακό υπόλευκο τόφφο, τα υπόλοιπα είναι πήλινα. Τυπολογικώς διακρίνονται ο κυλινδρικός,

ο αµφικωνικός, ο ηµισφαιρικός τύπος και δύο αποστρογγυλεµένα όστρακα µε κεντρική διαµπερή

οπή.  Τα  υπ.αρ.  768 και  769 βρέθηκαν  στο  δωµάτιο  5, στο  ισόγειο  :  είναι  και  τα  δύο  σε  καλή

κατάσταση διατήρησης. Το 768 είναι σχεδόν ακέραιο, µεγάλο, πεπιεσµένο κυλινδρικό, από λίθο και

εµπίπτει στο λειτουργικό τύπο 8ζ.  Το 769 είναι ακέραιο, υψηλό αµφικωνικό µε κοίλο άκρο, και

εµπίπτει στο λειτουργικό  τύπο  6δ.  Το υπ.αρ.  775 του  χώρου  7 είναι ένα ακέραιο, λίθινο  ψηλό

κυλινδρικό σφονδύλι και εµπίπτει στο λειτουργικό τύπο 7δ.  Στο δωµάτιο 6 της ∆υτικής Οικίας

βρέθηκε το ακέραιο, λίθινο, ηµισφαιρικό σφονδύλι υπ'αρ.791, που εµπίπτει στο λειτουργικό τύπο

4α. Το αντικείµενο αυτό δηµοσιεύεται ως “ψήφος” (Τζαχίλη 2007, 274, αρ.3). Από τον ίδιο χώρο

προέρχεται ένα όστρακο αποστρογγυλεµένο µε κεντρική διαµπερή οπή (αρ.κατ. 794) που σώζεται

κατά  το  ήµισυ  και  δηµοσιεύεται  ως  “τροχίσκος”  (Τζαχίλη  2007, 276, αρ.  3).  Τέλος,  άλλο  ένα

παρόµοιο  όστρακο µε  προέλευση  από  τη  ∆υτική  Οικία  περιλαµβάνεται στον  κατάλογο  (αρ.κατ.

798). Σωζόµενο κατά το ήµισυ, ζυγίζει ήδη 28 γρ. περίπου, εποµένως ως ακέραιο θα ήταν µεγάλου

µεγέθους. Όλα τα ευρήµατα της ∆υτικής Οικίας είναι ακόσµητα.

Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να επισηµανθεί ότι από το δωµάτιο 3 που θεωρείται ο πυρήνας

του “υφαντουργικού εργαστηρίου” της ∆υτικής Οικίας, δεδοµένου του πλήθους των αγνύθων που

βρέθηκαν  εκεί  (Τζαχίλη  2007, 262-271) δηµοσιεύεται  µόνο ένα  αντικείµενο  από  φαγεντιανή  το

οποίο  µε  επιφύλαξη  κατατάσσεται  στα  σφονδύλια  από  τη  Τζαχίλη  (Τζαχίλη  2007,  259),  αλλά

κανένα άλλο βέβαιο σφονδύλι ή έστω κάποιο αντικείµενο που να µπορεί να εξεταστεί ως πιθανό

σφονδύλι.  Ούτε από το δωµάτιο 4 στο οποίο επίσης  υπήρχε  συγκέντρωση αγνύθων προέκυψε
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κανένα σφονδύλι. Πέραν τούτης της  παρατήρησης, από την ποσότητα των αντικειµένων γίνεται

φανερό ότι η νηµατουργία στο κτίριο δεν ήταν εντατική, όσο τουλάχιστον θα απαιτούσε η κλίµακα

παραγωγής που υποδηλώνεται από το πλήθος των αγνύθων. 

Πλατεία Τριγώνου

∆ύο  αντικείµενα  του  καταλόγου  βρέθηκαν  στη  λεγόµενη  "Πλατεία  Τριγώνου"

νότια/νοτιοανατολικά της ∆υτικής Οικίας. Πρόκειται για τα αντικείµενα µε αρ.κατ. 771 και 782. Το

πρώτο είναι ένα αποσπασµατικά σωζόµενο, λίθινο αντικείµενο, τύπου πεπιεσµένου ηµισφαιρικού.

Στο βαθµό που διατηρείται ζυγίζει περίπου 6 γρ. Υπολογίζεται ότι το ολικό του βάρος δεν θα ήταν

πολύ  µεγαλύτερο,  καθώς  το  τµήµα  που  λείπει  είναι  µία  φλούδα,  περίπου,  της  περιφέρειας.  Το

δεύτερο είναι ένα ακέραιο, πήλινο, µικρό, αµφικωνικό σφονδύλι, µε κοίλο άκρο, που εµπίπτει στο

λειτουργικό τύπο 7γ. Και τα δύο αντικείµενα είναι ακόσµητα. 

Τοµέας Άλφα

Πρόκειται για κτίριο στο οποίο έχει βρεθεί πλήθος αγνύθων (Τζαχίλη 1997, 184). Το κτίριο

είναι µερικώς ανεσκαµµένο (Μιχαηλίδου 2001, 269) και οι αγνύθες εικάζεται ότι προήλθαν από

την κατάρρευση του πρώτου ορόφου, ορισµένες µάλιστα θεωρείται ότι ήταν αποθηκευµένες µέσα

σε πίθο (Μιχαηλίδου 2001, 270 - 272). Το υφαντήριο εποµένως ήταν εγκατεστηµένο στον όροφο

του κτιρίου (Μιχαηλίδου 2001, 277).  

Τα  σφονδύλια  του  καταλόγου  µε  προέλευση  από  αυτό  το  κτίριο  αυτό  είναι  µόνο  δύο.

Πρόκειται  για  τα  υπ'αρ.  756  και  759.  Το  πρώτο  είναι  ένα  σχεδόν  ακέραιο, λίθινο,  ηµισφαιρικό

αντικείµενο  που  εµπίπτει  στο  λειτουργικό  τύπο  5γ.  Το  δεύτερο  είναι  ένα  ακέραιο,  πήλινο,

ηµισφαιρικού  τύπου  σφονδύλι,  µε  διακόσµηση  που  εµπίπτει  στο  λειτουργικό  τύπο  8στ,  είναι

δηλαδή πολύ µεγαλύτερο από το 756.  

Τοµέας Βήτα (Μπρόνος 2)

Τέσσερα σφονδύλια του καταλόγου έχουν προέλευση από το εσωτερικό του κτηρίου που

ονοµάστηκε  συµβατικά  "Τοµέας  Βήτα"  .  Ένα  βρέθηκε  στο  δωµάτιο  1,  ένα  αναφέρεται  ως

προερχόµενο  γενικά  από  την  περιοχή  “Μπρόνου  2”67,  ένα  βρέθηκε  στο  δωµάτιο  2 και  ένα  στο

δωµάτιο 4 του κτηρίου. Το δωµάτιο 4 σε µεγάλο βαθµό διαβρώθηκε από τον χείµαρρο που διέτρεχε

στην περιοχή, και ελάχιστα είναι γνωστά για το χαρακτήρα του. Το αντικείµενο που βρέθηκε εκεί

είναι  ένα  ακέραιο,  πήλινο  ηµισφαιρικό  σφονδύλι  (αρ.κατ.  757),  χωρίς  διακόσµηση,  µεσαίου

67 Κατά τα πρώτα έτη ανασκαφής, και ιδιαίτερα το 1967 και το 1968, η προέλευση των ευρηµάτων σηµατοδοτείτο µε 

την ονοµασία του ιδιοκτήτη του χωραφιού που ανασκαπτόταν. Γι'αυτό το λόγο τα πρωϊµότερα ευρήµατα έχουν ένδειξη 

προέλευσης είτε “Αρβανίτη” είτε “Μπρόνου”. Το κτήριο στον λεγόµενο “Τοµέα Βήτα” βρέθηκε στο χωράφι 

ιδιοκτησίας Μπρόνου. 
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µεγέθους (λειτουργικός τύπος 7δ). Το σφονδύλι µε γενική ένδειξη “Μπρόνου 2” (αρ.κατ. 758) είναι

πήλινο, αµφικωνικό, ακόσµητο και µικρού µεγέθους (λειτουργικός τύπος 5β). Στο δωµάτιο 1, και

συγκεκριµένα στον "διάδροµο" αυτού (Μιχαηλίδου 2001, 294), εποµένως στον όροφο, που ήταν

τοιχογραφηµένος  µε  τις  "Αντιλόπες",  βρέθηκε  το  ακέραιο,  πήλινο,  δισκοειδές  αντικείµενο  µε

αρ.κατ.  773 (λειτουργικός τύπος 8δ). Στο δωµάτιο 2 βρέθηκε ένα σχεδόν ακέραιο, µικρό, λίθινο,

πεπιεσµένο κυλινδρικό, σφονδύλι (λειτουργικός τύπος 6β, αρ.κατ. 797). 

Πλατεία Πιθήκων ("∆έλτα 14")

Από την περιοχή αυτή προέρχονται τρία αντικείµενα του καταλόγου. Πρόκειται για ανοιχτό

χώρο ο οποίος βρέθηκε µπαζωµένος µε “σκουπίδια” (Palyvou 2005, 79).

Εδώ βρέθηκαν τα αντικείµενα υπ'αρ.κατ.  762, 767 και 770.  Το πρώτο είναι ένα ακέραιο,

µικρό,  πήλινο,  σφαιροειδές  σφονδύλι,  χωρίς  διακόσµηση  (λειτουργικός  τύπος  4α).Τα  άλλα  δύο

είναι  αποστρογγυλεµένα  όστρακα  µε  κεντρική,  διαµπερή  οπή,  αποσπασµατικό  το  ένα,  σχεδόν

ακέραιο το άλλο (λειτουργικός τύπος 8γ).

Ξεστή 3

Ένα αντικείµενο του καταλόγου προήλθε από το εσωτερικό της Ξεστής 3. Το υπ'αρ.κατ. 795

είναι αποστρογγυλεµένο όστρακο µε κεντρική διαµπερή οπή, διατηρείται κατά το ήµισυ, και ζυγίζει

ήδη  περίπου  22 γρ. στην  κατάσταση που  βρέθηκε. Το  αντικείµενο  βρέθηκε στο δωµάτιο 2 του

κτιρίου. 

Ξεστή 2 και γύρω  περιοχή (Φρέαρ 64 και Φρέαρ 65)

Στην  περιοχή  της  Ξεστής  2 βρέθηκε  το υπ'αρ.κατ.  760, ένα  ακέραιο, λίθινο, πεπιεσµένο

ηµισφαιρικό  αντικείµενο  µικρού/µεσαίου  µεγέθους  (λειτουργικός  τύπος  7γ).  Επίσης,  εντός  των

ορίων του κτιρίου αυτού, ανασκάφηκαν τα Φρέατα 64 και 65, τα οποία από τις Υστεροκυκλαδικές

τους  αποθέσεις  απέδωσαν από ένα αντικείµενο του  καταλόγου  το κάθε ένα. Ωστόσο η ακριβής

σχέση των χώρων που ανεσκάφησαν στα φρέατα αυτά, µε το κτίριο που ονοµάστηκε Ξεστή 2, δεν

είναι σαφής. Για παράδειγµα στο Φρέαρ 65 αποκαλύφθηκε “πρόχειρη” µαγειρική εγκατάσταση σε

εξωτερικό χώρο (Birtacha et al. 2008, 349 - 376). Το σφονδύλι που βρέθηκε εκεί είναι το υπ'αρ.κατ.

809, ένα ακέραιο, πήλινο, αµφικωνικό διακοσµηµένο σφονδύλι, µεσαίου µεγέθους (λειτουργικός

τύπος  7δ).  Στο  Φρέαρ  64  βρέθηκε  το  υπ'αρ.κατ.  777,  ένα  σχεδόν  ακέραιο,  µικρό,  λίθινο,

ηµισφαιρικό αντικείµενο (λειτουργικός τύπος 4α). 

Φρέαρ 39

Το  φρέαρ  αυτό  ανασκάφθηκε  εντός  του  κτιρίου  Ι,  στα  νότια  του  οικισµού,  και  από  τον
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Υστεροκυκλαδικό ορίζοντά του προήλθαν δύο από τα αντικείµενα του καταλόγου. Το υπ'αρ.κατ.

765 είναι ένα ακέραιο, λίθινο, κυλινδρικό πεπιεσµένο σφονδύλι, µεσαίου µεγέθους (λειτουργικός

τύπος 6δ). Το υπ'αρ.κατ. 804 είναι ένα πήλινο ακέραιο αλλά διαβρωµένο, κυλινδρικό σφονδύλι, µε

ελαφρώς κοίλο το ένα άκρο, σχετικά µεγάλου µεγέθους (8στ). Είναι ακόσµητο. 

Φρέαρ 33

Το φρέαρ αυτό ανασκάφηκε στο εσωτερικό της Ξεστής 5, ενός κτιρίου στα ανατολικά του

οικισµού,  που  παραµένει  ουσιαστικά  ανεξερεύνητο.  Στην  έκθεση ανασκαφής  αναφέρεται  ότι το

ανώτερο  όριο  της  τοµής  συνέπεσε  µε  το  πλατύσκαλο  κλιµακοστασίου  που  αποκαλύφθηκε  στη

βορειοδυτική γωνία της Ξεστής 5. Η ανασκαφή του Φρέατος εισχώρησε, από τον όροφο προς το

ισόγειο  και  το  υπόγειο  του  κτιρίου.  Τα  τρία  σφονδύλια  που  βρέθηκαν,  διαµοιράζονται,  το  ένα

πήλινο  στον  όροφο,  και  τα  δύο  λίθινα  στο  υπόγειο  του  κτιρίου  (Βακιρτζή,  υπό  έκδοση).

Λεπτοµερέστερα,  το  υπ'αρ.κατ.  776 είναι  ακέραιο,  λίθινο,  πεπιεσµένο  κυλινδρικό  και  σχετικά

µικρού  µεγέθους (λειτουργικός  τύπος 7γ). Το υπ'αρ.  780 είναι ένα ακέραιο, λίθινο, ηµισφαιρικό

πεπιεσµένο σφονδύλι, σχετικά µεγάλου µεγέθους (λειτουργικός τύπος 7ζ). Στο εσωτερικό της οπής

του  παρατηρήθηκαν  ίχνη  κόκκινου  χρώµατος.  Το  υπ'αρ.κατ.  802 είναι  ακέραιο,  πήλινο,

αµφικωνικού τύπου, µε διακόσµηση. Είναι µεσαίου µεγέθους (λειτουργικός τύπος 7δ). 

∆ιάσπαρτα, µεµονωµένα ευρήµατα :

Τα  τελευταία  εννέα  αντικείµενα  του  καταλόγου  που  αποδίδονται  στον  Υστεροκυκλαδικό

ορίζοντα  του  Ακρωτηρίου  είναι  µεµονωµένα  ευρήµατα  που  βρέθηκαν  διάσπαρτα  σε  διάφορα

σηµεία του οικισµού, σχεδόν αποκλειστικά από την ανασκαφή των φρεάτων. Εξαίρεση αποτελεί

µόνο  ένα,  που  βρέθηκε  κατά  τις  εργασίες  θεµελίωση  της  αντηρίδας  του  Τοµέα  Β  επί  της  οδού

Τελχίνων : πρόκειται για αποστρογγυλεµένο όστρακο µε κεντρική διαµπερή οπή, που διατηρείται

κατά το ήµισυ (αρ.κατ.  799). Από την οδό Τελχίνων, αλλά βορειότερα (Φρέαρ 14) βρέθηκε ένα

ακόµη  σφονδύλι,  λίθινο,  αποσπασµατικό,  κυλινδρικού  τύπου  (αρ.κατ.  783).  Τα  υπόλοιπα

προέρχονται από τα Υστεροκυκλαδικά επίπεδα των φρεάτων 80, 70Α, 26ΒΕ στο βόρειο τµήµα του

οικισµού, 61, 63Α και 67 στο ανατολικό τµήµα του οικισµού, και ένα βρέθηκε στο φρέαρ 43 που

ανασκάφηκε στο εσωτερικό της Ξεστής 4 (δωµάτιο 15). 

∆ιακοσµηµένο είναι το σφονδύλι του φρέατος 80, αµφικωνικού τύπου αλλά αποσπασµατικό

(αρ.κατ. 817). Στο φρέαρ 70Α βρέθηκε το µικρότερο σφονδύλι που έχει καταγραφεί από το οικισµό

(λειτουργικός  τύπος  4α),  ένα  σφαιροειδές  πήλινο  αντικείµενο,  που  βρέθηκε  ακέραιο  και  φέρει

εξαιρετική  διακόσµηση  (αρ.κατ.  801,   Vakirtzi  2012).  Στο  φρέαρ  26ΒΕ  βρέθηκε  ένα  ακέραιο,

λίθινο,  κυλινδρικού  τύπου  σφονδύλι,  µεσαίου/µεγάλου  µεγέθους  (λειτουργικός  τύπος  8ε  ,
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αρ.κατ.787). 

Στο  φρέαρ  61  βρέθηκε  λίθινο,  ακέραιο,  ηµισφαιρικό,  σχετικά  µεγάλο  σφονδύλι

(λειτουργικός τύπος 7στ, αρ.κατ. 779). Το σφονδύλι από το φρέαρ 63Α είνα σχεδόν ακέραιο, πήλινο

και  αµφικωνικό,  µεσαίου  /  µεγάλου  µεγέθους  (λειτουργικός  τύπος  7ε)  και  φέρει  διακόσµηση

(αρ.κατ.τυπ. 823). Στο φρέαρ 67 βρέθηκε, σε Υστεροκυκλαδική απόθεση, λίθινο ακέραιο σφονδύλι,

ηµισφαιρικού πεπιεσµένου τύπου και µικρού µεγέθους (λειτουργικός τύπος 5β, αρ.κατ. 784). 

Τέλος,  στο  φρέαρ  43 βρέθηκε  πήλινο,  ακέραιο  και  κωνικού  πεπιεσµένου  τύπου,  µικρού

µεγέθους σφονδύλι  (λειτουργικός τύπος 6γ, αρ.κατ. 821).

στ΄. Σχολιασµός

Το Υστεροκυκλαδικό υποσύνολο του Ακρωτηρίου παρουσιάζει αρκετές ιδιοσυγκρασίες, σε

σχέση µε άλλα σύγχρονα δείγµατα.

Ως  προς  τα  υλικά  κατασκευής,  χαρακτηρίζεται  από  υψηλό  ποσοστό  σφονδυλιών

φτιαγµένων  από  λίθο,  έναντι  των  πήλινων.  Το  γεγονός  αυτό  πιθανώς  να  οφείλεται  στο  ντόπιο,

µαλακό, υπόλευκο ηφαιστειακό πέτρωµα, τον τόφφο, ένα πέτρωµα εύκολο στην επεξεργασία και

διαθέσιµο  στον  πληθυσµό  σε  µεγάλες  ποσότητες.  ∆εν  είναι  όµως  µόνο  τόφφινα  τα  λίθινα

σφονδύλια  του  συνόλου,  αλλά  αναγνωρίστηκαν  και  σκληρότερες  λίθοι  όπως  το  µάρµαρο,  του

οποίου πηγή δεν υπάρχει στο νησί. 

Μία  άλλη  ιδιαιτερότητα  του  Θηραϊκού   συνόλου  είναι  η  τυπολογική  κυριαρχία  του

ηµισφαιρικού πεπιεσµένου τύπου, έναντι όλων των υπολοίπων, ακόµη και του αµφικωνικού τύπου

που ήταν ο κατ'εξοχήν προτιµώµενος στο Αιγαίο κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Για κάποιο

λόγο αυτό είναι το αγαπητό σχήµα το οποίο δινόταν είτε στον πηλό είτε στο λίθο, προκειµένου να

κατασκευαστούν  σφονδύλια.  Γενικότερα  στους  τύπους  του  Υστεροκυκλαδικού  Ακρωτηρίου

επικρατούν  πεπιεσµένες  παραλλαγές,  µε  εξαίρεση  το  σφαιροειδή  τύπο  που  χαρακτηρίζεται  από

ψηλές  αναλογίες,  ο  οποίος  και  µετρολογικώς  είναι  ιδιαίτερος  (καθώς  πρόκειται  για  τύπο  που

απαντά σε µικρά µεγέθη µόνο). 

Λίγα σφονδύλια φέρουν διακόσµηση, αλλά τα περισσότερα, είτε λίθινα είτε πήλινα έχουν

καλοσχηµατισµένα σώµατα και εξοµαλυσµένη επιφάνεια. Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι τα ίχνη

χρήσης απουσιάζουν στις περισσότερες περιπτώσεις, γεγονός που µαρτυρεί ότι τα εργαλεία αυτά

δεν είχαν εντατική χρήση πριν από την εγκατάλειψή τους. Η εικόνα αυτή πιθανώς να σχετίζεται µε

την  αιφνίδια  εγκατάλειψη  του  οικισµού,  αλλά  και  µε  το  γενικότερο  σχήµα  της  οργάνωσης  της

νηµατουργίας, που όπως αναλύεται παρακάτω δεν φαίνεται να ήταν µεγάλης κλίµακας ή εντατικής

παραγωγής.

274



Τα µεγέθη των σφονδυλιών του Υστεροκυκλαδικού υποσυνόλου µαρτυρούν την παραγωγή

ποικίλων  ποιοτήτων  κλωστών,  αλλά  η  έµφαση  βρίσκεται  στις  µεσαίες  ποιότητες  νηµάτων,  αν

κρίνει κανείς από την αριθµητική υπεροχή λειτουργικών τύπων που αντιστοιχούν σε µεσαία µεγέθη

σφονδυλιών  (7γ και 7δ). Τα  µεγαλύτερα και µικρότερα  µεγέθη είναι  παρόντα στο  δείγµα, αλλά

φθίνουν  σε  ποσότητα.  Βεβαίως  το  γεγονός  αυτό  θα  πρέπει  να  εξετασθεί  υπό  το  πρίσµα  της

αποσπασµατικής  γνώσης  του  Υστεροκυκλαδικού  οικισµού,  που  παρ'όλ'αυτά  είναι  ο  καλύτερα

γνωστός  σε  σχέση  µε  τους  προγενέστερους  του  Ακρωτηρίου.  Τα  µεσαίου  µεγέθους  σφονδύλια

µαρτυρούν την παραγωγή υφασµάτων µε γερές και δυνατές κλωστές, αλλά δεν γνωρίζουµε τίποτα

παραπάνω  για  το  είδος  αυτών  των  υφασµάτων.  Αντιθέτως,  για  τη  χρήση  των  πολύ  λεπτών

σφονδυλιών που βρέθηκαν στον οικισµό είναι δυνατόν να εκφραστούν κάποιες υποθέσεις  βάσει

νέων στοιχείων που προέκυψαν από τις πρόσφατες ανασκαφές.

Στο  Ακρωτήρι  η  ανασκαφή  των  φρεάτων  επεφύλασσε  στους  ανασκαφείς  τον  εντοπισµό

υπολειµµάτων  έτοιµων  προϊόντων. Τα  ευρήµατα  αυτά  είναι  εξαιρετικής  ποιότητας.  Το  κοµµάτι

λινού υφάσµατος που εντοπίστηκε στο φρέαρ 53 είναι υφασµένο από ιδιαιτέρως λεπτά, δίκλωνα

νήµατα µέσου πάχους 0,3 χιλιοστών (Σπαντιδάκη – Μουλερά, υπό έκδοση). Αυτό σηµαίνει ότι οι

µεµονωµένες  κλωστές  που  γνέστηκαν  ώστε  να  σχηµατιστεί  το  δίκλωνο  νήµα  ήταν  ακόµη  πιο

λεπτές. Τα πειράµατα που διεξήχθησαν στο Κέντρο Μελέτης Υφάσµατος του Πανεπιστηµίου της

Κοπεγχάγης κατέδειξαν ότι µε σφονδύλια βάρους 4 γραµµαρίων επιτυγχάνεται γνέσιµο κλωστών

µέγιστου πάχους 0,3 χιλιοστών (Mårtensson et al. 2009, 378).  Εποµένως για νήµατα τόσο λεπτά,

όσο είναι εκείνα του υφάσµατος από το φρέαρ 53, θα είχαν χρησιµοποιηθεί σφονδύλια πάρα πολύ

ελαφριά,  ελαφρύτερα  από  4  γραµµάρια,  εάν  υποθέσουµε  ότι  για  το  γνέσιµό  τους  είχε

χρησιµοποιηθεί  αδράχτι  µε  σφονδύλι,  και  όχι  κάποια  άλλη  τεχνική.  Όπως  φάνηκε  από  τη

µετρολογική ανάλυση τέτοιου είδους σφονδύλια είναι  σπάνια στο δείγµα του  Υστεροκυκλαδικού

Ακρωτηρίου (αρ.κατ. 762, 791, 801). Είναι πιθανόν ότι το γνέσιµο των εξαιρετικά λεπτών κλωστών

αποτελούσε  εργασία  λίγων,  εξειδικευµένων  τεχνιτών  ή  τεχνιτριών,  όπως  υποδηλώνεται  από  το

µικρό  πλήθος  των  πολύ  µικρών  σφονδυλιών.  Το  γεγονός  ότι  ένα  από  τα  τρία  πολύ  ελαφριά

σφονδύλια  του  Ακρωτηρίου  έχει  εξαιρετική  φροντίδα  και  διακόσµηση,  ενδεχοµένως  τονίζει  το

υψηλό  επίπεδο  δεξιοτεχνίας  που  η  δηµιουργία  τέτοιων  νηµάτων  απαιτούσε.  Υπενθυµίζεται  στο

σηµείο αυτό ότι τόσο µικρά σφονδύλια, και συνήθως διακοσµηµένα, συνόδευαν, πιθανότατα µαζί

µε  το  αδράχτι,  ορισµένες  ταφές  ήδη  από  την  Πρωτοκυκλαδική  εποχή,  αλλά  και  κατά  τη

Μεσοκυκλαδική  (βλ.  Απλώµατα  και  Αγία  Ειρήνη).  Τα  αδράχτια  αυτά  κατά  πάσα  πιθανότητα

προσφέρονταν  στο  νεκρό  ως  αντικείµενα  γοήτρου  που  υπογράµµιζαν  το  ιδιαίτερο  κύρος  του

τεχνίτη. 

Εκτός από το λινό ύφασµα του φρέατος 53, στο Ακρωτήρι τεκµηριώθηκε ανασκαφικά και η
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χρήση  του  ερίου.  Πολύ  µικρά  κοµµατάκια  µάλλινων  κλωστών  εντοπίστηκαν  από  τη  διαλογή

χωµάτων του φρέατος 65. Τα νήµατα αυτά, αν και βρέθηκαν απανθρακωµένα, διαπιστώθηκε ότι

είναι δίκλωνα, γνεσµένα από δύο µε µεµονωµένες κλωστές στρέψης Ζ, σε δευτερογενή στρέψη S

(στρέψη  z2S).  Η  διάµετρός  τους  κατά  µέσο  όρο  είναι  0,5  χιλιοστά,  αποτέλεσµα  πιθανώς  της

συρρίκνωσης που θα υπέστη από την απανθράκωση, αλλά εκτιµήθηκε ότι η αρχική τους διάµετρος

δεν θα ήταν πολύ µεγαλύτερη (Moulherat & Spantidaki 2008). Πρόκειται για νήµατα που απαιτούν

εξίσου µικρά σφονδύλια, εάν υποτεθεί ότι είχαν γνεστεί µε αδράχτι που έφερε σφονδύλι, και όχι µε

άλλη τεχνική.

Η οργάνωση της νηµατουργικής παραγωγής µπορεί να προσεγγιστεί από τα λίγα σφονδύλια

του  συνόλου  που  βρέθηκαν  σε  σαφείς,  πρωτογενείς  αποθέσεις.  Το  χαρακτηριστικότερο  σύνολο

είναι αυτό της ∆υτικής Οικίας που δηµοσιεύθηκε από τη Τζαχίλη, όπου και σχολιάζεται διεξοδικά

(Τζαχίλη 2007, 259-261). Ο αριθµός των σφονδυλιών του κτιρίου είναι περιορισµένος και µαρτυρεί

µία  νηµατουργία  “οικιακής  κλίµακας”,   σε  αντίθεση  προς  τις  πολλές  αγνύθες  του  κτιρίου.

Πρόκειται για µία ιδιάζουσα και αντιφατική εικόνα. Από τα υπόλοιπα σφονδύλια του οικισµού, όσα

εγγράφονται  σε  γνωστά  κτίρια,  παρουσιάζουν  συγκεντρώσεις  εξίσου  µικρές  οι  οποίες  ποτέ  δεν

υπερβαίνουν  τα  τέσσερα  σφονδύλια  ανά  κτίριο.  Βεβαίως  για  ορισµένα  από  αυτά,  όπως  είναι  ο

Τοµέας Άλφα, το Συγκρότηµα ∆έλτα και η Ξεστή 2, εκκρεµεί η ολοκλήρωση της ανασκαφής. Όσα

σφονδύλια βρέθηκαν  σε δευτερογενείς αποθέσεις  ή  προήλθαν από την ανασκαφή  των φρεάτων,

ενισχύουν  την  πληροφορία  ότι  στο  Υστεροκυκλαδικό  Ακρωτήρι  το  γνέσιµο  µε  αδράχτι  και

σφονδύλι  ήταν  µία  πρακτική  γνωστή  και  συνήθης,  αλλά  δεν  µπορούν  στις  περισσότερες

περιπτώσεις να δώσουν πληροφορίες για τη νηµατουργική παραγωγή στα κτίρια όπου βρέθηκαν.

Μία σαφέστερη εικόνα δίνει µόνο το φρέαρ 33 µε τα τρία σφονδύλια από το εσωτερικό της Ξεστής

5. Η σηµασία της πληροφορίας έγκειται στο γεγονός ότι τα σφονδύλια διαµοιράζονται ανά όροφο

αλλά η µελέτη του φρέατος είναι ακόµη σε εξέλιξη και θα πρέπει να δηµοσιευθεί για να εκτιµηθεί ο

χαρακτήρας των χώρων από τους οποίους προήλθαν τα νηµατουργικά εξαρτήµατα. 

Η κατανοµή µεγεθών σφονδυλιών ανά µονάδα χώρου στα κτίρια του οικισµού µαρτυρεί µία

όχι  αυστηρά  εξειδικευµένη  παραγωγή.  Πέρα  από  το  γενικό  συµπέρασµα  ότι  στον  οικισµό

προτιµώνταν  νήµατα  µεσαίας  ποιότητας  /  πάχους,  σε  µεµονωµένες  µονάδες  χώρου  µε  µικρές

συγκεντρώσεις  ακέραιων  ή  σχεδόν  ακέραιων  σφονδυλιών,  διαπιστώθηκε  η  σνύπαρξη  ελαφρώς

διαφοροποιηµένων µεγεθών. Στη ∆υτική Οικία, για παράδειγµα, το δωµάτιο 5 περιείχε ένα µικρό

και ένα µεγάλο σφονδύλι, στον Τοµέα Β βρέθηκαν συνολικά διαφορετικού µεγέθους αντικείµενα,

όπως και στον Τοµέα Άλφα. Ως µοναδική εξαίρεση αυτής της εικόνας προβάλει η περίπτωση του

κτιρίου στο φρέαρ 33, τα σφονδύλια του οποίου έχουν µεταξύ τους πολύ µικρή απόκλιση µεγεθών.

Συµπερασµατικά, τα σφονδύλια του Υστεροκυκλαδικού Ακρωτηρίου ως σύνολο ξεχωρίζουν
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εξαιτίας α) της καλής ποιότητας κατασκευής τους και του καλού βαθµού διατήρησής τους β) του

σηµαντικού  ποσοστού  χρήσης  λίθου  για  την  κατασκευή  τους  γ)  του  γεγονότος  των  µικρών

συγκεντρώσεων ανά κτιριακή µονάδα δ) της µικρής συνολικής ποσότητάς τους, σε σχέση µε την

έκταση του ανεσκαµµένου οικισµού, και εν συγκρίσει προς τις αντίστοιχες ποσότητες και µεγέθη

που τεκµηριώνονται στη σύγχρονη Αγία Ειρήνη Κέας (βλ. Αγία Ειρήνη ΥΕΧ-∆ιασπορά). Πρόκειται

για  την  εικόνα  ενός  πυρήνα  οικισµού  όπου  η  νηµατουργία  φαίνεται  να  γινόταν  επιλεκτικά,  όχι

εντατικά, µε ωραία και καλοφτιαγµένα εργαλεία. ∆εν δίδεται η εντύπωση µιας µαζικής παραγωγής

νήµατος,  µεγάλης  κλίµακας,  από  τεχνίτες  και  τεχνίτριες  εντεταλµένες  να   παράγουν  τις

απαραίτητες ποσότητες για τους δεκάδες αργαλειούς αυτής της συνοικίας που έχει ανασκαφθεί. 

Εάν η υφαντική παραγωγή της πόλης προβάλλει, µέσω των ποσοτήτων αγνύθων, αλλά και

µέσω των αναγραµµένων ποσοτήτων υφασµάτων σε πήλινες πινακίδες που βρέθηκαν στον οικισµό

(Μπουλώτης 2008) ως µία νευραλγική οικονοµία στο Υστεροκυκλαδικό Ακρωτήρι, η νηµατουργία,

όπως ασκούταν τουλάχιστον στο ανασκαµµένο τµήµα του οικισµού, και µε κριτήριο την παρουσία

των σφονδυλιών αδραχτιού, φαίνεται να ήταν µία δευτερεύουσα εργασία που συνέβαινε µάλλον

στα  πλαίσια  µιας  οικιακής  παραδοσιακής  πρακτικής,  παρά  ως  πιεστική,  βιοτεχνική  ανάγκη.  Η

υπόθεση  της  οικιακής  εριουργίας  θα  µπορούσε  να  βρει  ερείσµατα  στην  παρουσία  µολύβδινων

σταθµών,  κατά  τη  Μιχαηλίδου,  που  βρέθηκαν  στη  ∆υτική  Οικία  (Μιχαηλίδου  2007,  227-230).

Ωστόσο πρέπει να επισηµανθεί η αντίθεση που συνιστούν, αφενός, τα µεγάλα βάρη της ∆υτικής

Οικίας, κατάλληλα για ζύγισµα µεγάλων ποσοτήτων της πρώτης ύλης που θα ζυγιζόταν (ό.π. 225)

και αφ'ετέρου ο µικρός αριθµός σφονδυλιών που  µαρτυρεί, αντίστοιχα, περιορισµένης κλίµακας

νηµατουργία. 

 Το συµπέρασµα που προκύπτει από αυτή τη µελέτη επιτείνει το ήδη διατυπωµένο από τη

δεκαετία του 1990 ερώτηµα πόθεν οι υφάντρες και οι υφαντές του Ακρωτηρίου προµηθεύονταν τις

µεγάλες  ποσότητες  νήµατος  που  απαιτούνταν  για  την  πλούσια  υφαντουργική  παραγωγή  τους

(Tzachili 1990). Τρεις υποθέσεις µπορούν να γίνουν α) είτε ότι η µεγάλης κλίµακας υφαντουργία

στηριζόταν στην εισαγωγή γενναίων ποσοτήτων νήµατος από εξωθηραϊκούς νηµατουργούς β) είτε

θα πρέπει να συµπεράνουµε µία ενδονησιωτική νηµατουργία “δύο ταχυτήτων”, µε την οικιακού

χαρακτήρα αστική παραγωγή που µόλις τεκµηριώθηκε από το δείγµα του καταλόγου, να λαµβάνει

χώρα  µέσα  στα  κτίρια  που  γνωρίζουµε,  εν  αντιθέσει  προς  µία  βιοτεχνικής  κλίµακας  ταχύτητα

παραγωγής, που θα εκτυλισσόταν πέρα από τον αστικό πυρήνα του οικισµού. Η τελευταία, αυτή,

υπόθεση  συνάδει  µε  τα  συµπεράσµατα  της  µελέτης  της  διασποράς  και  του  χαρακτήρα  των

διαφόρων οικισµών  που  έχουν  ανακαλυφθεί  συνολικά  στη  Θήρα,  και  σύµφωνα µε  τα  οποία  το

κυρίως αστικό κέντρο του νησιού, το Ακρωτήρι, είχε ως δορυφόρους του µικρότερους οικισµούς -

κώµες  που  λειτουργούσαν  και  ως  τόποι  µεταποίησης  προϊόντων  (Τζαχίλη  2006,  188).  Η  τρίτη
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υπόθεση  συνδυάζει  τις  δύο  προηγούµενες,  σε  ένα  σενάριο  όπου  και  τα  δύο  φαινόµενα  θα

ελάµβαναν χώρα ταυτόχρονα.

4.12. Κουκονήσι Λήµνου  (αρ.κατ. 832 – 927)

Ι. Παρουσίαση της θέσης

Το  Κουκονήσι  είναι  µία  νησίδα  στα  ανατολικά  του  κόλπου  του  Μούδρου,  στη  Λήµνο.

Λιθόστρωτος δρόµος το συνδέει σήµερα µε το κυρίως νησί, δίνοντας τη δυνατότητα διακίνησης

από  και  προς  αυτό  (εικ.  42). Το  Κουκονήσι  έχει  χαµηλό  υψόµετρο,  η  έκτασή  του  είναι  140

στρέµµατα  και  είχε,  στο  πρόσφατο  παρελθόν,  γεωργική  και  κτηνοτροφική  χρήση.  Κατά  τον  Α'

Παγκόσµιο Πόλεµο ο Συµµαχικός  στόλος  της  Entente  εγκατέστησε πολεµική  βάση  στη νησίδα,

ανοίγοντας ορύγµατα και διαταράσσοντας  τµήµα των προϊστορικών επιχώσεων (Μπουλώτης 1997,

232, 236). 

Η ανασκαφική έρευνα ξεκίνησε, µε µία δοκιµαστική τοµή, το 1992 µε ερευνητικό φορέα

την  Ακαδηµία  Αθηνών  και  επικεφαλής  το  Χρήστο  Μπουλώτη,  ενώ  από  το  1994  και  εξής

διερευνάται  συστηµατικά  (Μπουλώτης  1997,234,  236).  Μέχρι  στιγµής  έχουν  αποκαλυφθεί

επάλληλα προϊστορικά αρχαιολογικά στρώµατα και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που χρονολογούνται,

βάσει της κεραµικής, από την Πρώιµη έως και την Ύστερη Εποχή του Χαλκού ενώ µεµονωµένα

κεραµικά ευρήµατα τεκµηριώνουν ακόµη και ένα Χαλκολιθικό ορίζοντα (Μπουλώτης 1997, 246-

251). 

Ωστόσο  ο  ορίζοντας  της  Μέσης  Εποχής  του  Χαλκού  έχει  την  καλύτερη  διατήρηση  : τα

προγενέστερα κτίρια της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού σε µεγάλο βαθµό αλλοιώθηκαν εξαιτίας της

“νέας”, Μεσοχαλκής, οικοδοµικής  δραστηριότητας  (Μπουλώτης  1997, 245), ενώ ο πολιτισµικός

ορίζων  της  Ύστερης  Εποχής  του  Χαλκού,  διακρινόµενος  σε  µία  πρώιµη  φάση  αντίστοιχη  της

Υστεροµινωϊκής Ι (περαιτέρω διακρινόµενη σε δύο υποπεριόδους, Boulotis 2009, 184) και σε µία

ύστερη φάση Μυκηναϊκού χαρακτήρα (Boulotis 2009, 181), υπέστη τις διαβρωτικές παρενέργειες

επανειληµµένων επεισοδίων σύγχρονης άροσης και  λιθολόγησης της επιφάνειας του Κουκονησιού

(Μπουλώτης 1997, 246, Boulotis 2009, 184). 

Η ανασκαφή αποκάλυψε σηµαντικά πολεοδοµικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία της Πρώιµης

και  της  Μέσης  Εποχής  του  Χαλκού,  καθώς  και  τεκµήρια  κοινοτικού  σχεδιασµού  όπως  είναι  οι

αποχετευτικοί  αγωγοί  (Μπουλώτης  1997, 252-254). Αρχιτεκτονικά  κατάλοιπα  του  οικισµού  της

Πρώιµης  Εποχής  του  Χαλκού  αποκαλύφθηκαν  κυρίως  στην  τοµή  2, όπου  βρέθηκαν  τοίχοι  στα

βαθύτερα στρώµατα, και µε την ίδια κατεύθυνση που είχαν οι τοίχοι ενός “αψιδωτού”  κτιρίου της

Μέσης  Εποχής  του  Χαλκού,  τεκµηριώνοντας  την  ύπαρξη  αντίστοιχου  κτίσµατος  της  Πρώιµης
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(Μπουλώτης  1997,  249).  Ένας  στενός,  λιθόστρωτος  δρόµος  και  ένας  αδιατάρακτος  χώρος  µε

πιθάρια από την ίδια τοµή, ανήκουν επίσης στον ορίζοντα της ΠΕΧ. Στην τοµή 3 τεκµηριώθηκε,

αντίστοιχα, ότι επί κτιρίου της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού κτίστηκε “µεγαροειδές” κτίριο της

Μέσης  (Μπουλώτης  1997, 251).  Στις  ανασκαφικές  τοµές  8  και  9  αποκαλύφθηκε  εντυπωσιακό

κτιριακό συγκρότηµα της Μέσης Εποχής του Χαλκού  ((Boulotis 2009, 180, Fig.5). Η µέχρι τώρα

µελέτη των δεδοµένων αποδεικνύει τη συνεχή κατοίκηση στο Κουκονήσι, παρά τις αλλαγές στον

προσανατολισµό  των  κτιρίων  που  διαπιστώθηκαν  κυρίως  από  το  τέλος  της  Πρώιµης  προς  την

έναρξη  της  Μέσης  Εποχής  του  Χαλκού  (Μπουλώτης  1997,  254).  Ελάχιστα  αρχιτεκτονικά

κατάλοιπα  από  σχεδόν  επιφανειακές  στρώσεις  αντιστοιχούν  στην  Ύστερη  Εποχή  του  Χαλκού

(Boulotis 2009, 183). 

Τα κινητά ευρήµατα και κυρίως η κεραµική, παρά τις διαπιστωµένες τοπικές παραλλαγές,

επιτρέπουν  την  ένταξη  του  οικισµού  του  Κουκονησιού  στην  πολιτισµική  ενότητα  του

Βορειοανατολικού Αιγαίου της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού (Μπουλώτης 1997, 266). Επιπλέον,

µαρτυρούν την περαιτέρω ανάπτυξή του σε ακµάζον κέντρο του Βορείου Αιγαίου, σε επαφή µε τις

περιβάλλουσες ηπειρωτικές χώρες αλλά και τα νησιά, κατά την εποχή της ανάπτυξης των Πρώτων

Μινωϊκών  Ανακτόρων.  Τα  βιοαρχαιολογικά  κατάλοιπα  που  συλλέχθηκαν  κατά  την  ανασκαφή

µαρτυρούν  τη  γεωργοκτηνοτροφική  βάση  της  οικονοµίας  (Μπουλώτης  1997,  258-260),  το  δε

αρχαιοζωολογικό  σκελετικό  υλικό  περιλαµβάνει  µεγάλες  ποσοτητες  οστών  αιγοπροβάτων

(Μπουλώτης  1997,  260),  γεγονός  που  αποτελεί  ένδειξη  για  εντατική  εριουργία,  όπως  εξάλλου

συνάγεται από τα πολλά σφονδύλια που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή.

II. Τα σφονδύλια

Το  δείγµα  από  το  Κουκονήσι  Λήµνου  περιλαµβάνει  96  αντικείµενα.  Τα  19  από  αυτά

βρέθηκαν σε αποθέσεις της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού και τα υπόλοιπα 77 σε αποθέσεις της

Μέσης Εποχής του Χαλκού. 

α) Αποθέσεις της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού 
(αρ.κατ. 858 - 860,  864 - 870,  886 - 889,  904,  906,  923 - 925) 

Από τα 19 σφονδύλια του ορίζοντα της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού, που περιλαµβάνονται

στον  κατάλογο,  ακέραια είναι  τα 16 και αποσπασµατικά  είναι τρία. Το υλικό  κατασκευής  είναι

πηλός.   Στις  περισσότερες  περιπτώσεις  ο  πηλός  περιέχει  εγκλείσµατα,  σε  λίγες  όµως  φαίνεται

καθαρός, σε ποικίλες αποχρώσεις από ανοιχτοκάστανο ως ερυθροκάστανο, πορτοκαλί και καστανό.

Η όπτηση είναι καλή. 
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α. Τυπολογία

Η τυπολογική σύνθεση αυτού του υποσυνόλου περιλαµβάνει 4 βασικούς τύπους : 1) τον

αµφικωνικό 2) τον κωνικό 3) τον κυλινδρικό και 4) το σφαιροειδή. Ένα αντικείµενο είναι τόσο

αποσπασµατικό  που  ο  τύπος  του  παραµένει  αδιάγνωστος  (αρ.κατ.  857).  Η  ποσοτική

αντιπροσώπευση των τύπων απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα : 

ΑΜΦ ΚΩΝ ΚΥΛ ΣΦΑΙΡ

10 (53%) 6 (31%) 1(5%) 1 (5%)

Οι παραλλαγές των βασικών τύπων αναφέρονται διεξοδικά παρακάτω, ανά βασικό τύπο :

Αµφικωνικός τύπος  

Στον αµφικωνικό τύπο εµπίπτουν δέκα σφονδύλια. Τα οκτώ από αυτά είναι ακέραια και δύο

είναι αποσπασµατικά. 

Τα επτά είναι της συµµετρικής παραλλαγής, τρία µε κανονικές αναλογίες, τρία πεπιεσµένα

και ένα υψηλό. Τέσσερα έχουν κοιλότητα στο ένα άκρο, εκφυλισµένη σε µία περίπτωση. 

Στην ασυµµετρική παραλλαγή εµπίπτουν τρία σφονδύλια, το ένα κανονικών αναλογιών µε

εκφυλισµένη κοιλότητα στο ένα άκρο, το ένα πεπιεσµένο µε πεπλατυσµένα τα δύο άκρα του, το

τρίτο υψηλό µε εκφυλισµένη κοιλότητα στο ένα άκρο. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η

τυπολογία του υποσυνόλου και τα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Κουκονήσι Λήµνου (ΠΕΧ)  – Αµφικωνικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=10)
Αµφικωνικό Συµµετρικό (ΑΣ) Κανονικό 1 (αρ.κατ. 888)
ΑΣ Πεπιεσµένο 2 (αρ.κατ. 903, 925)
ΑΣ, 1 άκρο κοίλο Κανονικό 1 (αρ.κατ. 868)

Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 865)
ΑΣ, 1 άκρο κοίλο (εκφυλισµένο) Κανονικό 1 (αρ.κατ. 859)
ΑΣ, 1 άκρο κοίλο Υψηλό 1 (αρ.κατ. 923)
Αµφικωνικό  Ασυµµετρικό  (ΑΑ),  2
άκρα πεπλατυσµένα

Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ. 889)

ΑΑ, 1 άκρο κοίλο (εκφυλισµένο) Κανονικό 1 (αρ.κατ. 866)
Υψηλό 1 (αρ.κατ. 887) 

Κωνικός τύπος 

Στον  κωνικό  τύπο  εµπίπτουν  έξι  σφονδύλια,  όλα  ακέραια.  Όλα  εκτός  από  ένα  έχουν

κοιλότητα  στο  ένα  άκρο,  σε  µία  περίπτωση  εκφυλισµένη.  ∆ύο  ανήκουν  στην  παραλλαγή  µε

κεκλιµένο  ώµο.  Ως  προς  τις  αναλογίες  διαµέτρου  /  ύψους,  επικρατούν  τα  κανονικά,  δύο  είναι
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πεπιεσµένα  και  ένα  είναι  υψηλό.  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρατίθεται  η  τυπολογία  του

υποσυνόλου και τα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Κουκονήσι Λήµνου (ΠΕΧ)  – Κωνικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=06)
Κωνικό Υψηλό 1 (αρ.κατ. 869)
Κωνικό, µε κεκλιµένο ώµο, 1 άκρο κοίλο Κανονικό 2 (αρ.κατ. 867, 924)
Κωνικό, 1 άκρο κοίλο Πεπιεσµένο 2 (αρ.κατ. 860, 864)
Κωνικό, 1 άκρο κοίλο (εκφυλισµένο) Κανονικό 1 (αρ.κατ. 870) 

Κυλινδρικός τύπος  (αρ.κατ. 906)

Ένα σφονδύλι από το ΠΕΧ υποσύνολο εµπίπτει στον κυλινδρικό τύπο. Είναι ακέραιο και

έχει κοιλότητα στο ένα άκρο. 

Σφαιροειδής τύπος (αρ.κατ. 886)

Ένα σφονδύλι εµπίπτει στο σφαιροειδή τύπο, και έχει ψηλές αναλογίες. Είναι ακέραιο, και

πολύ καλοσχηµατισµένο. 

β. ∆ιακόσµηση – Φροντίδα επιφάνειας – Ίχνη χρήσης 

Κανένα από  τα  18 σφονδύλια  του  υποσυνόλου  δε φέρει διακόσµηση. Η επιφάνεια  όλων

αυτών των σφονδυλιών είναι εξοµαλυσµένη και σε ορισµένα στιλβωµένη. Τα υπ'αρ.κατ.  887 και

889 είναι στιλβωµένα µόνο στο άνω µισό (αµφικωνικού τύπου και τα δύο). Το υπ'αρ.κατ. 865, 867,

906 είναι στιλβωµένα στον ώµο και στην κοιλότητα. Η στίλβωση εντός της κοιλότητας πιθανώς να

είναι αποτέλεσµα τριβής του συσσωρευµένου νήµατος εντός αυτής, και σε αυτή την περίπτωση θα

πρέπει  να  χαρακτηριστεί  ως  "ίχνος  χρήσης".   Άλλου  είδους  ίχνη  χρήσης  όπως  είναι  οι

αποφλοιώσεις και οι αποτµήσεις κατά τόπους στην επιφάνεια παρατηρούνται στα εξής σφονδύλια :

τα υπ'αρ.κατ. 859 φέρει αποφλοιώσεις στο χείλος της κοιλότητας και στο περιχείλωµα της οπής στο

στενό άκρο. Το  865 εκτός  από τη στίλβωση  εντός  της  κοιλότητας, έχει και αποφλοιώσεις  κατά

τόπους στο περιχείλωµα της κοιλότητας. Το 867 και το 869 φέρουν αποτµήσεις / αποφλοιώσεις στο

περιχείλωµα  της  οπής  στο στενό άκρο µόνο.  Το  868 φέρει αποφλοιώσεις  στο περιχείλωµα της

κοιλότητας.  Το  888  φέρει αποφλοιώσεις  στο περιχείλωµα  της  οπής  και  στα δύο άκρα.  Το  889

φέρει  περιφερειακή  αποφλοίωση  στην  ακµή  του  ενός  άκρου.  Το  906 φέρει  αποφλοιώσεις  στο

περιχείλωµα της κοιλότητας. Το  923 φέρει αποφλοιώσεις και µικρές αποτµήσεις στο περιχείλωµα

της κοιλότητας και αποτµήσεις στο περιχείλωµα της οπής στο στενό άκρο.  Τα υπόλοιπα σφονδύλια

του υποσυνόλου αυτού είτε δε φέρουν τέτοιες φθορές είτε είναι εξαιρετικά διαβρωµένα ή σε κακή

κατάσταση διατήρησης ώστε να µην µπορούν να διακριθούν τέτοια ίχνη.
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γ. Μετρολογία (Πίνακας Γραφηµάτων 4.12.α)

Η  µετρολογική  ανάλυση  έγινε  επί  συνόλου  16  ακεραίων  σφονδυλιών  (84%  του  ΠΕΧ

υποσυνόλου).

∆ιάµετρος

Οι  τιµές  διαµέτρου  στο  ΠΕΧ  υποσύνολο  από  το  Κουκονήσι  ξεκινούν  από  τα  2 εκ.  και

φτάνουν στα 4,4 εκ. Ωστόσο µόνο δύο σφονδύλια από τα 16 ακέραια έχουν διαµέτρους µικρότερες

των 3 εκατοστών. Η µεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται µεταξύ 3,6 - 4 εκ. 

Βάρος 

Το εύρος  των  τιµών  βάρους  ξεκινά  από  τα  5,3 και  φτάνει  στα  42,8 γρ.  Οι  µεγαλύτερες

συγκεντρώσεις, αν και  όχι  ιδιαίτερες, είναι µεταξύ  των 10,1-15 γρ. και µεταξύ  των  30,1-35 γρ.

Ποσοτικά υπερισχύουν τα σφονδύλια µε βάρος άνω των 25 γραµµαρίων.

Ύψος

Οι  τιµές  ύψους  κυµαίνονται  µεταξύ  1,5  και  3  εκατοστών.  Η  µεγαλύτερη  συγκέντρωση

σηµειώνεται µεταξύ των 1,6 και 2 εκ. Επαναλαµβανόµενες είναι οι τιµές των 2 εκ. (τέσσερις φορές)

και των 2,2 / 2,5 / 2,6 εκ. (από δύο φορές η κάθε µία).

∆ιάµετρος οπής

Η  διάµετρος  της  οπής  σε  αυτό  το  υποσύνολο  κυµαίνεται  µεταξύ  0,4  και  0,9  εκ.  Τα

περισσότερα σφονδύλια έχουν οπές διαµέτρου  0,6-0,8 εκ., ενώ οι τιµές 0,4 εκ. και 0,9 εκ. είνα

εκτός από οριακές, και σπάνιες.

Τα  γραφήµατα  του  Πίνακα  4.12.α  απεικονίζουν  τις  διακυµάνσεις  των  διαστάσεων  των

σφονδυλιών  και  τις  ποσότητες  ανά οµάδα  τιµών.  Βάσει του πλέγµατος  των τιµών διαµέτρου  -

βάρους  και  της  κατανοµής  των  ακεραίων  /  σχεδόν  ακεραίων  σφονδυλιών  του  δείγµατος  στους

λειτουργικούς  τύπους  προκύπτει  µία  διαφοροποιηµένη,  ως  προς  τα  προϊόντα,  νηµατουργική

παραγωγή  στο  Κουκονήσι  της  Πρώιµης  Εποχής  του  Χαλκού.  Τα  µεγέθη  οµαδοποιούνται  σε

τέσσερις περιοχές του φάσµατος, µε τα µικρότερα να αντιπροσωπεύονται από τους λειτουργικούς

τύπους 4β έως 6γ, τα αµέσως µεγαλύτερα από τους λειτουργικούς τύπους 7γ και 7στ, τα µεσαία από

τους λειτουργικούς τύπους 8στ ως 8θ, και τα µεγαλύτερα του φάσµατος από τους λειτουργικούς

τύπους 9στ και 9ζ. Η οµάδα µεσαίων µεγεθών είναι και η πολυαριθµότερη, υποδηλώνοντας την
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έµφαση της παραγωγής σε νήµατα µεσαίου πάχους. 

δ. Συσχετισµός µεγεθών / τύπων

Οι  δύο επικρατέστεροι  τύποι, ο αµφικωνικός  και  ο  κωνικός  καλύπτουν  περίπου  τις  ίδιες

τάξεις µεγεθών. Η µετρολογική διαφορά ανάµεσά τους έγκειται στο ότι τα όρια του αµφικωνικού

τύπου εκτείνονται έως το µικρότερο µέγεθος του φάσµατος, δηλαδή και σε αυτήν την περίπτωση ο

αµφικωνικός τύπος παρουσιάζεται κατάλληλος για το γνέσιµο µεγαλύτερης ποικιλίας  ποιοτήτων

νηµάτων.  Ενδιαφέρον  είναι  το  γεγονός  ότι  το  µεγαλύτερο  µέγεθος  του  ΠΕΧ  υποσυνόλου  το

βρίσκουµε στον σπάνιο κυλινδρικό τύπο. Ο επίσης σπάνιος σφαιροειδής τύπος απαντά σε ένα και

µοναδικό, µικρό µέγεθος.  Συµπερασµατικά, σε αυτό δείγµα ο αµφικωνικός και ο κωνικός τύπος

φαίνονται ισοδύναµοι λειτουργικά, τόσο εξαιτίας της παρόµοιας ποσοτικής τους αντιπροσώπευσης,

όσο  και  εξαιτίας  της  αναλογίας  που  παρατηρείται  στη  λειτουργική  τους  δυνατότητα  βάσει  των

τάξεων µεγεθών που αντιστοιχούν στον καθένα. Ο κυλινδρικός και ο σφαιροειδής τύπος αποτελούν

εξαιρετικές, µοναδικές περιπτώσεις, µε µεγέθη που κινούνται στο όριο του φάσµατος µεγεθών. Ο

παρακάτω πίνακας απεικονίζει το συσχετισµό τύπων και µεγεθών :

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ (εκ.) ΒΑΡΟΣ (γρ.) ΥΨΟΣ (εκ.)
ΑΜΦΙΚΩΝΙΚΟΣ 2 έως 4,1 5,3 έως 37 1,5 έως 3 
ΚΩΝΙΚΟΣ 3 έως 4,4 12 έως 35,3 1,6 έως 2,6
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟΣ 3,8 42,8 2,6
ΣΦΑΙΡΟΕΙ∆ΗΣ 2,2 7,6 1,6

ε. ∆ιασπορά68 

Ο  οικισµός  της  Πρώιµης  Εποχής  του  Χαλκού,  θαµµένος  κάτω  από  τον  εκτενέστερο  και

πολύ καλύτερα σωζόµενο Μεσοχαλκό ορίζοντα, µόνο αποσπασµατικά έχει ανασκαφεί µέχρι τώρα.

Βάσει  της  κεραµικής  η  πρωϊµότερη  ΠΕΧ  φάση  του  οικισµού  “συγχρονίζεται”  µε  την  Πράσινη

περίοδο της Πολιόχνης (Boulotis 2009, 181, σηµ. 47), αλλά ως προς τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα

τεκµηριώθηκαν στρώµατα αντίστοιχα της Ερυθράς και της Κίτρινης Πολιόχνης (Μπουλώτης 1997,

245)  Από  τις  τοµές  2,3,5  και  7  προήλθαν  τα  18  πρώιµα  σφονδύλια  του  Κουκονησιού  που

περιλαµβάνονται στον κατάλογο (ενδεικτικά, εικ. 43). Ειδικώτερα στις δύο πρώτες τοµές βρέθηκαν

σε αλληλουχία χαρακτηριστικά της Ερυθράς και της Κίτρινης Πολιόχνης (Μπουλώτης 1997, 249-

251).  Λεπτοµερέστερα : 

68 Για τη µελέτη της διασποράς πληροφορίες  αντλήθηκαν από προκαταρκτικές δηµοσιεύσεις  αλλά κυρίως από τα

ηµερολόγια της ανασκαφής.
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Περίπου τα µισά από τα σφονδύλια του ΠΕΧ υποσυνόλου του Κουκονησιού βρέθηκαν στην

τοµή 2 (11 συνολικά). Η περιοχή της τοµής 2 βρέθηκε διαταραγµένη από ανθρωπογενή επέµβαση

των αρχών του 20ου αιώνα : κατά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο στο Κουκονήσι εγκαταστάθηκε

στράτευµα των Συµµαχικών δυνάµεων, το οποίο άνοιξε όρυγµα στην περιοχή παρεισφρύοντας στα

προϊστορικά στρώµατα και καταστρέφοντας τα κατάλοιπα του οικισµού (Μπουλώτης 1997, 237-

238). Πλήθος σφονδυλιών περισυλλέχθηκαν από τις διαταραγµένες αποθέσεις των Συµµάχων εντός

της  τοµής  2,  και  λίγα  είναι  εκείνα  από  στρωµατογραφηµένες  αποθέσεις,  και  τα  οποία

περιλαµβάνονται  στο  δείγµα  που  εξετάζεται  εδώ.  Από  τα  στρωµατογραφηµένα  σφονδύλια  της

τοµής  2 τα  11 αποδίδονται  στην  Πρώιµη  Εποχή  του  Χαλκού.  Στην  περιοχή  αυτή  εντοπίστηκε

“αψιδωτό”  κτίριο  της  Μέσης  Εποχής  του  Χαλκού  και  εξωτερικά  αυτού  δρόµος.  ∆ιαπιστώθηκε,

όµως, ότι οι τοίχοι του αψιδωτού “εδράστηκαν άµεσα” σε τοιχοποιίες της Πρώιµης Εποχής του

Χαλκού, καθώς επίσης και ότι ο δρόµος του Μεσοχαλκού ορίζοντα ουσιαστικά “πατούσε” πάνω σε

αντίστοιχο  δρόµο  της  Πρώιµης  Εποχής  του  Χαλκού  (Μπουλώτης  1997, 249, 254). Λεπτοµερής

ανάγνωση των “χώρων” της ΠΕΧ στην περιοχή δεν είναι δυνατόν να γίνει στην παρούσα φάση της

έρευνας  δεδοµένου  ότι  η  µελέτη  της  ανασκαφής  είναι  σε  εξέλιξη,  ωστόσο  από  τη  µελέτη  των

ηµερολογίων προκύπτει ένα στοιχειώδες χωροταξικό πλαίσιο για τα ΠΕΧ σφονδύλια της τοµής 2

που περιλαµβάνονται στον κατάλογο. Αυτά προήλθαν από το εσωτερικό του “αψιδωτού” κτιρίου.

Συγκεκριµένα : 

α) Τρία σφονδύλια από τη στρώση 11 σχετίζονται µε την άνω επιφάνεια του  “τοίχου 6”

(ηµερολόγιο  ανασκαφής  1994).  Ο  “τοίχος  6”,  στο  µέσον  περίπου  της  τοµής  διαιρούσε  το

εσωτερικού του ΠΕΧ “αψιδωτού” σε δύο επιµέρους χώρους. Εποµένως σχετιζόµενα µε τον τοίχο

αυτό τα σφονδύλια εγγράφονται στο εσωτερικό του “αψιδωτού”. Πρόκειται για ένα αποσπασµατικό

και δύο ακέραια σφονδύλια, τα τελευταία του αµφικωνικού και του κωνικού τύπου αντίστοιχα, µε

κοιλότητα στο ένα άκρο και τα δύο, και σχετικά µεγάλου µεγέθους (λειτουργικοί τύποι 8ζ και 9ζ,

αρ.κατ.858-860).  

β)  Οκτώ  σφονδύλια  προέκυψαν  από  την  ανασκαφή  των  βαθύτερων  στρωµάτων  του

“αψιδωτού” και πάλι εντός αυτού, και συγκεκριµένα από την περιοχή που  ονοµάστηκε “Χώρος

Πίθων  Β”  (στρώσεις  12,13  και  14Β,  ηµερολόγιο  ανασκαφής  1995).  Τέσσερα  σφονδύλια  είναι

αµφικωνικά και πέντε είναι κωνικά. Όλα, εκτός από ένα κωνικό, έχουν κοιλότητα στο ένα άκρο.

Επτά είναι ακέραια και ένα αποσπασµατικό. Τα καλοδιατηρηµένα εµπίπτουν στους λειτουργικούς

τύπους 9στ, 9στ, 7γ, 7γ, 6γ, 8ζ και 8η αντίστοιχα (αρ.κατ. 864 – 870, 923). 

Συµπερασµατικά, στο εσωτερικό του “αψιδωτού” κτιρίου της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού

τεκµηριώνεται η παρουσία πέντε αµφικωνικών και έξι κωνικών σφονδυλιών (αλλά µε περαιτέρω

τυπολογικές  παραλλαγές,  χωρίς  δηλαδή  αυστηρή  τυποποίηση),  εκ  των  οποίων  τα  επτά  είναι
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σχετικά µεγάλου µεγέθους και εποµένως κατάλληλα για το γνέσιµο χοντρής κλωστής από σκληρές

ίνες,  ενώ  µόνο  τρία  έχουν  µέγεθος  µικρότερο,  κατάλληλο  για  το  γνέσιµο  πιο  λεπτής  ποιότητας

κλωστών. 

Στην  τοµή  3  αποκαλύφθηκε  επίµηκες,  “µεγαροειδές”  κτίσµα  της  Μέσης  Εποχής  του

Χαλκού,  το  οποίο  εκτείνεται  και  στην  τοµή  6  (Μπουλώτης  1997,  239).  Όµως  η  τοµή  αυτή

επεφύλαξε στρωµατογραφηµένες  περισσότερες φάσεις  εγκατάστασης  και χρήσης  του  χώρου. Σε

ό,τι αφορά την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού, ανιχνεύθηκαν α) ασύνδετοι τοίχοι κάτω από το κτίριο

της  πρώιµης  ΜΕΧ  φάσης,  οι  οποίοι  προκαταρκτικά  αποδίδονται  από  τον  ανασκαφέα  στην

τελευταία ΠΕΧ περίοδο, περίπου σύγχρονη µε την Τροία ΙΙ και την Τροία IV  β) ακόµα βαθύτερο

στρώµα που  φαίνεται  να  αντιστοιχεί  στην Κίτρινη  Πολιόχνη  ή  την Τροία  IIg και περιλαµβάνει

αρχιτεκτονικά κατάλοιπα κτιρίων, συγκεκριµένα εξωτερικές γωνίες γ) ίχνη παλαιότερης φάσης η

οποία  αντιστοιχεί, βάσει κεραµικής, στην Ερυθρά Πολιόχνη (Μπουλώτης 1997, 249). 

Τα ΠΕΧ επίπεδα εντοπίστηκαν από τη στρώση 11 και βαθύτερα (ηµερολόγιο ανασκαφής

1995, 31/10/1995). Έξι σφονδύλια από το σύνολο του Κουκονησιού, προέρχονται από τον ΠΕΧ

ορίζοντα της τοµής 3. Στο επίπεδο αυτό  διαπιστώθηκαν δύο χώροι που ονοµάστηκαν ΙΑ και ΙΒ.

Συγκεκριµένα :

α) από το χώρο ΙΑ προέκυψαν δύο σφονδύλια. Το ένα είναι κωνικό µε κεκλιµένο ώµο και

διατηρείται  ακέραιο,  το  άλλο  είναι  αµφικωνικό  πεπιεσµένο  σε  κακή  κατάσταση  διατήρησης,

σπασµένο σε τρία τεµάχια τα οποία εάν συγκολληθούν συνιστούν περίπου το ήµισυ του αρχικού

σώµατος.  Το  ακέραιο  εµπίπτει  στο  λειτουργικό  τύπο  8η.  Το  αποσπασµατικό  ήταν  µεγαλύτερο

εφόσον ήδη στην αποσπασµατική του κατάσταση ζυγίζει περισσότερο από το ακέραιο (αρ.κατ. 924

– 925).

β) από το χώρο ΙΒ προέκυψαν τέσσερα σφονδύλια. Τα τρία είναι αµφικωνικού τύπου, ενώ

το τέταρτο σφαιροειδούς. Όλα είναι ακέραια και εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους 5β, 4β, 8ζ

και  8στ,  µοιράζονται  δηλαδή  ανάµεσα  σε  δύο  τάξεις  µεγέθους,  ένα  µικρό  µέγεθος  και  ένα

µεγαλύτερο (αρ.κατ. 886 – 889). 

Η ανασκαφή στην τοµή 5 απεκάλυψε κατάλοιπα µεγαροειδούς κτίσµατος της όψιµης αλλά

και  της  πρώιµης  Μέσης  Εποχής  του  Χαλκού  (Μπουλώτης  1997, 248). Στον  χώρο  IV, όµως,  η

στρωµατογραφία είναι διαδοχική από την Πρώιµη έως την Ύστερη Εποχή του Χαλκού (Boulotis

2009, 81,  Fig.6). Καθώς  η  ανασκαφή εισχώρησε στα Πρώιµα επίπεδα, ο προηγουµένως  ενιαίος

χώρος  IV διαιρέθηκε από έναν τοίχο στους χώρους ΙVA και  IVΒ (ηµερολόγιο ανασκαφής 2002,

25/9/2002). Από τον χώρο IVA προέκυψε ένα σφονδύλι (στρώση 19). Είναι ακέραιο, αµφικωνικού

τύπου  συµµετρικό,  πεπιεσµένο,  και  σχετικά  µεγάλου  µεγέθους  (λειτουργικός  τύπος  7ε,  αρ.κατ.

903). 
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Στην  τοµή 7 εντοπίστηκε ο λεγόµενος “Χώρος  V” ο οποίος έχει διαστρωµάτωση από την

Πρώιµη έως την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Στον βαθύτερο, ΠΕΧ ορίζοντα, ο χώρος διαιρείται

από  τοίχο.  Από  το  δωµάτιο  που  κωδικοποιήθηκε ως  V-B (στρώση  13) προέκυψε  ένα  σφονδύλι

(ηµερολόγιο ανασκαφής 2001, 27/9/2001). Πρόκειται για ένα ακέραιο, κυλινδρικού τύπου, σχετικά

µεγάλο  σφονδύλι  (λειτουργικός  τύπος  8θ).  Πρόκειται  για  το  µεγαλύτερο  σφονδύλι  του  ΠΕΧ

υποσυνόλου (αρ.κατ. 906). 

στ΄. Σχολιασµός

Το δείγµα σφονδυλιών από τα επίπεδα της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού στο Κουκονήσι

τεκµηριώνουν  τη  χρήση  του  αδραχτιού  για  τη  επιτόπια  νηµατουργική  παραγωγή.  Το  δείγµα

περιλαµβάνει κυρίως  αµφικωνικού τύπου σφονδύλια, και λίγα κωνικά, ενώ εξαιρέσεις αποτελούν ο

σφαιροειδής και ο κυλινδρικός τύπος.  Τα πεπιεσµένα και τα υψηλών αναλογιών σφονδύλια είναι

σπάνια στο δείγµα αυτό. Η διαµόρφωση του ενός άκρου σε κοίλο, είναι συχνή.  

Η  κατασκευή  των  σφονδυλιών  είχε  γίνει  µε  φροντίδα  όπως  φαίνεται  τόσο  από  τα

καλοσχηµατισµένα σώµατά τους όσο και και από τις εξοµαλυσµένες µέχρι σηµείου στίλβωσης, σε

ορισµένες  περιπτώσεις,  επιφάνειές  τους.  Ωστόσο  το  δείγµα  δεν  περιλαµβάνει  διακοσµηµένα

παραδείγµατα, γεγονός όµως που λαµβάνεται υπόψιν µε επιφύλαξη εξαιτίας της αποσπασµατικής,

µέχρι σήµερα, αποκάλυψης του ορίζοντα της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού αλλά και εξαιτίας της

διατάραξης που υπέστη ο οικισµός, και µε δεδοµένα τα διακοσµηµένα παράλληλα από σύγχρονες

φάσεις  της  Πολιόχνης  και  της  Τροίας  (Bernabo Brea 1976, Tav.CCXXVII-CCXXXIII,   Blegen

1950, Blegen 1951).  Τα περισσότερα σφονδύλια φέρουν ίχνη φθοράς χρήσης, αλλά κατά τα λοιπά

έχουν καλή διατήρηση. Τα ίχνη χρήσης µαρτυρούν µία εντατική επανάληψη χρήσης και εποµένως

ένα µακρύ “κύκλο ζωής” για τα εργαλεία.

Τα  µεγέθη  των  σφονδυλιών  που  εξετάστηκαν  φανερώνουν  µία  νηµατουργία

προσανατολισµένη κυρίως προς την προµήθεια γερών κλωστών µεσαίου  πάχους, χωρίς όµως  να

απουσιάζουν  τα  τεκµήρια  για  το  γνέσιµο  λεπτότερων  ως  και  αρκετά  λεπτών  νηµάτων.  Τα

τελευταία, όµως, αποτελούν την εξαίρεση βάσει του δείγµατος, καθώς µόνο δύο σφονδύλια είναι

πολύ  ελαφριά  και  πολύ  µικρά  σε  διάµετρο.  Σε  γενικές  γραµµές  η  διαβάθµιση  των  µεγεθών  δε

φαίνεται να έχει κάποια αναλογία µε τους τύπους, καθώς και οι δύο κυρίαρχοι τύποι παρουσιάζουν

περίπου το ίδιο φάσµα τιµών. 

Η  µελέτη  της  κατανοµής  των  σφονδυλιών  στο  χώρο  κατέδειξε  τόσο  τη  συνύπαρξη

διαφορετικών µεγεθών και τύπων ανά χώρο (“αψιδωτό” κτίριο τοµής 2, χώροι ΙΑ και ΙΒ τοµής 3),

όσο και περιπτώσεις εύρεσης µεµονωµένων σφονδυλιών ανά µονάδα χώρου (χώρος ΙVA τοµής 5

και χώρος V-Β τοµής 7). Η εικόνα αυτή µε επιφύλαξη θα πρέπει να ερµηνευθεί διότι όλοι οι χώροι
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του ΠΕΧ ορίζονται είναι αποσπασµατικά ερευνηµένοι, ο χαρακτήρας των κτιρίων απροσδιόριστος,

εφόσον η ανασκαφή παραµένει αδηµοσίευτη, και γενικότερα ο πολεοδοµικός ιστός είναι άγνωστος.

Ωστόσο στην περίπτωση της τοµής 2 και ειδικότερα της τοµής 3 η οποία ήταν και αδιατάρακτη,

είναι έκδηλη η εικόνα µιας νηµατουργικής δραστηριότητας οργανωµένης έτσι ώστε στον ίδιο χώρο

παραγωγής να παράγονται περισσότερες από µία ποιότητες νηµάτων. 

Συνάγεται εποµένως, βάσει του δείγµατος που εξετάστηκε, ότι στο Κουκονήσι της Πρώιµης

Εποχής του Χαλκού υπήρχε µία παγιωµένη νηµατουργική παράδοση και µία αποκρυσταλλωµένη

νηµατουργική τεχνολογία, ένδειξη για τα οποία αποτελούν αφ'ενός τα καλοφτιαγµένα σφονδύλια

που χαρακτηρίζονται από σχετική τυπολογική οµοιογένεια, αφ'ετέρου η συνέπεια στην προτίµηση

κυρίως µεσαίων µεγεθών (λειτουργικοί τύποι 8στ ως 8θ). Το γεγονός αυτό υποδεικνύει προτίµηση

σε, ή  δέσµευση  από,  πρώτες  ύλες  συγκεκριµένης  ποιότητας,  και  αντίστοιχα  παραγωγή χοντρών

υφασµάτων. Ωστόσο τα λίγα σφονδύλια µικρού/µεσαίου µεγέθους και τα ελάχιστα σφονδύλια πολύ

µικρού  µεγέθους  που  βρέθηκαν στα επίπεδα αυτά τεκµηριώνουν ότι είχε ήδη δροµολογηθεί µία

τάση για παραγωγή λεπτότερων νηµάτων. Ενδεχοµένως οι λεπτότερες ίνες να ήταν προσβάσιµες σε

πολύ  µικρή  κλίµακα,  είτε  επειδή  η  τεχνογνωσία  για  την  επεξεργασία  τους  στο  προ-γνεσίµατος

στάδιο να µην είχε διαδοθεί πολύ, είτε τα πολύ λεπτά υφάσµατα να µην είχαν φτάσει σε σηµείο

ζήτησης  τέτοιο  ώστε  µεγαλύτερο  µέρος  των  τεχνιτών  να  γνέθουν  λεπτές  κλωστές  µε  αδράχτια

εξοπλισµένα µε µικρά σφονδύλια.

β) Αποθέσεις της Μέσης Εποχής του Χαλκού 
(αρ.κατ. 832-857, 861-863, 871-885, 890-902, 904-905, 907-922, 926-927)

Το δείγµα του Κουκονησιού περιλαµβάνει 77 σφονδύλια που προέρχονται από αποθέσεις

της  Μέσης  Εποχής  του  Χαλκού.  Από  αυτά  ακέραια  είναι  τα  47,  σχεδόν  ακέραια  11  και

αποσπασµατικά 19. Όλα είναι από πηλό, εκτός από ένα λίθινο. Ο πηλός είναι διαφόρων ποιοτήτων.

Παρατηρήθηκαν τόσο µεικτοί, µε εγκλείσµατα πηλοί, όσο και καθαροί, σε αποχρώσεις από ανοιχτό

κίτρινο  /  ανοιχτοκάστανο  ως  ερυθροκάστανο  και  καστανό.  Αρκετά  παραδείγµατα  έχουν

στιλβωµένη επιφάνεια (βλ. και παρακάτω, "∆ιακόσµηση - Φροντίδα επιφάνειας"). Η όπτηση είναι

καλή έως πολύ καλή. 

α. Τυπολογία

Η τυπολογική σύνθεση αυτού του υποσυνόλου περιλαµβάνει τέσσερις βασικούς τύπους : α)

τον  αµφικωνικό  2)  τον  κωνικό  3)  το  σφαιροειδή  και  4)  τον  κυλινδρικό.  Τρία  αντικείµενα

παραµένουν τυπολογικώς αταξινόµητα λόγω της κακής διατήρησής τους (αρ.κατ. 847, 874, 899).

Η ποσοστιαία αντιπροσώπευση των τύπων απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα : 
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ΑΜΦ ΚΩΝ ΣΦΑΙΡ ΚΥΛ

52 (67%) 14 (18%) 6 (8%) 2 (2%)

Οι παραλλαγές των βασικών τύπων αναφέρονται διεξοδικά παρακάτω, ανά βασικό τύπο : 

Αµφικωνικός τύπος 

Στο αµφικωνικό τύπο ανήκουν 52 σφονδύλια από το ΜΕΧ υποσύνολο. Από αυτά ακέραια

είναι τα 31, σχεδόν ακέραια τα οκτώ και αποσπασµατικά τα 13.  Από τα 52 τα 24 ανήκουν στη

συµµετρική παραλλαγή και τα λοιπά 28 στην ασυµµετρική. Περαιτέρω παραλλαγές αφορούν στην

διαµόρφωση  των  άκρων  µε  κοιλότητα  ή  σπανιότερα  πεπλάτυνση.   Περισσότερα  από  τα  µισά

σφονδύλια  έχουν  κοιλότητα  στο  ένα  άκρο,  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  ωστόσο  είναι

"εκφυλισµένη".  Ως  προς  τις  αναλογίες  διαµέτρου  /  ύψους,  στο  υποσύνολο  αυτό  επικρατούν  οι

κανονικές αναλογίες (21 παραδείγµατα), ακολουθούν οι ψηλές (18 παραδείγµατα) ενώ λιγότερες

είναι  οι  περιπτώσεις  πεπιεσµένων  σφονδυλιών  (13 παραδείγµατα).  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί

παρατίθεται  η  τυπολογία  του  υποσυνόλου  και  τα  αντίστοιχα  ποσοτικά  στοιχεία,  βάσει  του

καταλόγου :

Κουκονήσι Λήµνου (ΜΕΧ)  – Αµφικωνικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=52)
Αµφικωνικό Συµµετρικό (ΑΣ) Κανονικό 3 (αρ.κατ.863, 883, 907)

Υψηλό 2 (αρ.κατ.836, 896)
Πεπιεσµένο 3 (αρ.κατ.854, 861, 914)

ΑΣ, 1 άκρο κοίλο Κανονικό 2  (αρ.κατ.837, 838)
ΑΣ, 1 άκρο κοίλο (εκφυλισµένο) Κανονικό 3 (αρ.κατ.844, 848, 895)

Πεπιεσµένο 4 (αρ.κατ.832,843, 900, 910)
ΑΣ, 1 άκρο πεπλατυσµένο, 1 άκρο οξυκόρυφο Υψηλό 1 (αρ.κατ.901)
ΑΣ, 1 άκρο πεπλατυσµένο, "κολλάρο" Κανονικό 1 (αρ.κατ.877)
ΑΣ, 1 άκρο πεπλατυσµένο Κανονικό 1 (αρ.κατ.905)

Υψηλό 3 (αρ.κατ.839, 913, 926)
ΑΣ, 2 άκρα πεπλατυσµένα Κανονικό 1 (αρ.κατ.879)
Αµφικωνικό Ασυµµετρικό (ΑΑ) Κανονικό 1 (αρ.κατ.915)

Υψηλό 3 (αρ.κατ.894, 898, 927)
ΑΑ, 1άκρο κοίλο Κανονικό 3 (αρ.κατ.841, 846, 921)

Υψηλό 2 (αρ.κατ.842, 908)
Πεπιεσµένο 3 (αρ.κατ.835, 857, 872)

ΑΑ, 1 άκρο κοίλο (εκφυλισµένο) Κανονικό 6 (αρ.κατ.856, 882, 892, 902, 904,
911)

Υψηλό 3 (αρ.κατ.871, 891, 893)
Πεπιεσµένο 4 (αρ.κατ.834,849, 850, 862)

ΑΑ, 1 άκρο πεπλατυσµένο Υψηλό 2 (αρ.κατ.880, 897)
ΑΑ,  1  άκρο  κοίλο  (εκφυλισµένο)  /
πεπλατυσµένο

Κανονικό 1 (αρ.κατ.875)

ΑΑ, 1 άκρο κοίλο / πεπλατυσµένο Υψηλό 1 (αρ.κατ.876) 
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Κωνικός τύπος 

Από τα 14 κωνικά σφονδύλια, τα 11 είναι ακέραια, δύο είναι σχεδόν ακέραια και ένα είναι

αποσπασµατικό. Επικρατεί ή παραλλαγή του κωνικού µε κεκλιµένο ώµο και κοιλότητα στο ένα

άκρο.  Ως  προς  τις  αναλογίες  διαµέτρου  / ύψους  επικρατούν  οι  ψηλοί  τύποι  και  ακολουθούν  οι

κανονικοί  και  οι  πεπιεσµένοι.  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρατίθεται  η  τυπολογία  του

υποσυνόλου και τα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Κουκονήσι Λήµνου (ΜΕΧ)  – Κωνικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=14)
Κωνικό Κανονικό 1 (αρ.κατ.878)

Υψηλό 1 (αρ.κατ.922)
Κωνικό, µε κεκλιµένο ώµο Πεπιεσµένο 1 (αρ.κατ.855)
Κωνικό, µε κεκλιµένο ώµο, 1 άκρο κοίλο Κανονικό 3 (αρ.κατ.909, 918, 919)

Υψηλό 1 (αρ.κατ.920)
Πεπιεσµένο 3 (αρ.κατ.851, 853, 881)

Κωνικό,  µε  κεκλιµένο  ώµο,  1  άκρο  κοίλο
(εκφυλισµένο)

Υψηλό 2 (αρ.κατ.840, 852)

Κωνικό, κολουροκωνικό, 1 άκρο κοίλο Υψηλό 2 (αρ.κατ.917) 

Σφαιροειδής τύπος

Στο  σφαιροειδή  τύπο  εµπίπτουν  έξι  σφονδύλια.  Τα τρία  είναι  ακέραια,  ένα  είναι  σχεδόν

ακέραιο και δύο αποσπασµατικά. Κυριαρχεί η παραλλαγή των ψηλών αναλογιών στον τύπο αυτό.

Αναλυτικά  ακολουθεί  στον  πίνακα   η  τυπολογία  του  υποσυνόλου  και  τα  αντίστοιχα  ποσοτικά

στοιχεία, βάσει του καταλόγου :

Κουκονήσι Λήµνου (ΜΕΧ)  – Σφαιροειδής τύπος – Παραλλαγές (Σ=6)
Σφαιροειδές Υψηλό 3 (αρ.κατ.873, 890, 912)
Σφαιροειδές, 1 άκρο κοίλο Υψηλό 1 (αρ.κατ.845)
Σφαιροειδές, 1 άκρο κοίλο (εκφυλισµένο) Υψηλό 1 (αρ.κατ.885)
Σφαιροειδές,  1  άκρο  οξύληκτο,  1  άκρο
πεπλατυσµένο

Υψηλό 1 (αρ.κατ.833) 

Κυλινδρικός τύπος

Στο υποσύνολο περιλαµβάνονται και δύο κυλινδρικοί τύποι, µε ψηλές αναλογίες. Είναι και

τα δύο ακέραια σφονδύλια. 

Κουκονήσι Λήµνου (ΜΕΧ)  – Κυλινδρικός τύπος – Παραλλαγές (Σ=2)
Κυλινδρικό, 1 άκρο πεπλατυσµένο Κανονικό 1 (αρ.κατ.884)
Κυλινδρικό Υψηλό 1 (αρ.κατ.916) 

β. ∆ιακόσµηση – Φροντίδα επιφάνειας - Ίχνη χρήσης

Από τα 77 σφονδύλια του υποσυνόλου της Μέσης Εποχής του Χαλκού διακοσµηµένα είναι

τα  30 (39% του  µεσοχαλκού  υποσυνόλου).  Αµφικωνικοί,  κωνικοί,  σφαιροειδείς  και  κυλινδρικοί

τύποι φέρουν διακόσµηση. Η τεχνική είναι η εγχάραξη που σε λίγες περιπτώσεις συνδυάζεται µε τη
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στίξη. Οι εγχαράξεις ενίοτε διατηρούν ένθετη υπόλευκη ουσία εσωτερικά. 

Τα  βασικά  διακοσµητικά  σχέδια  είναι  τα  ενάλληλα  τρίγωνα,  τα  διάγραµµα  τόξα,  τα

ενάλληλα τόξα, οι συνεχόµενες τεθλασµένες, και τα κυκλικά µοτίβα όπως οπές και στίγµατα σε

περιµετρική  διάταξη  ή  διάσπαρτα.  Αυτά  συνδυάζονται  συχνά  µε  δευτερεύοντα  διακοσµητικά

στοιχεία δηµιουργώντας ποικιλία και παραλλαγές που σπανίως επαναλαµβάνονται επακριβώς. 

Το συνηθέστερο βασικό σχέδιο είναι οι ενάλληλες γωνίες, που παρατάσσονται περιµετρικά

στον ώµο του σφονδυλιού, αντιδιαµετρικά ως προς την οπή ανά δύο, ή σπανιότερα σε αραιότερη ή

πυκνότερη   επανάληψη.  Άλλο  στοιχείο  που  παραλλάσει  στο  σχέδιο  αυτό  είναι  ο  αριθµός  των

ενάλληλων  γωνιών,  από  δύο  έως  τέσσερις.  Σε  µία  περίπτωση  το  µοτίβο  συνδυάζεται  µε  µικρά

στίγµατα ανάµεσα στις γωνίες. Το σχέδιο των ενάλληλων γωνιών, στις διάφορες παραλλαγές του,

απαντά  σε  δέκα  περιπτώσεις.  Στικτή  διακόσµηση από  µικρές  οπές  αποτελούν  το  κύριο

διακοσµητικό στοιχείο σε µία περίπτωση, µε περιµετρική σύνταξη στον ώµο. Τα διάγραµµα τόξα

είναι  το  δεύτερο  συνηθέστερο  σχέδιο.  Συχνά  το  µοτίβο  συνοδεύεται  από  επιπλέον  κυκλική

εγχάραξη γύρω από το περιχείλωµα της οπής.  Ενάλληλα τόξα αποτελούν ένα άλλο µοτίβο που

συνδυάζονται σε µία περίπτωση µε κυκλικές, οµόκεντρες εγχαράξεις γύρω από την οπή. Και πάλι

οι παραλλαγές αφορούν τόσο τον αριθµό των ενάλληλων τόξων ανά µοτίβο, όσο και τον αριθµό

των επαναλήψεων του µοτίβου (από τρεις έως πέντε).  Συνδυασµός ενάλληλων και διάγραµµων

τόξων παρατηρείται σε µία περίπτωση, κατά την οποία αντιδιαµετρικά συντάσσονται ανά ζεύγη, τα

µεν  µε  τα  δε.  Τα  δε  ενάλληλα  τόξα  περιλαµβάνουν  µικρές  στικτές  οπές  εσωτερικά,  σε  τοξωτή

διάταξη σύµφωνα µε τις εκατέρωθεν εγχαράξεις. Σε µία περίπτωση το διακοσµητικό σχέδιο είναι

εντελώς άτυπο, µία  διχαλωτή εγχάραξη και άλλη εγχάραξη δίπλα, που κατεβαίνει από την ακµή

του περιχειλώµατος προς την περιφέρεια. Συνεχή µικρά τρίγωνα σε παράταξη, που δηµιουργούν

και εντύπωση συνεχόµενης  τεθλασµένης γραµµής στον ώµο ή στην περιφέρεια του σφονδυλιού

έχουµε σε δύο περιπτώσεις : στη µία περίπτωση συνδυάζονται µε ενδιάµεσες στικτές οπές ενώ στην

άλλη  περίπτωση  εγγράφονται  σε  λεπτή  "µετόπη"  την  οποία  ορίζουν  εκατέρωθεν  λεπτές,

περιµετρικές εγχαράξεις. Ακτινωτής σύνταξης διακόσµηση υπάρχει και σε αυτό το υποσύνολο, σε

µία περίπτωση µε αραιές,  λεπτές και µάλλον λοξές εγχαράξεις στον ώµο του σφονδυλιού. Ένα

σφονδύλι  φέρει  πολλές  παράλληλες  ρηχές  και  µικρού  µήκους  αµυχές περιµετρικά  στην

τροπίδωση. Μία φορά µόνο απαντά το σχέδιο των οµάδων παράλληλων, ευθέων εγχαράξεων που

παρατάσσονται  στον  ώµο  του  σφονδυλιού,  συνήθως  αντιδιαµετρικά  ως  προς  την  οπή.  Το

συγκεκριµένο σφονδύλι είναι αποσπασµατικό και έτσι διατηρούνται µόνο δύο τέτοιες οµάδες, µε

τρεις  εγχαράξεις  η  κάθε  µία.  Τέλος,  σε  ένα  αποσπασµατικό  σφονδύλι  βρίσκουµε  το  εξαιρετικά

σπάνιο  δικτυωτό µοτίβο  εγγεγραµµένο  µέσα  σε  "µετόπη"  που  ορίζεται  από  λεπτές  εγχαράξεις

εκατέρωθεν.  Ένθετη  λευκή  ουσία  διατηρείται  σε  µεγάλο  βαθµό  στις  εγχαράξεις.  Σφονδύλι  µε
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παρόµοια  διακόσµηση  δικτυωτού  σχεδίου  δηµοσιεύθηκε  πρόσφατα  από  τον  Πρωτοκυκλαδικό

οικισµό  του  ∆ασκαλειού,  της  νησίδας  απέναντι  από  την  Κέρο  (Renfrew et al.  2013,  650-651,

Fig.31.9 : 12854 και Fig.31.10 : 12854). Εκτός Αιγαίου, παράλληλο της δικτυωτής διακόσµησης σε

σφονδύλι δηµοσιεύεται από τα προϊστορικά επίπεδα της Αφροδισιάδας (Joukowsky 1986, 376, εικ.

312, 2).

Πίνακας διακόσµησης σφονδυλιών Κουκονησιού (ΜΕΧ)

Βασικό σχέδιο διακόσµησης Αριθµός καταλόγου
Ενάλληλες γωνίες 839, 846, 848, 851, 853, 856, 862, 876, 892, 895
Τόξα ενάλληλα 832, 835, 854, 855, 881
Τόξα διάγραµµα 893, 900, 927, 926, 840
Ενάλληλα / διάγραµµα τόξα 902
Στικτές οπές 857
Συνεχή τρίγωνα ("τεθλασµένη") 843, 849
Ακτινωτές εγχαράξεις 863
Αµυχές 904
Οµάδες παράλληλων εγχαράξεων 875
∆ιχαλωτή εγχάραξη 837
∆ικτυωτό 899
∆ιάγραµµα τρίγωνα 850 

Αποφλοιώσεις και αποτµήσεις στο περιχείλωµα της οπής στο ένα άκρο ή στην τροπίδωση

του αµφικωνικού ή του κωνικού σώµατος, είτε στην κοιλότητα της οπής στα σφονδύλια µε κοίλο

άκρο, παρουσιάζουν σαφώς 30 από τα 77 σφονδύλια του υποσυνόλου αυτού. Αυτές οι φθορές που

θεωρούνται ως ίχνη χρήσης είναι ενδεικτικά µίας εντατικής εκµετάλλευσης του σφονδυλιού, χωρίς

να σηµαίνει ότι τα υπόλοιπα σφονδύλια που δεν φέρουν τέτοια ίχνη δεν έχουν χρησιµοποιηθεί. Τα

σηµάδια  αυτά  απαντούν  σε  σφονδύλια  ανεξαρτήτως  τύπου,  µεγέθους  και  προέλευσης.  Από  την

τοµή 2 ξεχωρίζουν 12 σφονδύλια που φέρουν τέτοιου είδους φθορές και είναι κατά πλειοψηφία

αµφικωνικού τύπου, αλλά δεν λείπουν οι φθορές και από παραδείγµατα του  κωνικού  τύπου. Τα

µεγέθη τους ποικίλουν από πολύ µικρά έως πολύ µεγάλα (αρ.κατ.  832, 835, 836, 838, 839, 840,

846, 848, 849, 851, 857, 862). Στην τοµή 3 τέσσερα σφονδύλια φέρουν ευδιάκριτες φθορές στην

επιφάνειά  τους,  τύπων  αµφικωνικού  αλλά  και  σφαιροειδούς,  και  µεγεθών  µικρών  έως  µεσαίων

(αρ.κατ. 872, 873, 876, 882). Τρία σφονδύλια από  την  τοµή  5, και  τα  τρία  αµφκωνικά,  τα  δύο

µικρού µεγέθους και το τρίτο µεγάλου µεγέθους, φέρουν ίχνη χρήσης (αρ.κατ.  891-893). Από τα

σφονδύλια της τοµής 7, οι φθορές αυτές παρατηρούνται σε δύο αντικείµενα, αµφικωνικά (αρ.κατ.

895-896).  Τρία  σφονδύλια  από  την  τοµή  8  φέρουν  αντίστοιχα  σηµάδια  φθοράς,  τα  δύο

αµφικωνικού και το τρίτο κωνικού τύπου, µικρού και µεσαίου µεγέθους (αρ.κατ. 904,  909, 910).

Τέλος  από  τα  σφονδύλια  της  τοµής  9  έντονα  ίχνη  χρήσης  παρουσιάζουν  έξι  σφονδύλια,

αµφικωνικού και κωνικού τύπου, µικρού, µεσαίου και µεγάλου µεγέθους (αρ.κατ.  911, 914,  915,

918, 920, 927). 
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γ. Μετρολογία (Πίνακας  Γραφηµάτων 4.12.β)

Η µετρολογική ανάλυση έγινε επί συνόλου 58 ακεραίων και σχεδόν ακεραίων σφονδυλιών

(75% του Μεσοχαλκού υποσυνόλου).

∆ιάµετρος

Το  εύρος  των τιµών  διαµέτρου  ξεκινά  από  τα  1,8 και  φτάνει  στα  4,7 εκ. Η  µεγαλύτερη

συγκέντρωση τιµών παρατηρείται µεταξύ 2,6 και 3 εκ. Η συχνότερα επαναλαµβανόµενη τιµή είναι

των 2,9 εκ. 

Βάρος

Το εύρος των τιµών βάρους ξεκινά από τα 3,1 και φτάνει στα 47 γραµµάρια. Η µεγαλύτερη

συγκέντρωση τιµών παρατηρείται µεταξύ 10,1 και 15 γραµµαρίων. Οι συγκεντρώσεις στις λοιπές

οµάδες τιµών είναι αρκετά µικρότερες.

Ύψος

Το φάσµα των τιµών ύψους σε αυτό το υποσύνολο ξεκινά από τα 0,9 και φτάνει στα 3,6 εκ.

Η  µεγαλύτερη  συγκέντρωση  είναι  µεταξύ  των  1,6  και  2  εκατοστών,  ενώ  η  συχνότερα

επαναλαµβανόµενες τιµές είναι των 1,7 / 1,8 / 2 εκ.

∆ιάµετρος οπής

Σε  αυτό  το  υποσύνολο  οι  διάµετρο  της  οπής  κυµαίνονται  από  0,4  ως  1  εκατοστό.  Οι

περισσότερες ωστόσο έχουν την τιµή των 0,5 εκ.

Τα  γραφήµατα  του  Πίνακα  4.12.β  απεικονίζουν  τις  διακυµάνσεις  των  διαστάσεων  των

σφονδυλιών  και  τις  ποσότητες  ανά  οµάδα  τιµών.  Από  την  κατανοµή  των  σφονδυλιών  σε

λειτουργικούς  τύπους  και  το  πλέγµα  τιµών  διαµέτρου  και  βάρους,  όπως  απεικονίζονται  στα

παραπάνω  γραφήµατα,  παρατηρείται  µία  ποικιλία  µεγεθών  στο  δείγµα  της  Μέσης  Εποχής  του

Χαλκού. Το φάσµα των λειτουργικών τύπων ξεκινά από τον 4α, που αντιστοιχεί σε πολύ µικρό

µέγεθος, και φτάνει ως τον λειτουργικό τύπο 10ι. Ουσιαστικά όµως συγκεντρώσεις παρατηρούνται

στις περιοχές του φάσµατος µέχρι τον λειτουργικό τύπο 8η, οι οποίες µάλιστα οµαδοποιούνται. Τα

πολύ µεγάλα σφονδύλια αποτελούν εξαίρεση, όπως υποδηλώνουν οι µεµονωµένες περιπτώσεις των

λειτουργικών τύπων 9η και 10ι. 

Ο συνηθέστερος λειτουργικός τύπος στο δείγµα είναι ο 6γ, ένας τύπος που αντιστοιχεί σε
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σχετικά µικρό µέγεθος. Μαζί µε τους λειτουργικούς τύπους 6β και 6δ συνιστούν µία οµάδα που

αντιστοιχεί  σε  σχετικά  µικρά  µεγέθη,  κατάλληλα  για  το  γνέσιµο  λεπτών  κλωστών.  Σηµαντική

συγκέντρωση παρατηρείται όµως και σε µικρότερα µεγέθη, όπως φαίνεται από τις ποσότητες των

λειτουργικών τύπων 4α έως 5γ, αλλά και στα µεσαία µεγέθη (λειτουργικοί τύποι 7γ ως 7ζ) και τα

σχετικά µεγάλα (λειτουργικοί τύποι 8ε ως 8η). Τεκµηριώνεται εποµένως µία ποικίλη, ως προς την

ποιότητα  πρώτων  υλών  και  προϊόντων,  νηµατουργική  παραγωγή,  µε  έµφαση  όµως  µάλλον  στα

λεπτότερα νήµατα.  

δ. Συσχετισµός µεγεθών / τύπων

Ο  αµφικωνικός  τύπος  έχει  τα  ευρύτερα  φάσµατα  τιµών  και  στις  τρεις  συνιστώσες  του

µεγέθους. Όπως φαίνεται από τον πίνακα ο οποίος συνοψίζει τις τιµές των ακεραίων και σχεδόν

ακεραίων αντικειµένων, τα αµφικωνικά σφονδύλια κατασκευάζονταν σε µεγέθη από πολύ  µικρά

έως µεγάλα, και ο τύπος προφανώς  µπορούσε να λειτουργήσει µε διαφορετικές ποιότητες ίνας και

χρησιµοποιούταν  για  το  γνέσιµο  πολλών  ποιοτήτων  νηµάτων.   Ο  κωνικός  τύπος  παρουσιάζει

επίσης  διευρυµένα  φάσµατα  τιµών,  αν  και  λίγο  στενότερα  από  εκείνα  του  αµφικωνικού.  Στην

περίπτωση  της  διαµέτρου  η  διαφορά  είναι  σχεδόν  αµελητέα  από  τις  αντίστοιχες  τιµές  του

αµφικωνικού τύπου. Το φάσµα τιµών βάρους µαρτυρεί ότι ο κωνικός τύπος κατασκευαζόταν µεν σε

εξίσου  µεγάλη  ποικιλία  µεγεθών  µε  τον  αµφικωνικό,  αλλά  τα  όρια  του  φάσµατος  είναι

µετακινηµένα  ελαφρώς  προς  µικρότερες  τιµές,  δηλαδή  ο  τύπος  αυτός  αφ'ενός  µπορούσε  να

χρησιµοποιηθεί για γνέσιµο ακόµη λεπτότερης κλωστής (σε σχέση µε τον αµφικωνικό), αφ'ετέρου

δεν  ήταν  κατάλληλος  για  την  παραγωγή  της  χονδρότερης  δυνατής  ποιότητας  κλωστής,  η  οποία

µπορούσε να παραχθεί µε το µεγαλύτερο και βαρύτερο αµφικωνικό σφονδύλι. Εποµένως υπάρχει

µία  ανεπαίσθητη  διαφοροποίηση  ως  προς  τη  λειτουργική  δυνατότητα  των  δύο  τύπων.  Ο

σφαιροειδής  και  ο  κυλινδρικός  τύπος  παρουσιάζουν  πολύ  στενότερα  φάσµατα  τιµών,  αλλά  θα

πρέπει  να  γίνει  υπενθύµιση  της  ασθενούς  αριθµητικής  τους  αντιπροσώπευσης  στο  δείγµα.  Ο

σφαιροειδής αν και έχει σχετικά ευρύτερο φάσµα τιµών από τον κυλινδρικό, ωστόσο οι ελάχιστες

τιµές σε όλες τις διαστάσεις καθώς και στο βάρος είναι µεγαλύτερες από τις ελάχιστες τιµές του

αµφικωνικού και κωνικού τύπου. Εποµένως ο σφαιροειδής τύπος µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για

την  παραγωγή  ποικίλων  νηµατουργικών  προϊόντων,  ωστόσο  δεν  ήταν  ο  κατάλληλος  για  τα

λεπτότερα  νήµατα.  Τέλος  για  τον  κυλινδρικό  τύπο  θα  πρέπει  να  επισηµανθεί  ότι  µόνο  δύο

παραδείγµατά  του  περιλαµβάνονται  στο  ΜΕΧ  σύνολο,  εποµένως  το  στενότατο  φάσµα  τιµών

διαµέτρου, βάρους και ύψους οπωσδήποτε οφείλεται στην µικρή αριθµητική του αντιπροσώπευση.

Τα  φάσµατα  τιµών  στην  περίπτωση  του  κυλινδρικού  εµπίπτουν  µέσα  στα  φάσµατα  τιµών  των

υπολοίπων τύπων, και µαρτυρούν λειτουργία του τύπου για παραγωγή µέτριας ποιότητας κλωστής. 
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Θα  πρέπει  επίσης  να  σχολιαστεί  το  φάσµα  τιµών  της  διαµέτρου  οπής.  Βάσει  των

µετρολογικών στοιχείων µπορούµε να εικάσουµε την χρήση αδραχτιών λεπτών όσο και παχύτερων.

Τα  λεπτότερα  αδράχτια  που  τεκµηριώνονται  στον  οικισµό  βάσει  του  εξεταζόµενου  υλικού,

συνάγονται από τρία ακέραια, ακόσµητα σφονδύλια µε τιµές διαµέτρου οπής 0,3 εκ. (ελάχιστη) ως

0,4  εκ.  (µέγιστη)  τα  οποία  εµπίπτουν  στον  αµφικωνικό  ασυµµετρικό  τύπο,  διαφορετικών

παραλλαγών, και βρέθηκαν και τα τρία στην τοµή 3 (αρ.κατ. 892 – 93 και 906). Τα δύο από αυτά

εµπίπτουν στην ίδια τάξη µεγέθους µε βάρη από 4 ως 4,5 γρ.  ενώ το τρίτο είναι µεγαλύτερο, µε

βάρος 13,2 γρ. Αντίθετα, τα χοντρότερα αδράχτια του οικισµού συνάγονται από δύο σφονδύλια µε

τιµές διαµέτρου οπής 0,8 (ελάχιστη) έως 0,9 εκ. (µέγιστη). Το ένα από τα δύο είναι ακόσµητο και

βρέθηκε  στην  τοµή  9,  το  άλλο  διακοσµηµένο  από  την  τοµή  2.  Είναι  και  τα  δύο  αµφικωνικά

ασυµµετρικά µε κοίλο άκρο, αλλά το διακοσµηµένο είναι πεπιεσµένης παραλλαγής. Στο µέγεθος

διαφέρουν  σηµαντικά  παρά  το γεγονός  ότι και  τα δύο ανήκουν σε τάξεις  µεγάλων µεγεθών.  Το

διακοσµηµένο ωστόσο είναι το βαρύτερο των δύο.  

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις παρατηρήσεις : 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ

ΑΜΦΙΚΩΝΙΚΟΣ 1,8 έως 4,7 4 έως 47 1,2 έως 3,6
ΚΩΝΙΚΟΣ 1,9 έως 4 3,1 έως 39,5 0,9 έως 2,8
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟΣ 2,7έως 2,8 14,3 έως 18,1 1,8 έως 2,1
ΣΦΑΙΡΟΕΙ∆ΗΣ 2,4 έως 3,5 11,9 έως 33 2,3 έως 2,9

ε. ∆ιασπορά

Τα 77 σφονδύλια του Κουκονησιού που περιλαµβάνονται στον κατάλογο της διατριβής και

αποδίδονται  στη  Μεσοχαλκή  φάση  του  οικισµού  προέρχονται  από  τις  τοµές  2,3,5,7,8  και  9

(ενδεικτικά, εικ. 43). Οι χώροι στους οποίους βρέθηκαν ήταν άλλοτε καλύτερα διευκρινισµένοι και

άλλοτε  σωζόµενοι  αποσπασµατικά,  σε  βαθµό  που  δεν  επιτρέπει  την  διεξαγωγή  ασφαλών

συµπερασµάτων για την ακριβή χωροθέτηση των σφονδυλιών69.  Η διασπορά των σφονδυλιών του

δείγµατος της Μέσης Εποχής του Χαλκού έχει ως εξής :

Τοµή 2 – Αψιδωτό κτίριο µε πίθους 

Από την τοµή 2 µε βεβαιότητα εµπίπτουν στον ορίζοντα της Μέσης Εποχής του Χαλκού 29

σφονδύλια.  Στην  περιοχή  αυτή  βρέθηκαν  κατάλοιπα  αψιδωτού  κτιρίου  µε  δωµάτιο  όπου

69 Οι  πληροφορίες  για  τις  τοµές,  τα  κτίρια,  τις  κατασκευές  και  τα  στρώµατα  αντλήθηκαν  από  προκαταρκτικές

δηµοσιεύσεις του ανασκαφέα και από τα ηµερολόγια της ανασκαφής που φυλάσσονται στο αρχείο της Ακαδηµίας

Αθηνών
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εντοπίστηκαν εντοιχισµένα πιθάρια (“Χώρος  Πίθων Α”), και  εκτός  του  κτιρίου  δρόµος. Επίσης,

ένας  µεγάλος  λιθοσωρός  εντοπίστηκε  στο  νοτιοανατολικό  τµήµα  της  τοµής,  ως  αποτέλεσµα

καταστροφής  κάποιου  τοίχου.  Μεγάλο  τµήµα  του  οικισµού  σε  αυτήν  την  περιοχή  είναι

διαταραγµένο από το “Συµµαχικό όρυγµα” του πρώτου παγκοσµίου πολέµου. Σηµεία αναφοράς για

την κατανοµή των σφονδυλιών είναι το αψιδωτό κτίριο και ο λιθοσωρός, καθώς και η λεγόµενη

"περιοχή των Πίθων" εντός του αψιδωτού. 

Από επιφανειακά, ανώτερα στρώµατα, και εποµένως όχι εγγραφόµενα σε καλά διατηρηµένα

κτιριακά κατάλοιπα, προήλθαν τα σφονδύλια των στρώσεων 1 και 2, σε συνάφειες µε κεραµική

χαρακτηριστική της Καστανής φάσης της Πολιόχνης (ηµερολόγιο ανασκαφής 1994, 22-23/9/1994)

(αρ.κατ.  837 –  846).  Συνολικά  αυτά  είναι  10,  εκ  των  οποίων  επτά  έχουν  καλή  διατήρηση.

∆ιαπιστώνεται  συνύπαρξη  διαφορετικών τύπων  και  µεγεθών. Οκτώ είναι  αµφικωνικά,  ένα είναι

σφαιροειδές και ένα είναι κωνικό. Πέντε ανάµεσά τους είναι διακοσµηµένα. Τα καλοδιατηρηµένα

εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους 6γ, 6γ, 4β, 8ζ, 8η, 7ζ, 7δ (κατά αύξοντα αριθµό καταλόγου).

Εποµένως  διαπιστώνονται  σε  αυτή  τη  συγκέντρωση  σφονδύλια  µε  µεγέθη  µικρά,  µεσαία  και

σχετικά µεγάλα, κατάλληλα δηλαδή για παραγωγή νηµάτων πολλών διαφορετικών ποιοτήτων.

Στη στρώση 3 εντοπίστηκε δάπεδο. Από το δάπεδο αυτό, το οποίο ανήκε σε Μεσοχαλκό

κτίριο,  περισυνελλέγησαν  τρία  σφονδύλια  (αρ.κατ.  842 -  844). Το  ένα  µόνο  είναι  ακέραιο  και

µεγάλου µεγέθους (λειτουργικός τύπος 8η). Το ένα από τα δύο αποσπασµατικά είναι διακοσµηµένο.

Ένα σφονδύλι σφαιροειδές, σε καλή κατάσταση, σχετικά µεγάλου µεγέθους (λειτουργικός

τύπος 7ζ) προέρχεται από την στρώση 4 της τοµής, αλλά δεν είναι σαφές το περιβάλλον εύρεσης

(αρ.κατ. 845). 

Τα  αντικείµενα  µε  αρ.κατ.  846 –  849 βρέθηκαν  στο  λιθοσωρό.  Τα  τρία  είναι  σε  καλή

κατάσταση διατήρησης, αµφικωνικά και διακοσµηµένα, και εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους

7δ, 6δ και 6γ.  Το τέταρτο είναι αποσπασµατικό, αδιάγνωστου τύπου. 

Από  τη  στρώση  7 της  περιοχής  όπου  “ως  επί  το  πλείστον  είχαν  επέµβει  οι  Σύµµαχοι”

(ηµερολόγιο  ανασκαφής  1994, σελ.131),  προέρχονται  πέντε σφονδύλια  του  καταλόγου  (αρ.κατ.

850-854).  Μόνο  τα  δύο  από  αυτά  είναι  σε  καλή  κατάσταση  διατήρησης,  και  τα  οποία  είναι

διαφορετικού  µεγέθους  (λειτουργικοί  τύποι  6γ  και  8ε).  Ως  προς  την  τυπολογία,  τα  δύο  είναι

αµφικωνικά  και  τα  τρία  κωνικά  µε  κεκλιµένο  ώµο  και  κοιλότητα.  Τέσσερα  από  τα  πέντε  είναι

διακοσµηµένα.

Από αδιατάρακτο σηµείο της περιοχής του Μεσοχαλκού κτιρίου προέκυψε το σφονδύλι µε

αρ.κατ. 855, ακέραιο, κωνικό, διακοσµηµένο και µικρού µεγέθους (λειτουργικός τύπος 6β). Στην

ίδια περιοχή βρέθηκαν και τα σφονδύλια µε αρ.κατ. 856-857, αλλά λίγο βαθύτερα, το πρώτο κάτω

από δάπεδο (“δάπεδο ∆”, ηµερολόγιο ανασκαφής 1994, σελ. 229), το  δεύτερο δίπλα στον νότιο
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τοίχο της τοµής (“τοίχος 1”, ηµερολόγιο ανασκαφής 1994, σελ. 258). Πρόκειται για αµφικωνικά

σφονδύλια, το πρώτο αποσπασµατικό, το δεύτερο ακέραιο, διακοσµηµένα και τα δύο. Το ακέραιο

είναι το µεγαλύτερο σφονδύλι του Μεσοχαλκού υποσυνόλου (λειτουργικός τύπος 10ι). 

Από την περιοχή των πίθων, και συγκεκριµένα από το επίπεδο του δαπέδου, σύµφωνα µε τις

πληροφορίες  του  ηµερολογίου  ανασκαφής  (ηµερολόγιο  ανασκαφής  1994,  σελ.  299,  309)

προέρχονται  άλλα  δύο σφονδύλια (αρ.κατ. 861-862). Είναι αµφικωνικά, το ένα από τα δύο είναι

διακοσµηµένο, αλλά αποσπασµατικό, το άλλο ακέραιο µεγάλου  σχετικά µεγέθους  (λειτουργικός

τύπος 8στ). 

Τέλος,  ένα ακόµη σφονδύλι  του  ορίζοντα  της  Μέσης  Εποχής  του  Χαλκού  βρέθηκε  στην

τοµή  2,  στην  παρειά  της  περιοχής  των  πίθων  και  σε  βάθος  αντίστοιχο  µε  αυτούς  (ηµερολόγιο

ανασκαφής  1995, σελ.6).  Πρόκειται  για  ακέραιο,  αµφικωνικό,  διακοσµηµένο  σφονδύλι  σχετικά

µεγάλου µεγέθους (λειτουργικός τύπος 8η, αρ.κατ. 863). 

Τοµή 3 - “Μεγαροειδές” κτίριο της Μέσης Εποχής του Χαλκού

Από  την  περιοχή  του  κτιρίου  αυτού  προέρχονται  15  σφονδύλια  του  καταλόγου,  και

συγκεκριµένα από το εσωτερικό του λεγόµενου “Χώρου Ι" ο οποίος είχε δύο φάσεις εγκατάστασης

που διακρίθηκαν από δάπεδο που είχε σφραγίσει την παλαιότερη και ορίσει τη νεότερη.

Από  τη  νεότερη  φάση  προέκυψαν  επτά  σφονδύλια  (αρ.κατ.  871-877).  Τα  τέσσερα  είναι

ακέραια και τα τρία αποσπασµατικά. Πέντε από αυτά είναι αµφικωνικά, ένα είναι σφαιροειδές και

ένα  παραµένει  τυπολογικώς  αδιάγνωστο.  ∆ύο  είναι  διακοσµηµένα.  Τα  καλοδιατητηρµένα

σφονδύλια αυτής της οµάδας εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους 4α, 5α, 5γ, και 7στ. Πρόκειται

δηλαδή κυρίως για µικρά µεγέθη, αλλά και για ένα µεγάλο µέγεθος. 

Στην παλαιότερη φάση κατοίκησης εµπίπτουν οκτώ σφονδύλια (αρ.κατ. 878 - 885) τα οποία

όµως  διακρίνονται  περαιτέρω  σε  δύο  στρώµατα  καταστροφής  που  διαφοροποιούνται  από  δύο

αλλεπάλληλα  δάπεδα  (“δάπεδα  Α και  Β”,  ηµερολόγιο  ανασκαφής  1995,  27/10/1995).  Από  το

“δάπεδο Α” προέρχονται τέσσερα σφονδύλια του καταλόγου (αρ.κατ. 878 - 881). Είναι ακέραια, τα

δύο αµφικωνικά και τα άλλα δύο κωνικά, και εµπίπτουν στους λειτουργικούς τύπους 7ε, 6γ, 6γ και

4α.  Το µικρότερο σφονδύλι είναι και το µοναδικό διακοσµηµένο (αρ.κατ. 881). Στο “δάπεδο Β”

βρέθηκαν τέσσερα σφονδύλια (αρ.κατ. 882 – 885). ∆ύο είναι ακέραια και δύο αποσπασµατικά. ∆ύο

είναι αµφικωνικά, ένα κυλινδρικό και ένα σφαιροειδές. Κανένα δεν είναι διακοσµηµένο. Τα δύο

ακέραια εµπίπτουν στον ίδιο λειτουργικό τύπο 6γ.

 
Τοµή 5 - “Μεγαροειδές” κτίριο

Νότια  της  τοµής  3 µε  το  µεγαροειδές  κτίριο  ανασκάφθηκε  η  τοµή  5 στην  οποία  επίσης

296



βρέθηκαν κατάλοιπα µεγαροειδούς κτίσµατος της όψιµης  αλλά και της πρώιµης Μέσης Εποχής

του  Χαλκού  (Μπουλώτης  1997,  246,  248).  Στην  τοµή  εντοπίστηκαν  τέσσερεις  χώροι.  Τρία

σφονδύλια βρέθηκαν στον “Χώρο Ι” και τρία στον “Χώρο IV” ( αρ.κατ. 890 - 894, 902) (εικ. 56γ). 

Από  δύο  διαφορετικά,  αλλεπάλληλα  δάπεδα  (στρώση  3  και  στρώση  8  αντίστοιχα)  του

“Χώρου Ι” προήλθαν τα σφονδύλια µε αρ.κατ. 890 και 891. Είναι και τα δύο σε καλή κατάσταση

διατήρησης, το ένα σφαιροειδές, το άλλο αµφικωνικό µε κοιλότητα, και τα δύο ψηλών αναλογιών.

Κανένα δεν είναι διακοσµηµένο. Στο µέγεθος διαφέρουν, καθώς το ένα εµπίπτει στο λειτουργικό

τύπο 6γ και το άλλο στο λειτουργικό τύπο 8ζ. 

Το υπ'αρ.κατ. 892 βρέθηκε σε στρωµατογραφική τοµή που έγινε στα ανατολικά του "Χώρου

Ι",  κατά  µήκος  τοίχου,  για  την  εξακρίβωση  της  οικοδοµικής  ιστορίας  του  κτιρίου  (ηµερολόγιο

ανασκαφής  1996, 2/11/96). Πρόκειται για ακέραιο, αµφικωνικό σφονδύλι µε κοιλότητα στο ένα

άκρο, διακοσµηµένο και µικρό (λειτουργικός τύπος 5β).  

Το υπ'αρ.κατ. 902 βρέθηκε στο στρώµα σφράγισης  του  υποκείµενου  χώρου, δηλαδή στο

στρώµα  διαµόρφωσης  της  περιοχής  όπου  διαµορφώθηκε  ο  "Χώρος  Ι"  (ηµερολόγιο  ανασκαφής

2002, 26/9/2002). Είναι ακέραιο, αµφικωνικό, διακοσµηµένο και µικρό (λειτουργικός τύπος 5β). Τα

υπ'αρ.κατ. 893 και 894 προήλθαν από  το “Χώρο IV” στα ανατολικά του “Χώρου Ι”. Το πρώτο, που

βρέθηκε  κοντά  σε  θύρα,  είναι  ακέραιο,  αµφικωνικό,  διακοσµηµένο  και  µικρού  µεγέθους

(λειτουργικός  τύπος  5β).  Το  δεύτερο  είναι  σχεδόν  ακέραιο, αµφικωνικό,  αλλά  πολύ  µεγαλύτερο

(λειτουργικός  τύπος  8η)  το  οποίο  σύµφωνα  µε  το  ηµερολόγιο  ανασκαφής  βρέθηκε  σε  στρώµα

καταστροφής  το  οποίο  έδινε  “εικόνα  µπαζώµατος”  και  ενέπιπτε  σε  “πρωϊµότερη  µα  σαφώς

Μεσοχαλκή φάση” (ηµερολόγιο ανασκαφής 2001, 2/10/2001 και 4/10/2001). 

Τοµή 7 - “Χώρος   V  ” 

Από έναν χώρο της τοµής 7 επονοµαζόµενο ως “Χώρο  V” προέρχονται επτά αντικείµενα

του καταλόγου που εµπίπτουν στον ορίζοντα της Μέσης Εποχής του Χαλκού (αρ.κατ. 895 - 901).

Ένα από  αυτά  είναι  εξαιρετικά  αποσπασµατικό  και  φέρει  διακοσµητικό  σχέδιο  µοναδικό  για τα

δεδοµένα  των  σφονδυλίων  του  καταλόγου  της  διατριβής  :  πρόκειται  για  δύο  περίπου  κάθετες

µεταξύ  τους  “ζώνες”,  η  µία  από  τις  οποίες  έχει  εσωτερικά  δικτυωτό,  ενώ  η  άλλη  είναι  απλώς

διάγραµµη (αρ.κατ. 899).  Υπάρχουν άλλα δύο αποσπασµατικά σφονδύλια στην οµάδα αυτή, και τα

υπόλοιπα τέσσερα έχουν καλό βαθµό διατήρησης. ∆ιακόσµηση φέρουν άλλα δύο από αυτά. 

Από τα επτά αντικείµενα τα τέσσερα (αρ.κατ. 898 - 901) βρέθηκαν σε δάπεδο της πρώιµης

Μεσοχαλκής  φάσης  του  χώρου  (“δάπεδο Ε”,  ηµερολόγιο ανασκαφής  2002, 23/9/2002) : τα δύο

είναι  ακέραια  αµφικωνικά,  διαφορετικού  µεγέθους  (λειτουργικοί  τύποι  5β  και  7ζ)  και  το  ένα

εξ'αυτών  είναι  διακοσµηµένο.  Τα  άλλα  δύο  είναι  αποσπασµατικά  (εκ  των  οποίων  το  ένα  είναι
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εκείνο µε τη σπάνια διακόσµηση δικτυωτού). Τα υπόλοιπα σφονδύλια του “Χώρου V” είναι και τα

τρία αµφικωνικά, εκ των οποίων τα δύο σε καλή κατάσταση διατήρησης, ακόσµητα, και σχετικά

µεγάλου µεγέθους (λειτουργικοί τύποι 7ε και 7ζ). Το τρίτο είναι αποσπασµατικό και διακοσµηµένο.

Αυτά τα τρία σφονδύλια βρέθηκαν σε ανώτερες στρώσεις εποµένως είχαν αποτεθεί κατά την ώριµη

Μεσοχαλκή φάση του κτιρίου. 

Τοµή 8 – “Χώροι   XV   / µεταξύ Ι  X  -  X   /   VIII   /   IX  ” 

Από την τοµή 8 προέρχονται έξι σφονδύλια του καταλόγου (αρ.κατ. 904 - 905, 907-910). 

Ο "Χώρος XV" της τοµής 8 χαρακτηρίστηκε ως ηµι-υπαίθριος / ηµι-στεγασµένος και πήρε

συµβατικά  την  ονοµασία  “Πιθεών”  εξαιτίας  πιθαριών  που  βρέθηκαν  σε  αυτόν  (ηµερολόγιο

ανασκαφής  2004).  Από  το  εσωτερικό  του  προέκυψαν  τρία  σφονδύλια.  Το  πρώτο  βρέθηκε  σε

περιοχή  που  ήδη  κατά  την  ανασκαφή  ερµηνεύθηκε  ως  χώρος  υφαντουργίας  δεδοµένων  των

αγνύθων  που  εντοπίστηκαν  εκεί  (ηµερολόγιο  ανασκαφής  2004,  18/10/2004).  Πρόκειται  για  το

σφονδύλι  µε  αρ.κατ.  908, σχεδόν  ακέραιο,  αµφικωνικό  µε  κοίλο  άκρο,  ακόσµητο,  και  σχετικά

µικρού  µεγέθους  (λειτουργικός  τύπος  6γ).  Το  δεύτερο  είναι  ένα  ακέραιο  σφονδύλι,  κωνικό  µε

κεκλιµένο  ώµο  και  κοίλο  άκρο,  ακόσµητο   που  εµπίπτει  στον  ίδιο  λειτουργικό  τύπο  6γ

(αρ.κατ.909).  Στο  ίδιο  δωµάτιο  αλλά  σε  βαθύτερη  στρώση  (ΧV-B) που  κατά  πάσα  πιθανότητα

αντιστοιχεί σε πρωϊµότερη φάση χρήσης του χώρου, αλλά πάντα εντός του ορίζοντα της Μέσης

Εποχής του Χαλκού (ηµερολόγιο ανασκαφής 2005, 13/10/2005) βρέθηκε το σφονδύλι µε αρ.κατ.

910. Αυτό είναι αµφικωνικό µε κοίλο άκρο, πεπιεσµένο, ακόσµητο και  µικρότερο σε µέγεθος από

τα δύο προηγούµενα (λειτουργικός τύπος 5α). 

Άλλα τρία σφονδύλια του καταλόγου βρέθηκαν στην τοµή 8 και προέρχονται αντίστοιχα

από τους χώρους ΙΧ-Χ, VIII και ΙΧ. Συγκεκριµένα :

α) η περιοχή µεταξύ των χώρων ΙΧ – Χ ήταν µάλλον λιθόστρωτος, εξωτερικός χώρος (ηµερολόγιο

ανασκαφής 2002, 3/10/2002) και από αυτόν προέκυψε το σφονδύλι µε αρ.κατ. 904, το οποίο είναι

σχεδόν ακέραιο, αµφικωνικό µε κοίλο άκρο, µε υποτυπώδη διακόσµηση και εµπίπτει και αυτό στο

λειτουργικό τύπο 6γ

β)  στον  χώρο  VIII,  εσωτερικό,  αλλά  σαφώς  µικρό  σε  σχέση  µε  άλλα  δωµάτια  (ηµερολόγιο

ανασκαφής 26/9/2002) βρέθηκε το σφονδύλι µε αρ.κατ. 905, ένα ακέραιο αµφικωνικό, ακόσµητο

σφονδύλι µεγάλου µεγέθους (λειτουργικός τύπος 8στ)

γ) και πάλι σε εσωτερικό χώρο (IV) όπου βρέθηκε πληθώρα οστράκων από πιθοειδή και µαγειρικά

σκεύη (ηµερολόγιο ανασκαφής 1/1/2002) σε δάπεδο µε ίχνη καύσης εντοπίστηκε το σφονδύλι µε

αρ.κατ.  907, ακέραιο,  αµφικωνικό,  ακόσµητο,  που  εµπίπτει  στο  λειτουργικό  τύπο  6γ,  όπως  και

άλλα τρία σφονδύλια από αυτήν την τοµή.
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Τοµή 9 – Αρχιτεκτόνηµα

Συνολικά 14 σφονδύλια του καταλόγου βρέθηκαν σε Μεσοχαλκά επίπεδα της τοµής 9, σε

ένα κτίριο της όψιµης Μεσοχαλκής φάσης που αποκαλύφθηκε στην περιοχή αυτή. 

∆ύο σφονδύλια της τοµής 9 βρέθηκαν, το ένα στο “Χώρο IV” (αρ.κατ. 910) και το άλλο στο

δάπεδο  του  "Χώρου  ΙΙΙ"  (αρ.κατ.912).  Το  πρώτο  είναι  ακέραιο,  αµφικωνικό  µε  κοίλο  άκρο,

ακόσµητο  και  σχετικά  µεγάλου  µεγέθους  (λειτουργικός  τύπος  8ε).  Το  άλλο  είναι  σφαιροειδές,

ψηλών αναλογιών, ακόσµητο και αποσπασµατικό.

Από τον µεγάλο, επιµήκη, πιθανώς υπαίθριο “Χώρο Ι” (ηµερολόγιο ανασκαφής 12/10/2005)

προέρχονται δέκα σφονδύλια (αρ.κατ. 913-922). Στην επιφανειακή στρώση βρέθηκαν τα τρία από

αυτά. Είναι και τα τρία ακέραια, αµφικωνικά, ακόσµητα και µεσαίου ή σχετικά µεγάλου µεγέθους

(λειτουργικοί  τύποι   7ε,  8στ,  8στ,  αρ.κατ.  913-915).  ∆ιαστρωµατωµένο  ακριβώς  κάτω  από  την

επιφανειακή  στρώση,  στον  ίδιο  χώρο,  βρέθηκε  το ακέραιο,  κυλινδρικό,  ακόσµητο  σφονδύλι  µε

αρ.κατ. 916, λίγο µικρότερο από τα προηγούµενα (λειτουργικός τύπος 6δ). Σε βαθύτερη στρώση

όπου  εντοπίστηκε  δάπεδο  (“δάπεδο  Α”,  ηµερολόγιο  ανασκαφής  18/10/2005)  βρέθηκαν  έξι

σφονδύλια  του  καταλόγου  (αρ.κατ.  917-922).  Όλα  είναι  σε  καλή  κατάσταση  διατήρησης  και

εµπίπτουν στον κωνικό τύπο, σε διάφορες παραλλαγές.  Τα µεγέθη τους ποικίλουν από πολύ µικρά

έως σχετικά µεγάλα (λειτουργικοί τύποι 6γ, 6γ, 8η, 7γ και 5β).

Από καθαρισµό τοίχου στα νότια των χώρων ΙΙ – ΙΙΑ προέκυψαν δύο ακέραια σφονδύλια:

είναι και τα δύο αµφικωνικά, ψηλών αναλογιών, διακοσµηµένα µε το ίδιο σχέδιο (διάγραµµα τόξα).

Εµπίπτουν στον ίδιο λειτουργικό τύπο (5β) που αντιστοιχεί σε µικρό µέγεθος. 

στ΄. Σχολιασµός

Στο Κουκονήσι τεκµηριώνεται µία εκτεταµένη χρήση του  αδραχτιού  µε σφονδύλι για το

γνέσιµο  κλωστών  απαραίτητων  για  την  υφαντουργία  κατά  τη  Μέση  Εποχή  του  Χαλκού.

Τουλάχιστον  77  σφονδύλια  εµπίπτουν  στο  Μεσοχαλκό  ορίζοντα  τα  οποία  βρέθηκαν  στους

περισσότερους αποκαλυφθέντες µέχρι σήµερα χώρους του οικισµού. 

Ποικιλία χαρακτηρίζει τα εξαρτήµατα του αδραχτιού ως προς τη µορφή τους και ως προς το

µέγεθός  τους.  Συνυπάρχουν  κυρίως  ο  αµφικωνικός  και  ο  κωνικός  τύπος,  αλλά  δε  λείπουν  λίγα

δείγµατα του σφαιροειδούς και του κυλινδρικού. Παρουσιάζουν όµως παραλλαγές που έχουν σαν

αποτέλεσµα να διαµορφώνεται µία εικόνα όχι αυστηρής τυπολογικής οµοιογένειας. Τα σφονδύλια

του Κουκονησιού παρουσιάζουν σε µεγάλο βαθµό ιδιαίτερες διαµορφώσεις των άκρων όπως είναι

η κοιλότητα. Η διαµόρφωση “κολλάρου” συνολικά απαντά µόνο σε µία περίπτωση, συνιστώντας
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µάλλον  εξαίρεση.  Ως  προς  τις  αναλογίες  του  σώµατος,  υπερτερούν  αριθµητικά  τα  υψηλά

σφονδύλια σε αυτό το δείγµα.

Η διακοσµητική τάση η οποία εκδηλώνεται µε την εγχάραξη ποικίλων σχεδίων στο 40%

περίπου  των  σφονδυλιών,  µαρτυρεί  µία  ελευθερία,  πιθανώς  µία  προσωπική  αισθητική,  στις

κατασκευαστικές επιλογές του νηµατουργικού εξαρτήµατος. Τα διακοσµητικά σχέδια, µε εξαίρεση

το δικτυωτό, έχουν παράλληλα στο σύνολο σφονδυλιών της Τροίας που δηµοσιεύθηκαν από τον

Blegen, από τη φάση Τροία ΙΙ έως τη φάση Τροία VI κυρίως (Blegen 1950, Blegen 1951, Blegen

1953). Επίσης, όπως φάνηκε στα σχετικά υποκεφάλαια, η τάση για διακόσµηση των σφονδυλιών

επιβιώνει και σε άλλους  οικισµούς της Μέσης Εποχής του Χαλκού (Ακρωτήρι Θήρας, Αγία Ειρήνη

Κέας).   Ποικιλία  παρατηρείται  και  στην  επιλογή  των  πηλών,  κρίνοντας  τουλάχιστον  από  την

µακροσκοπική παρατήρηση.

Και στο ΜΕΧ υποσύνολο του Κουκονησιού παρατηρήθηκαν οι φθορές στην επιφάνεια των

σφονδυλιών που στη βιβλιογραφία ερµηνεύονται ως ίχνη χρήσης. Σχεδόν τα µισά σφονδύλια του

δείγµατος φέρουν τέτοιου είδους ίχνη ενώ στα υπόλοιπα δεν παρατηρήθηκαν ανάλογες φθορές, µε

γυµνό τουλάχιστον οφθαλµό. Αυτή η αντίθεση ίσως θα πρέπει να αποδοθεί στο βαθµό χρήσης του

κάθε σφονδυλιού. Εφόσον δηλαδή ο κάθε χώρος έχει αποδώσει ανάµεικτα σφονδύλια µε και χωρίς

ίχνη χρήσης, είναι θεµιτό να υποθέσουµε ότι εκείνα που δεν φέρουν έντονες, εµφανείς φθορές στην

επιφάνειά τους, δεν έµειναν άθικτα, αλλά ίσως χρησιµοποιήθηκαν για λιγότερο χρονικό διάστηµα.

Από την εξέταση της κατανοµής των ιχνών αυτών ανά τύπο, µέγεθος και χώρο προέλευσης, δεν

προέκυψε καµία σύµπτωση που θα µπορούσε να σηµαίνει προτίµηση για εντατική χρήση µε βάση

τα  κριτήρια  αυτά.  Παραµένει  ζητούµενο  της  έρευνας  κατά  πόσον  η  στίλβωση  που  ενίοτε

παρατηρείται σε ορισµένα σφονδύλια είναι αποτέλεσµα στοχευµένης επεξεργασίας της επιφάνειας

κατά την κατασκευή του σφονδυλιού, ή αποτέλεσµα χρήσης και τριβής των ινών ή της κλωστής

επάνω σε αυτό. Το ερώτηµα αυτό µπορεί να απαντηθεί µόνο µέσω της πειραµατικής δοκιµής. 

Η  µετρολογική  ανάλυση  του  δείγµατος  έδειξε  καταρχάς  τη  συνύπαρξη  σφονδυλιών

διαφορετικών  µεγεθών  στις  Μεσοχαλκές  αποθέσεις  του  οικισµού.  Από  πολύ  µικρά  και  ελαφριά

σφονδύλια έως  µεγάλα  και  βαριά  χρησιµοποιούνταν  από  τον  πληθυσµό,  αν  και  αριθµητικά  στο

δείγµα υπερισχύουν τα µικρά µεγέθη, και αµέσως µετά τα µεσαία µεγέθη. Η ποσοτική κυριαρχία

του λειτουργικού τύπου 6γ, ενός λειτουργικού τύπου που αντιστοιχεί σε µέγεθος σχετικά µικρό,

υποδεικνύει την έµφαση της νηµατουργικής παραγωγής σε µία ποιότητα σχετικά λεπτής κλωστής.

∆εν ήταν όµως αµελητέα η ζήτηση σε νήµατα µεσαίου πάχους και ποιότητας, όπως φαίνεται από

την κατανοµή στο φάσµα των λειτουργικών τύπων. 

Η διασταύρωση τύπων και µεγεθών έδειξε ότι κυρίως ο αµφικωνικός αλλά και ο κωνικός

τύπος  έχουν  το  µεγαλύτερο  φάσµα  µεγεθών,  αλλά  πέραν  τούτου  δεν  παρατηρείται
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αποκλειστικότητα  µεγέθους  ανά  τύπο.  Τα  λίγα  παραδείγµατα  σφαιροειδούς  και  κυλινδρικού

φαίνεται να πλάθονταν για πιο περιορισµένη χρήση καθώς χαρακτηρίζονται από στενότερο φάσµα

µεγεθών. Εποµένως µπορεί να υποστηριχθεί ότι τα κατεξοχήν νηµατουργικά εξαρτήµατα είναι το

αµφικωνικό  και  το  κωνικό  σφονδύλι,  λειτουργικώς  κατάλληλα  για  να  χρησιµοποιηθούν  στην

παραγωγή διαφορετικών προϊόντων.

Ως  προς  την  κατανοµή  του  υλικού  στους  χώρους  του  οικισµού,  παρατηρήθηκαν

συγκεντρώσεις  ενδεικτικές  µίας  νηµατουργίας  εντατικής, όπως  για παράδειγµα στον  χώρο Ι  της

τοµής 3 και στο χώρο V της τοµής 7. Η συνύπαρξη σφονδυλιών και αγνύθων στους ίδιους χώρους

αναφέρεται  µε  επιφύλαξη  εν  όψει  της  τελικής  δηµοσίευσης.70 Ωστόσο  σε  προκαταρκτικές

δηµοσιεύσεις  επιβεβαιώνεται  η  εύρεση  αγνύθων  Μινωϊκού  τύπου  σε  ορισµένους  χώρους  του

οικισµού.71 Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία, εποµένως, µπορεί να υποστηριχθεί ότι γινόταν

παράλληλη διεξαγωγή νηµατουργίας και υφαντουργίας στους ίδιους χώρους. 

Προέκυψε  επίσης,  από  τη  µελέτη  της  διασποράς,  η  συνύπαρξη,  στους  ίδιους  χώρους,

σφονδυλιών  που  εµπίπτουν  σε  διαφορετικές  τάξεις  µεγέθους.  Αυτό  το  φαινόµενο  µπορεί  να

ερµηνευθεί  όπως  και  σε  άλλες  περιπτώσεις  νησιωτικών  οικισµών,  ως  ενδεικτικό  αφ'ενός  µίας

προσπάθειας της κάθε “µονάδας παραγωγής” για παραγωγή όλων των ποιοτήτων κλωστών που θα

ήταν απαραίτητες για µία ποικίλη υφαντουργική παραγωγή, αφ'ετέρου ως ενδεικτικό της απουσίας

αυστηρής νηµατουργικής εξειδίκευσης, µιας κατάστασης, δηλαδή, όπου η οµάδα παραγωγής ή οι

τεχνίτες/τεχνίτριες θα είχαν αναλάβει το καθήκον της παραγωγής µιας µόνος ποιότητας νήµατος. 

Συµπερασµατικά στον οικισµό της Μέσης Εποχής του Χαλκού στο Κουκονήσι της Λήµνου

η  νηµατουργία  προβάλει,  βάσει  του  δείγµατος  που  εξετάστηκε,  ως  µία  σηµαντική  βιοτεχνία

ενταγµένη στην καθηµερινότητα της κοινότητας. Τα προϊόντα, πιθανώς και οι πρώτες ύλες, πρέπει

να ήταν ποικίλα. Τα εργαλεία είναι µορφολογικώς παγιωµένα, και ελάχιστες ενδείξεις υπάρχουν για

πειραµατισµούς  τόσο  στο  σχήµα  που  έχει  το  σώµα  τους,  όσο  στις  λοιπές  παραµέτρους  της

λειτουργίας τους, και κυρίως στο βάρος : δίδεται η εικόνα µιας τεχνογνωσίας µε γερές βάσεις και

παράδοση.  Οι  επιρροές  από  την  απέναντι  Μικρασιατική  ακτή,  και  κυρίως  από  την  Τροία,

αποτυπώνονται  στη  µορφολογία  των  εργαλείων  που  χαρακτηρίζονται  από  τυπολογικά  και

διακοσµητικά στοιχεία παρόµοια µε τα αντίστοιχα ανατολικά. Έχει µεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός

ότι από το εξετασθέν, τουλάχιστον, δείγµα από την προηγούµενη φάση, της Πρώιµης Εποχής του

Χαλκού, απουσιάζουν διακοσµηµένα παραδείγµατα, τα οποία όµως στη Μέση Εποχή του Χαλκού
70 Έχει υποστηριχθεί από τον ανασκαφέα ότι η πληθώρα αποστρογγυλεµένων οστράκων µε κεντρική διαµπερή οπή που

βρέθηκαν στην ανασκαφή, είχαν χρήση υφαντικών βαρών αργαλειού (Μπουλώτης 1997, 260). Τα αντικείµενα αυτά 

χρήζουν µετρολογικής ανάλυσης για να ελεγχθεί η υπόθεση.

71 Αγνύθες “µινωϊκού” τύπου βρέθηκαν στις τοµές 3, 8 και 9 (Boulotis 2009, 185). Η συνολική τους ποσότητα δεν 

αναφέρεται αλλά τέσσερις από αυτές απεικονίζονται σε προκαταρκτική µελέτη του ανασκαφέως (Boulotis 2009, Fig. 

22).
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είναι συνηθισµένα. Εάν η εικόνα αυτή επιβεβαιωθεί κατά τη συνέχεια της ανασκαφικής έρευνας

στο  Κουκονήσι,  θα  είναι  εύλογο  να  αναρωτηθεί  κανείς,  ποιοί  παράγοντες  επηρέασαν  την

διαφοροποίηση αυτή στο νηµατουργικό εργαλειακό εξοπλισµό, ώστε το σφονδύλι του αδραχτιού να

φορτίζεται, από τη Μέση Εποχή του Χαλκού και εξής,  µε αισθητική αξία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Η  σύνθεση  των  δεδοµένων  για  τη  νηµατουργία  που  παρουσιάστηκαν  στο  προηγούµενο

κεφάλαιο, στηρίζεται στις συγκρίσεις της τυπολογίας, της µορφολογίας γενικότερα (διακόσµηση /

φροντίδα επιφάνειας), αλλά και της λειτουργικότητας των σφονδυλιών του αδραχτιού, όπως αυτή

στοιχειοθετήθηκε στη βάση της µετρολογίας. Τα όποια συγκριτικά δεδοµένα και συµπεράσµατα θα

παρουσιαστούν σε συγχρονικό και σε διαχρονικό άξονα. Ο όρος “συγχρονικός” αποτελεί σαφώς

µία σύµβαση καθώς σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά ειδικά στις περιπτώσεις της Πρώιµης και της

Ύστερης  Εποχής  του  Χαλκού  υπάρχει  “εσωτερική” περιοδολόγηση  σε επιµέρους  υποπεριόδους.

Εποµένως η “συγχρονική σύγκριση” νοείται σε σχέση µε τις γενικές περιόδους Πρώιµη, Μέση και

Ύστερη  Εποχή  του  Χαλκού,  οι  οποίες  θα  παρουσιασθούν  χρονολογικά.  Σε  δεύτερο  στάδιο,  τα

συµπεράσµατα  που  προκύπτουν  από  την  επιµέρους  σύνθεση  των  τριών  γενικών  περιόδων,

Πρώιµης,  Μέσης  και  Ύστερης  Εποχής  του  Χαλκού,  θα  παρουσιαστούν  σε  µία  διαχρονική

“αφήγηση”.  

5.1 Συγχρονική θεώρηση

5.1.1. Πρώιµη Εποχή του Χαλκού

ΠΕΧ Ι

Τα πρωϊµότερα σφονδύλια σε αυτή την µελέτη χρονολογούνται στην  Πρώιµη Εποχή του

Χαλκού  Ι,  που  για  τις  Κυκλάδες  προσδιορίζεται  και  ως  περίοδος  του  λεγόµενου  πολιτισµού

Γκρόττας  -  Πηλού  (Renfrew 1972,  152-169).  Τα  επιµέρους  υποσύνολα  σφονδυλιών  αυτής  της

περιόδου προέρχονται από µία θέση του Βορείου Αιγαίου, τον  Άγιο Ιωάννη της Θάσου, και δύο

κυκλαδικές  θέσεις:  την  οµώνυµη  Γκρόττα  της  Νάξου και  το  Σκάρκο  της  Ίου.72 Στις  δύο

διαφορετικές, αυτές, γεωγραφικές και πολιτισµικές ζώνες του Αιγαίου, ο υπό εξέταση εργαλειακός

εξοπλισµός της νηµατουργίας των τριών υποσυνόλων παρουσιάζει διαφορές και οµοιότητες. 

Τυπολογία - ∆ιακόσµηση

Καταρχάς, τα δύο Κυκλαδικά υποσύνολα χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό οµοιογένειας

µορφολογικών τύπων : µορφολογικώς κυριαρχεί το κωνικό σφονδύλι, στην πεπιεσµένη παραλλαγή,

72
 Προσωπική επικοινωνία µε Μαρίζα Μαρθάρη.
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σε ποσοστό 75% στη Γκρόττα και 70% στο Πρωτοκυκλαδικό Ι υποσύνολο του Σκάρκου. Αυτά τα

ποσοστά  φανερώνουν  µία  ισχυρή  παράδοση  ως  προς  τις  κατασκευαστικές  επιλογές,  στην  κάθε

κοινότητα  ξεχωριστά,  αλλά  ενδεχοµένως  αποτελούν  ενδείξεις  και  για  µία  κοινή,  διανησιωτική,

Κυκλαδική παράδοση. ∆εύτερος σε συχνότητα, και στα δύο σύνολα, είναι ο δισκοειδής τύπος που

αντιστοιχεί σε εξίσου “χαµηλές”, πεπιεσµένες µορφές. Σε αυτήν την περίπτωση παρατηρείται ένας

τυπολογικός  παραλληλισµός  µε  εξαίρεση  τις  µεµονωµένες  περιπτώσεις  σφαιροειδούς  και

κυλινδρικού τύπου που σηµειώθηκαν στο υποσύνολο του Σκάρκου οι οποίοι δεν έχουν παράλληλα

στο υποσύνολο της Γκρόττας. Αξίζει να επισηµανθεί, στο σηµείο αυτό, ότι τα λίγα σφονδύλια που

δηµοσιεύονται από τις σύγχρονες, Πρωτοκυκλαδικές Ι θέσεις της Αβύσσου και του Πύργου στην

Πάρο, εµπίπτουν επίσης στον πεπιεσµένο, κωνικό και στο δισκοειδή τύπο (Rambach 2000,  196-

197).

Εκτός  από  τον  τυπολογικό  παραλληλισµό  παρατηρείται  ότι  και  στις  δύο  Κυκλαδικές

κοινότητες τα σφονδύλια είναι φτιαγµένα από πηλό, µε αρκετή φροντίδα ως προς τη διαµόρφωση

του κωνικού σχήµατος. Τα σφονδύλια της Γκρόττας επιπλέον φέρουν επίχρισµα στην επιφάνεια. Σε

καµία από τις δύο κοινότητες όµως δεν φαίνεται να υπήρχε διάθεση για περαιτέρω καλλωπισµό του

εργαλείου:  η  κυκλαδική  παράδοση  στην  περίοδο  Γκρόττας  –  Πηλού  δεν  περιλαµβάνει  καµία

διακοσµητική  τάση,  κρίνοντας  από  τα  δύο  υπό  εξέταση  υποσύνολα.  Οι  οµοιότητες  των  δύο

Κυκλαδικών υποσυνόλων επεκτείνονται και στο µετρολογικό τοµέα. Τόσο στη Γκρόττα, όσο και

στο Σκάρκο το υλικό αυτής της περιόδου εµπίπτει, στην πλειονότητά του, σε πολύ µεγάλα µεγέθη,

µε λίγες εξαιρέσεις που εµπίπτουν σε µεσαία µεγέθη. Κοινοί και συνήθεις για τα δύο υποσύνολα

είναι οι λειτουργικοί τύποι 10λ, 11λ, 12µ, 12ρ και 12π : πρόκειται για σφονδύλια πλατειά και βαριά,

µε  διαµέτρους  άνω  των  4,5  εκατοστών  και  βάρη  άνω  των  50  γραµµαρίων,  κατάλληλα  για  το

γνέσιµο σκληρών ινών σε χοντρά νήµατα ή για το “δίπλιασµα” περισσότερων από µίας κλωστής σε

δίκλωνες ή τρίκλωνες κλωστές. Τα σφονδύλια µεσαίου µεγέθους δε λείπουν, όπως προαναφέρθηκε,

αλλά αποτελούν και στα δύο υποσύνολα την εξαίρεση, µαρτυρώντας την πολύ µικρότερη ζήτηση

για νήµατα διαφορετικής, λεπτότερης ποιότητας. Όσον αφορά την οργάνωση της παραγωγής, ούτε

για  το  υποσύνολο  της  Γκρόττας,  ούτε  για  το  Πρωτοκυκλαδικό  Ι  σύνολο  του  Σκάρκου  έχουν

τεκµηριωθεί επαρκώς οι χώροι εύρεσης των σφονδυλιών. Συνεπώς δεν µπορεί να σχολιαστεί στο

παρόν στάδιο της  έρευνας  η παράµετρος της οργάνωσης της νηµατουργίας, στις δύο κοινότητες

κατά την αρχή της 3ης χιλιετίας π.Χ. 

Στο  Βόρειο  Αιγαίο,   το  σύγχρονο  δείγµα  του  Αγίου  Ιωάννη  Θάσου  διαφέρει  από  τα

Κυκλαδικά ως προς τη µορφολογική τυπολογία. Ο κυρίαρχος τύπος σε αυτήν την περιοχή είναι ο

δισκοειδής  σε  ποσοστό  67%.  Επιπλέον,  παρατηρείται  µεγαλύτερη  ποικιλία  τύπων.  Εδώ

εµπλουτίζουν  την  τυπολογία,  αν  και  σε  µικρά  ποσοστά,  ο  “άγνωστος”  στα  Πρωτοκυκλαδικά  Ι
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δείγµατα, αµφικωνικός τύπος, και ένας κωνικός τύπος πιο συµπαγής / ογκώδης από τα κυκλαδικά

παράλληλα, που φτάνει ως και την υψηλή παραλλαγή. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι αν και µε

αυστηρά τυπολογικά κριτήρια ο κυρίαρχος δισκοειδής τύπος του Αγίου Ιωάννη διαφέρει από τον

κυρίαρχο  πεπιεσµένο  κωνικό  των  νοτίων  νησιών,  ωστόσο  και  στις  τρεις  περιπτώσεις  οι

κατασκευαστικές  επιλογές  τείνουν  προς  χαµηλού  ύψους,  “πεπιεσµένες”  µορφές  σφονδυλιών,

γεγονός  που  ίσως  δεν  είναι  τυχαίο.  Όµως  το  δείγµα  του  Βορείου  Αιγαίου  διαφέρει  κατά  µία

σηµαίνουσα άποψη από εκείνα των Κυκλάδων του πολιτισµού  Γκρόττας – Πηλού : δύο από τα

σφονδύλια του Αγίου Ιωάννη φέρουν διακόσµηση. Αν και το ποσοστό τους είναι µικρό, ωστόσο

τεκµηριώνει µία διαφορετική νοοτροπία όσον αφορά τη φροντίδα της εµφάνισης του εργαλείου της

νηµατουργίας.  Θα  πρέπει  στο  σηµείο  αυτό  να  επισηµανθεί  η  ισχυρή  διακοσµητική  τάση  που

χαρακτηρίζει  τα  σφονδύλια  των  Σιταγρών  της  φάσης  ΙΙΙ  που  αποδίδεται  στη  Νεώτερη  και  την

Τελική Νεολιθική (Elster 2003,  234-235). Με κάθε επιφύλαξη εξαιτίας της χρονολογικής και της

γεωγραφικής απόστασης, εκφράζουµε την υπόθεση να εγγράφεται, η διακόσµηση των σφονδυλιών

του  Αγίου  Ιωάννη,  σε  αυτήν  την  παράδοση  διακόσµησης  των  σφονδυλιών  των  κοινοτήτων  της

ενδοχώρας της Ανατολικής Μακεδονίας. 

Λειτουργικότητα

Στη  λειτουργική  τυπολογία  παρατηρείται  στενή  οµοιότητα  του  δείγµατος  του  Βορείου

Αιγαίου µε τα Κυκλαδικά δείγµατα. Η πλειονότητα των εργαλείων του Αγίου Ιωάννη εµπίπτει στο

ίδιο φάσµα λειτουργικών τύπων, που αντιστοιχούν στα πολύ µεγάλα µεγέθη που καταγράφηκαν και

στο  Ναξιώτικο  και  το  Νιώτικο  υποσύνολο.  Η  σύσταση  της  λειτουργικής  τυπολογίας  θυµίζει

περισσότερο εκείνην του Σκάρκου, καθώς και στον Άγιο Ιωάννη καταγράφηκε ένας µικρός αριθµός

σφονδυλιών  µεσαίου  µεγέθους,  που  µάλιστα  ταυτίζονται  µε  τους   τύπους  που  αποτελούν  την

εξαίρεση, τον αµφικωνικό και τον κωνικό, παρατήρηση που έχει ήδη επισηµανθεί στο υποκεφάλαιο

4.1.  Εποµένως, µε βάση τα µετρολογικά δεδοµένα από τα τρία δείγµατα, τεκµηριώνεται ένα κοινό

τεχνολογικό υπόβαθρο της νηµατουργίας κατά την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού Ι, σε Βορά και Νότο.

Το  κοινό  τεχνολογικό  υπόβαθρο  µπορεί  να  ερµηνευθεί  είτε  από  µία  προτίµηση για  το  γνέσιµο

σκληρών  πρώτων  υλών  και  τη  δηµιουργία  χοντρών  νηµάτων,  ή  από  µία  αδυναµία απόκτησης

λεπτότερων ινών για τη δηµιουργία πραγµατικά λεπτών κλωστών.

ΠΕΧ ΙΙ 

Στη συνέχεια της 3ης χιλιετίας π.Χ. παρατηρείται µία σαφέστατη τοµή στα χαρακτηριστικά

των σφονδυλιών. Παρά το γεγονός ότι διαφοροποιήσεις σε τοπική αλλά και σε χρονική κλίµακα

εξακολουθούν  να  παρατηρούνται,  ωστόσο  τρεις  ειδοποιοί  διαφορές  χαρακτηρίζουν  γενικά  τα
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δείγµατα  σφονδυλιών  από  την  Πρώιµη  Εποχή  του  Χαλκού  ΙΙ και  εξής,  συγκριτικά  µε  τα

πρωϊµότερα  της  ΠΕΧ  Ι.  Οι  δύο  από  τις  διαφορές  αυτές  αφορούν  στη  µορφή  και  η  τρίτη  στη

λειτουργικότητα των σφονδυλιών. Ως  προς τη µορφή είναι χαρακτηριστική, αφ'ενός  η  αυξητική

τάση των ποσοστών του αµφικωνικού τύπου σε όλα τα δείγµατα που εµπίπτουν στην περίοδο ΠΕΧ

ΙΙ,  και  αφ'ετέρου  η  εµφάνιση  στα  Αιγαιακά  σύνολα  σφονδυλιών,  για  πρώτη  φορά,  ενός  είδους

διακόσµησης που θα µπορούσε να τους προσδώσει το χαρακτηριστικό µίας  “ κοινής” . Ως προς τη

λειτουργικότητά τους, καταγράφεται µία δραµατική ανατροπή των ποσοστών των πολύ µεγάλων

µεγεθών,  προς  όφελος  των  µεσαίων  και  των  µικρότερων  µεγεθών.  Τονίζουµε  ότι  τα  µεγάλα

σφονδύλια  δεν  εκλείπουν  από  τα  δείγµατα,  αλλά  περιορίζονται  σηµαντικά,  ενώ  οι  µεγάλες

συγκεντρώσεις σηµειώνονται σε άλλες περιοχές του φάσµατος των λειτουργικών τύπων. 

Συγκεκριµένα, στην φάση αυτή εµπίπτουν τα δείγµατα από τη Σκάλα Σωτήρος Θάσου και

από  το  Κουκονήσι  της  Λήµνου στο  Βόρειο  Αιγαίο,  και  τα  Κυκλαδικά  δείγµατα  του  Νοτίου

Αιγαίου, όπως το κυρίως δείγµα του  Σκάρκου της Ίου, το δείγµα της  Αγίας Ειρήνης Κέας, το

δείγµα  των  Απλωµάτων  της  Νάξου,  του  Καστριού  της  Σύρου και  τα  πενιχρότατα

Πρωτοκυκλαδικά “δείγµατα” της Φυλακωπής Μήλου και του Ακρωτηρίου Θήρας. Θα πρέπει να

σηµειωθεί  εδώ  ότι  η  σύγκριση  γίνεται  µεταξύ  όλων  των  δειγµάτων  που  εµπίπτουν  γενικά  στην

Πρώιµη Εποχή του Χαλκού ΙΙ, παρά τις λεπτές χρονολογικές διακυµάνσεις που υφίστανται, και οι

οποίες αφορούν : α) τη διάκριση των υποσυνόλων που µπορούν να αποδοθούν αυστηρά στη κυρίως

ΠΕΧ  ΙΙ,  γνωστή  και  ως  φάση  “Κέρου-Σύρου”  όσον  αφορά  τον  Κυκλαδικό  πολιτισµό.  Τα

υποσύνολα αυτά είναι το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος του Σκάρκου Ίου, το µεγαλύτερο µέρος

του δείγµατος της Αγίας Ειρήνης Κέας και το δείγµα των Απλωµάτων Νάξου, τουλάχιστον µε βάση

το  παρόν  στάδιο  έρευνας  του  νεκροταφείου  αλλά  και  το  µεγαλύτερο  µέρος  του  δείγµατος  της

Σκάλας Σωτήρος στο Βόρειο Αιγαίο73 β) τη διάκριση των δειγµάτων που µπορούν να αποδοθούν

στο  τέλος  της  ΠΕΧ  ΙΙ,  δηλαδή  στην  περίοδο  που  για  τις  Κυκλάδες  χαρακτηρίζεται  από  την

εµφάνιση της “Οµάδας  Καστριού” 74.  Αυτά  είναι το δείγµα από την οµώνυµη θέση Καστρί της

Σύρου,  ένα  τµήµα  από  το  δείγµα  της  Αγίας  Ειρήνης  Κέας,  και  συµβατικά,  εν όψει  της  τελικής

δηµοσίευσης, το δείγµα από το Κουκονήσι Λήµνου, επί τη βάσει της σύγκρισης της κεραµικής των

σχετικών  αποθέσεων  κυρίως  µε  το  υλικό  της  Κίτρινης  Πολιόχνης  (βλ.υποκεφάλαιο  4.12.α  µε

σχετικές  παραποµπές).  Τα  δύο  πρωτοκυκλαδικά  σφονδύλια  που  συνιστούν  στη  µελέτη  αυτή  το

“δείγµα” της Φυλακωπής αποδίδονται, όπως έχει ήδη σηµειωθεί, στην Πρωτοκυκλαδική ΙΙ και στην

73 Ειδικά για τη Σκάλα Σωτήρος οφείλεται η υπενθύµιση ότι το εκτός των τειχών τµήµα του οικισµού έχει διαπιστωθεί

ότι προηγείται ελαφρώς χρονολογικά από τον πυρήνα του οχυρωµένου οικσιµού. Ωστόσο, δεδοµένης της εκκρεµούς

τελικής δηµοσίευσης της κεραµικής, κρίνεται ασφαλέστερο σε αυτή τη σύγκριση να αντιµετωπιστεί το σύνολο της

Σκάλας Σωτήρος συνολικά ως ανήκον κυρίως στην Πρώιµη Εποχή του Χαλκού ΙΙ και γενικότερα στο β' µισό της 3ης

χιλιετίας π.Χ.
74 Για τη χρονολόγηση της “Οµάδας Καστριού” βλ. Αγγελοπούλου 2014, 483.
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Πρωτοκυκλαδική  ΙΙΙ  φάση  αντίστοιχα. Το υλικό από  το Ακρωτήρι είναι εξίσου πενιχρό  για την

Πρώιµη Εποχή του Χαλκού ΙΙ, και, εν αναµονή των σχετικών µελετών κεραµικής, αταξινόµητο σε

περαιτέρω περιοδολόγηση.

Τυπολογία

Όσον  αφορά  την  τυπολογία,  στο  Βόρειο  Αιγαίο   ο  αµφικωνικός  τύπος  κυριαρχεί  στα

εργαλειακά σύνολα, µε ποσοστό 63% στη Σκάλα Σωτήρος και 53% στο Κουκονήσι, µε τον κωνικό

τύπο να έρχεται δεύτερος, και τους δύο αυτούς βασικούς τύπους να συνιστούν ουσιαστικά το κύριο

σώµα νηµατουργικών εργαλείων. Τα σύνολα αυτά περιλαµβάνουν ελάχιστα δείγµατα άλλων τύπων.

Αντιθέτως,  στο  Νότιο  Αιγαίο  κατά  την  Πρωτοκυκλαδική  ΙΙ  και  τη  φάση  Κέρου  –  Σύρου

συνεχίζεται η τοπική παράδοση που εκφράζεται µε µία προτίµηση στον κωνικό τύπο ήδη από τη

φάση Γκρόττας-Πηλού. Ο κωνικός τύπος στο πλούσιο δείγµα του Σκάρκου αποτελεί το 42% του

συνόλου,  και  µάλιστα κατά  κανόνα  στην  πεπιεσµένη  του  παραλλαγή µε τον  δισκοειδή  τύπο  να

έρχεται  δεύτερος,  και  στην  Αγία  Ειρήνη  ο  κωνικός  τύπος  αποτελεί  το  47%.   Είναι  ιδιαίετρα

ενδιαφέρον  ότι  ο  αµφικωνικός  τύπος  απαντάται  πλέον  και  στα  κυκλαδικά  σύνολα,  σε  µικρά

ποσοστά  της  τάξης  του  19% στο  Σκάρκο  και  του  17% στην  Αγία  Ειρήνη.  Και  τα  δύο  αυτά

κυκλαδικά  σύνολα  συµπληρώνονται  µε  πενιχρές  ποσότητες  των  κυλινδρικών  και  σφαιροειδών

τύπων. Περισσότερο “ιδιοσυγκρασιακά” είναι τα υποσύνολα από τα Απλώµατα και από το Καστρί

της Σύρου. Σε αυτά η τυπολογική σύσταση είναι διαφορετική. Στο ταφικό σύνολο των Απλωµάτων

η εικόνα αντιστρέφεται καθώς εδώ επικρατεί ο αµφικωνικός τύπος µε ποσοστό περίπου 63% ενώ η

παρουσία του κωνικού  τύπου περιορίζεται στο 18%. Στο Καστρί της Σύρου ο δισκοειδής τύπος

κυριαρχεί  µε  ποσοστό  33%, δεύτερος  είναι  ο  κυλινδρικός  µε  ποσοστό  25%.  Ο  κωνικός  τύπος

έρχεται τρίτος µε µικρό ποσοστό 17% και ο αµφικωνικός αποτελεί εξαίρεση. Το σφονδύλι από τη

Φυλακωπή  που  εµπίπτει στη  Φάση  Α /  Φάση  Κέρου-Σύρου  (αρ.κατ.  749) ανήκει  επίσης  στον

κωνικό τύπο, ενώ εκείνο που χρονολογείται λίγο µεταγενέστερα, στη φάση Β / τέλος ΠΕΧ (αρ.κατ.

723)  είναι  αµφικωνικό.  Τα  παραδείγµατα  από  το  Ακρωτήρι  Θήρας,  τέλος,  είναι  όλα  όστρακα

αποστρογγυλεµένα µε κεντρική διάτρηση.

Όσον αφορά ειδικότερα τον αµφικωνικό τύπο θα πρέπει να επισηµανθεί το γεγονός ότι σε

όλες  τις  περιπτώσεις  µεσαίων  ή  µεγάλων  δειγµάτων  επικρατεί  η  συµµετρική  παραλλαγή,  µε

µοναδική εξαίρεση το δείγµα του Σκάρκου, στο οποίο επικρατεί η ασυµµετρική παραλλαγή. Ειδική

αναφορά  πρέπει  να  γίνει  και  στην  παραλλαγή  του  κωνικού  τύπου  µε  κεκλιµένο  ώµο,  µία

παραλλαγή που απαντά σε µικρά ποσοστά στη Σκάλα Σωτήρος και σε µεγαλύτερα ποσοστά στο

Κουκονήσι αλλά και νότια στα Απλώµατα.

Αυτή η επισκόπηση των ποσοστών αντιπροσώπευσης των βασικών τύπων στα δείγµατα της
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ΠΕΧ ΙΙ  τονίζει µία σηµαντική διαφορά µεταξύ βορά και νότου που εστιάζεται στις προτιµώµενες

µορφές σφονδυλιών. Στο Βόρειο Αιγαίο κατά την ΠΕΧ ΙΙ ο αµφικωνικός τύπος φαίνεται να ήταν το

κύριο  νηµατουργικό  εξάρτηµα  για  τα  αδράχτια.  Στις  Κυκλάδες  παρατηρείται  µία  επίµονη

προτίµηση στον κωνικό τύπο. Λαµβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις σε αυτή την εικόνα, δηλαδή το

ταφικό σύνολο των Απλωµάτων και το σύνολο του Καστριού, θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς

ότι  κατά  την  Πρωτοκυκλαδική  ΙΙ  περίοδο  στις  Κυκλάδες  αφ'ενός  διατηρείται  η  παράδοση

κατασκευής  και  χρήσης  κωνικών,  πεπιεσµένων  σφονδυλιών  που  τεκµηριώθηκε  για  την

Πρωτοκυκλαδική Ι, και αφ'ετέρου κάνει την εµφάνισή του ένας νέος τύπος σφονδυλιού ο οποίος

µέχρι  τώρα  απαντάται  κυρίως  ή  µόνο  στο  Βόρειο  Αιγαίο,  ο  αµφικωνικός  τύπος.  Ωστόσο

προοδευτικά η αυξανόµενη παρουσία του τελευταίου στα εργαλειακά σύνολα µπορεί να θεωρηθεί

ως µία κοινή τάση και στο Βορά και στο Νότο του Αιγαίου, παρά το γεγονός ότι σηµατοδοτεί πιο

έντονη  διαφοροποίηση  στον  Νότο.  Μία  άλλη  ειδοποιός  διαφορά  µεταξύ  των  δειγµάτων  του

Βορείου  Αιγαίου  και  εκείνων  από  τις  Κυκλάδες  είναι  η  το  αυξηµένο  ποσοστό  της  υψηλής

παραλλαγής  που  χαρακτηρίζει  τα  πρώτα  σε  αντίθεση  µε  τη  σχεδόν  απόλυτη  κυριαρχία  των

πεπιεσµένων  τύπων  που  χαρακτηρίζει  τα  δεύτερα.  Στα  Πρωτοκυκλαδικά  ΙΙ  δείγµατα,  είναι

ελάχιστες οι περιπτώσεις σφονδυλιών µε υψηλές αναλογίες, και σηµειώνονται κυρίως στην Αγία

Ειρήνη  Κέας  µε  επτά  παραδείγµατα  και  στα  Απλώµατα  και  στο  Καστρί  Σύρου  (από  ένα

παράδειγµα). 

Στα σύνολα της ΠΕΧ ΙΙ κάνουν την εµφάνισή τους γιια πρώτη φορά και ορισµένα από τα

µορφολογικά στοιχεία που ορίζουν τις παραλλαγές των βασικών τύπων ως προς τη διαµόρφωση

των  άκρων.  Ένα  τέτοιο  στοιχείο  είναι  η  διαµόρφωση  του  περιχειλώµατος  της  οπής  σε  χαµηλό

“κολλάρο”  στο  ένα  ή  και  στα  δύο  άκρα  του  σφονδυλιού.  Αυτό  το  χαρακτηριστικό  απαντά

αποκλειστικά  στο  δείγµα  της  Σκάλας  Σωτήρος  Θάσου  κατά  την  ΠΕΧ  ΙΙ.  Ένας  άλλος  τρόπος

διαµόρφωσης  των άκρων είναι το πεπλατυσµένο χείλος, το οποίο όµως χαρακτηρίζει κυρίως  το

σύνολο της Σκάλας Σωτήρος. Στο Κουκονήσι αλλά και στις Κυκλάδες είναι εξαιρετικά σπάνιο, και

απαντά στα Απλώµατα, και µε ένα µόνο παράδειγµα στην Αγία Ειρήνη. Πολύ συχνότερα απαντά

ένα άλλο στοιχείο, η κοιλότητα γύρω από την οπή στο ένα άκρο, που χαρακτηρίζει κυρίως τον

αµφικωνικό αλλά και τον κωνικό τύπο, κυρίως στα δείγµατα του Βόρειου Αιγαίου : πρόκειται για

τα  σφονδύλια  που  είναι  γνωστά  στη  βιβλιογραφία  και  ως  scodelletta (Barber  1991, 303).  Στα

δείγµατα των Κυκλάδων το κοίλο άκρο απαντά, αλλά σε µικρότερο ποσοστό : ορισµένα σφονδύλια

από το δείγµα Απλωµάτων, του Καστριού καθώς και το οψιµότερο από τα δύο Πρωτοκυκλαδικά

σφονδύλια της Φυλακωπής, φέρουν κοιλότητα στο ένα άκρο. Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι, αυτή

η παραλλαγή, η οποία έχει πολυάριθµα παράλληλα στην Τροία ήδη από την φάση Ι αλλά κυρίως

κατά την περίοδο Τροία ΙΙ (Blegen 1950, Part 2, Fig.222, Fig. 366) αλλά και σε άλλους οικισµούς
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του Βορειανατολικού Αιγαίου, όπως η Πολιόχνη της Κίτρινης Περιόδου στη Λήµνο (Bernabo-Brea

1976, Tav. CCXXVI)  ή  στη  Θερµή  της  Λέσβου  (Lamb 1936, 163 :  Fig.  47),  στο  Σκάρκο δεν

παρατηρείται.  Αξίζει  να  σηµειωθεί  ότι  στο  δείγµα  των  Απλωµάτων  η  κοιλότητα  µπορεί  να

χαρακτηριστεί ως “εκφυλισµένη” σε τρεις περιπτώσεις, διότι είναι πολύ ρηχή, σχεδόν σηµατική. Το

στοιχείο αυτό έχει σηµασία, καθώς όπως θα φανεί παρακάτω, η τάση “εκφυλισµού” της κοιλότητας

χαρακτηρίζει τα σύνολα της όψιµης Πρώιµης Εποχής του Χαλκού, και εν συνεχεία τα σύνολα της

Μέσης Εποχής του Χαλκού. Ενδεχοµένως, δηλαδή, το χαρακτηριστικό αυτό να µπορεί να αναχθεί

σε κριτήριο χρονολόγησης, χαρακτηρίζοντας µάλλον τους τύπους προς το τέλος της 3ης χιλιετίας.

Θα πρέπει να επισηµανθεί στο σηµείο αυτό ότι η εµφάνιση των σφονδυλιών µε κοίλο άκρο

στα νηµατουργικά εργαλειακά σύνολα είναι ένα σηµαντικό φαινόµενο που έχει απασχολήσει την

έρευνα  και  έχει  συνδεθεί  µε  µετακινήσεις  πληθυσµών  κατά  τη  διάρκεια  της  5ης  και  της  4ης

χιλιετίας π.Χ., από τα βάθη της Ανατολίας προς δυσµάς, στην περιοχή της Μικράς Ασίας, και του

Αιγαίου αλλά και προς την Κεντρική Ευρώπη (Carington Smith 1975, 214-215. Barber 1991, 303).

Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης συγκλίνουν στα συµπεράσµατα της Barber περί σταδιακής

εµφάνισης της παραλλαγής αυτής στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. Η Barber αναφέρει ότι στα

νησιά του Ανατολικού Αιγαίου το φαινόµενο παρουσιάζεται στην 3η χιλιετία, ενώ στην Ηπειρωτική

Ελλάδα τα κοίλα σφονδύλια απαντούν από τη Μεσοελλαδική περίοδο και εξής (Barber 1991, 307).

Με την παρούσα διατριβή, και βάσει του παραδείγµατος του Σκάρκου, αλλά και των δεδοµένων

της  Πρωτοκυκλαδικής  Ι  περιόδου  που  ήδη  παρουσιάστηκαν,  τεκµηριώνεται  ότι  η  παραλλαγή

scodelletta αν και είναι ξένη για την Κυκλαδική παράδοση, “εισχωρεί” σταδιακά στα νηµατουργικά

εργαλειακά σύνολα του Νότιου Αιγαιακού χώρου µετά από τα µέσα της 3ης χιλιετίας π.Χ.  

∆ιακόσµηση

Στην Πρώιµη Εποχή του Χαλκού ΙΙ κάποια από τα σφονδύλια φέρουν διακόσµηση σε ένα

χαρακτηριστικό  ύφος  που  µπορεί  να  οριστεί  ως  ο  συνδυασµός  τριών  παραµέτρων  :  α)  µίας

συγκεκριµένης  τεχνικής  β)  ενός  συγκεκριµένου  ρεπερτορίου  διακοσµητικών  θεµάτων  και  γ)

συγκεκριµένων  τρόπων  σύνταξης  των  διακοσµητικών  θεµάτων.  Η  τεχνική  είναι  πρωτίστως  η

εγχάραξη  που  συχνά  συνοδεύεται  από  την  πλήρωση  των  εγχαράξεων  µε  ανοιχτόχρωµη  ουσία,

δευτερευόντως  η στίξη ή η πίεση. Τα διακοσµητικά θέµατα είναι συνήθως ευθύγραµµα (οµάδες

παράλληλων  γραµµών,  ενάλληλες  γωνίες,  τεθλασµένη  γραµµή)  ή  καµπυλόγραµµα  (ενάλληλα

τόξα).  Η  σύνταξη  είναι  συνήθως  συµµετρική,  περιµετρική  και  περικεντρική  στον  ώµο  του

σφονδυλιού,  στην  µία  όψη  µόνο.  Αυτό  το  διακοσµητικό  ύφος  ονοµάζεται  “ανατολίζον”  επειδή

απαντά  σε  πλείστα  σύνολα  σφονδυλιών  της  Ανατολίας  : στην  περιοχή  της  Τρωάδας  τα

χαρακτηριστικά  παράλληλα  απαντώνται  µεταξύ  των  σφονδυλιών  της  Τροίας  ήδη  από  τη  φάση
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Τροία Ι αλλά κυρίως από την Τροία ΙΙ και εξής (Blegen 1950, Part 2 : Fig. 222, Fig. 366),  ενώ

νοτιώτερα, στο  Beycesultan  αυτού του  είδους  η διακόσµηση απαντάται σε σφονδύλια κατά  την

Πρώιµη Εποχή του Χαλκού και συγκεκριµένα κατά τις φάσεις  XVI-XIIIA αλλά και κατά τις τις

φάσεις XII-VI  (Lloyd 1962, 274-278), ενώ παράλληλα υπάρχουν και στα επίπεδα Πρώιµης Εποχής

του Χαλκού της Αφροδισιάδος (Joukowsky 1986, 375-376).  Το “ανατολίζον” διακοσµητικό ύφος

απαντάται  εντελώς  σποραδικά  στα  περισσότερα  νησιωτικά  δείγµατα  της  Πρώιµης  Εποχής  του

Χαλκού ΙΙ : από ένα, µόνο, παράδειγµά του βρίσκουµε στο υποσύνολο της Σκάλας Σωτήρος και

άλλο ένα σε εκείνο της Αγίας Ειρήνης. Μεγαλύτερη αντιπροσώπευση έχει αυτή η διακόσµηση στο

ταφικό σύνολο των Απλωµάτων, µε έξι, συνολικά, παραδείγµατα. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ο

συνδυασµός  ορισµένων διακοσµητικών στοιχείων, όπως  είναι οι εµπίεστες οπές  µε άλλα σχέδια

(ενάλληλα  τρίγωνα,  ενάλληλα  τόξα),  στο  δείγµα  των  Απλωµάτων  βρίσκει  παράλληλα  στα

ανατολίζοντα σφονδύλια της Τροίας ΙΙ και ΙΙΙ (Blegen 1950,  Blegen 1951) αλλά και στα σύνολα

σφονδυλιών των νησιών του Aνατολικού Αιγαίου (Ηραίο, βλ.παρακάτω). Πέρα από τα Απλώµατα,

την Αγία Ειρήνη και τη Σκάλα Σωτήρος, ωστόσο, η διακόσµηση σπανίζει στα ΠΕΧ ΙΙ σύνολα :

διακόσµηση  δεν  παρατηρείται,  παρά  µόνο  σε  µεµονωµένες  περιπτώσεις  στο  Καστρί  Σύρου  και

στον Σκάρκο Ίου, όπου το διακοσµητικό θέµα σε κάθε µία από τις δύο περιπτώσεις έχει πολύ λίγη

σχέση  µε  το  “ανατολίζον”  διακοσµητικό  στυλ.  Η  περίπτωση  του  Καστριού  θα  µπορούσε  να

χαρακτηριστεί  ιδιαιτέρως  ενδιαφέρουσα  εάν  η  “ανάγνωση”  του  διακοσµητικού  θέµατοως  ως

σχηµατικού ηβικού τριγώνου είναι έγκυρη. Η περίπτωση του Σκάρκου είναι σηµαντική ακριβώς

εξαιτίας της µηδαµινής, σχεδόν, αντιπροσώπευσης διακοσµηµένων σφονδυλιών σε ένα ιδιαιτέρως

πλούσιο δείγµα από οικιστικό περιβάλλον. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε το υψηλό ποσοστό

διακοσµηµένων  σφονδυλιών  που  χαρακτηρίζει  το  ταφικό  σύνολο  των  Απλωµάτων,  δηµιουργεί

αµέσως  το  ερώτηµα  περί  ταφικής,  αποκλειστικά,  χρήσης  των  διακοσµηµένων  σφονδυλιών.  Στο

σηµείο αυτό αξίζει να γίνει υπενθύµιση του διακοσµηµένου σφονδυλιού από τάφο της νεκρόπολης

της  Χαλανδριανής  (Τσούντας  1899).  Ωστόσο  τα  διαθέσιµα  στοιχεία  δείχνουν  ότι  δεν  υπήρχε

τέτοιου είδους κανόνας, αφ'ενός επειδή όπως ήδη επισηµάνθηκε διακοσµηµένα σφονδύλια έχουν

βρεθεί και σε οικιστικά περιβάλλοντα (Αγία Ειρήνη), ενώ σε Πρωτοκυκλαδικά νεκροταφεία έχουν

βρεθεί και  ακόσµητα  σφονδύλια (Doumas 1977, 106)75.  Σε  κάθε περίπτωση, η διακόσµηση  των

σφονδυλιών  αναδεικνύεται  σε  ένα  πολυσήµαντο  στοιχείο  µε  πολιτισµικές  προεκτάσεις,  καθώς

µαρτυρεί  κοινές  πρακτικές  µεταξύ  Αιγαίου  και  Ανατολίας  όσον  αφορά  την  κατασκευή  του

σφονδυλιού  σε  ένα  πρώτο  επίπεδο,  και  µία  νοοτροπία  σχετικά  µε  τη  φόρτιση  του  εργαλείου

νηµατουργίας µε αισθητική αξία, σε ένα δεύτερο επίπεδο. Όσον αφορά το τελευταίο, βαρύνουσα

75 Ωστόσο όπως σηµειώνει ο ανασκαφέας, τα τρία σφονδύλια από το νεκροταφείο των Αγίων Αναργύρων της Νάξου 

βρέθηκαν εκτός τάφων (Doumas 1977, 106). 
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σηµασία έχει το δείγµα του Σκάρκου. Ο Σκάρκος είναι ο καλύτερα ερευνηµένος Πρωτοκυκλαδικός

ΙΙ οικισµός µέχρι σήµερα και το δείγµα σφονδυλιών είναι µεγάλο και εποµένως αντιπροσωπευτικό.

Το γεγονός ότι στην κοινότητα του Σκάρκου χρησιµοποιούνταν σφονδύλια ακόσµητα, µαρτυρεί µία

νιώτικη παράδοση αντίθετη προς την ανατολίζουσα τακτική, όπως εκείνη αποτυπώνεται στο υλικό

της Τροίας. Στην ίδια περίπτωση εµπίπτει και το δείγµα από το Κουκονήσι, παρά την εξόφθαλµη

εγγύτητά  του  τόσο  προς  την  Τρωάδα,  όσο  προς  την  Πολιόχνη,  από  την  οποία  δηµοσιεύονται

πλούσια  σύνολα  διακοσµηµένων  σφονδυλιών  της  Κίτρινης  Περιόδου  (Bernabo-Brea 1976, Tav.

CCXXVI).  Εάν  αυτή  η  φαινοµενικά  παράδοξη  εικόνα  του  Κουκονησιού  επιβεβαιωθεί  κατά  τη

συνέχεια της ανασκαφής και της µελέτης του υλικού, τότε θα πρέπει να  αναγνωριστεί µία σειρά

ισχυρών  τοπικών  παραδόσεων  στον  τοµέα  της  νηµατουργικής  εργαλειοτεχνίας,  οι  οποίες  δεν

ενέδωσαν στο ρεύµα της διάδοσης των “ανατολιζόντων” σφονδυλιών κατά την Πρώιµη Εποχή του

Χαλκού ΙΙ στο Αιγαίο παρά µόνο σποραδικά.

Λειτουργικότητα

Όπως προαναφέρθηκε, σηµαντική τοµή διακρίνει τα σφονδύλια της Πρώιµης Εποχής του

Χαλκού ΙΙ από τα προγενέστερα, ως προς το φάσµα προτιµώµενων µεγεθών. Σε όλα τα δείγµατα

ανεξαιρέτως,  παρατηρείται  µία  µετακίνηση  των  µεγάλων  συγκεντρώσεων προς  την  περιοχή  του

φάσµατος  λειτουργικών τύπων που  αντιστοιχούν σε µεγέθη µικρότερα ακόµη και από  τα µικρά

µεγέθη των συνόλων του Αγίου Ιωάννη Θάσου και της Γκρόττας Νάξου. Τα πολύ µεγάλα µεγέθη

που κωδικοποιούνται µε τους λειτουργικούς τύπους 10κ έως 12ρ αποτελούν στα ΠΕΧ ΙΙ σύνολα

σπανιότατες εξαιρέσεις (Σκάλα Σωτήρος Θάσου, Σκάρκος Ίου, Καστρί Σύρου, Αγία Ειρήνη Κέας).

Η παρουσία αυτών των λειτουργικών τύπων στα ΠΕΧ ΙΙ σύνολα θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως

µία “επιβίωση” της ΠΕΧ Ι τεχνολογίας γνεσίµατος πολύ χοντρών ινών σε αντίστοιχης ποιότητας

κλωστές. Όµως η συνολική εικόνα των συγκεντρώσεων των λειτουργικών τύπων δείχνει ότι αυτή η

τεχνογνωσία  περνάει  στο  “περιθώριο”  της  συνολικής  παραγωγής  καθώς  η  νηµατουργία  πλέον

στόχευε σε λεπτότερες ποιότητες κλωστών. Το φαινόµενο είναι παναιγαιακό αν συγκρίνει κανείς

τις συγκεντρώσεις των λειτουργικών τύπων στα διαφορετικά δείγµατα, από Βορά έως Νότο. Πέρα

από  αυτήν  την  κοινή  τάση  υπάρχουν  και  διαφορές  µεταξύ  των  δειγµάτων  µε  κυριότερη  τη

διαφοροποίηση του εύρους που έχει το φάσµα µεγεθών για κάθε δείγµα, µία συνθήκη όµως που

επηρεάζεται οπωσδήποτε από τη µεταβλητή του µεγέθους του δείγµατος. 

Λεπτοµερέστερα, οι συγκεντρώσεις µετακινούνται πλέον προς την περιοχή του φάσµατος

των λειτουργικών τύπων 6δ έως και 9η, τάση ιδιαίτερα εµφανής στα µεγάλου και µεσαίου µεγέθους

δείγµατα (Σκάλα Σωτήρος, Σκάρκος, Κουκονήσι) ενώ και στα µικρότερα δείγµατα επιβεβαιώνεται

µε µεµονωµένες περιπτώσεις η εµφάνιση αυτών των λειτουργικών τύπων στα εργαλειακά σύνολα
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(Καστρί, Αγία Ειρήνη). ∆ε λείπουν, όµως, σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµη µικρότερα µεγέθη που

κωδικοποιούνται  µε  τους  λειτουργικούς  τύπους  4β  και  5γ  (Σκάλα  Σωτήρος,  Αγία  Ειρήνη,

Απλώµατα,  Κουκονήσι).  Ειδικά  οι  τελευταίοι  λειτουργικοί  τύποι  είναι  απόντες  από  τα  ΠΕΧ  Ι

σύνολα.  Όλα αυτά τα δεδοµένα µαρτυρούν ότι από την ΠΕΧ Ι ως την ΠΕΧ ΙΙ κατακτάται µία

τεχνογνωσία απόκτησης ή επεξεργασίας λεπτών ινών, και κατ'επέκταση η δυνατότητα για γνέσιµο

λεπτών  νηµάτων.  Τα  πολύ  µικρά  σφονδύλια  ωστόσο,  αποτελούν  την  εξαίρεση  στα  ΠΕΧ  ΙΙ

δείγµατα,  όπως  ακριβώς  και  τα  πολύ  µεγάλα.  Το  γεγονός  αυτό  ίσως  σηµατοδοτεί µία  τάση  για

εξειδίκευση  της  παραγωγής,  καθώς  ο  µικρός  αριθµός  των  εργαλείων  που  µπορούσαν  να

χρησιµοποιηθούν για πολύ λεπτές κλωστές, οπωσδήποτε αντιστοιχεί σε µικρό, συγκριτικά, µέρος

της συνολικής παραγωγής. Το ίδιο µπορεί να υποστηριχθεί και για τους χρήστες των πολύ µεγάλων

σφονδυλιών των κοινοτήτων αυτών. Πρόκειται για µία εικόνα διαφορετική από εκείνη των ΠΕΧ Ι

δειγµάτων, στα οποία οι διαφορετικοί λειτουργικοί τύποι, οι οποίοι ούτως ή άλλως αντιστοιχούν

κυρίως  σε  πολύ  µεγάλα  µεγέθη  σφονδυλιών,  έχουν  µία  περίπου  ισόποση  κατανοµή  και

απουσιάζουν οι µεγάλες συγκεντρώσεις (Άγιος Ιωάννης Θάσου, Γκρόττα Νάξου). 

Τέλος 3ης χιλιετίας π.Χ.

Το  δείγµα  από  το  προϊστορικό  Ηραίο  της  Σάµου είναι  από  χρονολογικής  άποψης  το

τελευταίο  υποσύνολο,  καθώς  χρονολογείται  στην  τελευταία  φάση  του  οικισµού  της  Πρώιµης

Εποχής του Χαλκού, στην εκπνοή της 3ης χιλιετίας π.Χ.  Τόσο από µορφολογικής όσο και από

λειτουργικής άποψης στο σύνολο αυτό απαντώνται όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά των σφονδυλιών

που  σηµατοδοτούν  την  “εξέλιξη” της  νηµατουργίας  στο  Αιγαίο,  όπως  αυτή  διαφαίνεται  από  τη

σύγκριση  των  ΠΕΧ  Ι  και  των  ΠΕΧ  ΙΙ  δειγµάτων,  στην  τυπολογία,  τη  διακόσµηση  και  τη

µετρολογία. 

Τυπολογία

Στην τυπολογία, η κυριαρχία του αµφικωνικού τύπου σε ποσοστό 70% (µε τη συµµετρική

παραλλαγή να υπερισχύει της ασυµµετρικής) χαρακτηρίζει και αυτό το υποσύνολο. Ακολουθούν ο

κωνικός  και  ο  σφαιροειδής  τύπος  µε  πολύ  µικρότερη  αντιπροσώπευση,  ενώ  ο  κυλινδρικός

αντιπροσωπεύεται  µε  ελάχιστα  παραδείγµατα.  Ο  κωνικός  τύπος,  ιδιαίτερα,  περιλαµβάνει  σε

σηµαντικό  ποσοστό  την  παραλλαγή  του  κεκλιµένου  ώµου  (περίπου  50%).  Τα  σφονδύλια  του

Ηραίου έχουν κυρίως κανονικές έως πεπιεσµένες αναλογίες σώµατος, σπανίζει δηλαδή η υψηλή

παραλλαγή των τύπων. Το γεγονός ότι στο δείγµα της Σάµου επικρατεί η συµµετρική αµφικωνική

παραλλαγή  και  γενικώς  οι  κανονικές  /  πεπιεσµένες  αναλογίες  σώµατος  συµβάλλει  στον

παραλληλισµό του µε τα δείγµατα της ΠΕΧ ΙΙ του Νοτίου Αιγαίου.
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Οι ειδικές διαµορφώσεις των άκρων, όπως είναι κυρίως η κοιλότητα γύρω από την οπή στα

αµφικωνικά,  και ο κεκλιµένος ώµος σε συνδυασµό µε την κοιλότητα στα κωνικά σφονδύλια είναι

πολύ  συνηθισµένες  στο δείγµα αυτό. Το φαινόµενο της  “εκφυλισµένης” κοιλότητας  είναι συχνό

στην παραλλαγή των σφονδυλιών µε κοίλο άκρο, και όπως προαναφέρθηκε, ενδεχοµένως πρόκειται

για ένα χαρακτηριστικό που πρωτοεµφανίζεται προς το τέλος της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού. Σε

σηµαντικό ποσοστό απαντά επίσης και η διαµόρφωση του άκρου σε πεπλατυσµένο χείλος.

∆ιακόσµηση

Στη διακόσµηση που φαίνεται να ήταν εξαιρετικά συνήθης επιλογή για την κατασκευή των

σφονδυλιών,  το  δείγµα  του  Ηραίου  εγγράφεται  στην  παράδοση  του  “ανατολίζοντος” ύφους.  Το

ρεπερτόριο των διακοσµητικών σχεδίων είναι πλούσιο αλλά ιδιαίτερα αγαπητό φαίνεται να ήταν το

σχέδιο  των  ενάλληλων  τόξων  σε  διάφορες  παραλλαγές.  Από  την  πλευρά  της  διακόσµησης  οι

παραλληλισµοί µε τα ανατολίζοντα σφονδύλια είναι ιδιαίτερα έντονοι : ορισµένα σχέδια όπως το

ενσφράγιστο “λουλούδι”, οι αγκιστροειδείς εγχαράξεις  και το σχηµατικό τετράποδο, αλλά και ο

συνδυσµός  διακοσµητικών  στοιχείων  όπως  είναι  οι  εµπίεστες  οπές  και  τα  ενάλληλα  τόξα  ή  οι

ενάλληλες γωνίες βρίσκουν παράλληλα στα σφονδύλια της Τροίας (Blegen, 1950, Blegen 1951). Η

περίπτωση της αφηγηµατικής παράστασης (βλ. Κεφ. 4..3, σσ. 121-122, και Τόµο Β' αρ.κατ. 224)

είναι  µοναδική  στο  Αιγαίο  όπως  έχει  ήδη  αναφερθεί   καθώς  δεν  έχουν  δηµοσιευθεί  σχετικά

παράλληλα από άλλες Αιγαιακές θέσεις ή Ανατολικές θέσεις.

Λειτουργικότητα

Από  µετρολογικής  άποψης  τα  σφονδύλια  του  Ηραίου  µαρτυρούν  µία  νηµατουργία

ενταγµένη  στην  τεχνολογική  παράδοση  της  ΠΕΧ  ΙΙ.  Παρατηρήθηκε  δηλαδή  και  σε  αυτήν  την

περίπτωση ένα ευρύτατο  φάσµα  µεγεθών, από πολύ  µικρά  έως  πολύ  µεγάλα, µε συγκεντρώσεις

στους  λειτουργικούς  τύπους  7δ  έως  9η  που  παρατηρήθηκαν  και  σε  άλλες  ΠΕΧ  ΙΙ  περιπτώσεις

(Σκάλα Σωτήρος, Σκάρκος, Κουκονήσι, Αγία Ειρήνη, Καστρί). Όµως είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό

ότι στο Ηραίο οι µέγιστες συγκεντρώσεις αφορούν δύο λειτουργικούς τύπους, τους τύπους 6β και

6γ οι οποίοι  συνιστούν  και  τους  πιο  κοινούς  τύπους  στα δείγµατα της  Μέσης  και της  Ύστερης

Εποχής του Χαλκού. Με άλλα λόγια το δείγµα του Ηραίου, ένα δείγµα που χρονολογικά εµπίπτει

στην εκπνοή της 3ης χιλιετίας, “προαναγγέλλει” τις τάσεις της νηµατουργίας της 2ης χιλιετίας. Οι

µεγάλες  συγκεντρώσεις  σε  λίγους  τύπους  δείχνουν  επιπλέον  την  τάση  για  τυποποίηση  του

νηµατουργικού  εξαρτήµατος  και  αυτό  είναι  ένα  φαινόµενο  που  σηµατοδοτεί  εξειδικευµένη

παραγωγή  (Costin  1991,33).  Η  µετακίνηση  των  µέγιστων  συγκεντρώσεων  προς  ελαφρώς

µικρότερους τύπους µαρτυρεί µία παραγωγή διαφοροποιηµένη προς λεπτότερα προϊόντα, σε σχέση
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µε την παραγωγή που τεκµηριώθηκε για τους προγενέστερους νησιωτικούς οικισµούς της ΠΕΧ ΙΙ. 

Οργάνωση της νηµατουργικής παραγωγής κατά την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού

Περνώντας  στην  διάσταση  της  οργάνωσης  της  βιοτεχνίας,  τα  διαθέσιµα  στοιχεία  που

προκύπτουν από τις πρωτογενείς αποθέσεις σφονδυλιών καταδεικνύουν διαφοροποιηµένες εικόνες

νηµατουργικής οργάνωσης κατά περίπτωση. Στην πρώιµη κοινότητα του Αγίου Ιωάννη στη Θάσο,

η  νηµατουργική  παραγωγή  εκτυλισσόταν  σε  µία  µάλλον  “κοινοτική”  βάση,  δεδοµένης  της

συγκέντρωσης των εργαλείων σε περιοχή που χαρακτηρίζεται ως “εξωτερικός¨ χώρος. Επιπλέον

στον Άγιο Ιωάννη η συνεύρεση σφονδυλιών και αγνύθων κάθετου  αργαλειού στην ίδια περιοχή

αποδεικνύει την αδιάκριτη διεξαγωγή στην ίδια περιοχή και των δύο σταδίων της υφαντουργικής

παραγωγικής αλυσίδας, γνεσίµατος και ύφανσης. Στην Πρωτοκυκλαδική ΙΙ κοινότητα του Σκάρκου

η νηµατουργία προβάλει  από τα ανασκαφικά στοιχεία ως µία αδιαµφισβήτητα “οικιακή” εργασία,

κατανεµηµένη σε συγκεκριµένους χώρους ορισµένων κτηρίων, µε την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι

κάθε κτίριο ταυτίζεται µε µία οικία, δηλαδή µε µία οργανωµένη οικονοµική µονάδα τα µέλη της

οποίας  θα  είχαν  δεσµούς  συγγενείας.  Στην  περίπτωση  του  Σκάρκου  διαφάνηκε,  επίσης,  µία

διάκριση της νηµατουργικής παραγωγής ανά κτήριο, καθώς τα σφονδύλια της κάθε µονάδας χώρου

εµπίπτουν σε διαφορετικά µεγέθη, είτε σε κάθε κτήριο το εργαλειακό σύνολο διαφοροποείται ως

προς  τα  µεγέθη  από  τον  εξοπλισµό  των  άλλων  κτηρίων.  Η  συνύπαρξη,  κατά  σχεδόν  κανονικό

τρόπο,  ενός  σφονδυλιού  µικρότερου  και  ενός  σφονδυλιού  µεγαλύτερου,  στον  ίδιο  χώρο,  θα

µπορούσε να ερµηνευθεί ως η όχι τυχαία “σύσταση” ενός εργαλειακού συνόλου προορισµένου να

προµηθεύσει  αφ'ενός  µεν  νήµα  λεπτότερο  για  να  χρησιµοποιηθεί  ως  υφάδι,  αφ'ετέρου  δε  νήµα

χονδρότερο για να χρησιµοποιηθεί ως στηµόνι που πρέπει πάντα να είναι πιο γερό, καθώς αποτελεί

τον “σκελετό” του υφάσµατος. Η εντύπωση νηµατουργικής αυτάρκειας και σχετικής εξειδίκευσης

ανά  κτήριο που  προκύπτει  από τα  έως  τώρα  γνωστά  δεδοµένα  του  Σκάρκου, έρχεται σε  άµεση

αντίθεση µε την εικόνα που προκύπτει από την προγενέστερη εγκατάσταση του Αγίου Ιωάννη στη

Θάσο.  Η  “οικιακή”  νηµατουργία  που  διαφαίνεται  στο  Σκάρκο  της  Ίου  βρίσκει  παράλληλο  στη

µεµονωµένη  περίπτωση  του  Πρωτοκυκλαδικού  κτιρίου  της  Αγίας  Ειρήνης  Κέας,  στο  οποίο

σφονδύλια  διαφορετικού  µεγέθους  και  τυπολογίας  βρέθηκαν  σε  πρωτογενή  απόθεση,  σε  ένα

τουλάχιστον  δωµάτιο  του  οικήµατος,  µαζί,  µάλιστα,  µε  αγνύθες.  Τα  υπόλοιπα  δείγµατα  της

Πρώιµης  Εποχής  του  Χαλκού  δεν  είναι  εξίσου  “εύγλωττα”  όσον  αφορά  την  αποκάλυψη  της

οργάνωσης  της επιτόπιας νηµατουργίας.  Τα οµολογουµένως  περιορισµένα δεδοµένα κατανοµής

των σφονδυλιών στις κοινότητες της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού ΙΙ αποτελούν ενδείξεις ότι η

νηµατουργική  παραγωγή  ήταν  αποκεντρωµένη  και  στοχευµένη  στην  κάλυψη  των  αναγκών  του

κάθε κτιρίου, που πιθανώς θα πρέπει να ταυτιστεί µε µία οικιακή, αυτοτελή µονάδα, δηλαδή µε ένα
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“νοικοκυριό”. Κυρίαρχο στοιχείο που  προκύπτει από τις  λιγότερο καλά ερευνηµένες ανασκαφές

είναι  η  τάση  για  νηµατουργική  αυτάρκεια,  που  τεκµηριώνεται  από  τη  συνύπαρξη  σφονδυλιών

διαφορετικής  λειτουργικής  δυνατότητας  στον  ίδιο  χώρο.  Εκτός  από  τις  κοινότητες  που  ήδη

αναφέρθηκαν, και στις οποίες αυτό το φαινόµενο είναι εµφανές, θα πρέπει να προστεθούν και οι

µεµονωµένοι χώροι στο Κουκονήσι Λήµνου και στο Ηραίο Σάµου, όπου µαρτυρείται µία παρόµοια

κατανοµή υλικού, και εποµένως µία παρόµοια οργανωτική τάση.  Εντοπισµένα κατά κύριο λόγο σε

δευτερογενείς  αποθέσεις  ή  συχνότερα  γνωστά  µόνο  από  προκαταρκτικές  ανασκαφικές

δηµοσιεύσεις, τα υποσύνολα από τη Γκρόττα της Νάξου, τη Σκάλα Σωτήρος Θάσου,  το Καστρί της

Σύρου,  δεν  προσθέτουν  στοιχεία  για  την  αποκατάσταση  της  οργάνωσης  της  νηµατουργίας  στις

αντίστοιχες κοινότητες.

Συµπεράσµατα για την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού

Τα κυριότερα συµπεράσµατα της µελέτης των  σφονδυλιών από τα δείγµατα της Πρώιµης

Εποχής του Χαλκού µπορούν να συνοψισθούν στα εξής  σηµεία : 

1) Μία ξεκάθαρη τοµή τεκµηριώνεται µεταξύ της αρχής της περιόδου (ΠΕΧ Ι) και της περιόδου

από τα µέσα της 3ης χιλιετίας π.Χ. και εξής (ΠΕΧ ΙΙ-ΠΕΧ ΙΙΙ), τόσο στο Βόρειο όσο και στο Νότιο

Αιγαίο.  Η  τοµή  εστιάζεται  στην  µετατόπιση  της  “κύριας  γραµµής  παραγωγής”  από  χονδρές

ποιότητες νηµάτων προς λεπτότερες. Το φαινόµενο θα πρέπει να συσχετισθεί µε µία δυνατότητα

προµήθειας λεπτότερων, καλύτερα διαλεγµένων ερίων ή καλύτερα επεξεργασµένων φυτικών ινών,

σε σύγκριση µε εκείνες που ήταν διαθέσιµες κατά την ΠΕΧ Ι περίοδο.  

2) Παρά  τη  σύγκλιση  µεταξύ  των  κοινοτήτων  Βορά  και  Νότου,  ως  προς  τα  µετρολογικά

χαρακτηριστικά  των  σφονδυλιών  που  στοιχειοθετεί  η  παραπάνω  παρατήρηση,  τεκµηριώνονται

παράλληλα τοπικές διαφοροποιήσεις που εκφράζονται µέσω της τυπολογίας των σφονδυλιών. Το

φαινόµενο  αυτό  διακρίνεται  στα  δείγµατα  της  Πρώιµης  Εποχής  του  Χαλκού  Ι,  κατά  την  οποία

τεκµηριώνεται  ξεκάθαρα  στο  Νότιο  Αιγαίο  µία  Κυκλαδική,  διανησιωτική,  αυστηρή  παράδοση

κατασκευής και χρήσης πεπιεσµένων, κωνικών, ακόσµητων σφονδυλιών.  

3) Από την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού ΙΙ και εξής είναι αισθητή µία “διαπραγµάτευση” µεταξύ

των τοπικών παραδόσεων της ΠΕΧ Ι οι οποίες εξακολουθούν, όπως για παράδειγµα η “Κυκλαδική

προτίµηση”  στον  κωνικό  τύπο,   και  “νέων  στοιχείων”  που  χαρακτηρίζουν  τις  µορφές  των

εργαλείων.   Τα  “νέα  στοιχεία”  αφορούν  τον  εµπλουτισµό  των  Κυκλαδικών  συνόλων  µε  τον

αµφικωνικό  τύπο,  την  εµφάνιση  της  παραλλαγής  του  κωνικού  τύπου  µε  κεκλιµένο  ώµο,  την

εµφάνιση της παραλλαγής µε κοίλο ή πεπλατυσµένο άκρο και στους δύο τύπους, και, ιδιαιτέρως,

την εµφάνιση σφονδυλιών διακοσµηµένων σύµφωνα µε το “ανατολίζον ύφος” διακόσµησης. Στα

σύνολα του Βόρειου Αιγαίου η “διαπραγµάτευση” αυτή εντοπίζεται περισσότερο στην κυριαρχία
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του  αµφικωνικού  τύπου  έναντι  των  υπολοίπων,  αλλά  και  σε  έναν  ανάλογο  εµπλουτισµό  των

τυπολογιών  µε τις  παραλλαγές  ιδιαίτερης  διαµόρφωσης  των  άκρων  (κοιλότητα,  “κολλάρο”).  Τα

στοιχεία αυτά παρουσιάζονται πολύ καλά “ενσωµατωµένα” στο µοναδικό δείγµα του τέλους της

3ης χιλιετίας, από τον οικισµό στο Ηραίο της Σάµου. 

4) Παρά τις διαφορές στην τυπολογία των εργαλείων, η θέση και το είδος των ιχνών χρήσης δεν

παρουσιάζουν διαφοροποίηση µε βάση τη γεωγραφική κατανοµή, γεγονός που πιθανώς υποδηλώνει

παρόµοιους  χειρισµούς  και  τρόπους  χρήσεις  του  εργαλείου  στις  διαφορετικές  κοινότητες  των

νησιών του Αιγαίου. 

5) Ο ταφικός προορισµός του αδραχτιού µαζί µε το σφονδύλι τεκµηριώνεται τουλάχιστον από την

Πρώιµη Εποχή του Χαλκού ΙΙ βάσει του παραδείγµατος από τα Απλώµατα.

6)  Ειδικώτερα  για  το  ταφικό  σύνολο  των  Απλωµάτων  πρέπει  να  επισηµανθεί  ότι  στοιχεία  της

τυπολογίας  (κεκλιµένος  ώµος,  “εκφυλισµένη”  κοιλότητα,  πεπλατυσµένο  χείλος)  και  της

διακόσµησης (διακοσµητικά µοτίβα) επιτρέπουν τον παραλληλισµό του αφ'ενός µε το οψιµότερο

σύνολο  από  το  Ηραίο  της  Σάµου,  αφ'ετέρου  γενικότερα  µε  τα  “Ανατολίζοντα”  σφονδύλια,  και

ενδεχοµένως τα καθ'εαυτά Ανατολικά σφονδύλια της Τρωάδας και της Μικρασιατικής ενδοχώρας.

Μέσα από τις συγκρίσεις αυτές, και µε δεδοµένα τα χαρακτηριστικά των σαφώς χρονολογηµένων

Πρωτοκυκλαδικών  ΙΙ   συνόλων  σφονδυλιών,  προκύπτουν  στοιχεία  της  τυπολογίας  που  είναι

διαγνωστικά  για  χρονολόγηση.  Με  βάση  τα  κριτήρια  αυτά  προτείνεται  στη  µελέτη  αυτή  ότι  το

ταφικό  σύνολο  σφονδυλιών  του  Τάφου  ΧΧ  των  Απλωµάτων  χρονολογείται  προς  το  τέλος  της

Πρώιµης Εποχής του Χαλκού, και ότι ενδεχοµένως θα πρέπει να του αποδοθεί ένας “ανατολίζων”

χαρακτήρας.

6) Η περίπτωση του Αγίου Ιωάννη της Θάσου και του Σκάρκου της Ίου παρέχουν ενδείξεις για  τον

τρόπο  οργάνωσης  της  νηµατουργίας.  Στην  πρώτη  περίπτωση  διαπιστώθηκε  µία  οργάνωση  σε

µάλλον “κοινοτική” βάση, ενώ στη δεύτερη περίπτωση σε “οικοτεχνική” βάση, εάν δεχτεί κανείς

ότι το κάθε κτίριο του οικισµού µπορεί να ταυτιστεί µε ένα αυτόνοµο “νοικοκυριό. Στην περίπτωση

του Αγίου Ιωάννη η παραγωγή φαίνεται περισσότερο οµογενοποιηµένη εάν κρίνει κανείς από το

πολύ  µικρό  βαθµό  διαφοροποίησης  των  εργαλείων,  που  σηµατοδοτεί  είτε  µία  ισχυρή  τοπική

νηµατουργική  παράδοση,  είτε  πολύ  συγκεκριµένους  στόχους  παραγωγής.  Στο  µεταγενέστερο

Σκάρκο  στοιχειοθετείται  µία  ποικιλία  νηµατουργικών  προϊόντων  γενικά  για  τον  οικισµό.

Παρ'όλ'αυτά  η  νηµατουργική  παραγωγή  στο  Σκάρκο   χαρακτηρίζεται  από  χαµηλό  βαθµό

εξειδίκευσης  και  τάση  για  “νηµατουργική  αυτάρκεια”,  ενώ  η  κλίµακα  της  νηµατουργίας  που

ασκούταν  σε  κάθε  κτίριο  προβάλλει,  µέσω  της  ποσότητας  σφονδυλιών,  µικρή.  Η  σταθερή

επανάληψη  της  εύρεσης “οµάδων” σφονδυλιών ανά  δωµάτιο σε τρεις  διαφορετικές  περιπτώσεις

κτιρίων, παρ'όλο που θα πρέπει να επιβεβαιωθεί µέσω της τελικής δηµοσίευσης της ανασκαφής,
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δίνει  την  εντύπωση  µίας  ίσης  κατανοµής  της  νηµατουργικής  εργασίας,  όχι  µόνο  µεταξύ  των

διαφορετικών “νοικοκυριών” αλλά ενδεχοµένως και µεταξύ των µελών του ίδιου νοικοκυριού. Η

τελευταία  υπόθεση  προϋποθέτει,  ωστόσο,  ότι  η  εύρεση  µικρών  οµάδων  σφονδυλιών  σε

διαφορετικά δωµάτια του ίδιου κτιρίου δεν είναι τυχαία, αλλά ανταποκρίνεται σε χρήση της κάθε

οµάδας εργαλείων από διαφορετικούς χρήστες. Τα περιορισµένα σχετικά στοιχεία και από την Αγία

Ειρήνη Κέας και το Κουκονήσι της Λήµνου συνηγορούν προς την επιβεβαίωση ενός παρόµοιου

τρόπου οργάνωσης της νηµατουργικής παραγωγής και σε εκείνους τους οικισµούς της ΠΕΧ ΙΙ.

7) Τα δεδοµένα που παρουσιάστηκαν και ιδιαιτέρως όσα αφορούν τα περιβάλλοντα εύρεσης των

σφονδυλιών,  δεν  επαρκούν  για  την  αναγνώριση  ενδείξεων  για  έναν  έµφυλο  καταµερισµό  της

νηµατουργικής εργασίας.  Ως εκ τούτου, δεν µπορεί να υποστηριχθεί ότι η νηµατουργία γινόταν

µόνο από το γυναικείο τµήµα του πληθυσµού στις νησιωτικές κοινότητες της Πρώιµης Εποχής του

Χαλκού.

5.1.2. Μέση Εποχή του Χαλκού

Οι νέες συνθήκες που διαµορφώνονται στο Αιγαίο από την αρχή της 2ης χιλιετίας και εξής

“βρίσκει” τα περισσότερα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριµένα των Κυκλάδων, αλλά και

ορισµένα  από  τα  νησιά  του  Βορείου  Αιγαίου  ενταγµένα  σε  ένα  εντελώς  διαφορετικό  σύστηµα

επαφών.  Τα  νησιά  του  Νοτίου  Αιγαίου  εγγράφονται  πλέον  στην  περιφέρεια  των  ανακτορικών

κέντρων της Κρήτης, και συµµετέχουν στις ζυµώσεις που προκαλεί η πρώτη εµφάνιση, στο Αιγαίο,

οργανωµένων,  κέντρων  εξουσίας.  Η  ολοένα  αυξανόµενη  παρουσία  του  υλικού  πολιτισµού  της

Μεσοµινωϊκής Κρήτης στα νησιά του Αιγαίου και όχι µόνο, και η οποία συνήθως ερµηνεύεται µε

όρους  “πολιτικής”  ή  τουλάχιστον  “οικονοµικής”  κυριαρχίας,  αποτελεί  την  ειδοποιό  διαφορά

µεταξύ της προηγούµενης  περιόδου και της Μέσης Εποχής του Χαλκού. Το ενδογενές Κυκλαδικό

δίκτυο επικοινωνιών και η “Κυκλαδική αυτάρκεια” που σύµφωνα µε τον Broodbank χαρακτηρίζει

την  προηγούµενη  περίοδο,  υποχωρούν  προς  όφελος  της  κυριαρχίας  της  Μεσοµινωϊκής  Κρήτης

(Broodbank 2000, 320).  Έχοντας υπόψη αυτό το γενικό πλαίσιο, θα επιχειρηθεί µία σύνθεση των

δεδοµένων της νηµατουργίας της Μέσης Εποχής του Χαλκού. Οι υπό εξέταση κοινότητες είναι η

Αγία Ειρήνη της Κέας, η  Φυλακωπή της Μήλου, το  Ακρωτήρι της Θήρας και το  Κουκονήσι

της Λήµνου. 

Τυπολογία

Ως  προς  την  τυπολογία,  τα  τρία,  από  τα  τέσσερα  συνολικώς,  Κυκλαδικά  δείγµατα,
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τεκµηριώνουν µία εικόνα αποκρυστάλλωσης των τάσεων που είχαν διαφανεί στις Κυκλάδες κατά

την προηγούµενη περίοδο. Και στις τέσσερις κοινότητες το αµφικωνικό σφονδύλι κυριαρχεί πλέον

στις τυπολογίες, οι οποίες ούτως ή άλλως δεν χαρακτηρίζονται πια από τόσο ποικίλη σύσταση όσο

εκείνες των δειγµάτων της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού. Τα σύνολα περιλαµβάνουν έως τέσσερις

τύπους,  µε  εξαίρεση  εκείνο  από  το  Ακρωτήρι  που  περιλαµβάνει  πέντε  τύπους.  Σε  όλες  τις

περιπτώσεις όµως ο αµφικωνικός τύπος ήταν ο προτιµώµενος. Τα ποσοστά του στην Αγία Ειρήνη

και στο Ακρωτήρι είναι περίπου ίσα (46% και 48% αντίστοιχα), ενώ ίσα ποσοστά έχει ο τύπος στη

Φυλακωπή και το Κουκονήσι (67%).  Το αµφικωνικό σφονδύλι φαίνεται να έχει καθιερωθεί ως το

κατ'εξοχήν  εξάρτηµα  του  αδραχτιού,  ως  ένα  “πολυεργαλείο”,  που  κατασκευαζόταν  σε  όλα  τα

µεγέθη  προκειµένου  να  καλύψει  τις  ανάγκες  για  το  γνέσιµο  νηµάτων  διαφορετικών  ποιοτήτων.

Ωστόσο οι τοπικές προτιµήσεις δεν έχουν εξαφανιστεί, και εκφράζονται σε επίπεδο τυπολογικών

παραλλαγών : στο Κουκονήσι υπερτερούν οριακά τα ασυµµετρικά αµφικωνικά, ενώ στο  Ακρωτήρι

Θήρας  αλλά  και  στην  Αγία  Ειρήνη  Κέας  η  συµµετρική  παραλλαγή  υπερβαίνει  οριακά  την

ασυµµετρική.  Το δείγµα αµφικωνικών τύπων της Φυλακωπής είναι πολύ µικρό για να θεωρηθεί

ενδεικτικό. 

Ως  προς  τον  κωνικό  τύπο,  τον  δεύτερο  σε  συχνότητα  σχεδόν  σε  όλα  τα  δείγµατα,  η

κυρίαρχη παραλλαγή είναι πλέον εκείνη µε τον κεκλιµένο ώµο, µία παραλλαγή που κινείται, ενίοτε,

οριακά µεταξύ του κωνικού και του αµφικωνικού ασυµµετρικού τύπου, όπως έχει ήδη σχολιαστεί

στο  Κεφάλαιο  3.3.α  (Τυπολογία).  Στην  Αγία  Ειρήνη  αυτή  η  παραλλαγή  συνιστά  το  61% των

κωνικών  σφονδυλιών,  και  στο  Κουκονήσι  περίπου  το  71%.  Στο  δείγµα  της  Φυλακωπής  η

παραλλαγή συνιστά το 50% του κωνικού τύπου αλλά δεν θα πρέπει να λησµονείται ότι ουσιαστικά

εκεί το δείγµα είναι πολύ µικρό. Το ίδιο περίπου ισχύει και για το Ακρωτήρι, όπου ο κωνικός τύπος

αντιπροσωπεύεται  µόνο  από  ένα  παράδειγµα,  το  οποίο  εµπίπτει  σε  αυτήν  την  παραλλαγή.  Η

χαµηλή αντιπροσώπευση του κωνικού τύπου στο Μεσοκυκλαδικό Ακρωτήρι, σαφώς  καθιστά το

δείγµα ιδιοσυγκρασιακό σε σχέση µε τα υπόλοιπα Μεσοκυκλαδικά δείγµατα.

Η διαµόρφωση κοίλου άκρου (σφονδύλια scodelletta) είναι ένα συχνό χαρακτηριστικό στα

σφονδύλια των δειγµάτων της ΜΕΧ, είτε πρόκειται για αµφικωνικούς είτε για κωνικούς τύπους της

παραλλαγής  µε  κεκλιµένο  ώµο.   Στο  πλούσιο  δείγµα  της  Αγίας  Ειρήνης  κοίλο  άκρο  διαθέτει

περίπου το 63% του συνολικού δείγµατος, ενώ στο Κουκονήσι το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το

58%  .  Ενδιαφέρον  είναι  το  γεγονός  ότι  η  κοιλότητα  αυτή  είναι  “εκφυλισµένη”  σε  πολλές

περιπτώσεις (το 41% των σφονδυλιών µε κοιλότητα στην Αγία Ειρήνη, και το 58% περίπου των

σφονδυλιών µε κοιλότητα στο Κουκονήσι).  Στη Φυλακωπή το ποσοστό της παραλλαγής φτάνει το

66% και η “εκφυλισµένη” εκδοχή εµφανίζεται µόνο µία φορά. Στο Ακρωτήρι Θήρας µόνο το 9%

περίπου  του δείγµατος έχει κοίλο άκρο, χωρίς  να παρατηρείται η “εκφυλισµένη” παραλλαγή. Ο
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“εκφυλισµός”  της  κοιλότητας  είναι  ένα  ενδιαφέρον  φαινόµενο  που  πιθανώς  υποδηλώνει  την

απώλεια της χρηστικής σκοπιµότητας της κοιλότητας, όποια και αν ήταν αυτή,76 και την έκπτωσή

της σε ένα στοιχείο καθαρά τυπολογικό. Πιθανώς να σχετίζεται και µε τη µαζική ή τη βιαστική

κατασκευή των σφονδυλιών, που ενδεχοµένως να συνέβαινε σε νηµατουργίες µίας κλίµακας που

ξεπερνούσε την “οικιακή”.

Πολύ σπανιότερη είναι η παραλλαγή της διαµόρφωσης κολλάρου, µε ποσοστά χαµηλά τόσο

στην Αγία Ειρήνη, όσο και στο Ακρωτήρι, στη Φυλακωπή και στο Κουκονήσι. Η παραλλαγή του

πεπλατυσµένου άκρου έχει χαµηλό ποσοστό στην Αγία Ειρήνη (σχεδόν 6%) και υψηλότερο στο

Κουκονήσι  (περίπου  175)  και  στο  Ακρωτήρι  (σχεδόν  12%)  ενώ  στη  Φυλακωπή  εµφανίζεται

ιδιαίτερα ενισχυµένη (33%) αλλά το δείγµα είναι ιδιαιτέρως µικρό. 

∆ιακόσµηση

Μία  άλλη  τάση  που  είχε  ήδη  διαφανεί  από  την  Πρώιµη  Εποχή  του  Χαλκού  και

παρουσιάζεται  τώρα  πιο  διαδεδοµένη  είναι  η  διακόσµηση  των  σφονδυλιών  σύµφωνα  µε  το

“ανατολίζον”  ύφος  µε  τη  χαρακτηριστική  εγχάρακτη  τεχνική  και  τα  γεωµετρικά,  ευθύγραµµα  ή

καµπυλόγραµµα, διακοσµητικά σχέδια. Εξαίρεση αποτελεί το δείγµα της Φυλακωπής, στο µικρό

µέγεθος του οποίου, όµως, µπορεί να οφείλεται η ανυπαρξία διακοσµηµένων παραδειγµάτων. Στα

υπόλοιπα  τρία  σύνολα  της  Μέσης  Εποχής  του  Χαλκού  τα  διακοσµηµένα  σφονδύλια  αποτελούν

σύνηθες  φαινόµενο.  Στο  Κουκονήσι  αυτά  φτάνουν  το  39% του  ΜΕΧ  υποσυνόλου,  στην  Αγία

Ειρήνη το 34% και στο Ακρωτήρι το 26%. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι σε κάθε ένα από τα

υποσύνολα  διακρίνονται  διαφορετικές  προτιµήσεις  ως  προς  το  περισσότερο  “αγαπητό”,

διακοσµητικό  σχέδιο : στο Κουκονήσι  το  συνηθέστερο  διακοσµητικό σχέδιο  είναι οι ενάλληλες

γωνίες, στην Αγία Ειρήνη οι ακτινωτές εγχαράξεις παρατακτικά στον ώµο του σφονδυλιού, ενώ στο

Ακρωτήρι οι οµάδες τεσσάρων ή πέντε ευθύγραµµων εγχαράξεων αντιδιαµετρικά στον ώµο του

σφονδυλιού.  

Ίχνη χρήσης

Τα ίχνη χρήσης που εντοπίστηκαν στα σφονδύλια των δειγµάτων της Μέσης Εποχής του

Χαλκού δεν διαφέρουν από τα πρωιµότερα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι χειρισµοί του εργαλείου

θα  ήταν  παρόµοιοι  στις  δύο  περιόδους.  Αυτά  τα  ίχνη  συνίστανται  σε  αποφλοιώσεις  και

αποκρούσεις στο ένα, συνήθως, άκρο του σφονδυλιού, στο περιχείλωµα της οπής, σπανιότερα δε,
76 Η  Barber  προτείνει µία ερµηνεία για τα αδράχτια που έφεραν σφονδύλια µε κοιλότητα  σύµφωνα µε την οποία η

κοιλότητα διευκόλυνε την συγκέντρωση και τη συγκράτηση του γνεσµένου νήµατος πάνω στο αδράχτι προκειµένου

αυτό να χρησιµοποιηθεί και ως σαϊτα στους αργαλειούς (Barber 1991,  305).  Εάν αυτή η ερµηνεία ευσταθεί, τότε τα

σφονδύλια µε κοίλο άκρο µπορούν να αξιοποιηθούν και ως δείκτες της κλίµακας της υφαντουργίας, δεδοµένου ότι σε

κάθε τέτοιο σφονδύλι αντιστοιχεί εν δυνάµει µία σαϊτα αργαλειού, βάσει της ερµηνευτικής πρότασης της Barber. 
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εντός της κοιλότητας, στα σφονδύλια παραλλαγής µε κοίλο άκρο. Οι αποφλοιώσεις στην περιοχή

της µεγαλύτερης διαµέτρου, δηλαδή στην τροπίδωση,  παρατηρήθηκαν στο υλικό της Φυλακωπής

και του Κουκονησιού. Αυτού του είδους οι αποφλοιώσεις οφείλονται, σύµφωνα µε µία άποψη, στον

τρόπο µε τον οποίο το νήµα περνιέται γύρω από αδράχτι που έχει το σφονδύλι στερεωµένο χαµηλά,

και  ο  οποίος  προκαλεί  την  τριβή  του  νήµατος  στο  σφονδύλι  καθώς  το  αδράχτι  περιστρέφεται

(Sauvage 2014, 185).  Οι φθορές στην τροπίδωση, εποµένως, αποτελούν µία ένδειξη για τη χρήση

του αδραχτιού µε σφονδύλι στερεωµένο χαµηλά, µίας τεχνικής που είναι υπεύθυνη για τη στρέψη

Ζ.  Θα  πρέπει  να  επισηµανθεί  εδώ  ότι  αυτού  του  είδους  οι  φθορές  παρατηρήθηκαν  και  στα

σφονδύλια της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού, εποµένως µπορεί να υποστηριχθεί µία συνέχεια στις

τεχνικές  παραδόσεις  της  νηµατουργίας  στην  ευρύτερη  περιοχή  του  νησιωτικού  Αιγαίου,

τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την επιλογή µεταξύ χαµηλά τοποθετηµένου ή υψηλά τοποθετηµένου

σφονδυλιού στο αδράχτι.  

Λειτουργικότητα 

Περνώντας στα µετρολογικά δεδοµένα, όλα τα δείγµατα, ανεξαιρέτως, της Μέσης Εποχής

του Χαλκού τεκµηριώνουν δύο βασικές τάσεις, πρώτον, την προτίµηση για την παραγωγή λεπτών

νηµάτων  και  δεύτερον,  την  τυποποίηση  των  εργαλείων,  όπως  αυτή  τεκµηριώνεται  από  τη

συρρίκνωση  του  φάσµατος  λειτουργικών  τύπων  και  από  τις  µεγάλες  συγκεντρώσεις  σε

συγκεκριµένους  λειτουργικούς  τύπους. Στην Αγία Ειρήνη, εξαιρώντας  τα µικρότερα  µεγέθη των

λειτουργικών τύπων 4α και 5β επειδή αυτά αντιστοιχούν σχεδόν αποκλειστικά στο ταφικό σύνολο

της Ταφής 24, ο προτιµώµενος λειτουργικός τύπος είναι ο 6γ, ενώ δεν είναι µικρή και η προτίµηση

για  µεσαίου  µεγέθους  σφονδύλια,  λειτουργικών  τύπων  7γ  έως  7ζ,  8η  και  9ι.  Όλα  τα  υπόλοιπα

µεγέθη  αποτελούν  εξαιρέσεις.  Αν  και  µικρό,  το  δείγµα  της  Μεσοκυκλαδικής  Φυλακωπής  δίνει

ενδείξεις  για  µία  παρόµοια  τάση,  µε  το  λειτουργικό  τύπο  6γ  να  υπερτερεί  και  σε  αυτή  την

περίπτωση. Η ίδια τάση προβάλει πιο έντονη στο δείγµα από το Κουκονήσι, όπου ο λειτουργικός

τύπος 6γ κυριαρχεί ποσοτικά µε µεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους, οι οποίοι ανταποκρίνονται

σε µικρότερα αλλά και σε µεγαλύτερα µεγέθη. Εξαίρεση στην εικόνα αυτή αποτελεί το δείγµα από

το Ακρωτήρι της Θήρας, που και από αυτήν την άποψη παρουσιάζεται ιδιοσυγκρασιακό : εδώ οι

πυκνότερες  συγκεντρώσεις  του  φάσµατος  λειτουργικών  τύπων  παρατηρούνται  σε  ελαφρώς

µεγαλύτερα µεγέθη δηλαδή εκείνα που αντιπροσωπεύονται από τους λειτουργικούς τύπους 7γ και

8στ-8ζ,  χωρίς  ωστόσο  να  λείπουν  σποραδικά  παραδείγµατα  µικρότερων  αλλά  και  µεγαλύτερων

µεγεθών.  Το  δείγµα  του  Ακρωτηρίου  παρουσιάζει  και  µία  άλλη  ιδιοσυγκρασία,  δηλαδή  τη

µοναδική, για τα δεδοµένα των δειγµάτων της ΜΕΧ, εµφάνιση των λειτουργικών τύπων 8γ, 11γ και

15ι. Αν και περιπτώσεις καταγραφής ενός λειτουργικού τύπου µόνο σε ένα δείγµα συνηθίζεται στα
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υποσύνολα της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού, είναι σπάνιες στα αντίστοιχα της Μέσης Εποχής του

Χαλκού,  περίοδο  που  χαρακτηρίζεται  από  υψηλό  βαθµό  τυποποίησης  των  εργαλείων,  όπως

προαναφέρθηκε. 

Ο  λειτουργικός  τύπος  6γ  αντιστοιχεί  στο  κατ'εξοχήν  σφονδύλι  της  Μέσης  Εποχής  του

Χαλκού : πρόκειται για σφονδύλια µε διάµετρο µεταξύ 2,6 και 3 εκατοστών, και µε βάρος µεταξύ

10,1 και 15 γραµµαρίων.  Η ποιότητα κλωστής που είναι εφικτό να γνεστεί µε τέτοια σφονδύλια

αποτελούσε την πλέον επιθυµητή ποιότητα για την υφαντουργία κατά την περίοδο αυτή, µία τάση

γενικευµένη εάν κρίνει κανείς από την “διανησιωτική” κυριαρχία του λειτουργικού τύπου 6γ. Η

τάση αυτή είχε ήδη διαφανεί από το τέλος της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού, όπως τεκµηριώνεται

από το δείγµα του προϊστορικού οικισµού στο Ηραίο της Σάµου, στο οποίο ο λειτουργικός τύπος 6γ

αλλά  και  ο  6β  έχουν  τις  µεγαλύτερες  συγκεντρώσεις.  Στη  Μέση  Εποχή  του  Χαλκού  δεν  ήταν

σπάνια η παραγωγή πολύ λεπτών νηµάτων που γνέθονταν µε σφονδύλια λειτουργικών τύπων 4β

και 5β-5γ. Οι τεχνίτριες ή οι τεχνίτες που είχαν την απαραίτητη δεξιοτεχνία για το γνέσιµο αυτών

των λεπτότατων κλωστών, πρέπει να απολάµβαναν ιδιαίτερης αναγνώρισης µέσα στην κοινότητα,

υπόθεση που στηρίζεται και από την εύρεση σφονδυλιών τέτοιου µεγέθους στην Ταφή 24 της Αγίας

Ειρήνης. 

Στα δείγµατα της Μέσης Εποχής του Χαλκού παρατηρείται µία δραµατική συρρίκνωση του

φάσµατος  µεγεθών,  συγκριτικά  προς  το  φάσµα  µεγεθών  του  συνολικού  δείγµατος  της  Πρώιµης

Εποχής του Χαλκού (Πίνακας 5.1.2.α). Η συρρίκνωση αυτή αφορά την “εξαφάνιση” αφ'ενός των

πολύ µεγάλων µεγεθών : σπανίζουν πλέον τα σφονδύλια µε βάρος άνω των 40 γραµµαρίων και µε

διαµέτρους  φαρδύτερες  από  4,5  εκατοστά,  καθώς  αποτελούν  εξαιρέσεις  και  έχουν  σποραδική

παρουσία στο φάσµα των λειτουργικών τύπων. Αφ'ετέρου ορισµένοι λειτουργικοί τύποι της ΠΕΧ

που κινούνταν στη µέση του φάσµατος, δεν έχουν αντιπροσώπευση πια στα δείγµατα της ΜΕΧ, µία

ένδειξη της τάσης για τυποποίηση των εργαλείων νηµατουργίας, και εποµένως της  τυποποίησης

της παραγωγής.  Η εξάλειψη των µεγάλων µεγεθών θα µπορούσε να έχει τις εξής, εναλλακτικές ή

αλληλοσυµπληρωµατικές ερµηνείες : α) είτε τα πολύ χοντρά νήµατα ή σχοινιά δεν είχαν πια την

προηγούµενη ζήτηση ή δεν ήταν αναγκαστικά η µόνη επιλογή των νηµατουργών, καθώς ήδη από

τα µέσα της 3ης χιλιετίας π.Χ. ήταν διαθέσιµες λεπτότερες ίνες (βλ. Κεφ. 5.1.1.) β) ή η παραγωγή

τους συνεχίστηκε και στην Μέση Εποχή του Χαλκού εκτός των πυρήνων των αστικών κέντρων. 
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Πίνακας 5.1.2.α : Απεικόνιση των λειτουργικών τύπων των δειγµάτων ΠΕΧ  ( ◊ )  και  ΜΕΧ (▲)  

150,1-155 αστ ◊

145,1-150 αε

140,1-145 αδ ◊

135,1-140 αγ ◊

130,1-135 αβ ◊

125,1-130 αα

120,1-125 ω ◊

115,1-120 ψ

110,1-115 χ ◊

105,1-110 φ ◊

100,1-105 υ

95,1-100 τ

90,1-95 σ ◊

85,1-90 ρ ◊

80,1-85 π ◊

75,1-80 ο ◊ ◊▲ ◊ ◊

70,1-75 ξ ◊ ◊▲ ◊

65,1-70 ν ◊ ◊

60,1-65 µ ◊▲ ◊▲ ◊ ◊

55,1-60 λ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

50,1-55 κ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

45,1-50 ι ◊ ◊▲ ◊▲ ◊ ◊ ▲

40,1-45 θ ◊ ◊ ◊ ◊

35,1-40 η ◊ ◊▲ ◊▲ ◊ ◊ ◊

30,1-35 ζ ◊ ◊▲ ◊▲ ◊▲ ◊

25,1-30 στ ◊ ◊▲ ◊▲ ◊ ◊ ◊

20,1-25 ε ◊ ◊▲ ◊▲ ◊▲ ◊▲ ◊ ◊

15,1-20 δ ◊▲ ◊▲ ◊ ◊

10,1-15 γ ◊▲ ◊▲ ◊▲ ▲ ◊ ▲

5,1-10 β ◊▲ ◊▲ ◊▲ ◊ ◊

0,1-5 α ◊▲ ▲

↑ Γραµµάρια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Εκατοστά

→

0,1- 
0,5

0,6-1 1,1-1,5 1,6-2 2,1-2,5 2,6-3 3,1-3,5 3,6-4 4,1-4,5 4,6-5 5,1-5,5 5,6-6 6,1-6,5 6,6-7 7,1-7,5
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Οργάνωση της νηµατουργίας κατά την Μέση Εποχή του Χαλκού

Τα  δεδοµένα  για  την  οργάνωση  της  νηµατουργίας  στη  Μέση  Εποχή  του  Χαλκού

προκύπτουν κυρίως από την Αγία Ειρήνη της Κέας και από το Κουκονήσι, όπου τα ανασκαφικά

στοιχεία είναι πιο ευανάγνωστα. Λίγα στοιχεία προσθέτουν τα δείγµατα από τη Φυλακωπή Μήλου

και  από  το  Ακρωτήρι  της  Θήρας,  τα  οποία  βρέθηκαν  κατά  τη  διενέργεια  στρωµατογραφικών

τοµών. Η µονάδα παραγωγής ανά χώρο περιελάµβανε εργαλειακό εξοπλισµό  που συνίστατο από

πέντε έως οκτώ σφονδύλια. ∆εν υπάρχει τρόπος να καθοριστεί εάν αυτά τα εργαλεία ανήκαν σε ένα

ή  σε  περισσότερα  άτοµα,  και  εποµένως  εάν  χρησιµοποιούνταν  ταυτόχρονα  ή  εκ  περιτροπής.

Ωστόσο  το  γεγονός  ότι  σε  κάθε  τέτοια  οµάδα  περιλαµβάνονται  σφονδύλια  διαφορετικών

λειτουργικών δυνατοτήτων αποδεικνύει ότι η νηµατουργική αυτάρκεια ήταν βασικός στόχος της

παραγωγής,  τόσο  στην  Αγία  Ειρήνη  όσο  και  στο  Κουκονήσι.  Προς  το  τέλος  της  περιόδου

προκύπτουν  από  την  Αγ.Ειρήνη  στοιχεία  για  µία  τάση  εξειδίκευσης  της  παραγωγής,  καθώς

διαπιστώθηκαν  χώροι  οι  οποίοι  περιείχαν  σφονδύλια  µε  πολύ  µικρό  βαθµό  διαφοροποίησης  ως

προς το µέγεθος.

Η  Μέση  Εποχή  του  Χαλκού  είναι  η  περίοδος  κατά  την  οποία  διαδίδεται  στο  Αιγαίο  η

Κρητική τεχνολογία ύφανσης, δηλαδή ο κάθετος αργαλειός µε βάρη. Η τεχνολογία αυτή άφησε ως

αρχαιολογικά  τεκµήρια  τα  υφαντικά  βάρη,  τις  πήλινες  αγνύθες.  Η  συνεύρεση  αγνύθων  και

σφονδυλιών  στους  ίδιους  χώρους  αποδεικνύει  τη  στενή  αλληλουχία  ή/και  την  εκ  παραλλήλου

διεξαγωγή  των  δύο  διαφορετικών  σταδίων  της  υφαντουργικής  παραγωγής.  Ωστόσο  όπως  ήδη

αναφέρθηκε µε αφορµή τα δεδοµένα από την Αγία Ειρήνη, αυτή η συνεύρεση δεν διαπιστώνεται

παντού : η νηµατουργία φαίνεται να αφορούσε µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού των πόλεων της

Μέσης  Εποχής  του  Χαλκού,  σε  σύγκριση  µε  την  ύφανση  στον  κάθετο  αργαλειό.  Η  συνεύρεση

σφονδυλιών και αγνύθων στους ίδιους χώρους δεν είναι τόσο συχνό φαινόµενο στην Αγία Ειρήνη

της Μέσης Εποχής του Χαλκού, τουλάχιστον κατά την πρωϊµότερη φάση IV, µε βάση τα διαθέσιµα

στοιχεία από τις πρωτογενείς αποθέσεις, µία εικόνα που όµως φαίνεται να διαφοροποιείται στην

ώριµη Μεσοκυκλαδική πόλη της φάσης V. Στο Ακρωτήρι της Θήρας, πιθανώς και στη Φυλακωπή

της  Μήλου, υπάρχουν ενδείξεις  για  την διεξαγωγή  και των δύο  εργασιών στους  ίδιους  χώρους,

όπως  προκύπτει  τουλάχιστον  από  την  αποσπασµατική  γνώση  των  Μεσοκυκλαδικών  πόλεων.  Η

εικόνα που προκύπτει συνολικά είναι µάλλον µεικτή, και θα πρέπει να υποτεθεί ότι η νηµατουργία

ελάµβανε χώρα, τόσο εκ παραλλήλου µε την ύφανση, όσο και ξεχωριστά. Η δεύτερη συνθήκη θα

συνιστούσε, εξάλλου, αναγκαιότητα, δεδοµένου ότι το γνέσιµο αποτελεί µία εξαιρετικά χρονοβόρα

διαδικασία,  και ότι,  για  παράδειγµα, µία ώρα  εργασίας  στον  αργαλειό  απαιτούσε πολλαπλάσιες

ώρες εργασίας µε το αδράχτι (Tzachili 2007, 192). 

Αξίζει να σχολιαστεί στο σηµείο αυτό η αντίθεση µεταξύ αφ'ενός της διάδοσης, στα νησιά
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του Αιγαίου, της Κρητικής τεχνολογίας ύφανσης και αφ'ετέρου της διατήρησης των τεχνολογίας

του αδραχτιού για τη νηµατουργία, δηλαδή µίας τεχνολογίας  που αµφισβητείται ότι είχε ευρεία

διάδοση  στην  Παλαιοανακτορική  και  στη  Νεοανακτορική  Κρήτη.  Όπως  έχει  επισηµανθεί,  τα

σφονδύλια αδραχτιών είναι εξαιρετικά δυσεύρετα στη Μινωϊκή Κρήτη. Οι ερµηνείες που δίνονται

στο φαινόµενο αυτό είναι ποικίλες  : είτε στην Κρήτη θα επικρατούσε µία διαφορετική τεχνική που

δεν θα απαιτούσε τη χρήση αδραχτιού µε σφονδύλι, είτε τα σφονδύλια θα κατασκευάζονταν κατά

κανόνα από φθαρτά υλικά όπως το ξύλο, είτε το γνέσιµο θα ελάµβανε χώρα σε θέσεις διαφορετικές

από αυτές που έχουν ανακαλυφθεί (Τζαχίλη 1997, 128). Όποια ερµηνεία και αν προταχθεί, είναι

γεγονός  ότι  τα  δεδοµένα  του  νησιωτικού  χώρου  σχηµατίζουν  µία  διαφορετική  εικόνα  για  την

επιτόπια  νηµατουργία  κατά  τη  Μέση  Εποχή  του  Χαλκού, σε  σχέση µε την  εικόνα της  Κρήτης.

Εποµένως ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περιόδου είναι η επιλεκτική υιοθέτηση, εκ µέρους των

νησιωτικών  κοινοτήτων,  “ξένων”  τεχνολογιών  που  αφορούν  τον  κύκλο  εργασιών  της

υφαντουργίας: ο Κρητικός αργαλειός υπήρξε µία τέτοια τεχνολογική επιλογή, αλλά το αδράχτι µε

πήλινο,  κατά  κανόνα  σφονδύλι,  µία  τουλάχιστον  χιλιετής  τεχνολογική  παράδοση  στα  νησιά,

συνέχισε να προτιµάται έναντι άλλων τεχνολογικών επιλογών που ενδεχοµένως χρησιµοποιούνταν

στην Κρήτη (γνέσιµο χωρίς αδράχτι µε σφονδύλι / ξύλινα σφονδύλια). 

Συµπεράσµατα για την Μέση Εποχή του Χαλκού

Τα βασικά συµπεράσµατα της  µελέτης  της νηµατουργίας  στις  νησιωτικές κοινότητες του

Αιγαίου κατά τη Μέση Εποχή του Χαλκού µπορούν να συνοψισθούν στα εξής σηµεία : 

1) Παρατηρείται σε διανησιωτική κλίµακα µία γενική τάση ακόµη µεγαλύτερης τυποποίησης του

νηµατουργικού  εξοπλισµού,  σε  σχέση  µε  την  προηγούµενη  περίοδο.  Οι  τοπικές  τεχνολογίες

νηµατουργίας τείνουν να συγκλίνουν προς κοινές τεχνικές επιλογές, κοινές µορφές εργαλείων και

παρόµοιες “γραµµές παραγωγής” όσον αφορά τις προτιµώµενες ποιότητες προϊόντων.

2) Παρά την γενική αυτή τάση µικρές διαφοροποιήσεις εξακολουθούν να “χρωµατίζουν” τα κατά

τόπους  πολιτισµικά  µορφώµατα  :  χαρακτηριστικό,  για  αυτό  το  φαινόµενο,  είναι  ο

ιδιοσυγκρασιακός  χαρακτήρας του νηµατουργικού εξοπλισµού του Μεσοκυκλαδικού Ακρωτηρίου,

και  οι  τοπικές  προτιµήσεις  σε  διαφορετικά  διακοσµητικά  σχέδια  για  τη  διακόσµηση  των

σφονδυλιών.

3) Εκλείπουν από τα αστικά κέντρα της Μέσης Εποχής του Χαλκού τα τεκµήρια παραγωγής πολύ

χοντρών νηµάτων. Η παραγωγή χοντρών ποιοτήτων κλωστής  περιορίζεται σηµαντικά, ενώ είναι

δυνατό να προσδιοριστεί, πλέον, µία “τυπική ποιότητα νήµατος” που αποτελούσε τον κατεξοχήν

στόχο  της  νηµατουργικής  παραγωγής  σχεδόν  σε  όλα  τα  νησιωτικά  κέντρα  :  πρόκειται  για  την

κλωστή που µπορούσε να παραχθεί µε σφονδύλια λειτουργικού τύπου 6γ.
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4) Η νηµατουργική παραγωγή ήταν οργανωµένη κατά κανόνα µε τρόπο τέτοιο ώστε κάθε “µονάδα

παραγωγής”  να  αποδίδει  νήµατα  διαφορετικών  ποιοτήτων,  επιτυγχάνοντας  µία  νηµατουργική

αυτάρκεια.  Η  κλίµακα  νηµατουργικής  παραγωγής  ανά  µονάδα  χώρου  παρουσιάζεται

αποκρυσταλλωµένη,  βάσει της  σταθερής  εύρεσης  5 έως  8 σφονδυλιών ανά  µονάδα χώρου, στις

περισσότερες περιπτώσεις. Προς το τέλος της περιόδου παρατηρούνται στην Αγία Ειρήνη στοιχεία

που υποδηλώνουν µία µεγαλύτερη εξειδίκευση, όπως είναι οι µικρές συγκεντρώσεις σφονδυλιών

ιδίου µεγέθους στον ίδιο χώρο.

5) Η νηµατουργία ασκούταν τόσο µέσα στο πλαίσιο της υφαντουργικής δραστηριότητας, δηλαδή

εκ  παραλλήλου  και  στους  ίδιους  χώρους  που  εκτυλισσόταν η ύφανση,  όσο και  ανεξάρτητα του

πλαισίου αυτού. 

6) Στις νησιωτικές κοινότητες της Μέσης Εποχής του Χαλκού συνεχίστηκε η χιλιετής, τουλάχιστον,

τεχνολογική παράδοση χρήσης αδραχτιού µε πήλινο σφονδύλι. Η τεχνολογία, οι τεχνικές και τα

εργαλεία  αυτής  της  παράδοσης  δεν  αντικαταστάθηκαν  από  εναλλακτικές  τεχνοτροπίες  που

ενδεχοµένως  χρησιµοποιούνταν  στη  Μινωϊκή  Κρήτη,  παρά  τη  σταδιακή,  παναιγαιακή,  σχεδόν,

υιοθέτηση  της  Μινωϊκής  τεχνολογίας  ύφανσης  µε  τον  κάθετο  αργαλειό  µε  βάρη,  που

τεκµηριώνεται από τις αρχές της Μέσης Εποχής του Χαλκού και εξής. 

7)  Ο συσχετισµός της νηµατουργικής εργασίας µε το γυναικείο φύλο στις νησιωτικές κοινότητες

της Μέσης Εποχής του Χαλκού είναι µία ισχνή υπόθεση που προς το παρόν µπορεί να στηριχθεί

µόνο  στο  µεµονωµένο  εύρηµα  της  εφηβικής  ταφής  κοριτσιού, κτερισµένης  µε σφονδύλια,  στην

Αγία Ειρήνη Κέας. Απαιτείται ένα µεγάλο δείγµα ανάλογων δεδοµένων για να εκτιµηθεί κατά πόσο

αυτή η περίπτωση αποτελεί µέρος ενός κανόνα ή µία εξαίρεση.

5.1.3. Ύστερη Εποχή του Χαλκού

Η Ύστερη Εποχή του Χαλκού υπήρξε περίοδος δυναµικών αλλαγών στο Αιγαίο, καθώς η

έναρξή  της  βρίσκει  τις  νησιωτικές  κοινωνίες  πλήρως  ενταγµένες  στην  Μινωϊκή,  νεοανακτορική

σφαίρα  επιρροής,  αλλά  ήδη  από  την  Ύστερη  Εποχή  του  Χαλκού  ΙΙ  και  εξής  εκτυλίσσεται  µία

µετάβαση από τη φθίνουσα Μινωϊκή πολιτισµική κυριαρχία, προς την Μυκηναϊκή. Αυτή η εξέλιξη

αποτυπώνεται στον υλικό πολιτισµό των νησιών, και κυρίως στην κεραµική (Mountjoy 1993,  167-

169). Η ερµηνευτικές αποχρώσεις που έχουν δοθεί στη µετάβαση αυτή είναι ποικίλες.  Tο κεντρικό

ερώτηµα  που  έχει  τεθεί  αφορά  τη  φύση  της  Μυκηναϊκής  επέµβασης  στα  νησιά.  Μία  άποψη

υποστηρίζει  ότι  η  παρουσία  των  Μυκηναίων  στις  τοπικές,  νησιωτικές  κοινωνίες,  ήταν  µάλλον

οικονοµικής και πολιτισµικής φύσεως και ότι στον εκµυκηναϊσµό των νησιών συνέβαλαν κυρίως

µηχανισµοί µίµησης (Schallin 1993, 186-187). Η αντίθετη άποψη συγκεντρώνει επιχειρήµατα υπέρ
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της βίαιης, εµπόλεµης επιβολής της Μυκηναϊκής Αρχής στις νησιωτικές κοινότητες (Barber 1999,

137-138).

Τα τέσσερα ΥΕΧ δείγµατα της µελέτης εκτείνονται χρονικά σε όλο το εύρος της Ύστερης

Εποχής του Χαλκού, αντιστοιχώντας, εποµένως συνολικά σε όλες, σχεδόν, διαφορετικές ιστορικές

φάσεις αυτής της δυναµικής περιόδου. Ειδικώτερα, τα δείγµατα από την  Αγία Ειρήνη Κέας και

από τη  Φυλακωπή Μήλου εκτείνονται χρονικά από την πρώιµη, Υστεροκυκλαδική Ι φάση, έως

την  ύστερη,  Μυκηναϊκή  περίοδο.  Τα  υπόλοιπα  δύο  δείγµατα  έχουν  πιο  στενό  χρονολογικό

προσδιορισµό, καθώς το µεν  Ακρωτήρι Θήρας  χρονολογείται στην Υστεροκυκλαδική Ι περίοδο,

και καταστρέφεται πριν από την κατάρρευση της νεοανακτορικής Κρήτης, το δε µικρό υποσύνολο

από το Καµίνι της Νάξου χρονολογείται στην ΥΕΙΙΙΓ.  

Τυπολογία

Κατά την έναρξη της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στο Νότιο Αιγαίο, αλλά και σε όλη τη

διάρκειά της, παρατηρείται πλήρης απόκλιση µεταξύ των διαφορετικών δειγµάτων, ως προς την

τυπολογική τους σύσταση.  Στη φάση VI της Αγίας Ειρήνης κυριαρχεί σε συντριπτική πλειονότητα

ο αµφικωνικός τύπος µε ποσοστό περίπου 73% και ακολουθεί ο κωνικός µε ποσοστό περίπου 18%,

και µε πολύ µικρότερα ποσοστά ο σφαιροειδής και ο δισκοειδής τύπος.  Αντίθετα, στο σύγχρονο

Θηραϊκό  σύνολο,   πρώτος  σε  ποσοστό  είναι  ο  ηµισφαιρικός  τύπος  (27%) που  δεν  έχει  καµία

παρουσία στην τυπολογική σύσταση των άλλων δύο δειγµάτων, και ακολουθούν ο δισκοειδής και ο

κυλινδρικός µε 22%, ενώ τέταρτος µόλις έρχεται ο αµφικωνικός τύπος µε ποσοστό 20%, ακολουθεί

ο  σφαιροειδής, ενώ ο κωνικός έρχεται τελευταίος καθώς έχει τη µικρότερη αντιπροσώπευση µε

ποσοστό  2%. Στη  Φυλακωπή  κατά  την  περίοδο  αυτή  (Φάση  D)  πρώτος  σε  προτίµηση  είναι  ο

κωνικός τύπος, µε ποσοστό περίπου 44%, δεύτερος ο αµφικωνικός και ακολουθούν ο σφαιροειδής

και ο κυλινδρικός. 

Στην Αγία Ειρήνη κατά την περίοδο  VII δεν αλλάζει η ιεράρχηση των τύπων µε βάση την

ποσοστιαία  τους  αντιπροσώπευση,  αλλά  παρατηρείται  µία  συρρίκνωση  του  ποσοστού  του

αµφικωνικού τύπου, που εξακολουθεί ωστόσο να είναι πρώτος σε προτίµηση, και µία αύξηση του

ποσοστού  του  κωνικού  τύπου,  σε  σχέση  µε την  περίοδο  VI.   Αυξάνει,  επίσης, το  ποσοστό  του

σφαιροειδούς  τύπου  ενώ  προστίθεται  ο  κυλινδρικός  τύπος  στο  σύνολο  της  περιόδου  VII.  Στην

φάση αυτή ο νηµατουργικός εξοπλισµός του οικισµού χαρακτηρίζεται, εποµένως, από µικρότερο

βαθµό τυποποίησης σε σχέση µε την αµέσως προηγούµενη, την περίοδο VI. 

Για  το  τέλος  της  Ύστερης  Εποχής  του  Χαλκού,  τη  Μυκηναϊκή  φάση  των  νησιών,  τα

δεδοµένα προέρχονται από την Αγία Ειρήνη VIII, από την Φυλακωπή (φάση Ε από το Μέγαρο και

σφονδύλια από το Ιερό) καθώς και από το µικρό δείγµα από το νεκροταφείο του Καµινιού  στη
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Νάξο. Στην Αγία Ειρήνη συνεχίζεται η τάση µείωσης του ποσοστού του αµφικωνικού τύπου που

όµως  εξακολουθεί να  είναι  ο πολυπληθέστερος, µε δεύτερο σε ποσοστιαία αντιπροσώπευση και

πάλι τον κωνικό. Στη Φυλακωπή προηγείται ο σφαιροειδής τύπος, πλέον, ενώ ο κωνικός, µαζί µε

τον αµφικωνικό περνάνε στη δεύτερη θέση. Τα σφονδύλια του τάφου ∆ του Καµινιού είναι πολύ

λίγα αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι τα τρία κωνικά είναι φτιαγµένα από µαύρο λίθο, πιθανότατα

στεατίτη, ενώ το µοναδικό πήλινο είναι αµφικωνικό. Γενικότερα, τα λίθινα σφονδύλια από στεατίτη

κάνουν την εµφάνισή τους στα σύνολα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και συνιστούν, στην Αγία

Ειρήνη  και  στη  Φυλακωπή,  µικρά  ποσοστά  του  συνόλου  (περίπου  το  5%).  Στο  Ακρωτήρι  το

ποσοστό των λιθίνων σφονδυλιών φτάνει το 39% αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν πρόκειται για τα

Μυκηναϊκού  τύπου,  στεατιτικά  σφονδύλια,  αλλά  για  αντικείµενα  φτιαγµένα  από  τον  ντόπιο,

υπόλευκο τόφφο, ένα πέτρωµα µαλακό που λαξεύεται εύκολα. 

Και στα Ύστερα σύνολα έχουν αντιπροσώπευση οι παραλλαγές µε ειδική διαµόρφωση των

άκρων.  Σφονδύλια  µε  κοίλο  άκρο  ή  µε  πεπλατυσµένο  περιχείλωµα  καταγράφηκαν  σε  όλες  τις

περιπτώσεις. Στην Αγία Ειρήνη η παραλλαγή του κοίλου άκρου συνιστά το 41% του δείγµατος,

σηµειώνοντας  ωστόσο  µείωση  από  το  αντίστοιχο  Μεσοκυκλαδικό  ποσοστό.  Στη  Φυλακωπή,

συνολικά για όλους τους τύπους, το ποσοστό των αντικειµένων µε κοίλο άκρο φτάνει περίπου το

53%, επίσης µειωµένο σε σχέση µε το Μεσοκυκλαδικό, ενώ στο Ακρωτήρι µένει σχεδόν σταθερό

φτάνοντας  περίπου  το  10%.   Η  διαµόρφωση  “κολλάρου”  έχει  χαµηλά  ποσοστά  στα  τρία

Υστεροκυκλαδικά δείγµατα της  Αγίας Ειρήνης, της  Φυλακωπής  και του  Ακρωτηρίου. Ωστόσο η

παραλλαγή του πεπλατυσµένου άκρου αυξάνει τα ποσοστά της στα δείγµατα της Αγίας Ειρήνης

(σχεδόν 16%) και του Ακρωτηρίου (περίπου 24%) σε σχέση µε τη Μεσοκυκλαδική περίοδο, ενώ

στο δείγµα της Φυλακωπής, το οποίο είναι σαφώς µεγαλύτερο από το αντίστοιχο  Μεσοκυκλαδικό

δείγµα, συρρικνώνεται στο 8,3%.

Ο κωνικός τύπος µε κεκλιµένο ώµο έχει σταθερή αντιπροσώπευση στην Αγία Ειρήνη (61%).

Στην Φυλακωπή και στο Ακρωτήρι τα ποσοστά του είναι µεγάλα (50% και 100%) αντίστοιχα, αλλά

θα πρέπει να µην παραβλέπεται η πολύ µικρή αντιπροσώπευση του κωνικού τύπου στα δείγµατα

αυτά.  Ως  προς  τις  παραλλαγές  που  αφορούν  τις  αναλογίες  σώµατος  παρατηρούνται  τοπικές

διαφοροποιήσεις  :  στο  Ακρωτήρι  Θήρας  είναι  προφανής  η  προτίµηση  σε  πεπιεσµένους  τύπους

σφονδυλιών,  ενώ  στην  Αγία  Ειρήνη  και  στη Φυλακωπή  υπερτερούν  οι κανονικές  αναλογίες, µε

εξαίρεση το σφαιροειδή τύπο που σχεδόν πάντα έχει υψηλές αναλογίες σώµατος. 

∆ιακόσµηση

Όσον  αφορά  άλλα στοιχεία  της  µορφής  των  εργαλείων,  όπως  είναι η διακόσµηση  και η

φροντίδα  της  επιφάνειας,  διαπιστώνεται  συνέχεια  στην  διακοσµητική  πρακτική.  Ωστόσο,  τα
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διακοσµηµένα  σφονδύλια  αποτελούν  µειονότητα  σε  όλα  τα  δείγµατα  :  στο  Ακρωτήρι  Θήρας

περίπου  το 14,5%, στην  Αγία  Ειρήνη  περίπου  το 7%  ενώ στη  Φυλακωπή  περίπου  το 4% του

συνόλου. Ειδικά οι περιπτώσεις της Αγίας Ειρήνης και του Ακρωτηρίου είναι ενδεικτικές για τη

δραµατική  µείωση  του  ενδιαφέροντος  για  διακόσµηση  του  εργαλείου,  σε  σχέση  µε  την

προηγούµενη  Μεσοκυκλαδική  περίοδο.  Ως  προς  τα  διακοσµητικά  σχέδια,  το  φαινόµενο  των

τοπικών προτιµήσεων έχει αµβλυνθεί σηµαντικά. Στο Ακρωτήρι είναι εµφανής η προτίµηση του

σχεδίου  των  οµάδων  γραµµών  όπως  παρατηρήθηκε  και  στο  Μεσοκυκλαδικό  δείγµα,  αλλά

υπάρχουν  και  άλλα  µοτίβα,  καθώς  και  ένα  σφονδύλι  πολύ  µικρού  µεγέθους  και  εξαιρετικής

διακόσµησης (Vakirtzi 2012). Στην Αγία Ειρήνη συνηθέστερα σχέδια διακόσµησης είναι κυρίως η

τεθλασµένη γραµµή και οι εγχαράξεις σε παράταξη. Το διακοσµηµένο σφονδύλι της Φυλακωπής

φέρει το απλό σχέδιο των παρατακτικών αυλακώσεων στον ώµο, ενώ και το πήλινο σφονδύλι από

το Καµίνι της Νάξου φέρει παρόµοια διακόσµηση, µε παρατακτικές  εγχαράξεις. Γίνεται δηλαδή

προφανής, εκτός από τη µείωση συνολικά του ποσοστού των διακοσµηµένων σφονδυλιών, και µία

µείωση του βαθµού ποικιλίας των διακοσµητικών σχεδίων. 

 

Ίχνη χρήσης

Τα τυπικά  ίχνη  χρήσης  που  έχουν διαπιστωθεί  στα  σύνολα  της  Πρώιµης  και  της  Μέσης

Εποχής του Χαλκού χαρακτηρίζουν και αρκετά από τα σφονδύλια αυτής της περιόδου, κυρίως της

Αγίας  Ειρήνης  και  της  Φυλακωπής.  Το  γεγονός  αυτό  αποδεικνύει  µία  συνέχεια  στους  τρόπους

χειρισµού  του  εργαλείου.  Ιδιαίτερα  σηµαντικό  είναι  το  γεγονός  ότι  στα  λίθινα,  στεατιτικά

σφονδύλια  του  δείγµατος  της  Αγίας  Ειρήνης  παρατηρήθηκαν  σαφώς  ίχνη  φθοράς  ανάλογα  των

πηλίνων σφονδυλιών, γεγονός που είναι ενισχυτικό της ερµηνείας ορισµένων, τουλάχιστον, από τα

λεγόµενα “κοµβία” ως σφονδυλιών77. Η απουσία, κατά κανόνα, ιχνών χρήσης από το υλικό του

Ακρωτηρίου είναι ένα ενδιαφέρον φαινόµενο που θα πρέπει ίσως να ερµηνευθεί στο πλαίσιο της

ξαφνικής  εγκατάλειψης  του  οικισµού  από  τον  πληθυσµό.  Ενδεχοµένως  ο  νηµατουργικός

εξοπλισµός να µην χρησιµοποιήθηκε εξαντλητικά, εξαιτίας της εγκατάλειψης της πόλης, ώστε να

συσσωρευθούν τέτοιου είδους ίχνη φθοράς στην επιφάνεια των εργαλείων. Ίχνη φθοράς από χρήση

φέρουν και ορισµένα από τα ταφικά σφονδύλια του Καµινιού, αποδεικνύοντας ότι τα αντικείµενα

αυτά δεν κατασκευάστηκαν για αποκλειστικά ταφική χρήση.

Λειτουργικότητα

Τα τρία δείγµατα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού παρουσιάζουν περίπου το ίδιο φάσµα

77 Είναι ενδεικτικό ότι τα λίθινα αυτά αντικείµενα από την Αγία Ειρήνη δηµοσιεύονται ως “buttons” και όχι ως “spindle

whorls”.
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µεγεθών, κρίνοντας από την κατανοµή των σφονδυλιών στους λειτουργικούς τύπους. Τα µεγέθη

κυµαίνονται, στα τρία µεγαλύτερα δείγµατα, από πολύ µικρά, όπως εκείνα που κωδικοποιούνται µε

τους  λειτουργικούς  τύπους  4α,  4β  και  5β,  έως  µεσαία  και  σχετικά  µεγάλα,  όπως  εκείνα  που

κωδικοποιούνται µε τους λειτουργικούς τύπους 8ε – 8η και 9ε – 9ι. Το δείγµα της Αγίας Ειρήνης

περιλαµβάνει  και  ένα  πολύ  µεγάλο  σφονδύλι,  λειτουργικού  τύπου  12ο,  το  οποίο  αποτελεί

µεµονωµένη εξαίρεση, και ίσως µπορεί να θεωρηθεί ως επιβίωση παλαιότερης εποχής. Το µικρό

δείγµα  από  το  Καµίνι  περιλαµβάνει  µόνο  µικρά  µεγέθη,  και  µάλιστα  το  µικρότερο  όλων,  που

κωδικοποιείται  µε  τον  λειτουργικό  τύπο  3α.  Πέρα  από  τα  επικαλυπτόµενα  όρια  των  φασµάτων

µεγεθών, τα δείγµατα διαφέρουν µεταξύ τους ως προς την διαφορετική έµφαση  που παρατηρείται

στους  λειτουργικούς  τύπους,  και  η  οποία  υποδηλώνει,  αντίστοιχα,  έµφαση  σε  διαφορετικής

ποιότητας προϊόντα. Στην Αγία Ειρήνη ο κυρίαρχος λειτουργικός τύπος είναι ο 6γ, στο Ακρωτήρι ο

7δ, ενώ στη Φυλακωπή ο 5β. Στα δείγµατα της Αγίας Ειρήνης αλλά και της Φυλακωπής, εποµένως,

υπερισχύουν σφονδύλια κατάλληλα για γνέσιµο λεπτότερων κλωστών, σε σχέση µε το Ακρωτήρι

Θήρας, όπου φαίνεται ότι η κύρια “γραµµή παραγωγής” αφορούσε σχετικά χοντρότερες κλωστές,

όπως ακριβώς παρατηρήθηκε και κατά τη σύγκριση των Μεσοκυκλαδικών δειγµάτων. Το σύνολο

του  Καµινιού  της  Νάξου  περιλαµβάνει,  όπως  αναφέρθηκε,  σφονδύλια  κατάλληλα  για  γνέσιµο

εξαιρετικά  λεπτής  κλωστής.  Ο  Πίνακας  5.1.3.α απεικονίζει  το  φάσµα  λειτουργικών  τύπων  που

καταγράφηκαν για την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, συγκριτικά προς τα φάσµατα τόσο της Μέσης,

όσο και της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. 
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Πίνακας 5.1.3.α : Απεικόνιση των λειτουργικών τύπων  ΠΕΧ (◊ ), ΜΕΧ (▲) και  ΥΕΧ ( ♦ )

150,1-155 αστ ◊

145,1-150 αε

140,1-145 αδ ◊

135,1-140 αγ ◊

130,1-135 αβ ◊

125,1-130 αα

120,1-125 ω ◊

115,1-120 ψ

110,1-115 χ ◊

105,1-110 φ ◊

100,1-105 υ

95,1-100 τ

90,1-95 σ ◊

85,1-90 ρ ◊

80,1-85 π ◊

75,1-80 ο ◊ ◊▲ ◊ ◊♦

70,1-75 ξ ◊ ◊▲ ◊

65,1-70 ν ◊ ◊

60,1-65 µ ◊▲ ◊▲ ◊ ◊

55,1-60 λ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

50,1-55 κ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

45,1-50 ι ◊ ◊▲♦ ◊▲ ◊ ◊ ▲

40,1-45 θ ◊ ◊ ◊ ◊

35,1-40 η ◊♦ ◊▲♦ ◊▲♦ ◊ ◊ ◊

30,1-35 ζ ◊ ◊▲♦ ◊▲♦ ◊▲ ◊

25,1-30 στ ◊ ◊▲♦ ◊▲♦ ◊ ◊ ◊

20,1-25 ε ◊ ◊▲♦ ◊▲♦ ◊▲♦ ◊▲♦ ◊ ◊

15,1-20 δ ♦ ◊▲♦ ◊▲♦ ♦ ◊ ◊

10,1-15 γ ◊▲♦ ◊▲♦ ◊▲♦ ▲♦ ◊ ▲

5,1-10 β ◊▲♦ ◊▲♦ ◊▲♦ ◊ ◊

0,1-5 α ♦ ◊▲♦ ▲♦

↑ Γραµµάρια 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Εκατοστά

→

0,1- 
0,5

0,6-1 1,1-
1,5

1,6-2 2,1-
2,5

2,6-3 3,1-
3,5

3,6-4 4,1-
4,5

4,6-5 5,1-
5,5

5,6-6 6,1-
6,5

6,6-7 7,1-
7,5
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Μερικές  παρατηρήσεις  ακολουθούν  αυτήν  την  διαπίστωση  :  πρώτον,  από  την  γενική

επισκόπηση  του  Πίνακα  5.1.3.α  προκύπτει  ότι  µετρολογικώς  δεν  παρατηρούνται  µεγάλες

διαφοροποιήσεις ως προς το φάσµα ή ως προς τους προτιµώµενους λειτουργικούς τύπους κατά την

Ύστερη  Εποχή  του  Χαλκού,  σε  σχέση  µε  την  προηγούµενη  Μέση  Εποχή  του  Χαλκού.  Η

συρρίκνωση  του  φάσµατος  λειτουργικών  τύπων  είναι  πολύ  µικρότερη συγκριτικά  µε  τη  µεγάλη

διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε από την Πρώιµη προς τη Μέση Εποχή του Χαλκού.  ∆εύτερον,

η περίπτωση της Αγίας Ειρήνης επιβεβαιώνει την αποκρυστάλλωση του λειτουργικού τύπου 6γ ως

του “κατ'εξοχήν” µεγέθους σφονδυλιού της 2ης χιλιετίας. Τρίτον, όπως και στη Μέση Εποχή του

Χαλκού, το Ακρωτήρι  εξακολουθεί να διαφέρει από τις  άλλες  θέσεις  ως  προς  την προτιµώµενη

ποιότητα κλωστής που παραγόταν, και η οποία βάσει της µετρολογίας των σφονδυλιών εκτιµάται

χοντρότερη κατά µέσο όρο. Η “επιµονή” του Ακρωτηρίου  σε συγκριτικά χοντρότερες  ποιότητες

κλωστής, σε σχέση µε τις άλλες θέσεις της Ύστερης Εποχής του Χαλκού είναι αξιοσηµείωτη, και

θα πρέπει είτε να αποδοθεί σε µία ειδική προτίµηση ή σε περιορισµούς πρώτων υλών στο νησί

αυτό, είτε ως αποτύπωση της Μεσοκυκλαδικής τοπικής τεχνολογικής παράδοσης σε µία πόλη που

δεν  πρόλαβε  να  γνωρίσει  περαιτέρω  εξελίξεις  της  νηµατουργικής  τεχνολογίας.  Ωστόσο,  η

διαφοροποίηση που ήδη σηµειώθηκε από την Μέση Εποχή του Χαλκού, υποδηλώνει ότι η πρώτη

υπόθεση  είναι  πιθανότερη.  Τέταρτον,  στην  περίπτωση  των  δειγµάτων  της  Φυλακωπής  και  του

Καµινιού  Νάξου,  το  δείγµα  περιλαµβάνει,  ή  συνίσταται  αποκλειστικά,  από  αντικείµενα  που

βρέθηκαν σε τελετουργικό περιβάλλον, και ίσως δεν είναι ασύνδετο το γεγονός αυτό µε τα πολύ

µικρά µεγέθη που κυριαρχούν και στα δύο δείγµατα, ή µε το γεγονός ότι τόσο το υποσύνολο από το

Ιερό  της  Φυλακωπής  όσο  και  το  δείγµα  του  Καµινιού  χρονολογούνται  στο  τέλος  της  Ύστερης

Εποχής  του  Χαλκού.  Ωστόσο  στο  Ιερό  της  Φυλακωπής  δεν  βρέθηκαν  αποκλειστικά  σφονδύλια

µικρού µεγέθους, αλλά και ορισµένα µεγαλύτερα. 

Όλα  τα  παραπάνω  υποδεικνύουν  ότι σε  επίπεδο  τεχνολογίας  της  µεταποίησης  των  ινών,

κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού δεν σηµειώνονται ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις ή εξελίξεις. Τα

πολύ  µικρά Μυκηναϊκά σφονδύλια, που  µαρτυρούν µία µετατόπιση των στόχων της παραγωγής

προς ακόµη λεπτότερες ποιότητες κλωστής, ενδεχοµένως αποτελούν την πλέον σηµαντική ειδοποιό

διαφορά σε επίπεδο τεχνολογίας αλλά οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να επιβεβαιωθούν µέσα από την

εξέταση µεγαλύτερων Μυκηναϊκών δειγµάτων από τα  νησιά. Είναι γνωστό ότι στην Κρήτη και

στην  Ηπειρωτική  Ελλάδα  η  Μυκηναϊκή  κλωστοϋφαντουργία  ήταν  εξαιρετικά  εξειδικευµένη

βιοτεχνία,  και  ίσως  αυτή  η  συνθήκη  να  ευνόησε  την  κατάκτηση  µίας  τεχνογνωσίας  για  την

παραγωγή  εξαιρετικά  λεπτών  κλωστών,  που  θα  µεταφέρθηκε  και  σε  κέντρα  παραγωγής  εκτός

ανακτόρων, στα νησιά. 
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Οργάνωση της νηµατουργίας στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού

Για  το  επίπεδο  οργάνωσης  και  την  κλίµακα  παραγωγής  της  νηµατουργίας  στην  Ύστερη

Εποχή του  Χαλκού τα δεδοµένα προέρχονται µόνο από την Αγία Ειρήνη και από το Ακρωτήρι,

δεδοµένου  ότι στη Φυλακωπή  το  υλικό βρέθηκε  είτε  στις  στρωµατογραφικές  τοµές  του  κυρίως

οικισµού,  είτε  στο  Ιερό,  από  περιβάλλοντα  δηλαδή  που  δεν  παρέχουν  ενδείξεις  για  αυτή  τη

διάσταση  της  βιοτεχνίας.  Το  Καµίνι,  αντίστοιχα,  δεν  έχει  να  συνεισφέρει  σε αυτή  τη  συζήτηση

λόγω τόσο του µικρού µεγέθους του δείγµατος, όσο και της φύσης του αποθετικού περιβάλλοντος.

Στην  περίπτωση  της  Αγίας  Ειρήνης  δεν  θα  πρέπει  να  παραβλέπεται  το  γεγονός  ότι  στην

πλειονότητά του το δείγµα χρονολογείται στις Περιόδους  VI  και  VII  ενώ το υλικό Μυκηναϊκής

χρονολόγησης είναι πολύ λίγο. Εποµένως τα συµπεράσµατα της Αγίας Ειρήνης αφορούν κυρίως

την αρχή της περιόδου, την Υστεροκυκλαδική Ι και ΙΙ περίοδο. Ωστόσο τα δεδοµένα από τους δύο

οικισµούς αποτυπώνουν µία διαφορετική εικόνα.

Η νηµατουργία στην Αγία Ειρήνη καθ'όλη την Ύστερη Εποχή του Χαλκού προβάλλει ως µία

κατά βάση συστηµατική βιοτεχνική δραστηριότητα, οργανωµένη σε διαφορετικά επίπεδα, και κατά

περίπτωση  περισσότερο  ή  λιγότερο  εξειδικευµένη.  ∆εν  διαπιστώθηκε  ένας,  µονολιθικός,

αποκλειστικός τρόπος οργάνωσης της παραγωγής, αλλά φαίνεται ότι συνυπήρχαν περισσότερο και

λιγότερο χαλαρά σχήµατα παραγωγής. Η νηµατουργική αυτάρκεια αλλά και η εξειδίκευση στην

παραγωγή συγκεκριµένων ποιοτήτων νηµάτων διαπιστώνονται στον ίδιο οικισµό, ακόµη και στο

ίδιο  κτήριο,  στην  περίπτωση  της  Οικίας  Α.  Συχνά  διαπιστώνεται  η  συνεύρεση  των  εργαλείων

νηµατουργίας και των εργαλείων υφαντουργίας στους ίδιους χώρους, καταδεικνύοντας ότι τα δύο

στάδια  της  παραγωγής  υφάσµατος  “συστεγάζονταν”.  Η  κλίµακα  της  παραγωγής  ήταν  µεγάλη,

δεδοµένων των πλούσιων συγκεντρώσεων σφονδυλιών σε ορισµένες µονάδες χώρου, αλλά και της

πυκνής κατανοµής µικρότερων συγκεντρώσεων σε περισσότερες µονάδες χώρου. Τα δεδοµένα της

Αγίας Ειρήνης, καθώς προέρχονται από περισσότερα του ενός κτήρια του οικισµού, µπορούν να

θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά για τον οικισµό. Στο Ακρωτήρι της Θήρας η εικόνα είναι τελείως

διαφορετική. Το κτίριο της ∆υτικής Οικίας µαρτυρεί µία νηµατουργία µικρής κλίµακας παρά το

γεγονός  ότι  η  κλίµακα  της  υφαντουργίας  στο  ίδιο  ακριβώς  κτίριο  ήταν  πολύ  µεγάλη.  Από  τα

υπόλοιπα κτίρια προέκυψαν εξίσου µικρές ποσότητες σφονδυλιών, και µάλιστα όχι από όλα. Είναι

ενδεικτικό  ότι  από  την  πλήρως  ανεσκαµµένη  “Οικία  Γυναικών”  λείπει  εντελώς  ο

κλωστοϋφαντουργικός εξοπλισµός.  Στο Υστεροκυκλαδικό Ακρωτήρι η εξειδίκευση της βιοτεχνίας

έχει τεκµηριωθεί ξεκάθαρα για την υφαντουργία, µε βάση την µελέτη της κατανοµής των αγνύθων

(Tzachili 2007, 191).  Η κλίµακα της νηµατουργίας προκύπτει κατά αντιφατικό τρόπο ιδιαιτέρως

µικρή, και φαίνεται να ακολουθεί το σχήµα της “οικιακής” οργάνωσης, τουλάχιστον µε βάση τα

δεδοµένα της ∆υτικής Οικίας. Ωστόσο θα πρέπει να επισηµανθεί η εύρεση, στο Συγκρότηµα ∆έλτα
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αλλά  και  στον  Τοµέα  Άλφα,  σταθµών  µέτρησης  βάρους  που  έχουν  συσχετισθεί  µε  την

κλωστοϋφαντουργία,  και  συγκεκριµένα  µε  το  ζύγισµα  του  µαλλιού  (Michailidou 2008, 228). Η

κυκλοφορία και εποµένως η χρήση τέτοιου είδους σταθµών µέσα στον οικισµό µαρτυρεί, όχι µόνο

την  κυκλοφορία  ακατέργαστου  ερίου  µέσα  στην  καρδιά  του  οικισµού  (Michailidou 2008, 257.

Militello 2014, 278) αλλά και την υπαγωγή της κυκλοφορίας αυτής σε ένα σύστηµα ελέγχου και

µέτρησης,  άρα  σε  µία  συστηµατοποίηση  της  διανοµής  της  πρώτης  ύλης.  Όποια  αιτία  από  τις

προτεινόµενες και αν προταχθεί για την εξήγηση της σπανιότητας των σφονδυλιών στο Ακρωτήρι

(Tzachili 1990), γεγονός παραµένει ότι σε διανησιωτικό επίπεδο η βιοτεχνία αυτή είχε κατά την

Ύστερη Εποχή του Χαλκού διαφορετική οργάνωση. 

Νηµατουργία σε τελετουργικό πλαίσιο

Σαφώς προκύπτει από τα δεδοµένα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού η υπερβατική χρήση

του αδραχτιού πέραν της λειτουργίας του για τη µεταποίηση των ινών σε κλωστή. H τελετουργική

προσφορά αδραχτιών σε ταφικό περιβάλλον, η οποία τεκµηριώνεται στην περίπτωση του Καµινιού

Νάξου, όπου τα σφονδύλια βρέθηκαν εξωτερικά και επί της ταφής, έχει ήδη µία µακρά παράδοση

στα νησιά ήδη από την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού. Όµως επιπλέον τεκµηριώνεται η αφιέρωση του

εργαλείου  σε  Ιερό.  Η  προσφορά  των  αδραχτιών  σε  ένα  Ιερό  όπως  είναι  της  Φυλακωπής

σηµατοδοτεί κάτι διαφορετικό. Το κτέρισµα του τάφου δε συνιστά πράξη αποχωρισµού του χρήση

από το εργαλείο του, αντιθέτως, αποτελεί πράξη εµφαντική της συνέχειας της σχέσης µεταξύ του

τεχνίτη  ή  της  τεχνίτριας  και  του  αδραχτιού,  σύµφωνα  µε  τις  αντιλήψεις  που  η  πρακτική  αυτή

µαρτυρεί.  Αντιθέτως,  η  προσφορά  του  εργαλείου  σε  ένα  Ιερό  συνιστά,  πραγµατικά,  ένα  είδος

προσφοράς εκ µέρους του τεχνίτη, του πλέον πολύτιµου αντικειµένου που σχετίζεται τόσο µε το

βιοπορισµό του όσο και µε την κοινωνική του καταξίωση. Τα σφονδύλια που βρέθηκαν επάνω ή

δίπλα στις πλατφόρµες του Ιερού της Φυλακωπής αποτυπώνουν ακριβώς µία τέτοια πρόθεση και

υποδηλώνουν τον ιδιαίτερο συµβολισµό µε τον οποίο φορτίζεται το εργαλείο της νηµατουργίας. 

 Συµπεράσµατα για την Ύστερη Εποχή του Χαλκού

Εν  κατακλείδι,  τα  σηµαντικότερα  συµπεράσµατα  που  προκύπτουν  από  τη  µελέτη  του

δείγµατος για τη νηµατουργία κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, µπορούν να συνοψισθούν στα

εξής σηµεία : 

1)  Η  σύγκριση  των  τυπολογιών  και  εν  γένει  της  µορφής  των  σφονδυλιών,  µαρτυρεί  µία  τάση

αποσταθεροποίησης  της  διανησιωτικής  οµοιογένειας  που  είχε  διαπιστωθεί  στο   νηµατουργικό

εξοπλισµό  της  Μέσης  Εποχής  του  Χαλκού.  Ήδη  από  την  αρχή  της  περιόδου,  δηλαδή  από  την

Υστεροκυκλαδική  Ι,  το  σύνολο  από  το  κάθε  νησί  επιδεικνύει  ιδιαίτερες  και  διαφορετικές
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προτιµήσεις ως προς τις κατασκευαστικές επιλογές των σφονδυλιών. Ωστόσο διαφαίνονται κάποιες

κοινές τάσεις, όπως είναι η απανταχού φθίνουσα παρουσία των σφονδυλιών µε κοίλο άκρο, ενός

τύπου που είχε γνωρίσει διάδοση από το Ανατολικό Αιγαίο προς τα ∆υτικά, ήδη από το τέλος της

Πρώιµης αλλά κυρίως κατά τη Μέση Εποχή του Χαλκού.

2)  Η  πρακτική  της  διακόσµησης  των  σφονδυλιών  µειώνεται  κατακόρυφα.  Τα  διακοσµηµένα

σύνολα, όπου  απαντούν, χαρακτηρίζονται  από  την έλλειψη  ποικιλίας  και φαντασίας ως  προς  τα

διακοσµητικά σχέδια. Αυτό το µειωµένο ενδιαφέρον για την αισθητική φόρτιση των εργαλείων της

νηµατουργίας κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, σε σχέση µε την Μέση Εποχή του Χαλκού έχει

διαπιστωθεί για το υλικό και της Ηπειρωτικής Ελλάδας (Carington-Smith 1975, 420). 

3) Οι χειρονοµίες χρήσης του αδραχτιού συνεχίζονται στην παράδοση της Πρώιµης και της Μέσης

Εποχής  του  Χαλκού,  κρίνοντας  τουλάχιστον  από  την  παρουσία  και  το  είδος  των  ιχνών  φθοράς

πάνω στα εργαλεία.

4) Τα λεγόµενα “κοµβία” από στεατίτη σε πολλές περιπτώσεις µπορούν να ταυτιστούν ασφαλώς µε

σφονδύλια, µέσω του παραλληλισµού της τυπολογίας τους αλλά κυρίως των ιχνών φθοράς χρήσης,

µε  τα  αντίστοιχα  πήλινα  αντικείµενα.  Η  εµφάνιση  αυτής  της  κατηγορίας  των  σφονδυλιών  στα

νησιωτικά σύνολα από την Υστεροκυκλαδική ΙΙ περίοδο και εξής µπορεί να θεωρηθεί ως επιρροή

του Μυκηναϊκού πολιτισµού και στο πεδίο της νησιωτικής νηµατουργικής βιοτεχνίας, άρα και της

οικονοµίας. 

5) Σε επίπεδο τεχνολογικής δεξιότητας η νηµατουργία κατά την έναρξη και το µεγαλύτερο µέρος

της περιόδου δεν διαφοροποιείται από τη Μέση Εποχή του Χαλκού. Οι ποιότητες νηµάτων που

παράγονταν  ήταν  ανάλογες  εκείνων  της  προηγούµενης  περιόδου.  Υπάρχουν,  ωστόσο,  ισχνές

ενδείξεις  για µία περαιτέρω τεχνολογική εξέλιξης  κατά  τη Μυκηναϊκή περίοδο, κατά  την οποία

εµφανίζονται  µικροσκοπικά  σφονδύλια  στα  σύνολα,  ενδεικτικά  για  την  παραγωγή  εξαιρετικών

νηµάτων, λεπτότερων από ποτέ.

6) Η βαρύτητα της νηµατουργικής βιοτεχνίας ήταν διαφορετική από οικισµό σε οικισµό, κρίνοντας

από  το  διαφορετικό  επίπεδο  οργάνωσης  και  τη  διαφορετική  κλίµακα  που  παρουσιάζει  η

δραστηριότητα από νησί σε νησί. Οι διαφορετικές πολιτικο-οικονοµικές συνθήκες που ενδεχοµένως

επικρατούσαν  τοπικά,  πιθανώς  να  υπήρξαν  η  αιτία  για  τις  αποκλίσεις  της  οργάνωσης  της

κλωστοϋφαντουργίας από νησί σε νησί γενικότερα. Το δεδοµένο αυτό υπογραµµίζει ιδιαιτέρως ότι

δεν  θα  πρέπει  το  ανακτορικό,  Μυκηναϊκό  σύστηµα  παραγωγής  που  έχει  διαπιστωθεί  στην

Ηπειρωτική Ελλάδα και στην Κρήτη να αναχθεί στα νησιά.

7) Κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού έχουν αρχίσει να αποκρυσταλλώνονται αντιλήψεις σχετικά

µε το  συµβολισµό  της  κλώσης  και  του  αδραχτιού. Το  αδράχτι  ως  σύµβολο  κάποιας  ιδέας  ή  ως

σύνοψης κάποιας “προσευχής” αφιερώνεται σε Ιερά. Το περιεχόµενο του συµβολισµού παραµένει
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ωστόσο άγνωστο.

8)  Το δείγµα της  Ύστερης  Εποχής  του  Χαλκού  δίδει ελάχιστα στοιχεία για  τη διερεύνηση  του

έµφυλου καταµερισµού της νηµατουργικής εργασίας. Τα εξαρτήµατα των αδραχτιών που βρέθηκαν

σε  οικιστικά  περιβάλλοντα  δεν  παρέχουν  καµία  πληροφορία  ως  προς  το  αν  η  εργασία  γινόταν

αποκλειστικά από άνδρες, ή αποκλειστικά από γυναίκες, ή αδιακρίτως και από τα δύο φύλα. Το

ταφικό  σύνολο  του  Καµινίου  από  το  οποίο  προέρχονται  τα  σφονδύλια  έχει  αποδοθεί  από  τους

ειδικούς ερευνητές σε άνδρα. Όµως και το παράδειγµα του Καµινίου δεν παύει να αποτελεί µία,

µεµονωµένη περίπτωση, που δεν µπορεί να γενικευθεί. Εποµένως στα νησιά δεν επιβεβαιώνεται

αλλά  ούτε  µπορεί  να  απορριφθεί,  µε  βάση  αυτή  τη  µελέτη,  ο  έµφυλος  καταµερισµός  της

νηµατουργικής εργασίας κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. 

5.2    ∆ιαχρονική  θεώρηση  :  Η  νηµατουργία  στα  νησιά  του  Αιγαίου  κατά  την  Εποχή  του

Χαλκού. Γενικά συµπεράσµατα της έρευνας και νέα ερωτήµατα.

Η έναρξη της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού (ΠΕΧ Ι) αποτελεί µία περίοδο ελάχιστα γνωστή

ως  προς  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  της  κοινωνίας,  της  οικονοµίας  και  της  οργάνωσης  των

οικισµών,  τόσο στις  Κυκλάδες (Renfrew 2008, 2),  όσο και στα νησιά  του  Βορείου  Αιγαίου και

Βορειοανατολικού Αιγαίου (Maniatis & Papadopoulos 2011) µε εξαίρεση τη Λήµνο, από την οποία

η Πολιόχνη ερευνήθηκε νωρίς από τους Ιταλούς δίνοντας µία αλληλουχία πολιτισµικών φάσεων

από τη Νεολιθική και εξής (Bernabo Brea 1964 και Bernabo Brea 1976). Είναι γνωστό, ωστόσο, ότι

τα νησιά προσεγγίζονταν ήδη από την Τελική Ανώτερη Παλαιολιθική για διάφορες “προαποικιακές

δραστηριότητες”  (Broodbank  2009,  247)  που  συνοψίζονται  στην  χρήση  (utilisation) και

εκµετάλλευση των πρώτων υλών τους, ενώ η προσέγγιση µε στόχο την  εγκατάσταση  (occupation)

τεκµηριώνεται τουλάχιστον από την Τελική Νεολιθική78. Μέσα από τον Νεολιθικό αποικισµό των

νησιών  οι  άποικοι  µετέφεραν  από  τις  Ηπειρωτικές  κοιτίδες  τους  χλωρίδα  και  πανίδα  (Phoca-

Cosmetatou 2011, 78), δηλαδή καλλιέργειες και εξηµερωµένα είδη, µετατρέποντας τα νησιωτικά

περιβάλλοντα  και  αυξάνοντας  τις  οικονοµικές  τους  δυνατότητες,  αλλά  και  τις  τεχνολογίες  που

σχετίζονταν µε αυτά τα επείσακτα στοιχεία. ∆εν θα πρέπει εξάλλου να διαφεύγει ότι στην Ανώτερο

Πλειστόκαινο  Εποχή,  πριν  από την  άνοδο της  θαλάσσιας  στάθµης  που  συνέβη µε το τέλος  της

τελευταίας παγετώδους περιόδου, ορισµένα νησιά ήταν πολύ εγγύτερα στις απέναντι ηπειρωτικές

ακτές  ή  ακόµη  και  ενωµένες  µε  αυτές79,  και  εποµένως  η  διακίνηση  πανίδας  και  χλωρίδας  στις

περιοχές που αργότερα έγιναν νησιά επιτεύχθηκε δια ξηράς.

78 Για τους όρους “χρήση” (utilisation) και “εγκατάσταση” (occupation), βλ. Phoca-Cosmetatou 2011, 19. 
79΄Ενα τέτοιο παράδειγµα είναι η Μυτιλήνη στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου στη θέση Ροδαφνίδια εντοπίστηκε 

λιθοτεχνία της Μέσης και Κατώτερης Παλαιολιθικής (βλ. Γαλανίδου 2013).
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Μέσα σε ένα τέτοιο προϊστορικό πλαίσιο θα µπορούσε να υποθέσει κανείς ότι εισήχθη στα

νησιά,  µαζί  µε  φυτικά  είδη  κατάλληλα  για  νηµατουργία,  και  µαζί  µε  τα  αιγοπρόβατα,  και  η

τεχνολογία της νηµατουργίας φυτικών ή / και ζωϊκών ινών. Καθίσταται σαφές, εποµένως, ότι οι

κύριες πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για τη νηµατουργία, αν και επείσακτες, ήταν διαθέσιµες

στα νησιωτικά περιβάλλοντα ήδη από την εποχή του αποικισµού των νησιών, εάν όχι νωρίτερα.

Στο χρονικό πλαίσιο της Ύστερης και της Τελικής Νεολιθικής θα πρέπει να τοποθετηθεί  η απαρχή

των νησιωτικών, επιτόπιων νηµατουργιών και των τεχννολογικών παραδόσεων που “απηχούνται”,

ισχυρές, ακόµη, στα εργαλειακά σύνολα της αρχής της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού80. Ο κοινός

παρανοµαστής σε όλες αυτές τις επιτόπιες παραδόσεις ήταν η χρήση του αδραχτιού µε σφονδύλι

για τη µεταποίηση των ινών σε κλωστή. Εάν υπήρχαν και άλλες τεχνικές νηµατουργίας είναι κάτι

που δεν µπορεί να εκτιµηθεί αρχαιολογικώς, αλλά το αδράχτι µε σφονδύλι ήταν σαφέστατα µία

τεχνολογία γνωστή και διαδεδοµένη στο  νησιά του Αιγαίου κατά το τέλος της 4ης και τις αρχές της

3ης χιλιετίας π.Χ. (Πρώιµη Εποχή του Χαλκού Ι). Στο στάδιο εκείνο η γενικότερη νηµατουργική

τεχνογνωσία  δεν  επέτρεπε  παρά  την  παραγωγή  προϊόντων  χοντρών  ποιοτήτων,  για  αυτό  και  τα

εργαλεία είναι µεγάλου µεγέθους, βαριά σφονδύλια. Εποµένως από το µέγεθος των σφονδυλιών

συνάγονται ορισµένα συµπεράσµατα για τα προστάδια του γνεσίµατος : είτε φυτικής, είτε ζωϊκής

προέλευσης, οι συλλεχθείσες ίνες για τη νηµατουργία δεν υφίσταντο αρκετή επεξεργασία ώστε να

γίνουν αρκετά λεπτές. 

Το  πρώτο  καίριο  ζήτηµα  που  προκύπτει  για  την  νηµατουργία  στην  αρχή  της  Πρώιµης

Εποχής του Χαλκού αφορά την υπόθεση εκµετάλλευσης µάλλον φυτικών, παρά ζωϊκών ινών. Η

υπόθεση  αυτή  εκπορεύεται  από  το  θεωρητικό  µοντέλο  της  “Επανάστασης  των  ∆ευτερογενών

Προϊόντων” (Secondary Products Revolution) που διαµορφώθηκε από τον A.Sherratt στις αρχές της

δεκαετίας του 1980, σύµφωνα µε το οποίο η αναγνώριση της οικονοµικής σηµασίας του ερίου για

την υφαντουργία και η συστηµατική, µεγάλης κλίµακας εκµετάλλευσή του δεν συνέβη πριν από

την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού (Sherratt 1981, 1983, Greenfield 2010, 35-37).  Τα δεδοµένα από

τον Άγιο Ιωάννη της Θάσου, δηλαδή τα κατάλοιπα του νηµατουργικού εργαλειακού εξοπλισµού

αφ'ενός και τα αρχαιοζωολογικά κατάλοιπα αφ'ετέρου, φαίνονται να υποστηρίζουν την µετάβαση

από µία Νεολιθική νηµατουργία φυτικών ινών προς µία µεικτή νηµατουργία φυτικών και ζωϊκών

ινών  (Vakirtzi  et  al.  2014) ωστόσο  η  αντιµετώπιση  του  ζητήµατος  αυτού  απαιτεί  συστηµατική

συνεξέταση των δύο κατηγοριών δεδοµένων, αρχαιοζωολογικών και εργαλειακών, από ένα µεγάλο

δείγµα  θέσεων της ΠΕΧ Ι.  Όποια και να ήταν η προέλευση των ινών, το βέβαιον είναι ότι αυτές

δεν υφίσταντο, πριν από το γνέσιµο, επεξεργασία τέτοια ώστε να µπορούν να παραχθούν λεπτές

80 Στην περίπτωση των Κυκλάδων το ζήτηµα της πολιτισµικής συνέχειας µεταξύ της Νεολιθικής και της Πρώιµης

Εποχής  του  Χαλκού  έχει  ασφαλώς τεκµηριωθεί  (Rambach 2000,  ΙΙ,  444).  Νεότερα  στοιχεία  αναµένονται  από  τη

δηµοσίευση του οικισµού της Τελικής Νεολιθικής / Χαλκολιθικής στο Στρόφιλα της Άνδρου. 

336



κλωστές. Ένα δεύτερο καίριο ερώτηµα που προκύπτει αφορά εποµένως τις πιθανές αιτίες αυτής της

τεχνολογικής, φαινοµενικά, επιλογής. Συγκεκριµένα θα πρέπει να διευρευνηθεί εάν η επιλογή αυτή

οφειλόταν  περισσότερο  σε  τεχνολογικούς  περιορισµούς,  για  παράδειγµα  σε  µία  περιορισµένη

τεχνογνωσία  επεξεργασίας  των  ινών,  ή  σε  οικονοµικούς  περιορισµούς,  υπό  την  έννοια  ότι  οι

οικονοµίες των κοινοτήτων αυτής της περιόδου δεν υποστήριζαν τη δυνατότητα ενός καταµερισµού

εργασίας τέτοιου, που να ευνοήσει περαιτέρω τεχνολογική εξέλιξη, τεχνογνωσία ή εξειδίκευση. 

Η  Πρώιµη  Εποχή  του  Χαλκού  ΙΙ  “βρίσκει”  τις  επιτόπιες  νηµατουργίες  του  νησιωτικού

Αιγαίου σε ένα άλλο επίπεδο. Στην περίοδο αυτή φαίνεται να έχουν υπερκεραστεί οποιοιδήποτε

τεχνολογικοί ή οικονοµικοί περιορισµοί που περιόριζαν τα τεχνικά επιτεύγµατα των νηµατουργών :

πλέον τα εργαλειακά κατάλοιπα  της  βιοτεχνίας  µαρτυρούν ξεκάθαρα  τη δυνατότητα  παραγωγής

λεπτών νηµάτων, εκ παραλλήλου µε ποιότητες πιο χοντρών νηµάτων. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί τον

πιο σηµαντικό σταθµό στην ιστορία της νηµατουργίας καθ'όλη την Εποχή του Χαλκού, δεδοµένης

της  δραµατικής,  µέσα  στους  λίγους  αιώνες  που  µεσολάβησαν  από  την  ΠΕΧ  Ι,  τεχνολογικής

εξέλιξης,  και  καθώς  σε  αυτήν  την  περίοδο  πρωτοεµφανίζονται  οι  νηµατουργικές  τάσεις  που

κυριαρχούν  και  στην  επόµενη,  2η  χιλιετία  π.Χ.  Με  άλλα  λόγια,  από  τεχνολογικής  άποψης

πρόκειται για µία “επανάσταση” στη νηµατουργική τεχνολογία, εάν θέλει κανείς να δανειστεί τον

όρο που εισήγαγε στο πεδίο αρχαιολογικής έρευνας της τεχνολογίας των ινών η McCorriston (“The

Fiber Revolution”, McCorriston 1997) : σε παναιγαιακό επίπεδο οι κοινότητες της Πρώιµης Εποχής

του Χαλκού ΙΙ επικεντρώνονται στην παραγωγή νηµάτων πολύ λεπτότερων σε σχέση µε εκείνα της

προηγούµενης περιόδου. Έχει, µάλιστα, επιτευχθεί, στα µέσα της 3ης χιλιετίας η παραγωγή των

ποιοτήτων  εκείνων  που  κυριαρχούν  στις  νηµατουργίες  της  2ης  χιλιετίας  π.Χ.  Τί  ακριβώς

µεσολάβησε στις πρώτες εκατονταετίες της 3ης χιλιετίας π.Χ., δηλαδή κατά την µετάβαση από την

Πρώιµη  Εποχή  του  Χαλκού  Ι  ως  την  Πρώιµη  Εποχή  του  Χαλκού  ΙΙ  ως  προς  την  τεχνολογική

εξέλιξη της νηµατουργίας, παραµένει άγνωστο εφόσον δεν διατίθενται σχετικά δεδοµένα για τις

ενδιάµεσες  πολιτισµικές  φάσεις.  Ειδικώτερα  όσον  αφορά  τις  Κυκλάδες,  για  τις  οποίες  είναι

διαθέσιµη  µία  λεπτότερη  κλίµακα  χρονολογικών  και  πολιτισµικών  αλληλουχιών  της  Πρώιµης

Εποχής  του  Χαλκού,  το  ζήτηµα  αυτό  θα  πρέπει  να  αντιµετωπιστεί  µέσα  από  την  απόπειρα

εντοπισµού  νηµατουργικών  εργαλειακών  καταλοίπων  της ενδιάµεσης  χρονικής  περιόδου  που

µεσολαβεί µεταξύ  της  πρώιµης  ΠΕΧ  Ι  και της  ΠΕΧ  ΙΙ,  και  η  οποία  στον υλικό πολιτισµό  των

Κυκλάδων προσδιορίζεται από την λεγόµενη πολιτισµική φάσης ¨Κάµπου” (Doumas 1977, 18-20,

Rambach 2000, II, 431). Ο εντοπισµός και η µελέτη ενός καλού δείγµατος σφονδυλιών της φάσης

“Κάµπου”, και αντίστοιχων, σύγχρονων πολιτισµών εκτός Κυκλάδων, ενδεχοµένως θα µπορούσαν

να συµβάλλουν στη διαλεύκανση της τεχνολογικής εξέλιξης από την ΠΕΧ Ι στην ΠΕΧ ΙΙ. Όσον

αφορά  τις  Κυκλάδες,  ειδικώτερα,  µία  τέτοια  εκτίµηση  θα  πρέπει  να  αναµένει  την  τελική
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δηµοσίευση του  αντιπροσωπευτικότερου κλειστού συνόλου της φάσης αυτής, από το νεκροταφείο

της Αγριλιάς στο Επάνω Κουφονήσι (Zapheiropoulou 1983)81. 

Σε  κάθε  περίπτωση  παραµένει  γεγονός  ότι  κατά  το  β'  µισό  της  3ης  χιλιετίας  π.Χ.  έχει

επιτευχθεί  η  νηµατουργία  νηµάτων  πολύ  λεπτότερων  από  εκείνα  της  προηγούµενης  φάσης.  Το

ερώτηµα  που  τέθηκε  για  την  Πρώιµη  Εποχή  του  Χαλκού  Ι  παραµένει,  και  εκφράζεται  µε

αντίστροφη φορά : ήταν τεχνολογικής ή οικονοµικής φύσης οι παράγοντες που ευνόησαν αυτήν την

εξέλιξη ; Στην περίπτωση της ΠΕΧ ΙΙ το γενικότερο αρχαιολογικό πλαίσιο βοηθά να επιχειρηθεί

µία απάντηση, η οποία συγκεραίνει και τις δύο εξηγήσεις. 

Η  τεχνική εξειδίκευση είναι ένα φαινόµενο που χαρακτηρίζει γενικότερα τις οικονοµίες στη

περίοδο αυτή και έχει διαπιστωθεί σε όλες τις τέχνες (µεταλλοτεχνία, κεραµική, αρχιτεκτονική, βλ.

Renfrew 1972, 339).  Εποµένως έχουν διαµορφωθεί στην περίοδο αυτή οι κοινωνικο-οικονοµικές

συνθήκες που επιτρέπουν την τεχνική εξειδίκευση και στον τοµέα της νηµατουργίας. Σε στήριξη

αυτής της υπόθεσης είναι και τα µέχρι στιγµής γνωστά δεδοµένα από τον Σκάρκο Ίου,  σύµφωνα µε

τα οποία η νηµατουργική βιοτεχνία δεν ασκούταν εξίσου σε όλα τα κτήρια του οικισµού. Επιπλέον,

η  εξαφάνιση  από  τα  εργαλειακά  σύνολα  των  πολύ  µεγάλων  µεγεθών  σφονδυλιών,  µπορεί  να

ερµηνευθεί  ως  σύµπτωµα  γεωγραφικής  συµπληρωµατικότητας  των  εργασιών  :  τα  χοντρά

νηµατουργικά προϊόντα ποιότητας σχοινιού οπωσδήποτε θα εξακολουθούσαν να είναι απαραίτητα.

Ίσως  όµως  να µην  παράγονταν  πια  στους  πυρήνες  των  πρωτο-αστικών κέντρων, παρά σε πολύ

µικρό  βαθµό.  Σχηµατίζεται  εποµένως  µία  υπόθεση  σύµφωνα  µε  την  οποία  στους  οικισµούς

εκτυλίσσεται η νηµατουργία των λεπτών νηµάτων, ενώ τα χονδρότερα προϊόντα θα γνέθονταν στο

τεχνολογικό αλλά και στο γεωγραφικό  περιθώριο των κέντρων αυτών. Ο έλεγχος  της  υπόθεσης

απαιτεί  την  εξέταση  εργαλειακών  συνόλων  από  αγροτικούς  ή  κτηνοτροφικούς  σταθµούς  ή

αγροτικούς οικισµούς που χρονολογούνται από την Πρώιµης Εποχής του Χαλκού ΙΙ και εξής, όπως

για παράδειγµα είναι το Σπήλαιο του Ζα στη Νάξο (Ζάχος 2014), ο Φτέλλος στη Θήρα (Ντούµας

1973, Μαρθάρη 1982) και η Μαρκιανή στην Αµοργό (Maragou et al. 2006)82.

Tο φαινόµενο της τεχνολογικής εξέλιξης της νηµατουργίας κατά την ΠΕΧ ΙΙ θα πρέπει να

εξεταστεί  και  υπό  το  πρίσµα  των  υπόλοιπων  δεδοµένων  που  προέκυψαν  από  την  ανάλυση  του

δείγµατος, αλλά και υπό το πρίσµα του γενικότερου ιστορικού πλαισίου. Την ίδια εποχή κάνουν την

εµφάνισή τους στα νηµατουργικά εργαλειακά σύνολα του Αιγαίου στοιχεία ανατολίζοντα, όπως η

81 Σύµφωνα µε τον Rambach, οικιστικές θέσεις που έχουν αποδώσει υλικό της οµάδας Κάµπου είναι το Κάτω Ακρωτήρι

της Αµοργού και εν µέρει η Γκρόττα της Νάξου (Rambach 2000, II, 443).  Το ζητούµενο ωστόσο είναι ο εντοπισµός

σφονδυλιών από  ένα  κλειστό  σύνολο της οµάδας “Κάµπου”,  καθώς τα σφονδύλια της Γκρόττας, ελλείψει  σαφών

στρωµατογραφικών δεδοµένων, πρέπει αναγκαστικά να αποδοθούν γενικά στην Πρωτοκυκλαδική Ι φάση. 
82 Η δηµοσίευση του νηµατουργικού εξοπλισµού της Μαρκιανής (Marangou et al. 2006) δεν περιλαµβάνει λεπτοµερώς 

τα µετρολογικά στοιχεία των σφονδυλιών και έτσι δεν είναι δυνατόν στην παρούσα φάση να διαπιστωθούν οι στόχοι 

της νηµατουργίας στον οικισµό. 

338



εγχάρακτη διακόσµηση µε ευθύγραµµα και καµπυλόγραµµα µοτίβα και όπως είναι η κοιλότητα στο

ένα  άκρο  του  σφονδυλιού.  Είτε  ως  αποµιµήσεις,  είτε  ως  εισαγωγές,  τα  σφονδύλια  αυτά

σηµατοδοτούν  την  “τεχνολογική  συνάντηση”  των  δύο  περιοχών,  αφ'ενός  του  Αιγαίου,  και

αφετέρου της Ανατολίας, στο πεδίο της νηµατουργίας, αλλά και µία κοινή νοοτροπία όσον αφορά

την  κοινωνική  πρόσληψη  της  τέχνης,  και  η  οποία  εκφράζεται  µε  την  αισθητική  φόρτιση  του

εργαλείου, µέσω της διακόσµησης. 

Το γεγονός της επικοινωνίας του Αιγαίου µε την περιοχή της Ανατολίας σε ό,τι αφορά τη

νηµατουργική τεχνολογία είναι ιδιαιτέρως διαφωτιστικό εάν αναλογιστεί κανείς ότι η Ανατολία, µε

τη σειρά της βρίσκεται, αυτήν την περίοδο, στη σφαίρα επιρροής και “λαµβάνει” τα ερεθίσµατα

από τα τεχνολογικά επιτεύγµατα της Μεσοποταµίας. Η Σουµεριακή κλωστοϋφαντουργία της 3ης

χιλιετίας  π.Χ. προβάλλει, µέσα από  τις  γραπτές  πηγές, ήδη  από  την Χαλκολιθική  περίοδο  Uruk

(Szarzynska  1988)  ως  το  τέλος  της  Πρώιµης  ∆υναστικής  περιόδου  στα  τέλη  της  χιλιετίας

(Maekawa 1980, Waetzoldt 2010, Firth 2014) ως µία άκρως εξειδικευµένη βιοτεχνία, οργανωµένη

στο  πλαίσιο  των  µεγάλων  ναών  και  των  ανακτορικών  κέντρων  των  µεγάλων  πόλεων,  η  οποία

απασχολούσε µεγάλο αριθµό ανθρώπινου δυναµικού,  κατανεµηµένου στα επιµέρους στάδια της

παραγωγής  πολλών,  διαφορετικών  ειδών  και  ποιοτήτων  υφασµάτων.  Η  πρώτη  ύλη  για  αυτή  τη

βιοτεχνία  ήταν  σχεδόν  αποκλειστικά  το  έριο  των  προβάτων  (Waetzoldt  2010,  201),  µία

“επαναστατική” πρώτη  ύλη  για  τα δεδοµένα  της  Μεσοποταµίας  της  3ης  χιλιετίας  (McCorriston

1997).  Τα υφαντουργικά προϊόντα αποτελούσαν νευραλγικό σηµείο  για τις πολιτικές οικονοµίες

των Σουµεριακών πόλεων, καθώς αποτελούσαν βασικό εξαγώγιµο προϊόν (Crawford 1983, Zagarell

1986, 416). Έχει τεκµηριωθεί ότι κατά την 3η χιλιετία π.Χ. λειτουργούσε ένα εκτεταµένο και καλά

οργανωµένο  εµπορικό  δίκτυο,  αφ'ενός  µεταξύ  Μεσοποταµίας  και  Ανατολίας,  αφ'ετέρου  µεταξύ

Ανατολίας και Αιγαίου (Şahoğlu  2005, 340-344).  Η επαφή µε τις πρώτες ύλες, τα υφαντουργικά

προϊόντα αλλά και την τεχνογνωσία ειδικότερα της εριουργίας, από την Εγγύς Ανατολή, εµβολίασε

µε  νέες  ιδέες  και  καινοτόµες  νηµατουργικές  τεχνολογίες  την  “περιφέρεια”  της  Ανατολίας.

Ενδεικτικά είναι τα δεδοµένα από το Arlsantepe της Τουρκίας, όπου τα συµπεράσµατα µελέτης των

εργαλείων νηµατουργίας υποστηρίζουν µία στροφή, από τις φυτικές ίνες στο έριο των προβάτων,

κατά την περίοδο VIB, στις αρχές της 3ης χιλιετίας (Frangipane et al. 2009, 17). Την ίδια περίοδο η

Ανατολία και το νησιωτικό Αιγαίο βρίσκονται σε αµοιβαία αλληλεπίδραση. Η αφοµοίωση αλλά και

η  προσαρµογή  των  νέων  στοιχείων,  µαρτυρείται  ακριβώς  από  την  “διαπραγµάτευση”  µεταξύ

παραδοσιακών  και  νεωτεριστικών  τύπων  και  µορφών  των  εργαλείων  νηµατουργίας  που

τεκµηριώθηκε στις νησιωτικές κοινότητες κατά την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού ΙΙ. Αυτές οι νέες

µορφές  κατά  πάσα  πιθανότητα  αντανακλούν  την  υποδοχή  και  την  αναγνώριση   της  ανώτερης

οικονοµικής αλλά ενδεχοµένως και συµβολικής αξίας του ερίου, για µία κλωστοϋφαντουργία που
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άρχισε να µετατοπίζεται από την οικιακή προς την πολιτική οικονοµία και  στο  Αιγαίο, καθώς το

ύφασµα αποκτούσε προστιθέµενη αξία ως εµπορεύσιµο προϊόν. Μέσα σε αυτό το πρίσµα εξέτασης

του  Αιγαιακού  νηµατουργικού  εξοπλισµού,  εγείρεται  το  µείζον  ζήτηµα  της  διερεύνησης  µίας

πιθανής  σχέσης  µεταξύ  των  διακοσµητικών  µοτίβων  των  σφονδυλιών  και  των  Σουµεριακών

σηµείων  γραφής.  Ενδεικτικός,  προς  αυτήν  την  ερευνητική  κατεύθυνση,  είναι  ο  παραλληλισµός

ορισµένων  σηµείων  γραφής,  αλλά  και  ορισµένων  tokens της  περιόδου  Uruk,  και  τα  οποία

σηµατοδοτούν  συγκεκριµένα  είδη  υφάσµατος  (Szarzynska  1988,  Table  I  :  T-1,  II-7b-7e),  µε

διακοσµητικά σχέδια που απαντούν πάνω σε Αιγαιακά σφονδύλια αδραχτιών της Πρώιµης Εποχής

του Χαλκού. 

Οι νησιωτικοί πληθυσµοί της Μέσης Εποχής του Χαλκού ασκούσαν µία νηµατουργία που

βασιζόταν στις τεχνολογικές κατακτήσεις της προηγούµενης περιόδου. Η διαπίστωση αυτή µπορεί

να  υποστηριχθεί  παρά  το  γεγονός  ότι  για  τις  δύο  από  τις  τέσσερις  εξετασθείσες  θέσεις  δεν

υπάρχουν  ικανά  στοιχεία  της  Πρώιµης  Εποχής  του  Χαλκού  που  να  τεκµηριώνουν  αυτή  την

συνέχεια σε τοπικό επίπεδο (Φυλακωπή Μήλου, Ακρωτήρι Θήρας). Οι γενικές τάσεις διαµόρφωσης

του εργαλειακού εξοπλισµού που διαπιστώθηκαν σε παναιγαιακό επίπεδο από την ΠΕΧ ΙΙ και εξής,

όπως  η  σταδιακή  έµφαση  στην  παραγωγή  ολοένα  και  λεπτότερων  νηµάτων,  η  διαχρονική  και

διατοπική  συνέχεια  στους  τρόπους  χειρισµού  του  αδραχτιού,  και  η  τάση  για  µία  µορφολογική

οµογενοποίηση των σφονδυλιών, είναι σαφές ότι εξακολουθούν στη Μέση Εποχή του Χαλκού, στις

περιπτώσεις των διαχρονικά κατοικηµένων οικισµών στην Αγία Ειρήνη Κέας και στο Κουκονήσι

Λήµνου. Η Φυλακωπή Μήλου παρουσιάζει στοιχεία “ευθυγράµµισης” µε τις τάσεις αυτές, ενώ το

Ακρωτήρι  Θήρας,  παρά  την  διαφοροποίησή  του  ως  προς  την  “κύρια  γραµµή  νηµατουργικής

παραγωγής”,   παρουσιάζει  αρκετά  στοιχεία  που  επιτρέπουν  την  διαπίστωσή  της  σύγκλισής  της

επιτόπιας  βιοτεχνίας  µε  τις  νηµατουργίες  των  υπόλοιπων  νησιών,  όπως  είναι,  κυρίως,  η

“συµµετοχή” του στην “κοινή” του ανατολίζοντος ύφους διακόσµησης των σφονδυλιών, το οποίο

επιµένει και στη νέα περίοδο.

Η ανάδειξη ενός “τυπικού” µεγέθους σφονδυλιού, κυρίαρχου ποσοτικά στα δείγµατα, και

λειτουργικά κατάλληλου για την παραγωγή µίας ποιότητας λεπτών νηµάτων, είναι ένα από τα πιο

σηµαντικά χαρακτηριστικά της νηµατουργικής τεχνολογίας της Μέσης Εποχής του Χαλκού. Όπως

τεκµηριώνεται από τα δεδοµένα της Μινωϊκής Κρήτης, κατά την έναρξη της περιόδου αυτής, τα

Παλαιά  Ανάκτορα  υπήρξαν  πολιτικο-κοινωνικές  µονάδες  που  κυρίως  κατανάλωναν  παρά

παρήγαγαν  ύφασµα  (Militello 2007, 43), καθώς  το  ύφασµα  είχε  αναδειχθεί  σε  προϊόν  γοήτρου.

Αυτή η νέα κατάσταση µετάλλαξε την κλωστοϋφαντουργική βιοτεχνία και πιθανώς πυροδότησε

στην  “αγορά”  µία  ζήτηση  για  συγκεκριµένα  προϊόντα,  συµβάλλοντας  στην  οργάνωση  και της

βιοτεχνίας  κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  ανταποκρίνεται  στις  ανάγκες  µαζικής  παραγωγής.  Είναι
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πιθανόν  ότι το  “τυπικό” µέγεθος  σφονδυλιού  αναδείχθηκε  για  να  ανταποκριθεί η  νηµατουργική

παραγωγή σε αυτή τη νέα συνθήκη.

Αν και η πολιτικο-κοινωνική κατάσταση στα νησιά του Αιγαίου δεν είναι σαφής, κατά την

περίοδο αυτή, και  η διευκρίνιση της σχέσης τους µε τη Μινωϊκή Κρήτη παραµένει ένα ζήτηµα

ατελέσφορο  του  οποίου  η  πολυπλοκότητα  µάλλον  εντείνεται  µε  την  πρόοδο  της  έρευνας

(Broodbank 2004),  είναι  θεµιτό  να  υποτεθεί  ότι  σε  επίπεδο  οικονοµίας,  τα  νησιά  του  Αιγαίου

συµµετίχαν  ενεργά  και  ανταγωνιστικά  στα  νέα  δεδοµένα  που  διαµορφώνονταν,  µε  µία

κλωστοϋφαντουργία που στόχευε πέραν της οικιακής οικονοµίας. Η αναγνώριση, εποµένως, του

“τυπικού” µεγέθους σφονδυλιού, σε συνδυασµό µε την γενικότερη µορφολογική τυποποίηση που

παρατηρήθηκε σχεδόν σε όλα τα υπό εξέταση νησιωτικά σύνολα, θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως

ένα σύµπτωµα της  υπαγωγής  της νηµατουργίας  σε ένα  ανταγωνιστικό, παραγωγικό περιβάλλον,

κατά αναλογία της ίδιας ερµηνείας που έχει δοθεί σε παρόµοιο φαινόµενο που έχει παρατηρηθεί

στην παραγωγή κεραµικής (Broodbank 2004, 60, µε σχετικές παραποµπές). 

Η νέα οικονοµική βαρύτητα του υφάσµατος θα πρέπει να ενισχύθηκε περαιτέρω, ειδικά στα

νησιά, κατόπιν της διάδοσης της νέας ναυτικής τεχνολογίας στο Αιγαίο από τα τέλη της Πρώιµης

και τις αρχές της Μέσης Εποχής του Χαλκού και εξής, του ιστιοφόρου πλοίου (Broodbank 2000,

341-342).  Τα  ιστιοφόρα  διαµορφώνουν  µία  νέα  κατηγορία  υφαντουργικού  προϊόντος  εξαιρετικά

κρίσιµου  για  την  επιβίωση  αλλά  και  την  ευηµερία  των  νησιωτικών  κοινοτήτων,  τα  πανιά  των

πλοίων.  Εξάλλου  δεν  πρέπει  να  είναι  τυχαίο  το  γεγονός  ότι  τα  υφαντουργεία  του  Αιγαίου

εντοπίζονται, κατά τη 2η χιλιετία π.Χ., σε σηµαντικούς οικισµούς – λιµάνια (Tzachili 1999). Ίσως,

δε, να µην είναι τυχαία η χρονική σύµπτωση της διάδοσης της νέας ναυτικής τεχνολογίας, µε την

διάδοση  της  Κρητικής  τεχνολογίας  ύφανσης  του.  Είναι  ιδιαιτέρως  ελκυστική  η  υπόθεση  της

διάδοσης  του  κάθετου  αργαλειού  µε βάρη,  στα λιµάνια των νησιών  του  Αιγαίου, ως  µέρος  του

“τεχνολογικού  πακέτου”  της  ναυπηγικής  τεχνολογίας  του  ιστιοφόρου,  και  συγκεκριµένα  για  να

καλυφθούν οι ανάγκες παραγωγής ιστίων, δεδοµένου ότι η Μινωϊκές αγνύθες εµφανίζονται στις

Κυκλάδες από τις απαρχές της Μέσης Εποχής του Χαλκού (Overbeck 1989, Vakirtzi υπό έκδοση),

και οπωσδήποτε πολύ νωρίτερα από την Μεσοµινωϊκή ΙΙΙ φάση, εποχή της έντονης επιρροής του

Κρητικού πολιτισµού στα νησιά.

Ωστόσο  πρέπει  να  τονιστεί  ότι  παρά  το  νέο  οικονοµικό  περιβάλλον  η  παραγωγή  του

νήµατος  στις  νησιωτικές  κοινότητες  κατά  τη  Μέση  Εποχή  του  Χαλκού  φαίνεται  να  παραµένει

οργανωµένη  σε  επίπεδο  οικίας,  ή  σε  επίπεδο  “οικιακού  εργαστηρίου”.  Η  αποκέντρωση  των

παραγωγικών  µονάδων  και  η  επιδίωξη  της  νηµατουργικής  αυτάρκειας,  υποδηλώνουν  ότι

ουσιαστικά η παραγωγή δεν υπάγεται σε συστήµατα πολιτικής οικονοµίας, αλλά συντείνει προς την

αναγνώριση αυτοτελών µονάδων παραγωγής. Αυτή η κατάσταση µπορεί να παραλληλιστεί µε την
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Παλαιοανακτορική υφαντουργία της  Κρήτης  όπως  περιγράφεται από τον  Militello,  σύµφωνα  µε

τον οποίο τα κέντρα υφαντουργικής παραγωγής στην περίοδο αυτή εντοπίζονται στην περιφέρεια

των ανακτόρων, σε µονάδες παραγωγής που ταυτίζονται µε ορισµένες από τις λεγόµενες “Μινωϊκές

βίλλες” και τα “µικρότερα ανάκτορα” (Militello 2007, 41-42). 

Η επισκόπηση της νηµατουργίας των νησιών κατά τη Μέση Εποχή του Χαλκού δεν είναι

δυνατόν να µη λάβει υπόψη το φαινόµενο της παναιγαιακής διάδοσης της Κρητικής τεχνολογίας

ύφανσης, του κάθετου αργαλειού µε βάρη. Ως ένα από τα διακριτικά στοιχεία του “εκµινωϊσµού”,

οι  δισκοειδείς  αγνύθες  “Μινωϊκού”  ή  κατά  άλλους  “Νοτιο-Αιγαιακού”  (Boulotis  2009) τύπου,

κατέχουν ιδιαίτερη θέση στις αναλύσεις του υλικού πολιτισµού που στοχεύουν σε µία “αφήγηση”

των αιτίων και των µηχανισµών διάδοσης του Κρητικού πολιτισµού στο Αιγαίο κατά το πρώτο µισό

της  2ης  χιλιετίας  π.Χ. (Davis 1984, Boulotis 2009, Broodbank 2004, Cutler 2012). Η απόπειρα

κατανόησης της πρώιµης εµφάνισης (σε φάσεις που αντιστοιχούν στην Παλαιοανακτορική περίοδο

της Κρήτης) αυτού του τύπου υφαντουργικής τεχνολογίας στην Αγία Ειρήνη της Κέας (Overbeck

1989)  και  στο  Ακρωτήρι  της  Θήρας  (Vakirtzi,  υπό  έκδοση)  θα  πρέπει  οπωσδήποτε  να  λάβουν

υπόψη την επισήµανση του Militello για τους φορείς της υφαντουργικής παραγωγής στην ίδια την

Κρήτη, που σε αυτήν την φάση δεν ταυτίζονται µε τα µεγάλα ανακτορικά κέντρα. 

Σε  κάθε  περίπτωση,  όσον  αφορά  τη  εµπλοκή  της  νηµατουργίας  στο  φαινόµενο  του

“εκµινωϊσµού” θα πρέπει να γίνουν δύο επισηµάνσεις : Α) όπως έχει από καιρό επισηµανθεί, η

Κρήτη είναι “διάσηµη” για τη σπανιότητα των σφονδυλιών (Τζαχίλη 1997, 125.  Burke 2010, 50.

Militello 2007, 41)83. Οι απόπειρες ερµηνείας της απουσίας τους επικεντρώνονται στην υπόθεση ότι

στην  Κρήτη  επικρατούσε  µία  τεχνολογία  νηµατουργίας  που  δεν  άφηνε  υλικά  κατάλοιπα  :  είτε

γνέσιµο µε αδράχτια που έφεραν ξύλινα σφονδύλια, είτε γνέσιµο χωρίς σφονδύλια (αδράχτι χωρίς

σφονδύλι ; χειρωνακτική διάπλεξη των ινών µε ή χωρίς χρήση διµιτέων ;). Β) Όπως τεκµηριώθηκε

µέσα από αυτή  τη µελέτη,  την εποχή του “υφαντουργικού εκµινωϊσµού” του  Αιγαίου, παρά την

παρουσία της Κρητικής τεχνολογίας του κάθετου αργαλειού µε αγνύθες, στα νησιά εξακολουθεί η

τεχνολογική παράδοση της χρήσης του αδραχτιού µε πήλινο σφονδύλι για την παραγωγή κλωστής.

Τα  πήλινα,  και  σε  µικρότερο  βαθµό  λίθινα,  σφονδύλια,  απαντούν  στις  ανασκαφές  µαζί  µε  τις

δισκοειδείς,  “Μινωϊκού”  τύπου  αγνύθες,  αποδεικνύοντας  ότι  η  υποθετική  “εναλλακτική”

νηµατουργική τεχνολογία της Κρήτης, όποια και αν ήταν αυτή, δεν συνόδευσε τον κάθετο αργαλειό

µε  βάρη  στη  διάδοσή  του  στο  υπόλοιπο  Αιγαίο.  Οι  νησιωτικές  κοινότητες,  ενώ  αφοµοίωσαν

απόλυτα  την  επείσακτη  τεχνολογία  της  ύφανσης,  διατήρησαν  τις  επιτόπιες  τεχνολογικές
83 Ωστόσο σε µία πρόσφατη µελέτη προκρίνεται η “γεωγραφική συµππληρωµατικότητα” των κλωστοϋφαντουργικών

εργασιών,   για  την ερµηνεία της σπανιότητας των  σφονδυλιών στην Κρήτη.  Σύµφωνα µε αυτήν την  πρόταση,  τα

“ανακτορικά κέντρα” εστίαζαν στο τελικό στάδιο της ύφανσης, ενώ η επεξεργασία του ερίου και η  παραγωγή του

νήµατος θα γινόταν µάλλον σε οικιακό επίπεδο ή σε οικιακά εργαστήρια, µακριά από τα “ανακτορικά κέντρα (Militello

2014, 277). 
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παραδόσεις  νηµατουργίας. Το φαινόµενο αυτό µαρτυρεί µία επιλεκτική διαδικασία, όσον αφορά

την  διαπραγµάτευση  των  τεχνολογικών  επιλογών  της  κλωστοϋφαντουργίας  στην  αυγή  της  νέας

περιόδου,  αλλά  δεν  µπορεί  να  προσδιοριστεί  εάν  οι  φορείς  της  επιλογής  ήταν  οι  Κρήτες  ή  οι

νησιώτες των άλλων νησιών, προτού προσδιοριστούν οι φορείς διάδοσης του Κρητικού αργαλειού.

∆εν µπορεί να προσδιοριστεί δηλαδή, εάν, στο σενάριο σύµφωνα µε το οποίο οι Κρήτες µετέφεραν

την  τεχνολογία  ύφανσης  στα  νησιά,  οι  τελευταίοι  προτίµησαν  να  βασιστούν  στους  νησιώτες

νηµατουργούς για την προµήθειά τους  σε πρώτη ύλη, συµβάλλοντας, έτσι στην συντήρηση των

επιτόπιων τεχνολογικών παραδόσεων. Ή εάν, αντιθέτως, αυτή η συντήρηση οφείλεται απλώς στο

ότι η διάδοση του αργαλειού µε βάρη, είχε ως φορείς τους ίδιους τους νησιώτες, οι οποίοι από το

τεχνολογικό “πακέτο” της Κρητικής κλωστοϋφαντουργίας επέλεξαν µόνο την τεχνολογία ύφανσης,

και όχι την τεχνολογία νηµατουργίας.

Παρατηρούνται, εποµένως, δύο αντίρροπες τάσεις κατά τη Μέση Εποχή του Χαλκού, ως

προς  τη  διαπραγµάτευση  των  τεχνολογικών  επιλογών  της  βιοτεχνίας  του  υφάσµατος,  οι  οποίες

συνιστούν  ένα  αινιγµατικό  φαινόµενο  εάν  αναλογιστεί  κανείς  τη  στενή,  λειτουργική  και

οργανωτική σχέση που έχουν µεταξύ τους τα δύο στάδια της παραγωγής, δηλαδή το στάδιο της

παραγωγής νήµατος, και εν συνεχεία το στάδιο της παραγωγής υφάσµατος. Η εξήγησή του χρήζει

περαιτέρω εµβάθυνσης, η οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβει υπόψη τις εθνολογικές αναλογίες

που  αφορούν  τους  µηχανισµούς  εκµάθησης  των  δύο  τεχνικών.  Ένα  κρίσιµο  σηµείο

διαφοροποίησης  των  δύο σταδίων,  γνεσίµατος  και  ύφανσης, ως  προς  τον  τρόπο  εκµάθησης  της

τέχνης και των τεχνικών, είναι η ηλικία του “µαθητευόµενου”. Η χρήση του αδραχτιού µπορεί να

ξεκινήσει υπό µορφή παιχνιδιού, ήδη από την πρώιµη παιδική ηλικία (Χατζηµιχάλη 1957Α, ρκδ'),

ενώ η εκµάθηση του αργαλειού δεν είναι παιδική υπόθεση, καθώς δεν περιορίζεται σε µηχανικές,

επαναλαµβανόµενες κινήσεις, αλλά απαιτεί αυτοσυγκέντρωση, νοητικές διεργασίες και συντονισµό

(Τζαχίλη  1997,  267-  270).  Η  αντίθεση  αυτή  τονίζει  και  εν  µέρει  ίσως  εξηγεί  την  πολύ  πιο

συντηρητική “φύση” των νηµατουργικών τεχνολογικών παραδόσεων. 

Στα τέλη της Μέσης Εποχής του Χαλκού ξεκινάει στην Κρήτη η Νεοανακτορική περίοδος,

η  οποία,  όσον  αφορά  την  οργάνωση  της  υφαντουργικής  παραγωγής,  χαρακτηρίζεται  από

αποκέντρωση (Militello 2007, 44).  Οι µονάδες παραγωγής εντοπίζονται σε εργαστήρια “οικιακού

περιβάλλοντος”, και αυτή η εικόνα ταιριάζει µε τα δεδοµένα από τις “εκµινωϊσµένες” πόλεις των

αρχών  της  Ύστερης  Εποχής  του  Χαλκού  :  ένα  τέτοιο  εργαστήριο  εντοπίστηκε  στο  Ακρωτήρι

Θήρας, στη ∆υτική Οικία (Τζαχίλη 2007β) αλλά και στην Αγία Ειρήνη της Κέας, στην Οικία Α της

περιόδου  VI (Cummer & Schofield 1984).  Η “συµφωνία” αυτή που παρατηρείται στους τρόπους

οργάνωσης της υφαντουργίας, αυστηρά, µεταξύ των νησιών των Κυκλάδων και της Κρήτης, στην

εποχή της κορύφωσης της επίδρασης των Μινωϊκών ανακτόρων, δεν επεκτείνεται στον τοµέα της
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νηµατουργίας. ∆ιαφορετικά δεδοµένα χαρακτηρίζουν τη νηµατουργία στους κύριους οικισµούς από

νησί σε νησί, όσον αφορά τόσο τον εργαλειακό εξοπλισµό, όσο και την “κύρια γραµµή παραγωγής”

αλλά και τον τρόπο οργάνωσης και την κλίµακα της νηµατουργίας. Η εντύπωση αυτή εντείνεται

από  την  Υστεροκυκλαδική  ΙΙ  και  εξής,  περίοδο  κατά  την  οποία  η  αποσταθεροποίηση  της

διανησιωτικής  τυποποίησης  της  νηµατουργικής  βιοτεχνίας  εκφράζεται  κυρίως  µέσα  από  τη

σύγκριση  των  υλικών  καταλοίπων  του  εργαλειακού  εξοπλισµού  Αγίας  Ειρήνης  Κέας  και

Φυλακωπής Μήλου. Το Ακρωτήρι της Θήρας σε αυτή την περίοδο έχει πια χαθεί. Αξιοσηµείωτο

χαρακτηριστικό  της  Υστεροκυκλαδικής  νηµατουργίας  είναι  η  αισθητή  υποχώρηση  της

διακοσµητικής τάσης των σφονδυλιών, στοιχείο που υποδηλώνει οπωσδήποτε µία υποτίµηση του

“κοινωνικού γοήτρου” της νηµατουργίας. 

Πρόκειται  για  µία  εικόνα  άµβλυνσης  της  προγενέστερης  “νησιωτικής  συνοχής”  που

χαρακτήριζε τη χρονική περίοδο από το τέλος της Νεοανακτορικής περιόδου µέχρι την ακµή της

Μυκηναϊκής περιόδου, και που ενδεχοµένως αντανακλά την ανατροπή της πολιτικο-οικονοµικής

τάξης πραγµάτων στο Αιγαίο, και της ανατροπής των προηγούµενων συσχετισµών δυνάµεων. Η

κυριαρχία  των  Νέων  Ανακτόρων  της  Κρήτης  υποχωρεί  ενώ  η  Μυκηναϊκή  πολιτισµική,

τουλάχιστον, επιρροή ολοένα και αυξάνει (Schallin 1993). Η αυξανόµενη αυτή επιρροή, δεν πρέπει

να  ήταν  χωρίς  συνέπειες  στην  οικονοµία  των  νησιωτικών  κέντρων,  δεδοµένης  της  εξαιρετικής

βαρύτητας  που  είχε  η  υφαντουργία  στην  πολιτική  οικονοµία  των  Μυκηναϊκών  ανακτόρων  της

Ηπειρωτικής  Ελλάδας  και  της  Κνωσού  (Killen  1984,  Killen 2007)  αλλά  και  του  Μυκηναϊκού

εµπορίου  υφασµάτων,  που  αποδεδειγµένα  διακινείτο  και  στο  νησιωτικό  χώρο, και  πέραν  αυτού

(Palaima 1991).  Αυτή η διαπίστωση δεν σηµαίνει βεβαίως ότι οι επιτόπιες, νησιωτικές βιοτεχνίες

θα έπαυσαν αλλά ενδεχοµένως να εξηγεί την “εσωστρέφεια” σε τοπικές τεχνολογικές επιλογές και

τρόπους οργάνωσης της παραγωγής. 

Αν και το αυστηρά Μυκηναϊκό υλικό που αναλύθηκε σε αυτή τη µελέτη είναι περιορισµένο,

η επιρροή της Μυκηναϊκής νηµατουργίας εκφράζεται από την εµφάνιση αφ'ενός των στεατιτικών

σφονδυλιών  στο  εργαλειακό  “ρεπερτόριο”  των  νησιών,  αφ'ετέρου  από  την  εµφάνιση  των

µικροσκοπικών  σφονδυλιών,  λειτουργικά  κατάλληλων  για  εξαιρετικά  λεπτά  νήµατα,  µία

τεχνολογική  κατάκτηση  που  θα  πρέπει  αδιαµφισβήτητα  να  συνδεθεί  µε  τον  υψηλό  βαθµό

εξειδίκευσης που γνώρισε η βιοτεχνία αυτή στα πλαίσια της Μυκηναϊκής, ανακτορικής παραγωγής

(Killen 1984, Del Freo et al. 2010).  Και τα δύο στοιχεία υποδηλώνουν µία “κινητικότητα” ιδεών,

τεχνολογιών ή τεχνιτών / τεχνιτριών κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο. Ωστόσο οι συνθήκες, οι αιτίες ή

το  κοινωνικο-πολιτικό  πλαίσιο  µέσα  στο  οποίο  αυτή  η  “κινητικότητα”  θα  ελάµβανε  µέρος  δεν

µπορεί  να  προσδιοριστεί  επ'ακριβώς.  Είναι  τεκµηριωµένο  από  τις  γραπτές  πηγές  ότι  κατά  τη

Μυκηναϊκή περίοδο διακινείτο εργατικό δυναµικό, και ιδιαιτέρως εργάτριες του νήµατος και του
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υφάσµατος  µέσα  στο  Αιγαίο,  καθώς  στους  καταλόγους  των  Μυκηναϊκών  αρχείων  αναφέρονται

γυναίκες  από  από  την  Κνίδο,  την  Χίο  και  τη  Μίλητο  και  τη  Λήµνο  (Palaima 1991, 279).  ∆εν

αποκλείεται ορισµένες από αυτές να κατέληγαν σε κέντρα της νησιωτικής Μυκηναϊκής περιφέρειας

όπως  ήταν  για  παράδειγµα  η  Νάξος,  όπου  κατά  την  Υστεροελλαδική  ΙΙΙ  περίοδο  άνθησε  ένας

σηµαντικός  οικισµός  στη  Γκρόττα  (Κοσµόπουλος  2004,  Βλαχόπουλος  2006)  ή  η  Μυκηναϊκή

Φυλακωπή της Μήλου (Renfrew 1985), είτε πριν φτάσουν στην Ηπειρωτική Ελλάδα ή την Κρήτη,

είτε κατόπιν, σε µία κυκλική πορεία ανακύκλωσης εργατικού δυναµικού. 

Θα  πρέπει,  ωστόσο,  να  καταστεί  σαφές  ότι  από  την  παρούσα  µελέτη  δεν  προκύπτουν

στοιχεία  που  να  επιτρέπουν  την  άµεση  αναγωγή  της  οργάνωσης  της  κλωστοϋφαντουργίας  της

Ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης, όπως την γνωρίζουµε από τα αρχεία των ανακτόρων, στα

νησιά.  Ανακτορικά  κέντρα  στα  µεσαίου  και  µικρού  µεγέθους  νησιά  δεν  έχουν  µέχρι  σήµερα

εντοπιστεί, και εποµένως είναι θεµιτό να µην αναµένει κανείς τον ίδιο βαθµό ή τους ίδιους τρόπους

οργάνωσης της παραγωγής σε µη-ανακτορικά περιβάλλοντα. Αυτό σηµαίνει, κατ'επέκταση, ότι η

υπόθεση  του  έµφυλου  καταµερισµού  εργασίας,  η  οποία  ούτως  η  άλλως  τεκµηριώνεται  στην

περιοχή του Αιγαίου αρχαιολογικώς µόνο κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο, και όχι νωρίτερα, θα πρέπει

να παραµείνει µία υπόθεση. Η αναφορά των Mυκηναϊκών αρχείων στις a-ra-ka-te-ja αλλά και των

υπόλοιπων “επαγγελµατικών” όρων  της  Γραµµικής  Β΄που  αποδίδονται σε θηλυκό  γένος  (Killen

1984) και  η  εύρεση  των  περίφηµων  ελεφαντοστέινων  αδραχτιών  της   Περατής  σε  συνάφεια

γυναικείας  ταφής  (Ιακωβίδης  1969)  αποτελούν  ικανές  αποδείξεις  για  τον  έµφυλο  καταµερισµό

εργασίας που ίσχυε σε σηµαντικό, αν και όχι σε απόλυτο βαθµό (Melena 1975), στις Μυκηναϊκές,

ανακτορικές  βιοτεχνίες  κλωστοϋφαντουργίας.  Όµως  η  συνθήκη,  αυτή,  της  Μυκηναϊκής

νηµατουργικής  και  υφαντουργικής  παραγωγής  δεν  µπορεί  γενικά  και  αόριστα  να  αναχθεί  σε

προγενέστερες περιόδους, ή σε άλλες γεωγραφικές / πολιτισµικές περιοχές εφόσον δεν προκύπτουν

σχετικά τεκµήρια, ή έστω ενδείξεις. Μία σύγκριση µε τη σύγχρονη Αίγυπτο της 18ης Φαραωνικής

∆υναστείας, στην αναπαραστατική τέχνη της  οποίας απεικονίζονται συχνά άνδρες  υφαντές  στον

αργαλειό  (για  παράδειγµα,  Barber  1991,  114) αρκεί  για  να  καταδείξει  ότι  ο  συσχετισµός  της

κλωστοϋφαντουργίας αποκλειστικά µε το γυναικείο φύλο δεν πρέπει να θεωρείται οικουµενικός και

δεδοµένος  αλλά  προσιδιάζει  σε  συγκεκριµένες  πολιτισµικές  και  κοινωνικο-οικονοµικές

παραµέτρους, ενώ ακόµη και σε πολιτισµούς όπου η κλωστοϋφαντουργία είναι κυρίως γυναικεία

εργασία,  υπάρχουν  λεπτές  αποχρώσεις  στον  κανόνα,  οι  οποίες  επιφυλάσσουν  µία  θέση  στη

βιοτεχνία ή στις κοινωνικές και ιδεολογικές της προεκτάσεις, και για τους άντρες (Garcia-Ventura

2014). Πολύ περισσότερο δεν µπορούν, τα δεδοµένα της Μυκηναϊκής περιόδου, να αναχθούν κατά

απόλυτη αναλογία στη Μέση και στην Πρώιµη Εποχή του Χαλκού. 

Υπό  αυτή  την  έννοια,  το  να  δεχτούµε  µία  σχεδόν  “βιολογική”  προδιάθεση  για  τον
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καταµερισµό  της  κλωστοϋφαντουργίας  αποκλειστικά  στο  γυναικείο  τµήµα  των  πληθυσµών  από

καταβολής  κόσµου  (Barber  1994  :  29-30),  προβάλλει  ως  µία  υπεραπλούστευση.  Οι

ανθρωπολογικές  προσεγγίσεις  της  αρχαιολογίας  επισηµαίνουν  ότι  ο  έµφυλος  καταµερισµός

εργασίας  είναι ένα κοινωνικό και όχι ένα  βιολογικό φαινόµενο και  εφιστούν την προσοχή στην

διαπολιτισµική  και  διαχρονική  διαφοροποίηση  των  κοινωνικών  και  οικονοµικών  στερεοτύπων

(Souvatzi 2008, 15). Το ερώτηµα που θα έπρεπε να τεθεί είναι πότε, πώς και πού διαµορφώθηκαν οι

συνθήκες  οι  οποίες  οδήγησαν  στη  σύνδεση  της  κλωστοϋφαντουργίας  µε  το  γυναικείο  φύλο,

διαµορφώνοντας µία παράδοση η οποία τεκµηριώνεται στον Ελλαδικό χώρο από τη Μυκηναϊκή

εποχή και εξής : µία παράδοση που αποκρυσταλλώνεται κατά τους αιώνες που ακολουθούν την

κατάρρευση του Μυκηναϊκού κόσµου, και αποδίδεται γλαφυρά στα Οµηρικά Έπη (Barber 1991,

358. Pantelia 1993), συνοψίζεται καλλιτεχνικά στην αρχαϊκή τέχνη, µέσα από το παράδειγµα της

ληκύθου του Άµαση του 6ου αιώνα π.Χ.  (Richter 1931), και προσωποποιείται στη µυθική µορφή

της Αθηνάς Εργάνης. 
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