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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

Η παρούσα µελέτη µε θέµα «∆ιατροφικά είδη και τροφοπαρασκευαστικές πρακτικές. 

Ενδείξεις από τις εγκαταστάσεις της Νεολιθικής Περιόδου στο Αιγαίο» εκπονήθηκε στο πλαίσιο 

του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος», του Τµήµατος 

Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Η επιλογή του θέµατος προέκυψε από το προσωπικό µου ενδιαφέρον για τη µελέτη του 

κόσµου της καθηµερινότητας των ανθρώπων που ζούσαν στη Νεολιθική περίοδο. Οι 

διατροφικές πρακτικές και οι πολιτισµικές τους παράµετροι, στο πλαίσιο των παραδοσιακών, 

προβιοµηχανικών κοινωνιών, και κατ’ επέκταση στο προϊστορικό Αιγαίο, αποτελούν ένα 

ιδιαίτερο γοητευτικό αντικείµενο, που συνάδει µε τη βασική µου ειδικότητα της κοινωνικής 

ανθρωπολόγου. 

Για τη βοήθειά τους κατά τη διάρκεια της ετοιµασίας της εργασίας, θέλω να 

ευχαριστήσω τα µέλη της τριµελούς µου επιτροπής, κα Κ. Κόπακα, Ί. Τζαχίλη και Ν. 

Γαλανίδου. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Κόπακα, που µε το αµέριστο ενδιαφέρον 

της και την πολύτιµη καθοδήγησή της συνέβαλε αποφασιστικά στην επιλογή του θέµατος, όσο 

και στην ολοκλήρωση της µελέτης. Ευχαριστώ επίσης, το σύζυγό µου Μ. Μανιαδάκη και τους 

φίλους µου Ε. Χαντζή και Ι. Χαιρετάκη για τη συµπαράστασή τους σε όλα τα στάδια της µακράς 

αυτής διαδικασίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
Ο αιγαιακός χώρος αποτελεί σήµερα µια γεωπολιτισµική ενότητα χωρισµένη πολιτικά σε 

δύο διαφορετικά κράτη, ανατολικά και δυτικά του Αρχιπελάγους. Κανείς, ωστόσο, δεν γνωρίζει 
τα αρχαία –και µάλιστα τα προϊστορικά- όρια της ενότητας αυτής· και πάντως, ένα πέλαγος µε 
τη νησιωτική του γη είναι βέβαιο ότι δεν είναι ανεξάρτητο από τις ηπειρωτικές χώρες που το 
περιβάλλουν. Με την έννοια αυτή, στην εργασία το προϊστορικό Αιγαίο µελετάται, συµβατικά, 
ως ένα ευρύ σύνολο που καλύπτει ολόκληρο τον σηµερινό ελλαδικό χώρο (βλ., µεταξύ άλλων, 
Treuil et. al. (1989) 1996). 

Η Νεολιθική Εποχή ξεκινά στον ελλαδικό χώρο την 7η χιλιετία π.Χ. και διαιρείται στις 
εξής περιόδους: Ακεραµεική (περ. 6800-6500 π.Χ.), Αρχαιότερη Νεολιθική (περ. 6500-5800 
π.Χ.), Μέση Νεολιθική (περ. 5800-5300 π.Χ.), Νεότερη Νεολιθική Ι (περ. 5300-4800 π.Χ.), 
Νεότερη Νεολιθική ΙΙ (περ. 4800-4500 π.Χ.) και Τελική Νεολιθική (περ. 4500-3200 π.Χ.) 
(Γαλλής 1996α, 28-29, εικ. 3). Έχουν προηγηθεί η Παλαιολιθική και Μεσολιθική περίοδος 
(Galanidou & Perlès 2003), οι οποίες µόλις σχετικά πρόσφατα έχουν αρχίσει να γίνονται 
γνωστές. 

 
1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΠΑΡΑΓΩΓΗ. Μια σύντοµη επισκόπηση 
 
Κατά τη διάρκεια των εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων από την εµφάνιση των πρώτων 

Ανθρωπίδων έως τη Νεολιθική εποχή, οι άνθρωποι επιβίωσαν κυρίως χάρη στο κυνήγι µεγάλων 
και µικρών θηλαστικών, όπως ο τάρανδος, το µαµµούθ και το άλογο, τη συλλογή άγριων 
φυτικών ειδών, χερσαίων και θαλάσσιων µαλακίων και το ψάρεµα. Πρόκειται για 
δραστηριότητες που συνοδεύονται από την ανάγκη µετακίνησης των ανθρώπινων οµάδων για τη 
διαρκή αναζήτηση διαθέσιµων φυσικών πόρων, στο όριο συχνά δεδοµένων γεωγραφικών 
ζωνών. 

Οι κοινωνίες που ακολουθούν ακόµη σήµερα ένα παρόµοιο τρόπο ζωής είναι συνήθως 
ολιγάριθµες. Τυπικά παραδείγµατα πληθυσµών που ζουν από το κυνήγι και την τροφοσυλλογή 
είναι οι !Kung της ερήµου Καλαχάρι, οι Ινδιάνοι Guayakis της Παραγουάης και οι Εσκιµώοι 
(Derruau 1987, 17). 

Η συλλογή καρπών, βολβών, ριζών κ.λπ. µπορεί να γίνεται συλλογικά ή ατοµικά και δεν 
απαιτεί ιδιαίτερα εξειδικευµένο εργαλειακό εξοπλισµό. Σε εθνογραφικά παραδείγµατα 
περιγράφεται η χρήση καλαθιών ή σάκων όπου συγκεντρώνονται τα προϊόντα, και ενός ραβδιού 
για την εξαγωγή των ριζών από τη γη. Παρόµοια αντικείµενα είναι εύθραυστα και φθαρτά, και 
δεν σώζονται ως αρχαιολογικοί µάρτυρες. Για το κυνήγι, ένα ιδιαίτερα διαδεδοµένο όπλο στην 
Ανώτερη Παλαιολιθική είναι το ακόντιο ή το καµάκι (που ρίπτεται, µε το χέρι ή µε τη βοήθεια 
προωθητικού µέσου) καθώς επίσης, το τόξο και τα βέλη. Σε αρκετές νεολιθικές αλλά και 
µεταγενέστερες εγκαταστάσεις της ΠΕΧ στον αιγαιακό χώρο εντοπίζονται πελέκεις και βλήµατα 
από σφενδόνες.  

Γνωρίζοµε σήµερα ότι εκείνοι που χαρακτηρίστηκαν «άγριοι» της Παλαιολιθικής 
περιόδου ζούσαν µια άνετη ζωή, µε συνετή εκµετάλλευση των φυσικών πόρων. Η ένδεια δεν 
ήταν κανόνας, τουλάχιστον στην Ανώτερη Παλαιολιθική. Πρώτος ο M. Sahlins (1974, 34-36) 
υποστήριξε ότι οι κοινωνίες των κυνηγών είναι οι πρώτες και γνήσιες κοινωνίες της αφθονίας. 
Στο πλαίσιό τους, οι υλικές ανάγκες των ανθρώπων ικανοποιούνταν σχετικά εύκολα, µέσα από 
τα φυσικά αποθέµατα. Η εικόνα του υποσιτισµένου και εξαντληµένου τροφοσυλλέκτη είναι, 
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εποµένως, αποτέλεσµα της σύγχρονης «παραµορφωµένης» αντίληψης για την κυνηγετική-
τροφοσυλλεκτική οικονοµία1. 

 
Η µετάβαση στην παραγωγή της τροφής, µέσα από την καλλιέργεια και την εξηµέρωση, 

προκάλεσε αναπόφευκτα πολλές και βαθιές µεταβολές στους τρόπους ζωής και τις ιδεολογίες 
των ανθρώπινων οµάδων, που άρχισαν σταδιακά να εγκαθίστανται µόνιµα σε χωριά, 
περιορίζοντας σηµαντικά τις µετακινήσεις τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι εντατικές έρευνες 
που πραγµατοποιήθηκαν στην Εγγύς Ανατολή τα τελευταία χρόνια τεκµηριώνουν την ύπαρξη 
προ-αγροτικών µόνιµων εγκαταστάσεων ήδη, στη διάρκεια της Νατούφιας περιόδου, δηλαδή, 
της Μεσολιθικής. Οι κάτοικοι των χωριών αυτών, που εξακολουθούσαν να είναι ουσιαστικά 
κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες, διέθεταν ένα σηµαντικό εργαλειακό εξοπλισµό (βαριά γουδιά, 
γουδοχέρια και, σπανιότερα, τριβεία) για το άλεσµα και τη σύνθλιψη των καρπών, κυρίως των 
άγριων δηµητριακών, που όπως φαίνεται συλλέγανε συστηµατικά (Cauvin 2004, 9-16). Η 
εξηµέρωση των ζώων και των φυτών πραγµατοποιήθηκε σταδιακά από τα τέλη της Μεσολιθικής 
στην Εγγύς Ανατολή, όπου υπήρχαν σε άγρια µορφή τα βασικά εξηµερώσιµα είδη, αλλά 
συγχρόνως συνέτρεχαν και οι κοινωνικές εκείνες προϋποθέσεις για το τεράστιο αυτό ποιοτικό 
άλµα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μερικά ζωικά και φυτικά είδη εξηµερώθηκαν, φυσικά, 
και σε άλλες γεωγραφικές ζώνες, για παράδειγµα, οι φακές και τα µπιζέλια στο Φράγχθι της 
Αργολίδας. Ενώ σπόροι άγριου µονόκοκκου σιταριού και εξάστιχου επενδυµένου κριθαριού, η 
απουσία των οποίων από τις αιγαιακές µεσολιθικές εγκαταστάσεις υπήρξε στο παρελθόν το 
επιχείρηµα για την παραδοχή της εισαγωγής της γεωργίας στον ελλαδικό χώρο, έχουν πλέον 
εντοπιστεί στη Θεόπετρα της Καλαµπάκας (Γραµµένος 1997, 340, Μαγκαφά 2000, 136).  

Η συστηµατική καλλιέργεια ενός φυτού προσφέρει µεγαλύτερη ποσότητα καρπού, 
απαιτεί όµως σκληρή εργασία ετησίως, χωρίς σίγουρα αποτελέσµατα. Με το νεολιθικό ξύλινο 
άροτρο, η γη δεν οργωνόταν αρκετά βαθιά, τα ζιζάνια ήταν επιζήµια για τις καλλιέργειες, και οι 
σοδειές κινδύνευαν από τους καιρούς, µε αποτέλεσµα µια ασταθή παραγωγή, µε αυξοµειώσεις 
από χρόνο σε χρόνο. Μερικές νεολιθικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη φαίνεται πως 
εγκαταλείφθηκαν για τους λόγους αυτούς (Σάµψων 1988-1989, 65). 

Το εύρος της γεωργικής απασχόλησης των κατοίκων µιας νεολιθικής εγκατάστασης 
δείχνουν έµµεσα τα εργαλεία από τις ανασκαφές, όπως τα τριβεία, οι τριπτήρες και οι λεπίδες 
οψιανού ή πυριτόλιθου που φέρουν ίχνη χρήσης από κοπή φυτικών ινών (εικ. 1). Οι άµεσες 
αρχαιολογικές µαρτυρίες από τα ίδια τα φυτικά κατάλοιπα είναι τις περισσότερες φορές φτωχές. 

Τριβεία και τριπτήρες βρίσκονται σε όλες σχεδόν τις νεολιθικές εγκαταστάσεις του 
Αιγαίου. Συχνά, εντοπίζονται επίσης πυριτολιθικές λεπίδες που χρησιµοποιήθηκαν ως δρεπάνια. 
Τέτοιες βρέθηκαν, για παράδειγµα, σε µια καλύβα της κοιλάδας του Καλπακίου στα ∆ολιανά 
(Ντουζουγλή 1996, 47), στο σπήλαιο του Κύκλωπα στη νησίδα Γιούρα της Αλοννήσου, που δεν 
έχει ωστόσο σήµερα διαθέσιµες εκτάσεις για καλλιέργεια (Σάµψων 2001, 713), στο σπήλαιο του 
Ζα στη Νάξο (Ζάχος 1996, 88) και αλλού. Θα πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι τριβεία, τριπτήρες 
και «δρεπάνια» εµφανίζονται και στη Μεσολιθική, πριν την εµπέδωση της γεωργίας. Η 
παρουσία τους, λοιπόν, δεν παραπέµπει αναγκαστικά στην καλλιέργεια δηµητριακών, αλλά και 
σε εργασίες, όπως η σύνθλιψη άγριων καρπών, το κόψιµο καλαµιών και ποικίλων άλλων χόρτων 
κ.λπ. (Leroi-Gourhan 2000, 269). 

 
Η ποιµενική ζωή βασίζεται στην εκµετάλλευση των βοσκοτόπων. Όταν οι βοσκότοποι 

εξαντλούνται, τα κοπάδια των εκτρεφοµένων ζώων µετακινούνται, και οι µετακινήσεις τους 
αυτές καθορίζουν τους τρόπους ζωής των αντίστοιχων κοινοτήτων. ∆ιακρίνονται τρεις τύποι 
κτηνοτροφίας (Derruau 1987, 18-24): 

α. Η νοµαδική, όταν ένας πληθυσµός µετακινείται σύσσωµος σε αρκετά µεγάλη ακτίνα 
(τουλάχιστον 20 χιλιόµετρα). Αυτός ο τρόπος ζωής συναντάται κυρίως σε ερήµους, στέπες και 
                                                 
1 Από την παρατήρηση των σύγχρονων κυνηγών και τροφοσυλλεκτών προκύπτει για κάθε ενήλικο ένας µέσος όρος 
τριών έως πέντε ωρών ηµερήσιας εργασίας για τη συλλογή της απαιτούµενης τροφής (Sahlins 1974, 43). 
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τούνδρες, σε περιοχές δηλαδή, µε φτωχούς βοσκότοπους, µε ανεπάρκεια νερού και έδαφος 
ακατάλληλο για καλλιέργειες. 

Περισσότεροι τύποι της νοµαδικής κτηνοτροφίας διακρίνονται ανάλογα µε το µέγεθος 
των µεταναστευτικών οµάδων, την απόσταση των µετακινήσεων, το είδος των ζώων που 
εκτρέφονται και τη διάρκεια της µεταναστευτικής κίνησης: αν, δηλαδή, οι νοµάδες βρίσκονται 
σε συνεχή µετακίνηση ή περνούν ένα µέρος του χρόνου κοντά σε καλλιεργήσιµη γη. Μερικές 
φορές τέτοιοι πληθυσµοί εγκαθίστανται µόνιµα. Η αλλαγή του τρόπου ζωής προηγείται, 
συνήθως, της οικιστικής αλλαγής. Για παράδειγµα, οι νοµάδες της Βόρειας Αφρικής, 
οικειοποιήθηκαν καταρχήν τη γη που νέµονταν, και στη συνέχεια εγκατέλειψαν τις σκηνές και 
έκτισαν οικισµούς. 

β. Η ηµιµόνιµη κτηνοτροφία που χαρακτηρίζεται από τη συνοδεία του κοπαδιού µόνο από 
τους βοσκούς (transhumance), και τη διαίρεση των βοσκοτόπων σε δύο ανεξάρτητες ζώνες. 
Αυτές περιλαµβάνουν συνήθως κάποια ορεινή περιοχή, όπου οδηγούνται τα κοπάδια το 
καλοκαίρι (ανερχόµενη κτηνοτροφία) και κάποια πεδινή περιοχή στην οποία επιστρέφουν τον 
χειµώνα (κατερχόµενη κτηνοτροφία). 

γ. Η ορεινή ποιµενική ζωή, που δεν χρησιµοποιεί αποµακρυσµένους µεταξύ τους 
βοσκότοπους, αλλά εκµεταλλεύεται τα ψηλότερα και χαµηλότερα τµήµατα κάποιας πλαγιάς. Οι 
χειµερινές κατοικίες των βοσκών βρίσκονται σε καλλιεργούµενες περιοχές, είναι µόνιµες και 
περιλαµβάνουν χώρους σταυλισµού. Στα ορεινά καλοκαιρινά βοσκοτόπια υπάρχουν µόνο µικρά 
οικήµατα, για παράδειγµα τα µιτάτα στην Κρήτη και τα chalets των Άλπεων. 

Σπήλαια σε δύσβατα και ορεινά µέρη του ελλαδικού χώρου, ενδεχοµένως σε ικανό 
υψόµετρο, χρησιµοποιήθηκαν ως ενδιαιτήµατα από νεολιθικούς ποιµένες, που ανέβαζαν τους 
καλοκαιρινούς µήνες τα κοπάδια τους για να βρουν χορτάρι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η 
αφετηρία πιθανόν ταυτίζεται µε κάποιον οικισµό σε χαµηλότερη θέση. Έχει υποστηριχθεί ότι, 
πιθανόν, οι κτηνοτρόφοι της ΑΝ και ΜΝ κρατούσαν τα κοπάδια σε πεδινούς βοσκότοπους, 
κοντά στους οικισµούς, ενώ στη ΝΝ προτιµούσαν ίσως ορεινές περιοχές στην ενδοχώρα (Ζάχος 
1998, 54, Σάµψων 1985α, 41). 

Οι τύποι αυτοί της ποιµενικής ζωής συνδέονται κατά κανόνα, σε διαφορετικούς βαθµούς, 
µε τη γεωργία. Ακόµη και πολλοί νοµάδες καλλιεργούν κηπευτικά ή/και δηµητριακά µε 
σύντοµο κύκλο, είτε ζώντας και οι ίδιοι κοντά στους αγρούς είτε όχι. Ο Γ. Χουρµουζιάδης  
υποστηρίζει ότι και στη νεολιθική Θεσσαλία, η κτηνοτροφία δεν ασκήθηκε χωριστά από τη 
γεωργία, και έτσι δεν αναπτύχθηκαν καθαρά γεωργικές και αµιγώς κτηνοτροφικές αλλά µικτές 
αγροτοκτηνοτροφικές κοινότητες. Ο αριθµός των εκτρεφόµενων ζώων θα ήταν µικρός και οι 
µεγάλες µετακινήσεις δεν θα ήταν αναγκαίες, αφού η βοσκή θα µπορούσε να γίνει κοντά στον 
οικισµό ακόµη και από άτοµα µικρής ηλικίας (Χουρµουζιάδης 1980, 127-128). 

 
Ανάλογα µε τη θέση τους, οι νεολιθικές αιγαιακές εγκαταστάσεις είχαν ικανοποιητική 

ή/και περιορισµένη πρόσβαση σε συγκεκριµένους διατροφικούς πόρους, τους οποίους οι 
κάτοικοί τους συµπλήρωναν µάλλον µε ανταλλαγές. Στη Λαφτήρα της Ρόδου, η έλλειψη 
φυτικών πρωτεϊνών συµπληρωνόταν πιθανόν µέσα από ανταλλαγές µε άλλες κοινότητες 
(Σάµψων 1987, 76). Ακόµη και η παρουσία οστών άγριων ζώων σε νεολιθικούς οικισµούς της 
Θεσσαλίας έχει θεωρηθεί αποτέλεσµα ανταλλαγών µεταξύ οµάδων που εκµεταλλεύονταν 
διαφορετικές φυσικές ζώνες (Χουρµουζιάδης 1981, 39). 

Στις περισσότερες όµως εγκαταστάσεις, παρατηρείται ένα σύστηµα µικτής οικονοµίας, 
που συνδυάζει τη γεωργία και την κτηνοτροφία και συµπληρώνεται από το κυνήγι και την 
τροφοσυλλογή. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το ∆ιµήνι. Το βορειοδυτικό τµήµα της 
ευρύτερης περιοχής αποτελείται από πεδινές εκτάσεις αλλουβιακού χαρακτήρα που ήταν 
κατάλληλες για καλλιέργειες, ενώ η ανατολική ορεινή ζώνη θα ευνοούσε τις καρποσυλλεκτικές, 
κυνηγετικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. ∆εν πρέπει, εξάλλου να υποτιµηθεί η 
εκµετάλλευση των θαλάσσιων πηγών που δεν απείχαν από τον οικισµό αυτό περισσότερο από 5 
χιλιόµετρα (Χουρµουζιάδης 1979, 166-173). 



 
 
 
 
 

5

 
2. ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Στην εργασία, για τις τροφοπαρασκευαστικές πρακτικές ακολουθείται, σε γενικές 

γραµµές, η θεωρητική πρόταση του A. Leroi-Gourhan (1945) 1973) για τη διάκριση των 
τεχνολογικών ενοτήτων σε τεχνικές πρόσκτησης, επεξεργασίας, µεταποίησης, όπτησης και 
κατανάλωσης. Με τη διαφορά, ότι η µελέτη µας δεν περιλαµβάνει το στάδιο της πρόκτησης, 
αλλά περιορίζεται στις δραστηριότητες εκείνες που εγγράφονται σαφώς στο εσωτερικό του 
οικισµού. 

Μεγάλη υπήρξε επίσης η συµβολή του Leroi-Gourhan (ό.π. 142-191) στην ευρύτερη 
ταξινόµηση των διατροφικών ειδών και την αλυσίδα των ανθρώπινων πρακτικών που 
συνδέονται µε την παραγωγή τους, εντός του οίκου. Αυτό το πρότυπο ακολουθήθηκε στην 
παρουσίαση του υλικού από το νεολιθικό Αιγαίο, παρόλο που, όπως είναι αυτονόητο, η µεγάλη 
αποσπασµατικότητα των σχετικών αρχαιολογικών δεδοµένων οδηγεί συχνά σε αντίστοιχα 
µεγάλα κενά στην τεκµηρίωση των γενικών αυτών ενοτήτων. 

Βασικός στόχος της εργασίας είναι, ακριβώς, µια προσπάθεια ανασύστασης, έστω και σε 
µεγάλο βαθµό υποθετικής, των διατροφικών ειδών, των τροφοπαρασκευαστικών πρακτικών, 
των τρόπων κατανάλωσής τους αλλά και κάποιων ενδεχόµενων κοινωνικών διαστάσεων του 
θέµατος αυτού. Οι ελλείψεις πληροφοριών για την αιγαιακή διατροφή «συµπληρώνονται» µε 
όσες θα µπορούσαν εν δυνάµει να είναι διαθέσιµες, αλλά έχουν χαθεί ή παραµεληθεί 
ανασκαφικά ή/και βιβλιογραφικά. Ούτως ώστε, να γίνει, ένας «λογικός» απολογισµός των 
γνώσεων αλλά και της δυσανάλογα µεγάλης άγνοιάς µας για τις διατροφικές συνήθειες στο 
νεολιθικό Αιγαίο, και να φανούν, ακριβώς, τα γνωστικά εκείνα κενά, που οφείλουν να 
συµπληρωθούν, στο πλαίσιο του δυνατού, από τη µελλοντική έρευνα. 

Πολλά είναι, πράγµατι, τα προβλήµατα που προέκυψαν κατά τη συλλογή και τη 
βιβλιογραφική αποδελτίωση των διαθέσιµων δεδοµένων για τη διατροφή στο νεολιθικό Αιγαίο. 
Μερικά από αυτά είναι: 

α. Οι δηµοσιεύσεις για τις νεολιθικές εγκαταστάσεις σπάνια συνοδεύονται από ειδικές 
περιβαλλοντικές µελέτες αρχαιοβοτανικών και αρχαιοζωολογικών καταλοίπων. Πολλές φορές, 
µάλιστα, αυτά δεν υπολογίζονται και δεν περιγράφονται ή ακόµη ούτε καν συλλέγονται, ιδίως 
στις παλαιότερες ανασκαφές. 

β. Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στην τυπολογία και την οµαδοποίηση των κινητών 
και σπανιότερα των ακίνητων ευρηµάτων, και όχι στις αρχαιολογικές και βιοαρχαιολογικές 
συνάφειές τους, µε αποτέλεσµα να χάνεται η κατανόησή τους στα ανασκαφικά τους συνόλα. 

γ. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, απουσιάζουν οι όποιες υποθέσεις εργασίας και οι 
ερµηνευτικές προτάσεις για τις χρήσεις των αντικειµένων και κυρίως της κεραµεικής. 

δ. Πολλά από τα τεκµήρια που σχετίζονται µε τη διατροφή είναι φθαρτά και δεν αφήνουν 
αρχαιολογικά κατάλοιπα. 

Τέτοια προβλήµατα χαρακτηρίζουν κυρίως τις παλαιότερες δηµοσιεύσεις. Ενώ, από τις 
νεότερες, την καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν εκείνες των νεολιθικών εγκαταστάσεων της 
Μακεδονίας και της Θράκης. 

Συνέπεια των δυσκολιών αυτών και του γεγονότος ότι πρόκειται για µια περίοδο πρώιµη 
και χωρίς γραπτά τεκµήρια είναι ότι το µεγάλο σώµα των όποιων συµπερασµάτων παραµένει 
ουσιαστικά ατεκµηρίωτο, και µόνο υποθέσεις µπορούν να διατυπωθούν, ακόµη σήµερα, για τις 
διατροφικές προτιµήσεις και τις αντίστοιχες κοινωνικές αντιλήψεις των νεολιθικών κατοίκων 
του Αιγαίου. 

 
Στο πλαίσιο της µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε συγκεντρώθηκε το µέγιστο δυνατό 

των αρχαιολογικών πληροφοριών που αφορούν την παλαιοδιατροφή (αρχιτεκτονικές δοµές, 
εργαλεία, κεραµεική, φυτικά και ζωικά κατάλοιπα). Συγκεντρώθηκε επίσης, µεγάλος αριθµός 
εθνογραφικών παραδειγµάτων, µε στόχο όχι την άµεση ερµηνεία των νεολιθικών δεδοµένων, 
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αλλά τηρουµένων των αναλογιών, µια έστω έµµεση συµπλήρωσή τους, στο επίπεδο των 
διατροφικών ειδών, των εργαλείων και της χρήσης τους, των τεχνικών κ.λπ. Προέκυψε, έτσι, µια 
κατά κάποιον τρόπο «εθνοαρχαιολογική» προσέγγιση, η οποία κρίθηκε αναγκαία για την πλήρη 
ανάπτυξη του θέµατος. 

Η εργασία έχει χωριστεί σε επτά ενότητες. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια σύντοµη 
αναφορά στις πηγές και τις αναλυτικές µεθόδους, διερεύνησης των δεδοµένων που άπτονται του 
τοµέα της παλαιοδιατροφής. ∆ηλαδή, στα είδη των σχετικών αρχαιολογικών καταλοίπων, και 
τους τρόπους εργαστηριακής, ανασκαφικής, εθνοαρχαιολογικής και πειραµατικής προσέγγισής 
τους. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα διατροφικά είδη που µαρτυρούνται από 
κατάλοιπα σε νεολιθικές αιγαιακές εγκαταστάσεις ή µπορούν να «ανασυσταθούν» µέσα από 
υποθέσεις που προκύπτουν από εθνογραφικά παραδείγµατα. Μια σύντοµη περιγραφή των 
νεολιθικών δοµών παροχής και αποθήκευσης νερού γίνεται στο Παράρτηµα Ι που έπεται του 
κεφαλαίου. 

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι τρόποι επεξεργασίας των διατροφικών ειδών και ο 
σχετικός εργαλειακός εξοπλισµός. Η ανάλυσή τους προκύπτει από τα παλαιοβοτανικά και 
παλαιοζωολογικά κατάλοιπα και από τα σωζόµενα εργαλεία και σκεύη, σε συνδυασµό πάντοτε 
µε εθνογραφικά παραδείγµατα από ανάλογες διαπιστωµένες πρακτικές. 

Με την ίδια µέθοδο και παρά τον εξαιρετικά περιορισµένο αριθµό αρχαιολογικών 
δεδοµένων, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται µια προσπάθεια ανασύστασης των τρόπων 
µεταποίησης και συντήρησης της τροφής (αρτοποιία, τυροκοµία, ζύµωση ποτών, αποξήρανση 
των τροφών κ.λπ.) καθώς και του απαιτούµενου εργαλειακού εξοπλισµού. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο επιχειρείται µια σύντοµη περιγραφή των δοµών για τη φωτιά. 
∆ίδεται έµφαση στους χώρους που επιλέγονται για την κατασκευή τους, και στα σύνεργα, τα 
σκεύη και τα φυσικά και ζωικά κατάλοιπα που βρίσκονται σε συνάφεια µε αυτές. Επίσης, µε 
βάση τα προηγούµενα και µε τη βοήθεια των εθνογραφικών µελετών, γίνεται η προσπάθεια 
ανασύστασης των πρακτικών που σχετίζονται µε τους διαφορετικούς τρόπους όπτησης της 
τροφής. Στο Παράρτηµα ΙΙ στο τέλος του κεφαλαίου, σηµειώνονται µερικά εθνολογικά 
παραδείγµατα µόνιµων και φορητών φούρνων. Σε όλες τις παραπάνω ενότητες ακολουθούνται, 
επίσης, τα αντίστοιχα πρότυπα που έχει προτείνει ο Leroi-Gourhan (1945) 1973, 142-191). 

Στην επόµενη ενότητα, που αφορά τις καταναλωτικές πρακτικές, αναφέρονται µερικά 
παραδείγµατα καταλοίπων που, ενδεχοµένως, προέρχονται από µεµονωµένα νεολιθικά γεύµατα 
στο Αιγαίο, και κάποιες πληροφορίες που παρέχουν, από µια άλλη πλευρά οι κατάλληλες 
αναλύσεις των ανθρώπινων σκελετικών υπολειµµάτων για την παλαιοδιατροφή. Στη συνέχεια, 
εξετάζονται έπιπλα, µέσα από τα πιο γνωστά πήλινα οµοιώµατά τους, καθώς και σκεύη τα 
οποία, ενδεχοµένως, συνδέονται µε το σερβίρισµα και την κατανάλωση της τροφής. 

Παρουσιάζονται τέλος, κάποιες γενικές κοινωνικές παράµετροι των ανθρώπινων 
διατροφικών αντιλήψεων, µέσα από εθνογραφικά παραδείγµατα. Αυτές αφορούν την τροφή και 
το κοινωνικό φύλο, τις σχετικές κοινωνικές απαγορεύσεις, τον ρόλο της τροφής στις διαβατήριες 
τελετές, τη σηµασία της προσφοράς, της αποδοχής και της ανταπόδοσης τροφής σε µερικές 
κοινωνικές οµάδες, και τη συσχέτισή της µε τη γονιµότητα. Όταν είναι δυνατόν, τα 
παραδείγµατα αυτά χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε σχετικά αρχαιολογικά ευρήµατα, ώστε 
να υποστηριχθούν, έστω και έµµεσα, οι σχετικές αναλογίες. 

Μέσα από την έρευνα για τη διατροφή στο νεολιθικό Αιγαίο προκύπτουν δυο βασικές 
επισηµάνσεις: 

α. Η αναγκαιότητα ανάπτυξης των διεπιστηµονικών µεθόδων έρευνας, ώστε τα 
συµπεράσµατα άλλων γνωστικών πεδίων να συµβάλουν στην πληρέστερη κατανόηση των 
ανθρώπινων διατροφικών πρακτικών. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ευαίσθητου πρώιµου 
προϊστορικού αυτού χωροχρόνου, για τον οποίο το µεγαλύτερο µέρος των σχετικών 
πληροφοριών έχει ανεπανόρθωτα χαθεί. 
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β. Η αξία της επιµελέστερης διάσωσης, συγκέντρωσης, καταγραφής και ταξινόµησης στο 
µέλλον των συναφών αρχαιολογικών και διεπιστηµονικών δεδοµένων και της σφαιρικής 
συνεξέτασής τους. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
ΑΚΝ  Ακεραµεική Νεολιθική. 
ΑΝ  Αρχαιότερη Νεολιθική. 
ΜΝ  Μέση Νεολιθική. 
ΝΝ  Νεότερη Νεολιθική. 
ΠΕΧ  Πρώιµη Εποχή του Χαλκού. 
ΤΝ  Τελική Νεολιθική. 
διαµ.  ∆ιάµετρος 
υψ.  ύψος 
 
Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε µέτρα. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 
 
Χάρτης 1. Χρονολογικό διάγραµµα της Νεολιθικής περιόδου στον ελλαδικό χώρο και στις 
όµορες περιοχές (Γαλλής 1996α, 28-29, εικ. 3). 
1. Σχηµατική αναπαράσταση προϊστορικού δρεπανιού µε λεπίδες πυριτόλιθου (Ehrenberg 
(1989) 1992, 58, εικ. 13). 
2. Κόκκοι γύρης (Renfrew & Bahn 2001, 244). 
3. Σπόροι δηµητριακών και φύλλα αποτυπωµένα σε όστρακα από τις Καλυθιές στη Ρόδο 
(Σάµψων 1987, πίν. 25). 
4. Σπόροι δηµητριακών αποτυπωµένοι σε όστρακα από το Κούµελο στη Ρόδο (Σάµψων 1987, 
πίν. 34). 
5. Οστά αιγοπροβάτων της ΝΝ και ΤΝ από το σπήλαιο Σκοτεινή στα Θαρρούνια, 
(Παπαθανασόπουλος 1996δ, 231, πίν. 49). 
6. Οστά χοίρων από τους Σιταγρούς στη ∆ράµα, το σπήλαιο Θεόπετρας στην Καλαµπάκα, τη 
Νέα Νικοµήδεια στη Βέροια. ΑΝ – ΝΝ περίοδος (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 232, πίν. 50). 
7. Οστά βοοειδών από τη Νέα Νικοµήδεια, τους Σιταγρούς στη ∆ράµα. ΑΝ – ΝΝ περίοδος 
(Παπαθανασόπουλος 1996δ, 233, πίν. 51). 
8. Κεφάλι ειδωλίου βοοειδούς της ΑΝ από το Σέσκλο (Θεοχάρης 1993, εικ. 12). 
9. Γυναίκα της φυλής Παπούα που θηλάζει συγχρόνως ένα νήπιο και ένα µικρό χοίρο (Brothwell 
& Brothwell (1969) 1998, 36, εικ. 8). 
10 Οστά άγριων θηλαστικών από τους Σιταγρούς στη ∆ράµα, το σπήλαιο Θεόπετρας στην 
Καλαµπάκα, το σπήλαιο Σκοτεινή στα Θαρρούνια. ΜΝ και ΝΝ περίοδος (Παπαθανασόπουλος 
1996δ, 233, πίν. 52). 
11. Αιχµές τόξου της ΝΝ από το ∆ιµήνι (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 238, πίν. 61). 
12. Μεσολιθική βραχογραφία συλλογής µελιού στην Ισπανία (Ehrenberg (1989) 1992, 56, εικ. 
12). 
13. Αγγείο µε οπές πιθανόν για το «κάπνισµα» των µελισσών από τη Θεσσαλία (Τσούντας 1908, 
274, εικ. 198). 
14. Οστά ιχθύων από το σπήλαιο Κύκλωπα στις Βόρειες Σποράδες, το σπήλαιο Αλεπότρυπα στο 
∆ιρό, τη νησίδα Σάλιαγκος στις Κυκλάδες. ΑΝ και ΝΝ περίοδος (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 
235, πίν. 54). 
15. Λίθινα οµοιώµατα ψαριών από τη Θεσσαλία (Κυπαρίσση–Αποστολίκα 2001, πίν. 3: 36-38). 
16. Θαλάσσια όστρεα από τις Καλυθιές στη Ρόδο (Σάµψων 1987, πίν. 23α, β). 
17. Θαλάσσια όστρεα υπολείµµατα τροφής από τη Νεολιθική περίοδο (Παντελίδου–Γκόφα 
1997, 109, εικ. 84). 
18. Όστρεα της ΑΝ και ΝΝ από το σπήλαιο Κύκλωπα στις Βόρειες Σποράδες, το σπήλαιο 
Αλεπότρυπα στο ∆ιρό, τη νησίδα Σάλιαγκος στις Κυκλάδες (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 234, 
πίν. 53). 
19. Σχεδιαστική απεικόνιση άγριου και εξηµερωµένου µονόκοκκου σιταριού (Ehrenberg (1989) 
1992, 79, εικ. 20). 
20. α. Σπόροι µονόκοκκου σιταριού, β. Ραχίδιο κριθαριού και φυτόλιθοι αγάνων, 
απανθρακωµένες βάσεις εξωτερικών λεπύρων µονόκκου και δίκοκκου σιταριού, σπόροι άγριων 
ειδών, γ. Σπόροι κράνου, αγριοτσικουδιάς και σαµπούκου της Νεολιθικής περιόδου από τα 
Γιαννιτσά (Βαλαµώτη 1992, 184, εικ. 1). 
21. Απανθρακωµένα σύκα της ΝΝ από το ∆ιµήνι (Χουρµουζιάδης 1995, 179, εικ. 2). 
22. Λίθινο οµοίωµα ροδιού της ΝΝ από το ∆ιµήνι (∆ηµακοπούλου 1998, 70, εικ. 85). 
23. Κράνο του αιγαιακού χώρου (Dalby 2000, 74, εικ. 7). 
24. Πηγάδι 8-Α της ΜΝ από τη Νέα Μάκρη (Παντελίδου–Γκόφα 1991, εικ. 100). 
25. Πρόχους από το Καστέλλι Φουρνής στο Λασίθι (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 284, πίν. 165). 
26. Συστατικά µέρη των ντυµένων δηµητριακών (Βαλαµώτη 1994, 49). 
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27. Τεχνικές καλαθοπλεκτικής από το Σπήλαιο Σκοτεινή στα Θαρρούνια (Σάµψων 1993, σχ. 256 
και 257). 
28. Ξύλινο γουδί από την Α. Ασία (Leroi – Gourhan (1945) 1973, εικ. 861). 
29. Λεπίδες από οψιανό και πυριτόλιθο της ΑΝ από τον Πρόδροµο στην Καρδίτσα 
(Παπαθανασόπουλος 1996δ, 236, πίν. 55). 
30. Οστέινα εργαλεία της ΝΝ από τα ∆ωδεκάνησα (Σάµψων 1987, πίν. 63). 
31. Αναπαράσταση παραδοσιακής σφαγής ζώου (Tiné & Traverso 2001, 65). 
32. Αναπαράσταση παραδοσιακού καθαρισµού ψαριών (Tiné & Traverso 2001, 65). 
33. Αναπαράσταση άλεσης σιταριού σε τριβείο (Tiné & Traverso 2001, 65). 
34. Τριβείο και τριπτήρας µε ίχνη ερυθρού χρώµατος από τη Θεόπετρα (Παπαθανασόπουλος 
1996δ, 215, πίν. 15 & 16). 
35. Σπάτουλα της 6ης – 4ης χιλιετίας π.Χ από το Σέσκλο (Παπαθανασόπουλος 1981, 54, εικ. 
4:4). 
36. Οστέινη σπάτουλα της ΜΝ από το Σέσκλο (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 242, πίν. 69:δ). 
37. Πλάθανο από τη Θεσσαλία (Τσούντας 1908, εικ. 257). 
38. Κεφάλι ροπάλου (κρανιοθραύστης) της ΤΝ από το σπήλαιο Αλεπότρυπας στο ∆ιρό Μάνης 
(Παπαθανασόπουλος 1996δ, 226, πίν. 40). 
39. Κεφαλές ροπάλων της ΝΝ από το ∆ιµήνι (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 240, πίν. 65:β, γ). 
40. Πελέκεις από το ∆ιµήνι και το Σέσκλο. ΑΝ – ΝΝ περίοδος (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 238, 
πίν. 62). 
41. Ηθµός της ΤΝ περιόδου από τη Φαιστό (Betancourt 1985, πίν. 1Ε). 
42. Ηθµός της ΝΝ από τη ∆ήµητρα (Γραµµένος 1997, πίν. 27, 417). 
43. Όστρακο ηθµού από τη Φάση IVa στο Αχίλλειο (Winn & Shimabuku 1989δ, 128, εικ. 5:61). 
44. Σαρακατσάνικη λεκάνη για το ζύµωµα του ψωµιού (Καββαδίας 1991, 39, εικ. 6). 
45. Ειδώλιο γυναικείας µορφής της ΑΝ από τον Πρόδροµο Καρδίτσας (Χουρµουζιάδης 1973α, 
πίν. 81). 
46. Αναπαράσταση παραδοσιακής παρασκευής τυριού (Tiné & Traverso 2001, 65). 
47. Τυροβόλι (Λαογραφικό Μουσείο Μυτιλήνης). (Μπελογιάννη 1998, 106, εικ. 6). 
48. Τοµές και όψεις νεολιθικών αγγείων τύπου cheese pot από τη Φτελιά Μυκόνου (Sampson 
2002, 62, εικ. 56 – 59). 
49. Πιθανή αναπαράσταση αγγείων τύπου cheese pot (Σάµψων 1988α, πίν. 68γ). 
50. Τοµές και όψεις νεολιθικών αγγείων τύπου cheese pot από τη Φτελιά Μυκόνου (Sampson 
2002, 65, εικ. 62). 
51. Αγγείο τύπου «réchaud» από τη Φτελιά Μυκόνου (Sampson 2002, 71, εικ. 63). 
52. Καρποδόχη της ΝΝ από τη Σκοτεινή στα Θαρρούνια (Σάµψων 1993, σχ. 56:2). 
53. Παραδοσιακή «βούρτσα» και «βουρτσόξυλο» για παρασκευή βουτύρου (Καββαδίας 1991, 
44, εικ. 20). 
54. Αναπαράσταση ψησίµατος πίτας (Tiné & Traverso 2001, 65). 
55. Σχηµατική απεικόνιση πρωτογενούς νεολιθικής ταφής µε πυρά–εστία στο ίδιο επίπεδο από 
το σπήλαιο Αλεπότρυπας στο ∆ιρό Μάνης (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 175, εικ. 46). 
56. Εστία µε λίθινο περιθώριο και έναν εφαπτόµενο µικρότερο κύκλο της ΜΝ από τη Νέα 
Μάκρη (άνω) και η αναπαράστασή της (κάτω) (Παντελίδου–Γκόφα 1997, 51, εικ. 38 και 39). 
57. Ιπνός από τη Θεσσαλία (Τσούντας 1908, 54, εικ. 10). 
58. Σχηµατική αναπαράσταση των τεσσάρων τρόπων δοµής τροφοπαρασκευαστικών 
κατασκευών (Χουρµουζιάδης 1979, 129, εικ. 8). 
59. «Φρεντζάτο» (Καββαδίας 1991, 78, εικ. 59). 
60. Εστία στο εσωτερικό σαρακατσάνικης καλύβας (Καββαδίας 1991, 83, εικ. 64). 
61. Ανασκαφική τοµή στο Αρκαδικό ∆ράµας. Σχεδιαστική απόδοση µε Η/Υ (Τουλούµης & 
Περιστέρη 1991, 363, σχ. 4). 
62. Οικία Α µε κεντρική εστία από τη Φάση ΙΙΙΑ-Β στην Κνωσό (Evans 1964, 154, εικ. 16). 
63. «Φουφού» από την Κνωσό της ΜΝ (Betancourt 1985, πίν. 1Α). 



 
 
 
 
 

25

64. Σχέδιο του “Hole–mouth pot” της Φάσης ΙΙΙ στην Κνωσό (Evans 1964, 201, εικ. 42). 
65. Κτιστή εστία µε τοίχο για στήριξη οβελού της ΜΝ από τη Νέα Μάκρη και αναπαράστασή 
της (Παντελίδου–Γκόφα 1997, 52, εικ. 40 και 41). 
66. Κεραµεική από το ∆ισπηλιό Καστοριάς (Χουρµουζιάδη (1999) 2000, 41). 
67. Μαγειρικό σκεύος που φέρει αποφύσεις µε κάθετες οπές από τη Φάση Ia στο Αχίλλειο 
(Winn & Shimabuku 1989δ, 102, εικ. 5.35/1). 
68. Εστία µε κελύφη σαλιγκαριών in situ της ΜΝ από τη Νέα Μάκρη (Παντελίδου–Γκόφα 1991, 
εικ. 78). 
69. Κέρατο ζώου για την ανάρτηση σκεύους από την Α. Σιβηρία (Leroi – Gourhan (1945) 1973, 
εικ. 881). 
70. Πόρπη ζώνης της ΑΚΝ από τη Θεσσαλία (Θεοχάρης 1993, 38, εικ. 2α). 
71. Εστίες και φούρνοι της Φάσης IVa στο Αχίλλειο (Winn & Shimabuku 1989γ, 60, εικ. 4:39). 
72. Πιθανή αναπαράσταση φούρνων σύµφωνα µε τα δεδοµένα στο Αχίλλειο και τη Νέα 
Νικοµήδεια (Pèrles 2001, 195, εικ. 9:7). 
73. Σχηµατική αναπαράσταση φούρνου από τη Φάση ΙΙa στο Αχίλλειο (Winn & Shimabuku 
1989γ, 40, εικ. 4:10). 
74. Φούρνος στο παραδοσιακό Αχίλλειο (Shimabuku & Winn 1989, 73, εικ. 4:49). 
75. Πήλινο οµοίωµα φούρνου της ΝΝ-ΤΝ από τους Σιταγρούς (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 329, 
πίν. 267). 
76. Σαρακατσάνικος φούρνος (Καββαδίας 1991, 80, εικ. 60). 
77. Πόνιτσα από τη Σαρακηνή (Ευστρατίου 2002, 332, σχ. 24). 
78. Λοπάδα της ΜΝ από το σπήλαιο Γερανίου στη ∆υτική Κρήτη (Τζεδάκις & Martlew 1999, 
εικ. 45). 
79. Οδοντολογικό υλικό µε τερηδόνες και αποτριβές από τις Καλυθιές Ρόδου (Σάµψων 1987, 
πίν. 66). 
80. Οµοίωµα τραπεζιού ή καθίσµατος από τη Θεσσαλία (Κυπαρίσση–Αποστολίκα 2001, πίν. 
4:79). 
81. Ξύλινος σοφράς (Καββαδίας 1991, 37, εικ. 2). 
82. Κυριότερα σχήµατα αγγείων από τις Καλυθιές Ρόδου (Σάµψων 1987, σχ. 32). 
83. Γραπτή φιάλη της ΝΝ που φέρει αποφύσεις µε κάθετο τρήµα από το ∆ιµήνι 
(Παπαθανασόπουλος 1981, 78, εικ. 23). 
84. Λεκανίδα της ΜΝ από το Τσαγγλί (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 258, πίν. 107). 
85. Φιάλες της ΤΝ από τα ∆ολιανά Ιωαννίνων (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 252, πίν. 92, 93, 94). 
86. Κύπελλο της ΜΝ από τη Τζάνη Μαγούλα Καρδίτσας (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 255, πίν. 
101). 
87. Πήλινα κουτάλια από το νεολιθικό Αχίλλειο (Gimbutas 1989, 210, εικ. 7:70). 
88. Πήλινα κουτάλια από το νεολιθικό Αχίλλειο (Gimbutas 1989, 211, εικ. 7:71). 
89. Απεικόνιση γυναίκας κυνηγού (Mimbres Collection, New Mexico. Gero & Conkey (1991) 
1992, εικ. εξώφυλλου). 
90. Καρποδόχες της ΜΝ από τη ∆ανία (Sørensen 2000, 114, εικ. 6.3α). 
91. Καρποδόχη της ΝΝ από τον Σάλιαγκο (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 276, πίν. 143). 
92. Καρποδόχη της ΝΝ από τον Σάλιαγκο (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 277, πίν. 144). 
93. Τµήµα πιθοειδούς αγγείου µε ανάγλυφη παράσταση της ΝΝ από το σπήλαιο Σκοτεινή στα 
Θαρρούνια Ευβοίας (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 270, πίν. 131). 
94. Φαλλόσχηµη λαβή αρύταινας από τη Θεσσαλία (Τσούντας 1908, 196, εικ. 102, 103). 
95. Κρατευτής της ΝΝ από το Σέσκλο (∆ηµακοπούλου 1998, 89, εικ. 153). 
96. Κρατευτές της ΝΝ από το Σέσκλο(Τσούντας 1908, πίν. 30). 
97. Πήλινο οµοίωµα οικίας της ΝΝ από την Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου (Παπαθανασόπουλος 
1996δ, 329, πίν. 266). 
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ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΛΙΘΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 
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Ι. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

1.1 Παλαιοβοτανικά δεδοµένα 

1.1.1 Μικροβοτανικά κατάλοιπα 
Η παλυνολογική ανάλυση, δηλαδή η συλλογή και µελέτη των κόκκων της γύρης (εικ. 2), 

έχει αποδειχθεί ανεκτίµητη για την αρχαιολογία αφού, υπό ορισµένες 
συνθήκες, µπορεί να εφαρµοστεί σε πολλές περιοχές και εγκαταστάσεις, 
παρέχοντας πληροφορίες για το αρχαίο περιβάλλον στις υπό µελέτη 
περιόδους. 

Οι κόκκοι γύρης, τα µικροσκοπικά αρσενικά σωµατίδια 
αναπαραγωγής των ανθοφόρων φυτών, έχουν ένα σχεδόν άθραυστο 
εξωτερικό κέλυφος, το οποίο διατηρείται σε ορισµένα ιζήµατα για δεκάδες 
χιλιάδες χρόνια. Κατά την ανάλυση γύρης, αυτά ανιχνεύονται σε συνήθως 
βαθειές δειγµατοληψίες χώµατος (καρότα), µελετώνται στο µικροσκόπιο και 
κατηγοριοποιούνται από τους ειδικούς ανάλογα µε το σχήµα και το 
επιφανειακό τους ανάγλυφο σε διαφορετικά φυτικά γένη και σε ποικίλες 
οικογένειες. 

Το πλέον πρόσφορο ίζηµα για τη διατήρηση της γύρης είναι οι όξινοι 
και αναερόβιοι λάκκοι τύρφης και οι πυθµένες λιµνών. Τα ιζήµατα σπηλαίων 
είναι εξίσου κατάλληλα, εξαιτίας της υγρασίας και της σταθερής 
θερµοκρασίας τους. Άλλα περιβάλλοντα, όπως τα αµµώδη ιζήµατα ή οι 
υπαίθριες θέσεις, διατηρούν τη γύρη σε µικρότερο βαθµό. Γύρη µπορεί να 
ανιχνευθεί επίσης σε πλίνθους, αγγεία, τάφους, κοπρόλιθους και αλλού. 

Η µελέτη των φυτικών οπάλιων λίθων, ή φυτολίθων, είναι µια ακόµη σηµαντικότατη 
κατεύθυνση των µικροβοτανικών µελετών. Πρόκειται για µικροσκοπικά σωµατίδια πυριτίου 
(silica) που προέρχονται από τα κύτταρα των φυτών και διατηρούνται µετά την αποσύνθεση ή 
το κάψιµο του υπόλοιπου οργανισµού. Αποτελούν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ορισµένων 
τµηµάτων του φυτού όπως η ρίζα, το στέλεχος ή και το άνθος. Η παρουσία τους µπορεί, 
εποµένως, να δώσει πληροφορίες, π.χ. για τις τεχνικές οργώµατος ή αλωνίσµατος που είχαν 
χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν. Συµβάλλουν επίσης στην αναγνώριση των άγριων και των 
ήµερων φυτικών ειδών. 

Εντοπίζονται συνήθως µε µικροσκόπιο σε λίθινα εργαλεία, αλλά βρίσκονται και σε 
εστίες, µέσα σε αγγεία, σε πλίνθους και στα δόντια των φυτοφάγων ζώων. Οι φυτόλιθοι δίνουν 
πληροφορίες για το πώς χρησιµοποιούσαν οι άνθρωποι συγκεκριµένα φυτά. Συµπληρώνουν 
εξάλλου την εικόνα για το φυσικό περιβάλλον. Όµως, η παρουσία τους δεν σηµαίνει απαραίτητα 
ότι τα φυτά αυτά είχαν περιληφθεί στην ανθρώπινη δίαιτα (Renfrew 1973, 161, Renfrew & Bahn 
(1991) 2001, 243-246, 280, Βαλαµώτη 1992, 178).  

1.1.2 Μακροβοτανικά και άλλα φυτικά κατάλοιπα 

1.1.2.α Απανθρακωµένα, απασβεστωµένα και διατηρηµένα σε αναερόβιες συνθήκες 
κατάλοιπα 

Η απανθράκωση είναι η κύρια αιτία διατήρησης των φυτικών καταλοίπων στις αρχαίες 
εγκαταστάσεις. Σπόροι και άλλα µέρη των φυτών, όπως σταχίδια, λέπυρα ή ραχίδια στα 
δηµητριακά, έχουν συχνά διασωθεί σε µορφή άνθρακα, είτε γιατί κάηκαν εξαιτίας κάποιας 
πυρκαγιάς του οικισµού, είτε από τη σκόπιµη επαφή τους µε φωτιά ως απορρίµµατα και 
καύσιµα ή τυχαία, µέσα από τροφοπαρασκευαστικά ατυχήµατα. Η διαδικασία της 
απανθράκωσης µπορεί να µεταβάλει το σχήµα των καρπών, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπ’ 

Εικ. 2. Κόκκοι 
γύρης (Renfrew 
& Bahn 2001, 
244). 
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όψιν στην αναγνώριση του φυτικού είδους. Η συλλογή τέτοιων αρχαιοβοτανικών καταλοίπων 
κατά την ανασκαφή προϋποθέτει τη συστηµατική λήψη δειγµάτων χώµατος, τον καθαρισµό 
τους µε τη µέθοδο της επίπλευσης και τη διαλογή και µελέτη τους στο εργαστήριο (Jones κ.ά. 
1982, 86, Renfrew 1973, 152, Βαλαµώτη 1994, 46, 1997β, 249). 

Στην απασβέστωση, τα οργανικά υλικά µετά την απόθεσή τους στο έδαφος υφίστανται 
µεταβολές στην σύστασή τους, αντικαθίστανται από ανθρακικό ασβέστιο (CaCo3), δηλαδή 
απολιθώνονται διατηρώντας ωστόσο τη µορφή τους. 

Φυτικά και εν γένει οργανικά κατάλοιπα µπορούν, τέλος, να διατηρηθούν για πολύ 
µακρά διαστήµατα σε αναερόβιες συνθήκες αφού όταν δεν υπάρχει οξυγόνο, σταµατά µερικώς ή 
ολικώς η αποσύνθεσή τους. Τέτοιες συνθήκες δηµιουργούνται συνήθως σε βυθισµένες στο νερό 
αρχαιολογικές θέσεις (βάλτοι, λάκκοι, πηγάδια, τάφροι), σε πάγους, αλλά και σε θέσεις 
σφραγισµένες π.χ. από στεγανά στρώµατα πηλού (Καραλή 1998β, 58, 70). Παραδείγµατα 
οργανικών υλικών, όπως φύλλα και κοµµάτια ξύλου, που διατηρήθηκαν σε αναερόβιες 
συνθήκες στον αιγαιακό χώρο έχουν αναφερθεί από το Μακρύγιαλο (Παππά, κ.ά. 1998, 285), το 
∆ισπηλιό (Χουρµουζιάδης 2002) και τον Πρόδροµο στην Καρδίτσα (Γαλλής 1996β, 62). 

1.1.2.β Αποτυπώσεις και εγκλείσµατα φυτών και σπόρων 
Αποτυπώσεις και εγκλείσµατα φυτικών καταλοίπων (σπόρων, άχυρων, κλαδιών κ.λπ.) 

(εικ. 3, 4) σε µαλακά και νωπά υλικά όπως ο πηλός είναι συνήθεις µάρτυρες της παρουσίας τους  

σε µια αρχαία εγκατάσταση. 
∆ηµιουργούνται,  τυχαία ή σκόπιµα, για παράδειγµα, κατά την κατασκευή ή το στέγνωµα 

αγγείων ή πλίνθων, και µε το ψήσιµο καίγονται, αφήνοντας αρνητικά αποτυπώµατα, που όµως 
αποδίδουν συχνά απολύτως την µορφή του καρπού. 

Οι ενδείξεις αυτές δεν είναι πάντα αντιπροσωπευτικές της διατροφής. Συχνά µόνο µέσου 
µεγέθους φυτικά είδη τείνουν να αφήνουν αποτυπώµατα, ενώ τα µικρότερα όχι. Ενδέχεται, 
εξάλλου, αγγεία που φέρουν αποτυπώσεις σπόρων να έχουν µεταφερθεί µακριά από το σηµείο 
παραγωγής τους ή να είναι «διακοσµηµένα» µε αυτές, υπερτονίζοντας έτσι την αξία ενός είδους 
(Jones κ.ά. 1982, 86, Renfrew 1973, 160-161, Renfrew & Bahn (1991) 2001, 281). 

1.2 Παλαιοοστεολογικά κατάλοιπα 

1.2.1 Ζωοαρχαιολογικά κατάλοιπα 
Τα οστά αποτελούν βασική πηγή πληροφοριών για τα ζωικά είδη που κατανάλωνε µια 

κοινότητα. Οι ζωικοί ιστοί είναι πολύ σπανιότεροι, αφού δεν διατηρούνται παρά µόνο σε 
εξαιρετικές περιβαλλοντικές συνθήκες, για παράδειγµα σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες ή σε 
περιβάλλοντα µε µεγάλη περιεκτικότητα αλάτων νατρίου ή ακόµη σε υγρότοπους, όπως τα έλη 
και τέλµατα, κάτω από αναερόβιες συνθήκες. 

Εικ. 3, 4. Σπόροι δηµητριακών και φύλλα αποτυπωµένα σε όστρακα από της Καλυθιές και το 
Κούµελο στη Ρόδο (Σάµψων 1987, πιν. 25, 34). 
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Τα οστά ζώων που αποκαλύπτονται αντιπροσωπεύουν, ενδεχοµένως, µόνο ένα µέρος του 
αρχικού συνόλου, αφού τα υπόλοιπα µπορεί να έχουν χαθεί, για παράδειγµα να διαβρώθηκαν, να 
φαγώθηκαν από άλλα ζώα (π.χ. σκυλιά, γουρούνια ή τρωκτικά), να κονιοτροποιήθηκαν για 
κάποιο σκοπό ή να χρησιµοποιήθηκαν αλλιώς (Renfrew & Bahn (1991) 2001, 292). 

Ίχνη εργαλείων πάνω σε οστά δείχνουν ότι τα ζώα έτυχαν µεταχείρισης από τους 
ανθρώπους, για παράδειγµα, γδάρθηκαν, τεµαχίστηκαν κ.λπ. Η εκτίµηση του φύλου και της 
ηλικίας των οικόσιτων ζώων δίνει πληροφορίες για τις διατροφικές προτιµήσεις και τους 
τρόπους εκµετάλλευσης των ζωικών ειδών. Ασθένειες, παραµορφώσεις και άλλες ανατοµικές 
λεπτοµέρειες παρέχουν συχνά πειστικές ενδείξεις σχετικά µε την εξηµέρωση των ζώων και τη 
µεταχείρισή τους από τους ανθρώπους, για παράδειγµα, την ενδεχόµενη ελλιπή διατροφή από 
φτωχή ή περιορισµένη βοσκή, την κακοµεταχείριση κ.ά. (Renfrew & Bahn (1991) 2001, 299). 

Τα οστά πτηνών και ψαριών βοηθούν στον προσδιορισµό του διαθέσιµου διατροφικού 
αποθέµατος αλλά και των εποχών κατά τις οποίες κατοικήθηκαν συγκεκριµένες εγκαταστάσεις, 
αφού τα είδη αυτά είναι ευαίσθητα στις κλιµατικές αλλαγές (ό.π. 253). Η παρουσία οστών από 
πτηνά δεν δείχνει πάντα τη διατροφική τους χρήση, καθώς πιθανόν κάποια να µεταφέρθηκαν 
από άλλα, αρπακτικά πουλιά και ζώα ή να κυνηγήθηκαν για τα φτερά και όχι για το κρέας τους. 

Η µελέτη του µαλακολογικού υλικού πληροφορεί για το φυσικό περιβάλλον της εποχής 
που ζούσε το µαλάκιο, αλλά και για τις εξακριβωµένες ή πιθανές διατροφικές ή/και άλλες 
χρήσεις του. ∆υστυχώς, τα όστρεα που εντοπίζονται στις ανασκαφές είναι συνήθως σπασµένα, 
τρυπηµένα ή δουλεµένα και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ανιχνευθούν τα είδη και οι ποσότητες 
εκείνων που είχαν χρησιµεύσει στην ανθρώπινη δίαιτα (Καραλή-Γιαννακοπούλου 1986, 57-58). 

1.2.2 Ανθρώπινα σκελετικά κατάλοιπα 
Η Φυσική Ανθρωπολογία παρέχει στις µέρες µας ένα πλούτο πληροφοριών όχι µόνο για 

το φύλο, την ηλικία και την υγεία των ανθρώπων που έζησαν στο παρελθόν αλλά και για το 
διαιτολόγιό τους. 

Η ανάλυση µε ακτίνες Χ µπορεί να ανιχνεύσει τις λεγόµενες «γραµµές αναστολής της 
ανάπτυξης» ή γραµµές Harris στα οστά. ∆ηλαδή, αδιαφανείς στερεοποιηµένους σχηµατισµούς, 
που εµφανίζονται όταν διακόπτεται η ανάπτυξη ενός ανθρώπου κατά την παιδική ή εφηβική 
ηλικία, εξαιτίας υποσιτισµού ή κάποιας ασθένειας, και ως ένα βαθµό, ακόµη και για τη 
συχνότητα των δύσκολων αυτών περιόδων στη διάρκεια της ζωής του. Αν οι γραµµές βρεθούν 
σε ολόκληρες οµάδες σκελετών της ίδιας ηλικίας και περιόδου, µπορεί να υποδηλώνουν 
γενικότερες κρίσεις διαβίωσης ή πιθανή ανισότητα στη διατροφή των φύλων (Renfrew & Bahn 
(1991) 2001, 465). 

Τα οστά των ανθρώπων φέρουν συχνά τα σηµάδια από τις συνήθεις εργασίες και 
δραστηριότητές τους εν ζωή. Κάποιες από αυτές µπορεί να είναι σχετικές µε την 
τροφοπαρασκευή. Για παράδειγµα, η στιλπνότητα ή/ και παραµορφώσεις σε οστά του µεγάλου 
δάκτυλου του ποδιού και του αστραγάλου αποδίδεται κυρίως στο γονάτισµα και το σπρώξιµο 
κατά την επαναλαµβανόµενη διαδικασία της παλινδροµικής άλεσης σε προϊστορικά τριβεία. 

Τα δόντια, που λόγω της ανθεκτικότητάς τους διατηρούνται συνήθως σε πολύ καλή 
κατάσταση, είναι ένας ακόµη σηµαντικός µάρτυρας για τη διατροφή. Μικρά κοµµατάκια κακώς 
ορυκτοποιηµένης οδοντίνης σε αυτά αντανακλούν για παράδειγµα, διατάραξη της ανάπτυξης, 
συνήθως εξαιτίας ενός διαιτολογίου φτωχού σε ασβέστιο, σε λάδι ή σε ζωικά λίπη κ.λπ. 

Η εξέταση, εξάλλου, στο µικροσκόπιο των εκδορών που υπάρχουν στις οδοντικές 
επιφάνειες, και δηµιουργούνται από την τριβή των σκληρών µορίων της τροφής στο σµάλτο, 
δείχνει τον προσανατολισµό και το µήκος των ραβδώσεων αυτών που είναι άµεσα συνδεδεµένα 
µε το κρέας και τα φυτά που εµπεριέχονται στην τροφή, καθώς και µε τον τρόπο όπτησής τους. 
Το µεγαλύτερο µέρος των φθορών οφείλεται συχνά σε άµµο από τη χρήση λίθινων τριβείων για 
άλεση των καρπών. Πληροφορίες για τη διατροφή µπορεί, επίσης, να δώσει η παρουσία 
τερηδόνας στα δόντια που οφείλεται, συνήθως, στην κατανάλωση αµυλωδών και σακχαρούχων 
τροφών (Renfrew & Bahn (1991) 2001, 314-315). 
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1.3 Άλλα οργανικά και ανόργανα κατάλοιπα 

1.3.1 Υπολείµµατα οργανικών ουσιών σε αγγεία 
Χηµικές αναλύσεις οργανικών ουσιών, φυτικής ή ζωικής προέλευσης, που έχουν 

ενδεχοµένως διατηρηθεί στο εσωτερικό ή έχουν εµποτίσει τα τοιχώµατα αγγείων και άλλων 
σκευών µπορεί να είναι πολύ αποτελεσµατικές, διότι τα λιπαρά οξέα, τα αµινοξέα, το άζωτο και 
άλλα συστατικά είναι χηµικώς πολύ σταθερά και διατηρούνται. Με τέτοιες αναλύσεις εξάγονται 
σηµαντικές πληροφορίες για το περιεχόµενο των αγγείων, για τον προσδιορισµό της χρήσης 
τους και γενικότερα για τις διατροφικές συνήθειες (Renfrew & Bahn (1991) 2001, 282). 

1.3.2 Κοπρόλιθοι 
Οι κοπρόλιθοι, τα απολιθωµένα δηλαδή κόπρανα, στα οποία διατηρούνται καλά αφού 

περάσουν το πεπτικό σύστηµα, οργανικά κατάλοιπα είναι µια σηµαντικότατη πηγή 
πληροφοριών όχι µόνο για την ανθρώπινη διατροφή, αλλά και για το πολιτισµικό επίπεδο, τον 
τρόπο ζωής και την υγιεινή των ατόµων. Οι ίδιοι οι κοπρόλιθοι όµως διατηρούνται πολύ σπάνια, 
και βρίσκονται κυρίως σε «κλειστά περιβάλλοντα», όπως εκείνα των σπηλαίων. 

Η µεγάλη ποικιλία µακροϋπολειµµάτων (θραύσµατα οστών, ίνες φυτών, τεµαχίδια 
ξυλάνθρακα, σπόροι και υπολείµµατα ψαριών, πτηνών και εντόµων, θραύσµατα οστρέων και 
τρίχες) στους κοπρόλιθους είναι ένδειξη της ανθρώπινης προέλευσης τους και παρέχει 
σηµαντική γνώση για τα είδη που καταναλώθηκαν. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί πως οι κοπρόλιθοι αντιπροσωπεύουν µεµονωµένα γεύµατα και 
έτσι δεν δίνουν πληροφορίες για την ανθρώπινη διατροφή σε µεγάλο εύρος χρόνου (Renfrew & 
Bahn (1991) 2001, 312-314, Καραλή-Γιαννακοπούλου 1998γ, 81, 83). 

1.3.3 Ανόργανα κατάλοιπα 
Η εργαστηριακή εξέταση και ανάλυση των ισοτόπων του κολλαγόνου των οστών, καθώς 

και των αναλογιών διαφόρων ιχνοστοιχείων όπως το στρόντιο, ο ψευδάργυρος, το ασβέστιο και 
το νάτριο, παραπέµπουν στο σύνηθες διαιτολόγιο των ανθρώπων (Renfrew & Bahn (1991) 2001, 
315-316, 473). 

Ωστόσο, η εγκυµοσύνη και ο θηλασµός, που σε πολλές κοινωνίες καλύπτουν µεγάλο 
µέρος της ενήλικης ζωής, µπορεί να µεταβάλουν τα επίπεδα του στρόνδιου στα οστά οδηγώντας, 
σε λανθασµένα συµπεράσµατα, για παράδειγµα, σχετικά µε την κατανοµή της τροφής ανάµεσα 
στα δύο φύλα (Ehrenberg (1989) 1992, 27). 

 

2. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΕΘΝΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

Σηµαντικότατη πηγή πληροφοριών για τις περασµένες διατροφικές συνήθειες αποτελεί η 
αρχαιολογική έρευνα, που έχει σκοπό όχι µόνο να φέρει στο φως και να αναλύσει τα κατάλοιπα 
του πολιτισµού των ανθρώπων που έζησαν στο παρελθόν αλλά και να τα ερµηνεύσει. 

Κατασκευές όπως εστίες και φούρνοι, κεραµεικά σκεύη, καθώς και σηµαντικός αριθµός 
εργαλείων, για παράδειγµα, πελέκεις, λεπίδες κ.λπ. που βρίσκονται σε µια εγκατάσταση 
µπορούν, αν εξεταστούν ως ενιαίο σύνολο, να δώσουν πλούσιες πληροφορίες για τις διαδικασίες 
παρασκευής, όπτησης και κατανάλωσης της τροφής. 

 
Η εθνοαρχαιολογική έρευνα, µε την επιτόπια παρατήρηση των «ζωντανών» 

δραστηριοτήτων σύγχρονων «πρωτόγονων» ή παραδοσιακών κοινοτήτων, παρέχει αναλογίες 
που διευρύνουν τους ερµηνευτικούς ορίζοντες για τη ζωή στις προϊστορικές κοινωνίες, όπου τα 
αρχαιολογικά δεδοµένα είναι αποσπασµατικά και απουσιάζουν οι γραπτές πηγές. Πρόκειται, 
δηλαδή, για µια έµµεση προσέγγιση, που οδηγεί σε µια αναλογική κατανόηση των κοινωνιών 
του παρελθόντος. 
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Η χρήση εθνογραφικών παραλλήλων στη µελέτη των αρχαίων κοινοτήτων εγκυµονεί τον 
κίνδυνο να παρασύρει σε αυθαίρετες ερµηνείες. Οι σύγχρονες «κοινωνίες χωρίς γραφή» 
βρίσκονται κυρίως σε περιοχές όπως η Νέα Γουινέα, η Νότια Αµερική, τα Νησιά του Ειρηνικού, 
η Αυστραλία και η Κεντρική Αφρική, όπου το κλίµα, τα είδη διατροφής και οι τρόποι 
επεξεργασίας, µεταποίησης και όπτησής τους µπορούν να είναι διαφορετικοί. Εξάλλου, όλες 
σχεδόν οι γνωστές σήµερα «πρωτόγονες» φυλές έχουν έρθει, ως ένα βαθµό, σε επαφή µε τον 
∆υτικό Πολιτισµό. 

Περισσότερο χρήσιµη στη µελέτη των προϊστορικών κοινωνιών του Αιγαίου είναι, 
πιθανόν, η προσεκτική σύγκριση µε παραδοσιακούς αγροτικούς και κτηνοτροφικούς οικισµούς 
του ελλαδικού χώρου έως το τέλος της δεκαετίας του 1950, όταν οι άνθρωποι της υπαίθρου 
ζούσαν ακόµη σε µεγάλο βαθµό µε προϊόντα που έπαιρναν από τη γη και τα οικόσιτα ζώα. 

Εποµένως, η εθνοαρχαιολογική έρευνα δεν αποσκοπεί στην ανίχνευση άµεσων 
παραλληλιών µε το παρελθόν αλλά στη διατύπωση ερωτηµάτων και την κατανόηση των 
παραδοσιακών τεχνικών διότι διαφορετικά µπορεί να οδηγήσει σε απλουστεύσεις και 
ερµηνευτικά σφάλµατα (Ehrenberg (1989) 1992, 81, Γιαλούρη 1994, 56). 

  
Η πειραµατική αρχαιολογική προσέγγιση επιχειρεί την όσο το δυνατόν πιστότερη 

αναπαράσταση διαδικασιών µε τη χρήση, όπου αυτό είναι εφικτό, πιστά κατασκευασµένων 
εργαλείων και υλικών και τη συστηµατική καταγραφή των δεδοµένων από κάθε στάδιο 
εργασίας. Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί πως µια επιφανειακή αντιστοιχία οµοιοτήτων ανάµεσα 
σε πειραµατικά και αρχαιολογικά αντικείµενα δεν αποδεικνύει κατ’ ανάγκην και τη χρηστική 
τους αντιστοιχία (Γιαλούρη 1994, 56, Μάνος 2000, 330). 
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ΙΙ. ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΣΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ. Ορατά και 
µη ορατά είδη. 

 

1. ΣΤΕΡΕΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

1.1 Ζωοαρχαιολογικά κατάλοιπα σε νεολιθικές εγκαταστάσεις στο Αιγαίο 

1.1.1 Εξηµερωµένα ζώα 
Στη νεολιθική διατροφή, τα οικόσιτα ζώα φαίνεται ότι παρείχαν το µεγαλύτερο µέρος 

του συνόλου των ζωικών πρωτεϊνών, όταν τα βασικά εξηµερωµένα είδη ήταν το πρόβατο, η 
αίγα, ο χοίρος, τα βοοειδή και ο σκύλος. 

Πολύ συχνά, η ταύτιση των οστών των αιγών και η 
διάκρισή τους από αυτά των προβάτων δεν είναι εύκολες, 
λόγω της µεγάλης τους οµοιότητας. Έτσι, στα 
ζωοαρχαιολογικά δείγµατα, γίνεται συνήθως αναφορά σε οστά 
«αιγοπροβάτων» (εικ. 5). 

 
Το πρόβατο (Ovis aries) φαίνεται να υπερισχύει στις 

περισσότερες εγκαταστάσεις του Αιγαίου κατά την ΑΚΝ και 
ΑΝ (Bökönyi 1973, 168, Τρανταλίδου 1996, 98). ∆εν λείπουν 
όµως και τα παραδείγµατα οικισµών της ΝΝ, όπως η Φτελιά 
Μυκόνου (Sampson 2002, 152) και οι Σιταγροί (Bökönyi 1986, 
76), όπου τα οστά των προβάτων υπερβαίνουν εκείνα των 
αιγών. Στο ∆ιµήνι της ΝΝ, το πρόβατο φαίνεται ότι υπήρξε το 
κοινότερο οικόσιτο ζώο, αφού οστά του βρέθηκαν σε 
υπερδιπλάσιο αριθµό σε σχέση µε το σύνολο των αιγών, των 
βοοειδών, των χοίρων και των σκύλων µαζί (Κυπαρρίση-
Αποστολίκα 2001, 40). 

Η αίγα (Capra hircus) είναι επίσης παρούσα σε όλες τις 
νεολιθικές εγκαταστάσεις. Μαζί µε τα πρόβατα, οι αίγες 
αποτελούν τη βασική πηγή ζωικής διατροφής, και συγκροτούν 
στα πρωιµότερα στρώµατα το 65% έως 90% των οστών των 
ζώων. Στη ΜΝ και ΝΝ το ποσοστό µειώνεται, κατά κανόνα, 
στο 40% έως 70%. Σε µερικές περιπτώσεις εξακολουθούν, ωστόσο, να φτάνουν ή να ξεπερνούν 
το 80%, όπως στη νησίδα Γυαλί κοντά στη Νίσυρο. Αφού, κατά τον Σάµψων (1988α, 215), οι 
αίγες, προσαρµόζονται καλύτερα από άλλα ζώα σε ορεινά και βραχώδη µέρη. Τα ίδια υψηλά 
ποσοστά παρατηρούνται στο σπήλαιο του Κίτσου στο Λαύριο (Μαρή 2001, 45) και στην Κνωσό 
κατά τη  ΝΝ, όπου υπάρχει φαίνεται προτίµηση για τις αίγες (Manteli & Evely 1995, 14). 

Όταν οι οικογεωµορφολογικές και οικονοµικές συνθήκες το επιτρέπουν, όπως συνέβη 
στο σπήλαιο Σκοτεινή Θαρρουνίων, στη Θέρµη της Μακεδονίας και αλλού, οι αίγες και τα 
πρόβατα βρίσκονται σε ίσα ποσοστά (Γιαννούλη 1989-1990, 421, Τρανταλίδου 1996 98-99). 

Τα µηρυκαστικά, έχουν τη δυνατότητα να αφοµοιώνουν την κυτταρίνη και δεν 
αναγκάζουν τους ανθρώπους να µοιραστούν µε αυτά τη σοδειά τους. Εκτός από το κρέας και το 
γάλα, παρέχουν εξάλλου το δέρµα, το τρίχωµα, τα οστά και τα κέρατά τους για την κατασκευή 
ενδυµάτων, σκεπασµάτων και εργαλείων. Αυξάνουν επιπλέον την παραγωγικότητα των 
χωραφιών, λιπαίνοντάς τα µε την κοπριά τους. 

Όπως φαίνεται µέσα από το οστεολογικό υλικό, οι ηλικίες σφαγής, καθώς και οι 
αναλογίες αρσενικών-θηλυκών στα κοπάδια των αιγοπροβάτων του νεολιθικού ελλαδικού 
χώρου δηλώνουν ότι η εκτροφή τους γινόταν πρωτίστως για το κρέας, ιδιαίτερα στις πρώιµες 
φάσεις της Νεολιθικής, και δευτερευόντως για το γάλα. Τα οστά από τη Θέρµη στη Μακεδονία 

Εικ. 5. Οστά αιγοπροβάτων 
της ΝΝ και ΤΝ από το 
σπήλαιο Σκοτεινή 
(Παπαθανασόπουλος 1996δ, 
213, πίν. 49). 
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της ΝΝ δείχνουν ακριβώς ότι η γαλακτοκοµική παραγωγή δεν ήταν το πρωτεύον προϊόν των 
αιγοπροβάτων, αλλά συµπλήρωνε ουσιαστικά εκείνη των βοοειδών (Γιαννούλη 1989-1990, 419-
420). 

Όταν πριµοδοτείται η εκτροφή για το κρέας, η καλύτερη ηλικία για τη σφαγή ενός ζώου 
είναι όταν τα νεαρά, ίσως ευνουχισµένα, αρσενικά δεν ξεπερνούν τους 18 µήνες. Στη νησίδα 
Σάλιαγκος, το 40,4% των προβάτων που καταναλώθηκαν ανήκει, πράγµατι, σε νεαρά ζώα 
(Ζάχος 1996, 85). 

Η µελέτη του αρχαιοζωολογικού υλικού από το Αχίλλειο της ΑΝ και ΜΝ, που είναι ίσως 
από τα µεγαλύτερα αντίστοιχα δείγµατα στο νεολιθικό Αιγαίο, έδειξε επίσης, ότι κύριος σκοπός 
της κτηνοτροφίας ήταν η παραγωγή κρέατος. Τα αιγοπρόβατα θανατώνονταν νεαρά, κατά 
προτίµηση τους χειµωνιάτικους µήνες, όχι µόνο γιατί στην ηλικία αυτή το κρέας είναι 
νοστιµότερο, αλλά και λόγω των δυσκολιών της φροντίδας του κοπαδιού τον χειµώνα, όταν 
σπάνιζε η ζωοτροφή (Bökönyi 1989, 315-323, Σάµψων 1993, 274, Τρανταλίδου 1996, 100). 
Σφαγές όµως δεν γίνονταν µόνο τον χειµώνα. Στο σπήλαιο Καλυθιές της Ρόδου τα νεαρά ζώα 
θανατώνονταν από το τέλος του χειµώνα έως τις αρχές του καλοκαιριού (Halstead & Jones 
1987, 142). Ενώ, σύµφωνα µε εθνογραφικά παραδείγµατα η διαδικασία αυτή µπορεί να γίνεται 
µαζικά δύο έως τρεις φορές τον χρόνο, κυρίως µε αφορµή µεγάλες θρησκευτικές γιορτές. 

Όταν τα γαλακτοκοµικά προϊόντα θεωρούνται σηµαντικότερα, θανατώνονται κυρίως τα 
νεαρά αρσενικά, ενώ τα θηλυκά είναι εκείνα που φαίνεται να επιβιώνουν δυόµισι φορές 
περισσότερο (Γιαννούλη 1989-1990, 421, Κυπαρίσση-Αποστολίκα 2001, 40).  

 
Η κατανάλωση του χοίρου (Sus scrofa) (εικ. 6) ακολουθεί ποσοτικά εκείνη των δύο 

προηγούµενων ειδών, µε ποσοστό 10-20% στην ΑΝ και µια αυξητική τάση έως 40% στη ΜΝ 
και ΝΝ, γεγονός που συνδέεται, ενδεχοµένως, µε κλιµατικές αλλαγές. Σε νησιωτικές αιγαιακές 
εγκαταστάσεις όπως εκείνες στο σπήλαιο Ζα στη Νάξο (Ζάχος 1996, 88) και στις Καλυθιές της 
Ρόδου (Halstead & Jones 1987, 140) αλλά και στις ορεινές περιοχές, το ποσοστό των οστών 
χοίρων δεν ξεπερνά το 10%. Αντίθετα, στα βόρεια διαµερίσµατα του ελλαδικού χώρου, όπου 
επικρατούσαν κλιµατικές και περιβαλλοντικές συνθήκες κατάλληλες για την ανάπτυξη του 
είδους, ο χοίρος είναι το πιο διαδεδοµένο εξηµερωµένο ζώο, για το κρέας και το λίπος του, αφού 
ούτε το τρίχωµά του είναι κατάλληλο για νήµατα ούτε και το γάλα του για κατανάλωση 
(Bökönyi 1973, 173, Τρανταλίδου 1996 98-99). Εξάλλου, ένα µειονέκτηµα της εκτροφής των 
χοίρων είναι ότι, για να αποδώσει σε κρέας, πρέπει να χρησιµοποιηθούν φυτικές τροφές µε 
µειωµένη κυτταρίνη, όπως το σιτάρι και το βαλανίδι, που είναι εξίσου πολύτιµες και για τους 
ανθρώπους. Χρειάζονται ακόµη σκιερά µέρη και πρόσθετο νερό. Οι χοίροι δεν εκτρέφονται από 
κοινότητες που βρίσκονταν σε άγονα εδάφη, όπου καταλληλότερα ζώα είναι οι αίγες (Harris 
1989, 70-77). 

Οι χοίροι έχουν µεγάλες αναπαραγωγικές 
δυνατότητες, και µπορούν να σφαγιασθούν σε 
πολύ νεαρές ηλικίες χωρίς να δηµιουργούν 
προβλήµατα αντικατάστασής τους. Αποτελούν 
έτσι, µια πολύ σηµαντική και σχετικά σταθερή 
πηγή κρέατος και λίπους. Μετά από κύηση 
τεσσάρων µηνών, γεννούν οκτώ ή και 
περισσότερα µικρά, που σε έξι µήνες µπορούν να 
ζυγίζουν 180 κιλά το καθένα. Σε αντίθεση µε τα 
µοσχαράκια που γεννιούνται µετά από εννέα 
µήνες, και χρειάζονται άλλους τέσσερις για 
φθάσουν σε παρόµοιο βάρος. 

Η εποχή που θανατώνεται κυρίως ο χοίρος 
είναι ο χειµώνας, όπως γινόταν έως πρόσφατα 
στη Θεσσαλία, στην Κρήτη και αλλού, αφού το 

Εικ. 6. Οστά χοίρων της ΑΝ-ΝΝ από τους 
Σιταγρούς, τη Θεόπετρα και τη Νέα Νικοµήδεια 
(Παπαθανασόπουλος 1996δ, 233, πίν. 51). 
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ζώο έχει πάρει αρκετό βάρος µετά το φθινοπωρινό τάισµα µε βαλανίδια. Συνήθως σφάζεται σε 
ηλικία µεταξύ ενός και δύο ετών και, πάντως, όχι πάνω από τριών χρόνων (Κυπαρίσση-
Αποστολίκα 2001, 40). 

 
Η εικόνα που παρουσιάζουν τα βοοειδή (Bos Taurus) στο νεολιθικό Αιγαίο (εικ. 7) είναι 

ανάλογη µε εκείνη των χοίρων. Σε ευνοϊκό φυσικό περιβάλλον, όπως στις εγκαταστάσεις στα 
∆ολιανά της Ηπείρου (Ντουζουγλή 1996, 47) και του Μακρύγιαλου Πιερίας (Μπέσιος & Παππά 
1990-1995, 24) τα οστά των βοοειδών υπερτερούν αριθµητικά. ∆υναµική είναι η παρουσία τους 
στους Σιταγρούς, µε ποσοστό που φτάνει το 27% (Τρανταλίδου 1996, 99-100). Σε αρκετές 
εγκαταστάσεις της ΝΝ υπάρχει µια αύξηση των καταλοίπων των βοοειδών έναντι των 
αιγοπροβάτων, για παράδειγµα στο Ντικιλί Τας (Γραµµένος 1997, 328-329), στην Κνωσό και 
αλλού. Αυτό πιθανόν σηµατοδοτεί µια αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες, που ίσως σχετίζεται, 
µεταξύ άλλων, µε ορισµένες τροποποιήσεις στα καλλιεργούµενα είδη, ή µε την αποδάσωση και 
επέκταση των καλλιεργήσιµων εκτάσεων (Ζώης 1973, 77). 

 
Τα βοοειδή αναπαράγονται µε σχετικά πολύ αργούς ρυθµούς. Εκτρέφονταν από τους 

νεολιθικούς κατοίκους του Αιγαίου, για το κρέας αλλά και για το γάλα τους. Η σφαγή ενός 
βοδιού µπορεί να αποφέρει 120 έως 150 κιλά καθαρό κρέας, εκτός από τα εντόσθια, το µυαλό, 
τη γλώσσα και το αίµα που είναι, επίσης, πολύ θρεπτικά (Γιαννούλη 2002, 703). Το οστεολογικό 
υλικό από νεολιθικές εγκαταστάσεις όπως ο Μακρύγιαλος Πιερίας (Μπέσιος & Παππά 1990-
1995, 24) φανερώνει µια οικονοµική στρατηγική στραµµένη πρωτίστως στα δευτερογενή 
προϊόντα, κυρίως στο γάλα, και λιγότερο το κρέας. Τα κοπάδια των βοοειδών έχουν το 
πλεονέκτηµα να παρουσιάζουν λιγότερες διακυµάνσεις ως προς το µέγεθος και τη σύνθεσή τους 
από εκείνα των αιγοπροβάτων, που πολλαπλασιάζονται µεν µε ταχύτερους ρυθµούς, ωστόσο 
µπορεί να µειωθούν απότοµα και δραστικά από αρρώστιες και ξηρασίες. 

Σηµαντική είναι η υψηλή συχνότητα εκπροσώπησης των βοοειδών στη ζωόµορφη 
ειδωλοπλαστική ήδη της ΑΝ στην Κρήτη, της ΝΝ στην Ανατολική Μακεδονία, όπως 
τουλάχιστον µαρτυρείται από το υλικό της Κνωσού και της Φάσης ΙΙΙ των Σιταγρών (Gimbutas 
1986, 255), αλλά και της Θεσσαλίας (Τουφεξής 1996, 159). ∆ύο κεφάλια πήλινων οµοιωµάτων 

Εικ. 7. Οστά βοοειδών της ΑΝ-ΝΝ από τη Νέα Νικοµήδεια και             Εικ. 8. Κεφάλι ειδωλίου βοοειδούς της  
τους Σιταγρούς (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 233, πίν. 51).                      ΑΝ από το Σέσκλο (Θεοχάρης 1993, εικ. 
                                                                                                                   12). 
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βοοειδών βρέθηκαν στο ∆ιµήνι και το Σέσκλο (εικ. 8). Αξιοσηµείωτο είναι πως το ένα από αυτά 
έφερε πλαστικό µαστίδιο. Η Κυπαρρίση-Αποστολίκα (2001, 60-61) σηµειώνει ότι µε αυτό ίσως 
δηλώνεται κάποιο κόσµηµα που κρεµούσαν στα ζώα, αντίστοιχο µε τα φυλακτά, που και 
σήµερα ακόµη κρεµούν στα καλοθρεµµένα ζώα για να «µην τα πιάνει το µάτι». 

 
Οστά σκύλων (Canis familiaris) εντοπίζονται στις περισσότερες νεολιθικές 

εγκαταστάσεις του Αιγαίου, σε ποσοστό που κυµαίνεται από 0,18% έως 2% των συνολικών 
ζωοαρχαιολογικών καταλοίπων. Τα ζώα αυτά µάλλον παρείχαν τις υπηρεσίες τους περισσότερο 
ως σύντροφοι στο κυνήγι και τη φύλαξη των κοπαδιών. ∆εν λείπουν, όµως, οι περιπτώσεις όπου 
ίχνη κοφτερών εργαλείων ανιχνεύονται στα οστά τους, και δείχνουν ότι καταναλώνονταν από 
τους ανθρώπους. Αξίζει να σηµειωθεί πως σηµάδια κοπής είναι συχνότερα σε οστά της λεκάνης 
και του βραχίονα, όπου βρίσκονται και οι µεγαλύτεροι µύες. Τέτοια ίχνη έχουν εντοπιστεί σε 
οστά σκύλων από επιχώσεις της ΝΝ στους Σιταγρούς (Bökönyi 1986, 86) και στη Σκοτεινή 
Θαρρουνίων (Kotjabopoulou & Trantalidou 1993, 400). Το ίδιο και στο Αχίλλειο (Bökönyi 
1989, 324), στη ∆ήµητρα στη Μακεδονία (Yannouli 1997, 118-119) και στη Λέρνα της 
Αργολίδας (Gejvall 1969, 17-18), όπου εντοπίστηκαν οστά σκύλων µε ίχνη κοπής, καθώς και 
κρανία και γνάθοι τέτοιων ζώων σπασµένα µε τρόπο που δείχνει ότι είχε αφαιρεθεί το µεδούλι. 
Στη Σταυρούπολη της Θεσσαλονίκης, δύο κάτω γνάθοι σκύλων ήταν σπασµένες και επιπλέον 

Εικ. 9. Γυναίκα 
Παπούα που 
θηλάζει 
συγχρόνως ένα 
νήπιο και ένα 
µικρό χοίρο 
(Brothwell & 
Brothwell 
(1969) 1998, 
36, εικ. 8). 
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καµένες, ίσως από την όπτησή τους για κατανάλωση (Γιαννούλη 2002, 691). 
Παρά τη συχνότητα τέτοιων ενδείξεων, δεν θεωρείται βέβαιο ότι ο σκύλος 

καταναλωνόταν συστηµατικά, παρά µόνο ίσως περιστασιακά από τους ανθρώπους. Έτσι συνέβη 
πιθανόν στο Αχίλλειο, όπου τα αντίστοιχα οστά δεν ανήκουν σε νεαρά άτοµα. Το κρέας των 
σκύλων καταναλωνόταν στην Ευρώπη και την Εγγύς Ανατολή σε όλη την προϊστορική περίοδο, 
και περιορίστηκε µόνο στο τέλος της Εποχής του Χαλκού (Bökönyi 1989, 324). Σήµερα η 
κατανάλωση αυτή θεωρείται αποτρόπαια από τους Ευρωπαίους. Ο Harris (1989, 197) 
υποστηρίζει ότι αυτό δεν συµβαίνει όχι επειδή οι σκύλοι είναι από τα πιο αγαπηµένα ζώα των 
ανθρώπων αλλά επειδή οι εναλλακτικές πηγές ζωικών τροφών είναι πλέον άφθονες, ενώ, οι 
υπηρεσίες που µπορούν να προσφέρουν οι σκύλοι υπερέχουν κατά πολύ της αξίας του κρέατός 
τους. Σε περιόδους, ωστόσο, ένδειας ακόµη και ένα «χαϊδεµένο» ζώο όπως ο σκύλος, µπορεί να 
γίνει κατάλληλο για βρώση. Έτσι, για παράδειγµα οι Ινδιάνοι Blackfeet της Βόρειας Αµερικής 
θεωρούσαν τους σκύλους φίλους τους και τους κατανάλωναν µόνο σε περιπτώσεις λιµών 
(Schier 1993, 51). Στην Κίνα, η χρόνια έλλειψη κρέατος και γαλακτοκοµικών προϊόντων 
έστρεψε τους κατοίκους στη χορτοφαγία και έκανε κανόνα την κατανάλωση σκύλων (Harris 
1989, 197). Σχετικά πρόσφατο είναι και το παράδειγµα της Ελλάδας στην περίοδο της Κατοχής, 
όταν η ασιτία οδήγησε πολλούς ανθρώπους να υπερβούν τις αντιλήψεις τους και να 
καταναλώσουν «απαγορευµένα» είδη, όπως ο σκύλος και η γάτα. 

Η κατανάλωση, όµως, ενός ζώου δεν σηµαίνει απαραίτητα και έλλειψη στοργής προς 
αυτό. Στη Χαβάη, τη Νέα Γουινέα και την Αυστραλία, οι γυναίκες µπορεί να θηλάζουν µικρά 
ζώα (εικ. 9), όπως σκυλάκια, γουρούνια και ντίγκο, τα οποία δεν διστάζουν ωστόσο να 
καταναλώσουν όταν αυτά ενηλικιωθούν. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των Hare, µιας ινδιάνικης φυλής που ζει κοντά στη 
λίµνη Colville, στα βορειοδυτικά εδάφη του Καναδά, και επιβιώνει κυνηγώντας και στήνοντας 
παγίδες για καριµπού, ταράνδους, κουνάβια, αλεπούδες, κάστορες, ψάρια του γλυκού νερού κ.ά. 
Οι σκύλοι αποτελούν για τους κυνηγούς αυτούς ένα απαραίτητο µέσο µεταφοράς αφού τραβούν 
τα έλκηθρά τους από τον ένα κυνηγότοπο στον άλλο, σε αποστάσεις που µπορεί να φθάνουν τα 
2.400 µίλια σε ένα µόνο χειµώνα και µια άνοιξη. Οι σκύλοι των Ινδιάνων της Αρκτικής 
βοηθούν, εποµένως, τους ανθρώπους να αποκτούν περισσότερο κρέας, το οποίο τελικά 
µοιράζονται µαζί τους. Ίχνη ροκανίσµατος από δόντια σκύλων στο οστεολογικό υλικό των 
νεολιθικών στρωµάτων στη Θεόπετρα (Kyparissi-Apostolika 1994, 106), στην Κνωσό (Manteli 
& Evely 1995, 14) και αλλού, είναι πιθανόν µια έµµεση ένδειξη τέτοιου «µοιράσµατος». 

1.1.2 Άγρια ζώα 
Το κυνήγι ήταν ο µόνος τρόπος πρόσκτησης ζωικών διατροφικών ειδών στην 

Παλαιολιθική και τη Μεσολιθική περίοδο, και φαίνεται πως περιορίστηκε σηµαντικά µε την 
έναρξη της κτηνοτροφίας. Στο σπήλαιο Φράγχθι της Αργολίδας, τα εξηµερωµένα ζώα ήρθαν να 
αντικαταστήσουν το ελάφι, που κυριαρχούσε στα µεσολιθικά στρώµατα. Στη Νεολιθική περίοδο 
το είδος αυτό περιορίστηκε στο 5% του συνόλου των ζωικών οστών (Jacobsen 1969α, 127, 
1969β, 351-352, 1976, 138). 

Οστά άγριων ζώων (εικ. 10) έχουν, βέβαια, εντοπιστεί σε όλες τις νεολιθικές 
εγκαταστάσεις του Αιγαίου, είτε πρόκειται για θέσεις εποχικής κατοίκησης, όπως το σπήλαιο 
Σκοτεινή στα Θαρρούνια (Kotjabopoulou & Trantalidou 1993, 405) είτε για µόνιµους οικισµούς. 
Ο µικρός αριθµός τους στη Θέρµη (Γιαννούλη 1989-1990, 415), το Αχίλλειο (Bökönyi 1989, 
321-323) και την Κνωσό (Ζώης 1973, 77) δείχνουν πως εκεί το κυνήγι ήταν οικονοµικά µάλλον 
ασήµαντο. 

Ανάλογα φαίνεται να είναι και τα συµπεράσµατα από τη Λέρνα στην Πελοπόννησο, 
όπου η θήρα µεγάλων ζώων, όπως το άγριο βόδι, το ελάφι και ο αγριόχοιρος, αρχίζει να 
περιορίζεται σηµαντικά στην αρχή της ΜΝ (Gejvall 1969, 58). 

Στα τέλη της Νεολιθικής όµως, το κυνήγι φαίνεται να αποκτά, σε ορισµένες τουλάχιστον 
εγκαταστάσεις, µεγαλύτερη σπουδαιότητα (Hamilakis 2003, 241), για παράδειγµα στη ∆ήµητρα 
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(Yannouli 1997, 115), τον Μακρύγιαλο Πιερίας (Collins & Halstead 1999, 139) και αλλού. Εκεί, 
προς το τέλος της ΝΝ, τα κατάλοιπα των άγριων θηλαστικών είναι περισσότερα από τα 
αντίστοιχα στα στρώµατα των αρχών της ίδιας περιόδου. Οι λόγοι της στροφής αυτής στο 
κυνήγι δεν είναι γνωστοί. Ο Bökönyi (1973, 173) θεωρεί πιθανόν, να οφείλεται σε κλιµατικές 
αλλαγές που είχαν ως αποτέλεσµα τη µεταβολή των οικοβιότοπων των ζώων. Η µετατροπή του 
ξηρού και θερµού κλίµατος σε υγρό και ψυχρό συντέλεσε στην αύξηση των δασών και µαζί των 
δασόβιων ζώων. Εντούτοις, αυτές οι ντετερµινιστικές αντιλήψεις δεν αφήνουν χώρο για 
υποθέσεις σχετικές µε ενδεχόµενες κοινωνικές-πολιτισµικές µεταβολές, που µπορούν να 
οδήγησαν τους ανθρώπους σε µια αλλαγή συµπεριφοράς σχετικά µε το κυνήγι. 

Από τα ζώα που αναγνωρίζονται στα ζωοαρχαιολογικά κατάλοιπα των νεολιθικών 
εγκαταστάσεων του ελλαδικού 
χώρου, σηµαντικότερο θήραµα 
φαίνεται να ήταν το κόκκινο ελάφι 
(Cervus elaphus). Τα ενήλικα 
κυρίως ελάφια αντιπροσωπεύονται 
σε όλα σχεδόν τα στρώµατα στο 
Αχίλλειο (Bökönyi 1989, 321-
322), στη Θεόπετρα (Kyparissi-
Apostolika 1994, 103, 106, 1999, 
144, Κυπαρίση-Αποστολίκα 1993, 
678), στα ∆ολιανά (Ντουζουγλή 
1996, 47), στους Σιταγρούς 
(Bökönyi 1986, 67, 75-95) και 
αλλού. Αξιοσηµείωτο είναι το 
παράδειγµα από τη Φτελιά της 
Μυκόνου, όπου στη ΝΝ 
εντοπίστηκαν οστά κόκκινου 
ελαφιού, που είναι είδος 
ασυνήθιστο στο συγκεκριµένο 
οικοσύστηµα. Χωρίς να µπορεί να 
αποκλείσει εντελώς την πιθανότητα 
αυτά να υπήρξαν ενδηµικά, ο 
ανασκαφέας της εγκατάστασης 
θεωρεί πιο πιθανό ότι τα ζώα 
εισήχθησαν από ένα άλλο, µεγαλύτερο νησί ή από την ηπειρωτική Ελλάδα (Sampson 2002, 152, 
Σάµψων 1987-1997, 7). 

Ανάµεσα στα άγρια θηρευόµενα ζώα είναι ο ταύρος (Bos primigenious): το µεγαλύτερο 
σε µέγεθος θηλαστικό του Αιγαίου που εντοπίζεται, κυρίως, στις πεδιάδες της Πελοποννήσου, 
της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Ο αγριόχοιρος (Sus scrofa scrofa)2, το πλατόνι (Dama 
dama) και το ζαρκάδι (Capreolus capreolus) ανιχνεύονται, επίσης, πολύ συχνά σε νεολιθικές 
εγκαταστάσεις, για παράδειγµα στο Αχίλλειο, στο ∆ιµήνι, στον Μακρύγιαλο, στη Σταυρούπολη, 
στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας και στη ∆ήµητρα. Σηµαντικότατη θέση στη διατροφή κατείχε και 
ο λαγός (Lepus europaeus). Μεγάλος αριθµός οστών λαγών έχουν βρεθεί στη Νέα Νικοµήδεια, 
στο Σέσκλο, στο Αχίλλειο, στη Σπηλιά του Κίτσου, στους Σιταγρούς και αλλού. Η αλεπού 
(Vulpes vulpes), που δεν θεωρείται σήµερα εδώδιµη, καταναλωνόταν φαίνεται, σε µερικές 
τουλάχιστον περιπτώσεις. Ίχνη καύσης σε οστά αυτού του ζώου στο σπήλαιο της ΝΝ στις 
Καλυθιές της Ρόδου, δείχνουν ότι είχαν µάλλον ψηθεί προκειµένου να φαγωθούν (Halsdtead & 
                                                 
2 Η Κυπαρίσση-Αποστολίκα (2001, 163) θεωρεί ότι τα πήλινα και λίθινα νεολιθικά «προσωπεία» από τη Θεσσαλία 
που παριστάνουν τη µορφή χοίρου συνδέονται µε τελετές σχετικές µε το κυνήγι του αγριόχοιρου. Αποτελούν 
πιθανόν φυλακτό που φορούσαν οι κυνηγοί για να κερδίσουν τη δύναµη του ζώου και να πετυχαίνουν έτσι την 
εξόντωσή του. 

Εικ. 10. Οστά άγριων θηλαστικών της ΜΝ και ΝΝ από τους 
Σιταγρούς, τη Θεόπετρα και τη Σκοτεινή (Παπαθανασόπουλος 
1996δ, 233, πίν. 52). 
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Jones 1987, 139). Κατάλοιπα από ασβό (Meles meles), από κάστορα (Castor Fiber), από λύκο 
(Canis lupus) και αρκούδα (Ursus arctos) έχουν βρεθεί σε περισσότερες νεολιθικές αιγαιακές 
εγκαταστάσεις. ∆εν θα θηρεύτηκαν όµως όλα µε σκοπό να καταναλωθούν, αλλά και για τη 
γούνα, τα νύχια ή τα δόντια τους (Bökönyi 1986, 75-95, 1989, 316-317, Evans & Renfrew 1968, 
78, 114, 117, Halstead 1992, 33, Rodden 1962, 271-272, Wijnen 1981, 50, Γιαννούλη 2002, 710, 
Μυλωνάς (1928) 1975, 62, Παππά κ.ά. 2000, 286). 

 
Σε σχέση µε τα υπόλοιπα άγρια ζώα, µικρός είναι ο αριθµός των οστών των πουλιών, 

που ωστόσο εντοπίζονται επίσης πολύ συχνά στους νεολιθικούς οικισµούς, ιδιαίτερα στους 
νησιωτικούς χώρους του Αιγαίου, τις περισσότερες φορές σε ανασκαφές όπου έγινε κοσκίνισµα 
των χωµάτων. Στοιχεία για ύπαρξη οικόσιτων πτηνών δεν υπάρχουν µέχρι τώρα. Ο Dalby (2000, 
247) τοποθετεί την εισαγωγή τους στην Ελλάδα στον 7ο αιώνα π.Χ. 

Τα κυριότερα είδη πουλιών είναι η αγριόπαπια (Anas platyrhyncos), ο αλιαετός 
(Haliaetus albicilla), διάφορα είδη γερακιού (Accipiter gentilis, Falco tinunculus, Falco 
peregrius), η ωτίς (Otis tarda), η κουκουβάγια (Asio otus/ Athene noctua), η πέρδικα (Alectoris 
graeca), το τρυγόνι (Streptopelia turtur), το περιστέρι (Columba oenas) και άλλα. ∆υστυχώς, τις 
περισσότερες φορές η µελέτη των οστών των πουλιών από τις ανασκαφές δεν ολοκληρώνεται 
και, έτσι, δεν γίνεται συχνά ταύτιση των ειδών (Bökönyi 1989, 323, Halstead & Jones 1987, 137, 
Kyparissi-Apostolika 1999, 144, Wijnen 1981, 50, Κυπαρίση-Αποστολίκα 1993, 678, Μαρή 
2001, 45, Τρανταλίδου 1996, 100). 

Σηµαντικό είναι το ποσοστό των οστών από τη φτερωτή πανίδα της ΝΝ που ανιχνεύθηκε 
στο σπήλαιο στις Καλυθιές, που πλησιάζει το 11% του οστεολογικού υλικού (Τρανταλίδου 
1996, 100). Η µεγάλη ποσότητα και ποικιλία των καταλοίπων αυτών στο σπήλαιο προϋποθέτει 
µάλλον την ανθρώπινη επέµβαση. Παρ’ ότι, όµως, όλα τα είδη είναι βρώσιµα, τα πτηνά µπορεί 
να είχαν θηρευτεί και για άλλους λόγους, όπως το φτέρωµα, το ράµφος ή τα νύχια τους που ίσως 
θεωρήθηκε πως είχαν διακοσµητική, τοτεµική ή µαγική αξία. Αξιοσηµείωτο είναι, πως σε οστά 
ειδών που σήµερα δεν θεωρούνται εδώδιµα, όπως το γεράκι, υπάρχουν ίχνη καύσης ή κοπής, 
γεγονός που δεν αποκλείει το ενδεχόµενο 
να καταναλώθηκαν και αυτά από 
ανθρώπους (Halstead & Jones 1987, 137, 
140, Σάµψων 1987, 57). 

Τις θηρευτικές τεχνικές 
διαφωτίζουν σύνολα όπλων, για 
παράδειγµα, οι αιχµές δοράτων και βελών 
από πυριτόλιθο και οψιανό (εικ. 11), όπως 
εκείνες της ΝΝ που εντοπίστηκαν στο 
σπήλαιο Αλεπότρυπα στο ∆ιρό της Μάνης. 
Κατά τον ανασκαφέα, αυτές 
επιβεβαιώνουν, µαζί µε τα κατάλοιπα 
ελαφιών και αγριογούρουνων, πως οι 
κάτοικοι του σπηλαίου ασχολούνταν 
δραστήρια και µε το κυνήγι 
(Παπαθανασόπουλος 1996β, 83). Το ίδιο 
υποστηρίζει και ο Σάµψων (1998α, 73-74, 
2001, 713) για τις αιχµές βελών που 
εντόπισε στο Σπήλαιο του Κύκλωπα στα 
Γιούρα της Αλοννήσου, καθώς και ο 
Χουρµουζιάδης (2002, 99) για εκείνες από 
το ∆ισπηλιό στην Καστοριά, οι οποίες θεωρεί ότι, µαζί µε τα πήλινα βλήµατα από σφενδόνες, 
παραπέµπουν σε ανάλογες δραστηριότητες. 

 

Εικ. 11. Βλητικές αιχµές τόξου της ΝΝ από το ∆ιµήνι 
(Παπαθανασόπουλος 1996δ, 238, πίν. 61). 
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Μια ακόµη κατηγορία ζώων που θεωρείται εδώδιµη σε πολλά µέρη της γης, αλλά πολύ 
λιγότερο στην Ελλάδα, είναι τα ερπετά. Ποικίλα είδη φιδιών καταναλώνονται στην Κίνα, ενώ οι 
χελώνες αποτελούν ακόµη και σήµερα, για πολλούς ένα αγαπητό διατροφικό είδος. ∆υστυχώς, η 
φθαρτότητα των οστών των ερπετών δεν επιτρέπει συχνά τη διατήρησή τους (Brothwell & 
Brothwell (1969) 1998, 56). Ενώ δεν µπορεί να διαπιστωθεί αν εκείνα που συλλέγονται στις 
ανασκαφές είχαν αποτελέσει µέρος της νεολιθικής διατροφής. 

Σε νεολιθικές αιγαιακές εγκαταστάσεις έχουν βρεθεί οστά από χελώνες (Testudo sp., 
Clemmys sp.), για παράδειγµα στις Καλυθιές της Ρόδου (Halstead & Jones 1987, 137), στη 
Θεόπετρα (Κυπαρίσση-Αποστολίκα 1988, 678), στο Φράγχθι (Jacobsen 1969β, 351), στο 
Σέσκλο (Wijnen 1981, 50), στη Λέρνα (Gejvall 1969), στην Άργισσα Μαγούλα (Boessneck 
1962) και στους Σιταγρούς (Bökönyi 1986). Η χρονολόγησή τους, όµως, στις ανασκαφές είναι 
προβληµατική, αφού υπάρχει πάντα η πιθανότητα τα ζώα αυτά να εισχώρησαν αργότερα στις 
νεολιθικές επιχώσεις. Τον χειµώνα, οι χελώνες πέφτουν σε χειµερία νάρκη, σκάβουν φωλιές στη 
γη και συχνά πεθαίνουν µέσα σε αυτές πριν έρθει η άνοιξη. ∆ύο ωστόσο περιπτώσεις τέτοιων 
καταλοίπων από το Αχίλλειο ανήκουν σίγουρα, όπως υποστηρίζει ο Bökönyi (1989, 323), στη 
Νεολιθική περίοδο, διότι ήταν καµένα. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα κατάλοιπα του είδους Caretta caretta που 
εντοπίστηκαν στον Σάλιαγκο. Η θαλάσσια αυτή χελώνα και τα αυγά της είναι εδώδιµα. ∆εν 
µπορεί, όµως, να διαπιστωθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση το ζώο καταναλώθηκε από τους 
κατοίκους της νεολιθικής εγκατάστασης ή βρέθηκε εκεί για άλλο λόγο (Evans & Renfrew 1968, 
119). 

 
Κατάλοιπα από αµφίβια όπως ο βάτραχος, εντοπίζονται σπάνια σε ανασκαφές 

νεολιθικών θέσεων. Είναι εδώδιµα, και µάλιστα σήµερα θεωρούνται εκλεκτό έδεσµα, για 
παράδειγµα, στα Ιωάννινα και αλλού. Μεµονωµένα οστά αµφίβιου και ερπετού (των οποίων δεν 
προσδιορίζεται το είδος) βρέθηκαν στη ∆ήµητρα της Μακεδονίας δεν είναι όµως γνωστό αν 
αποτελούν διατροφικά υπολείµµατα (Yannouli 1997, 104). Βάτραχος όπως και χελώνα 
παριστάνονται σε ειδώλια από τη Θεσσαλία (Τουφεξής 1996, 159). 

 
Τα χερσαία µαλάκια αποτέλεσαν και αποτελούν µια πολύ σηµαντική πηγή τροφής, 

ιδιαίτερα πλούσια σε πρωτεΐνες και λίπη. Σε νεολιθικές εγκαταστάσεις του Αιγαίου έχουν 
αναγνωριστεί δύο κύρια είδη σαλιγκαριών: το Helix aspersa και το Helix pomatia. Το πρώτο ζει 
σε δάση, κήπους και γενικότερα σε ζεστές, υγρές περιοχές µε πλούσια βλάστηση, ενώ το 
δεύτερο, το οποίο µάλιστα έχει πολύ µεγάλο όστρακο, ζει σε δάση και θαµνώδεις περιοχές. 

Κελύφη σαλιγκαριών, δυστυχώς όµως σε πολύ κακή κατάσταση, έχουν βρεθεί στον 
Σάλιαγκο (Evans & Renfrew 1968, 123-128), στα Σέρβια (Γραµµένος 1997, 338) και στη 
Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης (Καραλή 2002, 759), όπου βρέθηκαν 96 συνολικά τέτοια όστρεα. 

Η παρουσία όµως και µόνο των κελυφών στις εγκαταστάσεις δεν αρκεί για να 
υποστηριχθεί πως τα σαλιγκάρια είχαν αποτελέσει µέρος της νεολιθικής διατροφής. Βεβαιωµένα 
κατάλοιπα γεύµατος αποτελούν κυρίως εκείνα που φέρουν ίχνη ανθρώπινης επέµβασης, όπως τα 
σπασµένα κελύφη που βρέθηκαν στο Κούµελο Αρχαγγέλου στη Ρόδο (Σάµψων 1987, 76). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τουλάχιστον εκατό σαλιγκάρια που βρέθηκαν 
µέσα στην εστία 6-Κ της ΜΝ στη Νέα Μάκρη. Το ίδιο και ο µικρός σωρός από σπασµένα ή 
θρυµµατισµένα κελύφη πάνω στις στάχτες της πρόχειρης πυράς 8-Ζ της ίδιας περιόδου, που 
βρισκόταν στον κλειστό χώρο 8-11 της εγκατάστασης αυτής (Παντελίδου-Γκόφα 1991, 87, 117). 

 
Τα έντοµα αποτελούν ένα ζωικό είδος, κατάλοιπα του οποίου δεν έχουν µέχρι σήµερα 

εντοπιστεί στις νεολιθικές εγκαταστάσεις του Αιγαίου. Αυτό οφείλεται µάλλον στην ιδιαίτερα 
ευαίσθητη φύση των καταλοίπων, και σε ταφονοµικές συνθήκες. ∆εν είναι, εποµένως, γνωστό 
αν αποτελούσαν µέρος του διαιτολογίου των ανθρώπων αυτής της περιόδου. 
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Αρχαίες γραπτές πηγές αναφέρονται στην κατανάλωση ακρίδων3, καθώς και τζιτζικιών 
(τέττιξ), τόσο ως νύµφες όσο και ως έντοµα, στην Αρχαία Ελλάδα. Το θηλυκό τζιτζίκι (κερκώπη) 
εθεωρείτο, µάλιστα, νοστιµότερο όταν είχε αυγά. Φαίνεται όµως πως τέτοιες διατροφικές 
συνήθειες δεν έχαιραν µεγάλης εκτίµησης και συνδέονταν περισσότερο µε τις φτωχότερες 
κοινωνικές τάξεις (Dalby 2000, 43, 106, 386). Στη Μεσόγειο, έτρωγαν έντοµα, κυρίως νύµφες 
τζιτζικιών και στους πρώιµους ιστορικούς χρόνους. Ακρίδες κατανάλωναν επίσης οι Ασσύριοι 
και οι Αιθίοπες (Brothwell & Brothwell (1969) 1998, 70). 

Τα έντοµα έχουν σχεδόν την ίδια θρεπτική αξία µε το κόκκινο κρέας και τα πουλερικά, 
µε µόνο ίσως µειονέκτηµα τον σκληρό εξωτερικό σκελετό τους, που αποτελείται από χιτίνη, µια 
ουσία που δεν µπορεί να αφοµοιώσει ο ανθρώπινος οργανισµός. Η λύση στο συγκεκριµένο 
πρόβληµα είναι η κατανάλωση των εντόµων όταν αυτά βρίσκονται στο στάδιο της προνύµφης. 
Τυχόν µύκητες, ιοί και βακτηρίδια που ζουν πάνω στα έντοµα µπορούν να καταστραφούν µε την 
όπτηση, που τα απαλλάσσει επιπλέον από τα αγκάθια και τις τρίχες.  

Άνθρωποι σε όλη τη γη θεωρούν κατάλληλα για τροφή τις ακρίδες, τους γρύλους, τα 
µυρµήγκια, τους τερµίτες, τα σκαθάρια, τις κάµπιες, τις προνύµφες ακόµη και τους σκορπιούς4. 
Σε ορισµένες µάλιστα κοινωνίες της Αφρικής, τα έντοµα συναγωνίζονται τα σπονδυλωτά ως 
πηγή ζωικών πρωτεϊνών και λίπους. Προτιµώνται σε περιβάλλοντα όπου σπανίζουν οι άλλες 
ζωικές πρωτεΐνες, και εκεί που µπορούν να συλλεχθούν εύκολα ή είναι πολλά και µεγάλα 
(Harris 1989, 172, 189). Οι Ινδιάνοι της Βόρειας Αµερικής µάζευαν µια µεγάλη ποικιλία 
εντόµων. Ξέραιναν, εξάλλου, και αποθήκευαν ακρίδες και προνύµφες σκόρων για τον χειµώνα, 
όταν όλα τα διατροφικά είδη σπάνιζαν. Το σκουλήκι palmiste καταναλώνεται στη µεσηµβρινή 
Ασία και τη Βραζιλία (Leroi-Gourhan (1945) 1973, 174). Ενώ οι αρχαίοι Μεξικάνοι έπλαθαν τις 
γαλέτες από καλαµπόκι µαζί µε ένα είδος µύγας, της οποίας µάλιστα τα αυγά χρησίµευαν και 
στην κατασκευή ενός τυριού. Η κατανάλωση των εντόµων έχει µεγάλη διατροφική σηµασία και 
για τους κατοίκους της ζούγκλας του Αµαζονίου, ιδιαίτερα για τις γυναίκες που έχουν συνήθως 
µικρότερη πρόσβαση σε ζωικές τροφές από ό,τι οι άντρες. Ο Harris (1989, 168) υποστηρίζει πως 
στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες τα έντοµα δεν καταναλώνονται όχι επειδή είναι βρώµικα και 
αηδιαστικά αλλά, αντίθετα, ότι θεωρούνται βρώµικα και αηδιαστικά επειδή ακριβώς δεν 
καταναλώνονται. 

 
Οι µέλισσες αποτελούν ένα εξαιρετικά πολύτιµο είδος εντόµου. Οι προνύµφες των 

µελισσών θεωρούνται ιδιαίτερα εύγεστες από πολλούς λαούς. Ενώ, το µέλι αποτελεί, ίσως, την 
πλουσιότερη διατροφική πηγή ενέργειας. Οπωσδήποτε, οι άνθρωποι δεν περίµεναν τη 
µελισσοκοµική τέχνη για να αρχίσουν να το εκτιµούν, αλλά το κατανάλωναν διαχρονικά και 
άγριο, συχνά µαζί µε την κηρήθρα, ή το χρησιµοποίησαν για την παρασκευή ποτών και ως 
συντηρητικό τροφών. 

Πέραν της σπουδαίας διατροφικής αξίας του, το µέλι θεωρείται ακόµη και σήµερα 
σύµβολο ευζωίας και πλούτου. Μελωµένα γλυκίσµατα παρασκευάζονται στον ελλαδικό χώρο 
στις µεγάλες γιορτές, ενώ µε µέλι αλείφονται τα γαµήλια ψωµιά αλλά και οι τηγανίτες που 
µοιράζονται για τη συγχώρεση των νεκρών. 

Η παλαιότερη, ίσως, απεικόνιση συλλογής άγριου µελιού βρίσκεται σε βραχογραφία από 
τη µεσολιθική θέση Guevas de la Araňa της νότιας Ισπανίας (εικ. 12). Οι Αιγύπτιοι διέθεταν 
µελίσσια από τα τέλη της 3ης χιλιετίας π.Χ5. Η πρωιµότερη πιθανή κυψέλη που βρέθηκε στον 
ελλαδικό χώρο, θεωρείται ότι προέρχεται από το Ακρωτήρι της Θήρας (Dalby 2000, 80). 

                                                 
3 Ο Αριστοφάνης αναφέρει την κατανάλωση ακρίδων («∆ηµότες των Αχαρνών», στ. 1116-1120). 
4 Ο σκορπιός είναι ιδιαίτερα χρήσιµος στην Αφρική, όχι µόνο ως διατροφικό είδος αλλά και για το δηλητήριό του 
που χρησιµοποιείται ως φάρµακο. 
5 Παραστάσεις στον Ναό του Ήλιου του Niuserre της 5ης ∆υναστείας, κοντά στο Abusir, και τοιχογραφίες από 
τάφους στις Θήβες της 18ης, 19ης και 26ης ∆υναστείας δείχνουν διάφορα στάδια της παραγωγής και συλλογής µελιού 
(Χριστοδούλου 1997, 358). 



 
 
 
 
 

43

Στο νεολιθικό Αιγαίο, δεν υπάρχουν βεβαιωµένες ενδείξεις για µελισσοκοµικές 
πρακτικές, χωρίς αυτό να σηµαίνει, πως το µέλι ήταν άγνωστο. Σε ένα µικρό ιδιόµορφο αγγείο 
από το Σέσκλο, ο Τσούντας (1908, 274, εικ. 198) απέδωσε χρήση σχετική µε το κάπνισµα του 
µελισσιού για τη συλλογή µελιού. Το σκεύος είναι σφαιρικό µε ευρύ λαιµό, µια λαβή και στην 
κοιλιά αντιδιαµετρικά της λαβής ένα πλατύ στρογγυλό άνοιγµα. Φέρει πολλές µικρές οπές από 
τις οποίες θα έβγαινε ο καπνός από το κάψιµο κοπριάς στο εσωτερικό του (εικ. 13). Η Μ. 
Παντελίδου-Γκόφα (1997, 106) θεωρεί, επίσης, πιθανή τη µελισσοκοµική δραστηριότητα κατά 
τη Νεολιθική στο Αιγαίο, και ακόµη την ύπαρξη κυψελών κατασκευασµένων από ψάθα. 

Είναι όµως επίσης πιθανό, το πολύτιµο αυτό γλυκαντικό –το πρωιµότερο που διέθεταν οι 
άνθρωποι- να συλλεγόταν από άγρια µελίσσια, χωρίς εξειδικευµένα εργαλεία. Χαρακτηριστική 
είναι η τακτική των Βουσµάνων (!Kung) της ερήµου Καλαχάρι, που κάπνιζαν τα άγρια µελίσσια 
µε ξεραµένη κοπριά βοοειδών, την οποία έκαιγαν και στη συνέχεια φυσούσαν τον καπνό προς 
τη φωλιά. 

 

Ένα ακόµη διατροφικό είδος που πολύ δύσκολα σώζεται στις ανασκαφικές µαρτυρίες 
είναι τα αυγά, που µπορεί να προέρχονται από µια µεγάλη ποικιλία πτηνών ή ακόµα από 
χελώνες και είναι ιδιαίτερα θρεπτικά (Brothwell & Brothwell (1969) 1998, 199). Εδώδιµα και 
πολύ θρεπτικά είναι επίσης, τα αυγά των ψαριών. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, κάποια είδη της 
ιχθυοπανίδας προτιµώνται διαχρονικά να αλιεύονται κατά την περίοδο της αναπαραγωγής τους. 

Μέχρι σήµερα δεν έχουν αναφερθεί κατάλοιπα αυγών από νεολιθικές εγκαταστάσεις του 
Αιγαίου. Έχει υποστηριχθεί, όµως, πως ένα περίαπτο από µεγάλο θαλάσσιο όστρεο που βρέθηκε 
στη Θεσσαλία (Συλλογή Κ. Χουλιάρα) αναπαριστά αυγό, και µάλιστα σε φυσικό µέγεθος 
(Κυπαρίσση-Αποστολίκα 2001, 68). 

1.1.3 Ιχθυοπανίδα 
∆ιατροφικά είδη που προέρχονταν από το υδάτινο περιβάλλον, όπως ψάρια, µαλάκια, 

οστρακόδερµα κ.λπ., αποτελούσαν σηµαντική τροφή, ιδιαίτερα για τους περισσότερους 
νεολιθικούς κατοίκους των παραθαλάσσιων εγκαταστάσεων ή εκείνων που βρίσκονταν κοντά σε 
λίµνες και ποταµούς. 

Εικ. 12. Μεσολιθική βραχογραφία συλ-    Εικ. 13. Αγγείο µε οπές πιθανόν για το «κάπνισµα» των µελισσών 
λογής µελιού στην Ισπανία (Ehrenberg      (Τσούντας 1908, 274, εικ. 198). 
(1989) 1992, 56, εικ. 12). 
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Τα αρχαιολογικά δεδοµένα είναι όµως και πάλι περιορισµένα, γεγονός που οφείλεται 
ενδεχοµένως στις ελλιπείς ανασκαφικές µεθόδους και στα εδαφολογικά χαρακτηριστικά των 
νεολιθικών θέσεων, που δεν διευκολύνουν πάντα τη διατήρηση των εύθρυπτων και µικρού 
µεγέθους οστών και κελυφών (εσωτερικών ή εξωτερικών) της ιχθυοπανίδας. Από τα ψάρια, για 
παράδειγµα, εκείνα που συνήθως σώζονται είναι οι σπόνδυλοι (εικ. 14), τα βράγχια και οι ουρές. 
Σε αυτόν το λόγο οφείλεται, κατά την Α. Αλµατζή (2002, 137), και η µειωµένη παρουσία των 
ιχθυοφαγικών καταλοίπων στο ∆ισπηλιό, και όχι στην περιορισµένη κατανάλωση των λιµναίων 
ψαριών. 

Ο κύριος όγκος της νεολιθικής αλιευτικής παραγωγής προερχόταν, όσο γνωρίζοµε, από 
τη θάλασσα. Τα είδη των ψαριών που εντοπίζονται συχνότερα στις εγκαταστάσεις του Αιγαίου 
είναι ο τόννος (Thunnus euthynnus), το µαγιάτικο (Thunnus vulgaris), ο κολιός (Scomber 

scombrus), η τσιπούρα (Hrysophrys aurata) και η πέρκα (Polyprion cernium) (Καραλή 1998β, 
196-197, Τρανταλίδου 1996, 101).  

Η αλιευτική δραστηριότητα παρουσιάζεται γενικά µειωµένη ιδιαίτερα κατά την ΑΝ και 
ΜΝ, σε αντίθεση µε τη Μεσολιθική περίοδο. Σε ορισµένες τουλάχιστον µεσολιθικές 
εγκαταστάσεις, η αλιεία ήταν εντατική. Στο Φράγχθι, για παράδειγµα, τα ψάρια αποτελούσαν 
πολύ σηµαντικό µέρος της ανθρώπινης δίαιτας µόνο κατά τη διάρκεια της Μεσολιθικής 
περιόδου, µε τον τόννο να αποτελεί το 95% των οστών των ψαριών (Jacobsen 1984, 307). Οι 
διατροφικές προτιµήσεις φαίνεται ότι άρχισαν να αλλάζουν µε το ξεκίνηµα της Νεολιθικής και 
τη στροφή προς µια γεωργο-κτηνοτροφική οικονοµία (Jacobsen 1969α, 127). 

Ανάλογα είναι και τα ανασκαφικά δεδοµένα από το Σπήλαιο του Κύκλωπα στα Γιούρα 
της Αλοννήσου, που κατοικήθηκε στα τέλη της Μεσολιθικής και σε όλες τις φάσεις της 
Νεολιθικής περιόδου. Στο χαµηλότερο στρώµα, της ΑΚΝ, που ανασκάφθηκε στην είσοδο του 
σπηλαίου, εντοπίστηκαν εκατοντάδες όστρεα µαζί µε πλήθος οστών ψαριών, ζώων και ένα είδος 

Εικ. 14. Οστά ιχθύων της ΑΝ και ΝΝ από το σπήλαιο του Κύκλωπα, το σπήλαιο 
Αλεπότρυπα και τη νησίδα Σάλιαγκος (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 235, πίν. 54). 
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σαλιγκαριού, που δεν ζει πλέον στο νησί. Σε αυτό το στρώµα βρέθηκαν, επίσης, οστέινα 
αγκίστρια δύο τύπων, που θεωρούνται σπανιότατα ή ακόµη και µοναδικά στον ελλαδικό χώρο. 
Η οικονοµία των, µάλλον εποχικών, κατοίκων του σπηλαίου στη Μεσολιθική και ΑΚΝ περίοδο 
φαίνεται ουσιαστικά στραµµένη στη θάλασσα. Ίσως πρόκειται για οµάδες αλιέων που 
προέρχονταν από γειτονικά νησιά και ψάρευαν, κυρίως το φθινόπωρο, διάφορα τοννοειδή που 
και σήµερα ακόµη περνούν από την περιοχή. Στην ΑΝ, η χρήση του σπηλαίου ελαττώνεται, ενώ 
έντονη δραστηριότητα ξεκινά και πάλι στην αρχή της ΜΝ. Οι αλιευτικές όµως δραστηριότητες 
εµφανίζονται τότε µειωµένες, και η κτηνοτροφία έπαιζε τον σηµαντικότερο ρόλο. Στη ΝΝ, η 
κτηνοτροφία παρουσιάζει µεγάλη άνοδο, ενώ δεν εντοπίζονται πια παρά λίγα όστρεα (Σάµψων 
1997α, 691, 1998α, 73-74, 2001, 714). 

Η αλιεία φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο (µε την οικονοµία πάντα να στηρίζεται στην 
γεωργία και την κτηνοτροφία) σε νεολιθικές εγκαταστάσεις των ∆ωδεκανήσων, όπως στο 
Κούµελο Αρχαγγέλου και Λαφτήρα στη Ρόδο, στο Παρθένι στη Λέρο όπου το φυσικό ανάγλυφο 
και περιβάλλον (κλειστοί κόλποι, βραχώδεις λόφοι κοντά στη θάλασσα κ.λπ.) ευνοούν αυτή τη 
δραστηριότητα (Σάµψων 1987, 120-122). Το ίδιο και στις Κυκλάδες. Στον Σάλιαγκο της ΝΝ 
έχουν έρθει στο φως πολλά οστά µεγάλων κυρίως ψαριών, ακόµη και φάλαινας (Renfrew 1968, 
119). Αξίζει να σηµειωθεί πως µεγάλος αριθµός οστών από τον απορριµµατικό λάκκο Α, 
ανήκουν στον τόννο, που φαίνεται πως ήταν, αν και µόνο εποχιακά, από τον Ιανουάριο έως τον 
Απρίλιο, πολύ σηµαντικός για τη διατροφή των νεολιθικών κατοίκων της εγκατάστασης. Τον 
υπόλοιπο χρόνο, θα πρέπει να αλίευαν άλλα είδη, όπως η πέρκα, οστά της οποίας επίσης 
εντοπίστηκαν στα ζωικά κατάλοιπα του οικισµού. Ενδεικτικό είναι πως εδώ δεν βρέθηκαν 
εργαλεία σχετικά µε την αλιεία (αγκίστρια κ.λπ.), που ειδικά για το συγκεκριµένο είδος είναι 
ιδιαίτερα επίπονη. Πιθανόν, οι αλιείς οδηγούσαν τα ψάρια σε αβαθή νερά και εκεί τα σκότωναν 
µε βέλη και καµάκια µε τις χαρακτηριστικές αιχµές από οψιανό των τύπων του Σάλιαγκου ή 
ακόµη µπορεί να χρησιµοποιούσαν και δίκτυα (Evans & Renfrew 1968, 78-79, Ζάχος 1996, 85, 
119).  

Μικρότερης κλίµακας κατανάλωση 
ιχθυοπανίδας διαπιστώνεται και σε άλλες 
νεολιθικές εγκαταστάσεις, όπως η Αλεπότρυπα 
στο ∆ιρό Μάνης (Παπαθανασόπουλος 1996β, 
83), τα Γιαννιτσά (Χρυσοστόµου 1989, 121), οι 
Σιταγροί (Bökönyi 1986, 95), η Νέα Νικοµήδεια 
(Rodden 1962, 272), η Λέρνα (Angel 1971, 84), 
η Θεόπετρα (Kyparissi-Apostolika 1994, 106), 
το Σέσκλο (Wijnen 1981, 50) και αλλού. Στον 
οικισµό ∆ήµητρα της Μακεδονίας, οι σπόνδυλοι 
των ψαριών ανήκαν κυρίως σε ποταµίσια είδη 
(Γραµµένος 1997, 325). 

Ιδιαίτερη είναι, ίσως, η περίπτωση της 
Φτελιάς στη Μύκονο, κατά τη ΝΝ, όπου τα οστά 
των ψαριών ήταν λίγα για παραθαλάσσιο 
οικισµό. Ο Σάµψων (1987-1997, 7) υποστηρίζει 
ότι οι κάτοικοι ήταν πιθανόν προσανατολισµένοι 
στη γεωργία, την κτηνοτροφία και το κυνήγι, αν 
και βρέθηκαν αρκετές αιχµές που πιθανόν 
ανήκαν σε καµάκια (Sampson 2002, 153). 

Ψάρια αποδίδονται τέλος, σε κοσµήµατα 
(εικ. 15) από οικισµούς που βρίσκονται κοντά σε 

θάλασσα ή ποτάµια. Τέτοια έχουν βρεθεί στο 
Σέσκλο και τα Πευκάκια στην περιοχή της 
Μαγνησίας (Κυπαρίσση-Αποστολίκα 2001, 62-

Εικ. 16. Θαλάσσια όστρεα από τις Καλυθιές 
(Σάµψων 1987, πίν. 23α, β). 
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63). 
 
Σχετικά µε το µαλακολογικό υλικό (εικ. 16) αυτό ήταν µέχρι σχετικά πρόσφατα τελείως 

παραµεληµένο, διότι δεν του αποδιδόταν ιδιαίτερη σηµασία ως πηγής πληροφοριών. Ωστόσο, τα 
όστρεα αποδεικνύονται συχνά σοβαρά ενδεικτικά στοιχεία για το αρχαιοπεριβάλλον, τον τρόπο 
ζωής, τις ιδέες και πίστεις των ανθρώπων. Εντοπίζονται πολύ συχνά σε νεολιθικές θέσεις του 
Αιγαίου, και φαίνεται πως χρησιµοποιήθηκαν όχι µόνο ως διατροφικά είδη, αλλά και στην 
κατασκευή εργαλείων, αντικειµένων κόσµησης ή ακόµη και ως δολώµατα για την αλιεία άλλων 
θαλάσσιων οργανισµών. 

Τα συµπεράσµατα από τη µελέτη του υλικού αυτού είναι πολύ σηµαντικά για τη δίαιτα. 
∆είχνουν ποια µαλάκια προτιµούσαν οι άνθρωποι και σε ποιο ποσοστό, αν κατανάλωναν όλα τα 
είδη που έβρισκαν ή µόνο όσα επέλεγαν. Τα µαλάκια είναι ίσης θρεπτικής αξίας µε το κρέας και 
φαίνεται ότι οι προϊστορικοί άνθρωποι εκµεταλλεύτηκαν, κατά περιόδους και περιοχές, την 
ευκολία της συλλογής τους (εικ. 17). Αξίζει να σηµειωθεί ότι το καθαρό βάρος του βρώσιµου 
µέρους των µαλακίων είναι κατά µέσο όρο 10 γραµµάρια, ενώ η χηµική τους σύνθεση είναι 
82,6% νερό, 8,25% αζωτούχες ουσίες, 1,79% ανόργανα συστατικά, 1,72% λίπη και 6,10% µη 
αζωτούχες εκχυλισµατικές ουσίες (Καραλή 2002, 750). Έτσι, η αφθονία τους στα µέρη όπου 
µπορούν να συλλεχθούν, είναι εξίσου σηµαντική µε την παρουσία οποιουδήποτε άλλου ζώου. 

Ωστόσο, για να υπάρχει ικανοποιητική ποσότητα θρεπτικής ύλης απαιτείται µεγάλη 
ποσότητα µαλακίων και επίσης, αρκετός χρόνος για τη συλλογή τους. Είναι πιθανόν ότι µε την 
ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, η προτίµηση των ανθρώπων στα µαλάκια ως βασικού µέρους της 
δίαιτας µειώνεται. Σε περιόδους ή σε τόπους όπου σπανίζουν άλλα είδη τροφής όµως, τα 
µαλάκια αποτελούσαν το κύριο διατροφικό είδος ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις 
(Καραλή-Γιαννακοπούλου 1986, 57-58, Καραλή 1998α, 109, Χουρµουζιάδης 1981, 40). 

Στη Νεολιθική περίοδο στο Αιγαίο φαίνεται να συλλέγονται, κυρίως, όσα όστρεα ζουν 
στα βράχια ή σε µικρό βάθος και είναι εποµένως ορατά από την επιφάνεια, ενώ εκείνα που 
βρίσκονταν µέσα στην άµµο ή σε βαθιά νερά και 
χρειάζονται ειδικά εργαλεία δεν βρίσκονται 
συχνά στις ανασκαφές (Σάµψων 1988-1989, 66). 
Ωστόσο, µαρτυρείται και η παρουσία ειδών που 
ζουν σε µεγάλα βάθη, όπως τα Tonna galea και 
Tritonium noodiferum Lamarck, τα οποία 
εντοπίστηκαν στην Αλεπότρυπα ∆ιρού Μάνης, 
και είναι, όπως υποστηρίζει η Καραλή (1998α, 
110), ενδεικτικά αλιείας µε βάρκες ή ύπαρξης 
έµπειρων δυτών. 

Σηµαντική θρεπτική αξία έχουν τα δίθυρα, 
όπως τα Cardium ή Cerastoderma edule 
(καδρίτες, καρδιές ή µεθύστρες) και η Arca noae 
(καλόγνωµη). Αυτά θεωρούνται µεν σήµερα 
κακόγευστα, βρίσκονται όµως σε πολλές 
αρχαιολογικές θέσεις και είχαν ενδεχοµένως 
χρησιµοποιηθεί στη διατροφή αφού, ιδιαίτερα το 
δεύτερο είδος, ήταν ακατάλληλο για κοσµήµατα. 
Ακόµη, η Pinna nobilis (Πίννα), ένα όστρεο µε 
µεγάλο κέλυφος που φτάνει τα 0,090 µ., 
καταναλώνεται ακόµη και σήµερα, αν και το ίδιο 

το µαλάκιο που περιέχει είναι απογοητευτικά 
µικρό. 

Σε αιγαιακές εγκαταστάσεις της 
Νεολιθικής περιόδου, συνηθέστερο είδος είναι 

Εικ. 17. Θαλάσσια όστρεα της Νεολιθικής 
περιόδου (Παντελίδου-Γκόφα 1997, 109, εικ. 
84).
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η πεταλίδα (Patella coerulea και Patella vulgate). Στο Κούµελο στον Αρχάγγελο Ρόδου 
(Σάµψων 1987, 76) οι πεταλίδες αποτελούν το 98% του συνόλου των όστρεων, γεγονός που 
ίσως οφείλεται στον εύκολο τρόπο συλλογής τους, που δεν απαιτεί επιδεξιότητα, ούτε ειδικά 
εργαλεία. Μεγάλος αριθµός πεταλίδων βρέθηκαν, επίσης, στο Παρθένι της Λέρου (Σάµψων 
1987, 91), στο Κάστρο της Αλιµνιάς, στα ∆ωδεκάνησα (Σάµψων 1987, 79-80, 85), στα 
Πελεκητά της Ζάκρου στην Κρήτη (∆αβάρας 1979, 404) και αλλού. Αξίζει να σηµειωθεί, πως τα 
περισσότερα από τα δέκα όστρεα πεταλίδων που βρέθηκαν στη Σκοτεινή Θαρρουνίων, σώζονται 
σχεδόν ακέραια, µε ένα µικρό µόνο σπάσιµο στην περιφέρεια, που προήλθε από αιχµηρό 
εργαλείο, στην προσπάθεια αποκόλλησής τους από τα βράχια (Καραλή 1993, 371). 

Ακολουθούν σε σειρά προτίµησης το στρείδι (Ostrea edulis), το µύδι (Mytilus 
galloprovincialis), το µηλοκίδωνο (Glycimeris glycimeris), τα γαστερόποδα όπως, ο κοχλιός 
(Monodonda turbinate), η πορφύρα (Murex trunculus), η γυαλιστερή (Callista chione), το 
κυδώνι (Venus verrucosa) και άλλα. Η µελέτη του υλικού από τις ανασκαφές της Μεσηµεριανής 
και της Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκη αλλάζει όµως σηµαντικά αυτά τα δεδοµένα, δίνοντας 
διαφορετικές θέσεις στην προτίµηση ειδών, και συγκεκριµένα του στρειδιού (Ostrea edulis) και 
της αχιβάδας (Cardium edule), που φαίνεται να καταναλώθηκαν όσο πουθενά αλλού στον 
προϊστορικό ελλαδικό χώρο (εικ 18) (Καραλή 2002, 760). 

Όστρεα αλιεύονταν και σε ποτάµια και λίµνες που βρίσκονταν κοντά σε νεολιθικές 
εγκαταστάσεις, όπως είναι η ∆ήµητρα στη Μακεδονία (Karali-Yannacopoulou 1997, 201), όπου 
υπερτερεί σαφώς το λιµναίο-ποτάµιο είδος Unio pictorum, καθώς και η Σκοτεινή Θαρρουνίων 
(Καραλή 1993, 371), και το ∆ισπηλιό (Αλµατζή 2002, 137). 

 
Μέρος της νεολιθικής διατροφής αποτελούσαν πιθανόν και άλλα υδρόβια είδη, όπως η 

σουπιά (Sepia sp.) και το χταπόδι (Octopus v.) που αλιεύονται σε σχετικά µικρά βάθη. Στο 
σπήλαιο Μιαµού στην Κρήτη, αναγνωρίστηκαν κατάλοιπα καβουριού (Carcinus spp.) και 
αστακού (Palinuridae spp.) (Ζώης 1973, 183, Vickery 1936, 18), ενώ στο νησάκι Γυαλί δίπλα 
στη Νίσυρο εντοπίστηκε τµήµα από δαγκάνα καβουριού (Σάµψων 1988α, 30). Ακόµη, στο 
σπήλαιο Καλυθιές βρέθηκαν κατάλοιπα οστρακόδερµων, των οποίων δυστυχώς η κατάσταση 
είναι τέτοια που δεν µπορούν να αναγνωριστούν, εκτός από τις δαγκάνες δύο ειδών καβουριού 
(Halstead & Jones 1987, 137). 

Πολύ σηµαντικό ρόλο έπαιξε η θάλασσα και στη διατροφή των κατοίκων της νησίδας 
Σάλιαγκου, κοντά στην Αντίπαρο, κατά τη ΝΝ. Εκτός από την αλιεία όστρεων (35 είδη, µεταξύ 
των οποίων και πολλές πεταλίδες, καλόγνωµες, πίνες, πορφύρες και αχιβάδες, οι οποίες µάλιστα 
θα πρέπει να συλλέχθηκαν ζωντανές, αφού οι θύρες είναι σε πολύ καλή κατάσταση), φαίνεται 
ότι καταναλωνόνταν επίσης οστρακόδερµα, αχινοί (Paracentrotus lividus) και κεφαλόποδα 
(καλαµάρια) (Evans & Renfrew 1968, 80, 123-128). Στο Σέσκλο, τέλος, εντοπίστηκαν 
κατάλοιπα καβουριών του γλυκού νερού, που είχαν αλιευτεί στο ποτάµι (Wijnen 1981, 50). 

 

1.2 Αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα σε νεολιθικές εγκαταστάσεις στο Αιγαίο 
Η φυτική τροφή, άγρια στη διάρκεια της Παλαιολιθικής και Μεσολιθικής περιόδου και 

καλλιεργηµένη στη Νεολιθική, αποτέλεσε βασικότατο διατροφικό παράγοντα. Λόγω του 
φθαρτού τους όµως χαρακτήρα, πολλά φυτικά κατάλοιπα δεν διατηρούνται εύκολα. 
Αναγνωρίζονται, όπως σηµειώθηκε ήδη (βλ. παραπάνω σελ. 29-30), κυρίως, µε τη µορφή 
απανθρακωµένων ή απολιθωµένων καρπών και σπόρων. Πολλά δείγµατα θα πρέπει εξάλλου να 
χάθηκαν στην αρχαιότητα, γιατί για παράδειγµα καταναλώθηκαν ή χρησιµοποιήθηκαν στη 
σπορά. Με αποτέλεσµα, πολύ συχνά να υποβιβάζεται, ο ρόλος τους στην αρχαία δίαιτα, ιδίως 
εκείνη των νεολιθικών κοινωνιών του Αιγαίου (Ehrenberg (1989) 1992, 82, Κυπαρίσση-
Αποστολίκα 2001, 40-41). 

Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι η ύπαρξη και µόνο αρχαιοβοτανικού υλικού σε µια 
εγκατάσταση δεν σηµαίνει απαραίτητα και τη χρήση ή την κατανάλωση κάποιων ειδών από τους 



 
 
 
 
 

48

κατοίκους της, αφού αυτό µπορεί να έχει µεταφερθεί τυχαία, για παράδειγµα, µε τον αέρα, µε τα 
ζώα κ.λπ. Η παρουσία, δηλαδή, των φυτικών καταλοίπων στα δείγµατα που εξετάζονται 
πληροφορούν µεν για τα είδη που έφτασαν κάποια στιγµή στην εγκατάσταση, χωρίς όµως να 
δίνουν πάντοτε σαφείς πληροφορίες για το ρόλο που αυτά έπαιξαν εκεί. Αφού θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν µε ποικίλους τρόπους, η χρήση τους στην ανθρώπινη διατροφή πρέπει να 
αναζητηθεί σε συνδυασµό µε τις αρχαιολογικές τους συνάφειες και ενδείξεις κάποιας ιδιαίτερης 
φροντίδας, όπως η επεξεργασία ή η αποθήκευσή τους (Valamoti 1999, 136, Βαλαµώτη 1992, 
179, 1997, 271). Πράγµατι, πολλά είδη φυτών που ανιχνεύονται αρχαιολογικά είχαν πιθανόν 
χρησιµοποιηθεί ως ζωοτροφή, καύσιµη ύλη, στα δοµικά και κατασκευαστικά υλικά ή για 
φαρµακευτική και καλλωπιστική χρήση. 

Εξάλλου, πολλοί καρποί που καταναλώνονται σήµερα ήταν άγνωστοι στην προϊστορική 
περίοδο. Τέτοιοι είναι η πατάτα, το ρύζι, η ζάχαρη, το καλαµπόκι, ο καφές, η ντοµάτα, η 
µελιτζάνα, η πιπεριά, η µπάµια, τα εσπεριδοειδή, το κακάο και άλλα, που εισήχθησαν αργότερα 
στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο (Μότσιας 1983, 9). 

1.2.1 ∆ηµητριακά 
Η νεολιθική οικονοµία του ελλαδικού χώρου βασίστηκε κυρίως σε τρία είδη 

καλλιεργηµένων δηµητριακών: στο µονόκοκκο και δίκοκκο σιτάρι6 (Triticum monococcum/ 
dicoccum) και στο κριθάρι (Hordeum vulgare). 

Το µονόκοκκο (εικ. 19, 20:α) και δίκοκκο σιτάρι ανήκουν στα ντυµένα σιτηρά, εκείνα 
δηλαδή που ο σπόρος περικλείεται σε λέπυρα. Ο προσδιορισµός του κάθε είδους βασίζεται στα 
µορφολογικά χαρακτηριστικά του, και είναι συχνά δύσκολος, κυρίως λόγω της κακής 
διατήρησης των δειγµάτων που συλλέγονται από τα νεολιθικά στρώµατα (π.χ. σπόροι 
θρυµµατισµένοι ή παραµορφωµένοι λόγω της απανθράκωσης (βλ. και παραπάνω σελ. 14). 

Έτσι, στον οικισµό Μαγούλα Μπαλωµένου της Βοιωτίας οι σπόροι και τα σταχύδια που 
διασώθηκαν προέρχονται αποκλειστικά από µονόκοκκο σιτάρι. 
∆εν είναι όµως γνωστό αν αυτό οφείλεται στις συνθήκες 
διατήρησης του δείγµατος ή σε αντίστοιχη προτίµηση των 
κατοίκων του οικισµού. Εάν ίσχυσε το δεύτερο, πρόκειται για 
τη µοναδική γνωστή ένδειξη από τον νεολιθικό ελλαδικό χώρο 
για µια τόσο έντονη εξειδίκευση της καλλιέργειας και της 
παραγωγής. Στη Σταυρούπολη, το µονόκοκκο σιτάρι 
απαντάται σε σπόρους και σε λέπυρα, σε λίγο µεγαλύτερες 
ποσότητες από ό,τι τα άλλα δηµητριακά. Ένα δείγµα 
απαρτίζεται µάλιστα µόνο από σπόρους του µονόκοκκου 
είδους, σε ικανή ποσότητα (Μαργαρίτη 2002, 817, 
Τρανταλίδου 1996, 97). Αξίζει ακόµη να σηµειωθεί πως, στη 
Θεόπετρα βρέθηκαν σπόροι άγριου µονόκοκκου σιταριού, η 
απουσία του οποίου από τα νεολιθικά στρώµατα του 
ελλαδικού χώρου υπήρξε ως τώρα βασικό επιχείρηµα για την 
υπόθεση της εισαγωγής της γεωργίας από την Εγγύς Ανατολή 
(Μαγκαφά 2000, 136). 

∆ίκοκκο σιτάρι ανιχνεύεται στην πλειονότητα των 
οικισµών, ιδιαίτερα σε εκείνους της ΑΝ. Στη Θεσσαλία της 
ΝΝ εµφανίζεται συχνότερα από τα άλλα είδη, πιθανόν λόγω 
του µεγάλου τοπικού κάµπου ή ίσως και γιατί αποφλοιώνεται ευκολότερα από το µονόκοκκο 
(Σάµψων 1993, 271). Το είδος αυτό είναι το σύνηθες και σε στρώµατα της ΝΝ στη ∆ήµητρα, 
γεγονός που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι πρόκειται για µια από τις ελάχιστες αιγαιακές 

                                                 
6 Η κυριαρχία των ντυµένων σιτηρών έναντι των γυµνών χαρακτηρίζει τη Νεολιθική περίοδο της Νότιας Ευρώπης 
(Μαργαρίτη 2002, 817). 

Εικ. 19. Σχεδιαστική 
απεικόνιση άγριου και 
ήµερου µονόκοκκου 
σιταριού (Ehrenberg (1989) 
1992, 79, εικ. 20). 
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εγκαταστάσεις, όπου έγινε κοσκίνισµα όλου του χώµατος της ανασκαφής (Γραµµένος 1997, 
339). 

Άλλα είδη σιταριού, που βρίσκονται όµως σε µικρές συνήθως ποσότητες και σποραδικά 
σε νεολιθικές εγκαταστάσεις, είναι το µαλακό και το σκληρό σιτάρι (Triticum aestivum, 
Triticum durum), καθώς και το σιτάρι σπέλτα (Triticum spelta). Τα πρώτα εµφανίζονται ήδη 
στην ΑΚΝ περίοδο στην Κνωσό, σε µάζα απανθρακωµένων σπόρων, το µεγαλύτερο ποσοστό 
των οποίων ανήκαν σε µαλακό σιτάρι αρτοποιίας (Triticum aestivum), µε σχετικά µικρή 
ανάµειξη άλλων σπόρων (Ζώης 1973, 76). Ενώ από τη ΜΝ τα ίδια εντοπίζονται σε 
εγκαταστάσεις τόσο του βόρειου όσο και του νότιου ελλαδικού χώρου, όπως η Σκοτεινή 
Θαρρουνίων, το Σέσκλο, το ∆ιµήνι, τα Σέρβια και οι Σιταγροί (Renfrew 1973, 162, Βαλαµώτη 
1991-1992, 453, Γραµµένος 1997, 342, Τρανταλίδου 1996, 97). 

Το σιτάρι σπέλτα εµφανίζεται, κατά τη Βαλαµώτη (1994, 46), στην Εποχή του Χαλκού. 
Κατάλοιπά του, όµως, στο ∆ισπηλιό (Μαγκαφά 2002, 119), και τη Θεόπετρα (Μαγκαφά 2000, 
136) επιβεβαιώνουν την παρουσία του ήδη από τη Νεολιθική περίοδο. 

Το δίστοιχο κριθάρι (Hordeum distichon) φαίνεται να καλλιεργείται κυρίως σε 
εγκαταστάσεις της ΑΝ, για παράδειγµα στο Σουφλί Μαγούλα, το Σέσκλο, τη Νέα Νικοµήδεια, 
τα Σέρβια, το Φράγχθι, την Ελάτεια και την Κνωσό. Τείνει να αντικατασταθεί από τον 
εξάστοιχο τύπο (Hordeum Vulgare) µόλις κατά τη ΝΝ, που είναι ωστόσο διαδεδοµένο κυρίως 
στις περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Σπόροι του καρπού αυτού ανιχνεύθηκαν στην 
Άργισσα της ΑΝ (Τρανταλίδου 1996, 97). Θα πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι η διάκριση του 
δίστοιχου από το εξάστοιχο είδος δεν είναι πάντα δυνατή· και ότι το κριθάρι σπάνια βρίσκεται 
στα δείγµατα µόνο του, και σε µεγάλες ποσότητες. Εθνογραφικές µελέτες έχουν δείξει την κοινή 
καλλιέργεια του κριθαριού και του σιταριού στην ελληνική ύπαιθρο. Μπορεί, λοιπόν, η 
ανάµειξη στα προϊστορικά δείγµατα να οφείλεται σε µια τέτοια πρακτική ή ακόµη και σε 
µετέπειτα δραστηριότητες, που έλαβαν χώρα µετά το θέρισµα, µέσα στον οικισµό. ∆εν µπορεί 
να αποκλειστεί και το ενδεχόµενο, όταν κριθάρι δεν εντοπίζεται σε µεγάλες ποσότητες, όπως 
στη Σταυρούπολη, αυτό να προοριζόταν για ζωοτροφή (Μαργαρίτη 2002, 818). 

Το κριθάρι φαίνεται να κερδίζει έδαφος κατά τη ΝΝ και ΤΝ, ιδιαίτερα στα νησιά των 
Κυκλάδων, εξαιτίας µάλλον της προσαρµοστικότητας και αντοχής του σε άνυδρα εδάφη, ενώ 
στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, όπου υπάρχουν εύφορες πεδιάδες συνεχίζει να προτιµάται το 
σιτάρι (Evans & Renfrew 1968, 77, Renfrew 1973, 149, Sampson 2002, 35, Γιαλούρη 1994, 61, 
Ζάχος 1996, 85, Σαρπάκη 1987, 153-154). Στις Καλυθιές της Ρόδου, όπου η καλλιεργήσιµη γη 
δεν επαρκεί για τις ετήσιες ανάγκες, το κριθάρι υπερισχύει και στα παλαιοβοτανικά δείγµατα, 
όσο και στις αποτυπώσεις σπόρων σε όστρακα (Σάµψων 1987, 57, 143, Σαρπάκη 1987, 153-
155). 

Άλλα δηµητριακά που ανιχνεύονται αρχαιολογικά είναι το κεχρί (Panicum mileaceum), η 
βρώµη (Avena sp.) και η σίκαλη (Secale cereale). Η τελευταία αναφέρεται µόνο κατά τη ΝΝ στο 
υλικό από τη Σκοτεινή Θαρρουνίων, και θα µπορούσε, κατά τον Σάµψων (1993, 271) να ήταν 
χρήσιµη όχι τόσο ως διατροφικό είδος αλλά ως υλικό για τη στέγαση πρόχειρων αποθηκευτικών 
χώρων και µαντριών. 

Σπόροι από κεχρί ανιχνεύθηκαν στην Άργισσα, τα Γιαννιτσά (Βαλαµώτη 1990, 177), και 
αποτυπώσεις τους βρέθηκαν στην κεραµεική της Σκοτεινής (Μαγκαφά 1993, 367). Στη 
Μαρµάριανη στη Θεσσαλία, τέτοιοι σπόροι βρέθηκαν σε µάζα (Τσούντας 1908, 360). 

Η άγρια βρώµη ήταν γνωστή στο Φράγχθι από το 10.000 π.Χ. Κατά το 6.000 π.Χ., µε 
την αρχή της Νεολιθικής περιόδου, το είδος αυτό εξαφανίζεται τελείως από τα εκεί δείγµατα. 
Πιθανόν οι σπόροι να είχαν πεταχτεί σε εξωτερικό χώρο ή τα φυτά να είχαν  ξεριζωθεί από τις 
καλλιέργειες ως αγριόχορτα-ζιζάνια (Hansen 1991, 163). Σε ήµερη µορφή, το δηµητριακό 
βρέθηκε σε επιχώσεις της ΑΝ στο Αχίλλειο (Renfrew 1989, 307). Ενώ, µικρή ποσότητά του, 
αναµεµιγµένη πιθανόν µε άλλα είδη, βρέθηκε επίσης σε στρώµα της ΝΝ στη ∆ήµητρα (ό.π. 
1997, 220), το ∆ισπηλιό (Μαγκαφά 2002, 119) και τη Σκοτεινή Θαρρουνίων (ό.π. 1993, 365). 
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Ζιζάνια όπως το Teucrium sp., το Polygonum conrolvulus, το Lolium temulentum, το 
Galium spurium και άλλα, εντοπίζονται συχνά σε νεολιθικές εγκαταστάσεις. Παρόλο που 
µάλλον δεν είχαν χρησιµοποιηθεί στην ανθρώπινη διατροφή, αποτελούν όµως έµµεση ένδειξη 
της καλλιέργειας δηµητριακών (Hansen 1991, 163, Μαγκαφά, 1993, 365). 

Στο Αχίλλειο, 1595 σπόροι από λιθόσπερµα (Lithospermum), χρονολογούνται στη ΜΝ 
περίοδο της εγκατάστασης. ∆εν είναι όµως γνωστό αν ήταν σηµαντικοί και πόσο για την 
οικονοµία (Renfrew 1989, 307). Τέτοιοι σπόροι βρέθηκαν επίσης στη Θέρµη στη Μακεδονία 
(Βαλαµώτη 1991-1992, 445). 

Από τα καλλιεργηµένα δηµητριακά οι ανθρώπινες κοινότητες εξαρτώνται τα τελευταία 
10.000 χρόνια περίπου. Η κατανάλωσή τους παρέχει τους απολύτως αναγκαίους υδατάνθρακες. 
Επειδή, όµως αυτά δεν περιέχουν Βιταµίνη Α, Β Καροτίνη, Β12 και C, στοιχεία απαραίτητα 
στον οργανισµό, η υπερβολική κατανάλωσή τους µπορεί να προκαλέσει µείωση του µέσου όρου 
ζωής, αύξηση της παιδικής θνησιµότητας, και των ασθενειών των οστών και των δοντιών 
(Cordain 1999, 24). 

1.2.2 Όσπρια 
Τα όσπρια αποτελούν πολύ θρεπτική τροφή, πλούσια σε πρωτεΐνες. Σε νεολιθικούς 

οικισµούς, όπως είναι για παράδειγµα, εκείνοι των ∆ωδεκανήσων, τα όσπρια ενδεχοµένως 
καλλιεργούνταν σε µικρούς κήπους κοντά στις οικίες (Halstead 1987, 129, Σάµψων 1987, 122). 
Μπορούν να καταναλωθούν φρέσκα, έχουν όµως το πλεονέκτηµα ότι ξεραίνονται εύκολα και 
έτσι διατηρούνται αποθηκευµένα για αρκετό καιρό. Αποτελούν «οικονοµικότερη» τροφή, σε 
σχέση µε τα σιτηρά. Κατά την επεξεργασία τους έχουν λιγότερες πιθανότητες να έρθουν σε 
επαφή µε τη φωτιά, αφού δεν απαιτούν καψάλισµα (βλ. παρακάτω σελ. 63-64), και ως εκ τούτου 
να διατηρηθούν στα αρχαιολογικά στρώµατα, µε αποτέλεσµα να µην αντιπροσωπεύονται συχνά 
στις νεολιθικές εγκαταστάσεις (Μαργαρίτη 2002, 819-820). Ο συνήθως µικρός αριθµός των 
δειγµάτων χώµατος για επίπλευση που συλλέγεται κατά την ανασκαφή και το γεγονός πως λόγω 
του βάρους τους, κατακάθονται κατά την επίπλευση και πρέπει να αναζητηθούν χωριστά στο 
βαρύ κατάλοιπο που µένει, είναι επιπλέον λόγοι για τη σχετικά περιορισµένη παρουσία των 
οσπρίων. 

Από τα όσπρια, η φακή (Lens esp.) συνέβαλε αποφασιστικά στον εµπλουτισµό της 
διατροφής σε φυτικές πρωτεΐνες, σε όλη τη διάρκεια της Νεολιθικής περιόδου. Το όσπριο αυτό 
εµφανίζεται στο Γεντίκι Θεσσαλίας ήδη την ΑΚΝ περίοδο (Σαρπάκη 1987, 154). ∆είγµατα 
φακής της ΑΝ βρέθηκαν στα Γιαννιτσά, χωρίς όµως να είναι γνωστό αν πρόκειται για ζιζάνιο ή 
προϊόν που κατανάλωναν οι κάτοικοι του οικισµού (Βαλαµώτη 1992, 178). Στη ΝΝ ανήκουν οι 
σπόροι φακής που βρέθηκαν στη ∆ήµητρα (Renfrew 1997, 220), το ∆ιµήνι (Χουρµουζιάδης 
1979, 168) και τη Μάκρη στον Έβρο (Ευστρατίου 1990, 603, 1991, 427). Στη Σκοτεινή 
Θαρρουνίων εντοπίστηκαν µόνο ως αποτυπώσεις στην κεραµεική (Μαγκαφά 1993, 367). 
Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι και ένας αποθηκευτικός λάκκος στο Ντικιλί Τας που βρέθηκε 
γεµάτος µε απανθρακωµένες φακές του είδους Lens culinaris (Γραµµένος 1991, 31 & 1997, 
342). Λίγοι σπόροι φακής βρέθηκαν και στο Μακρύγιαλο Πιερίας, όπου, για λόγους που δεν 
είναι ακόµη γνωστοί, αποτελεί το µοναδικό είδος οσπρίου. 

Μπιζέλια (Pisum sativum) βρέθηκαν στη Σκοτεινή Θαρρουνίων (Μαγκαφά 1993, 360). 
Ενώ τα κουκιά (Vicia faba) και τα ρεβύθια (Cicer arientinum) έχουν προστεθεί, τα τελευταία 
χρόνια, στα παλαιοβοτανικά κατάλοιπα εγκαταστάσεων της ΝΝ. 

Το λαθούρι (Lathyrus sativus και Lathyrus cicera) και το ρόβι ή βίκος (Vicia ervilia) 
θεωρούνται σήµερα βρώσιµα µεν, αλλά κατ’ εξοχήν κτηνοτροφικά όσπρια. Να σηµειωθεί ότι 
και τα δύο απαιτούν όπως και τα κουκιά, κάποια επεξεργασία (βλ. παρακάτω σελ. 74) πριν 
καταναλωθούν αφού, περιέχουν τοξίνες επικίνδυνες για τον ανθρώπινο οργανισµό και µπορούν 
να προκαλέσουν δηλητηριάσεις όπως ο λαθυρισµός και ο φαβισµός. Ωστόσο, σπόροι από 
λαθούρι και ρόβι έχουν βρεθεί σε πολλές εγκαταστάσεις όλων των φάσεων της Νεολιθικής 
περιόδου. Πολυάριθµοι τέτοιοι προήλθαν από στρώµα της ΑΝ στα Γιαννιτσά (Βαλαµώτη 1990, 
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178) και της ΜΝ στο ∆ισπηλιό (Μαγκαφά 2002, 119) και τα Σέρβια (Γραµµένος 1997, 342). 
Άφθονα είναι και τα αντίστοιχα ευρήµατα από εγκαταστάσεις της ΝΝ, όπως η ∆ήµητρα 
Μακεδονίας. Εκεί, µάλιστα το ρόβι ήταν το πολυπληθέστερο όσπριο, µε 498 σπόρους (Renfrew 
1997, 220). Στο ∆ιµήνι, ταυτίστηκαν τα δύο είδη λαθουριού και ο βίκος (Χουρµουζιάδης 1979, 
168), ενώ τέτοιοι σπόροι βρέθηκαν επίσης στο Μακρύγιαλο Πιερίας (Μπέσιος & Παππά 1990-
1995, 24) και τη Νέα Νικοµήδεια (Rodden 1996, 207). Μεγάλη ποσότητα σπόρων λαθουριού 
απέδωσε και το Ντικιλί Τας (Renfrew 1973, 164). Ενώ στους Σιταγρούς το λαθούρι που βρέθηκε 
µαζί µε λίγη φακή, φαίνεται να ήταν το όσπριο που κυρίως καταναλωνόταν στον οικισµό 
(αυτόθι). Ακόµη, σπόροι του είδους Lathyrus cicera, που φαίνεται να ευδοκιµεί και σε άγονα 
εδάφη, εντοπίστηκαν και στη Φτελιά Μυκόνου (Sampson 2002, 35). 

Κουκιά και λαθούρι βρέθηκαν και στη Σκοτεινή Θαρρουνίων, σε τόσο µικρές όµως 
ποσότητες που δεν αποκλείεται να πρόκειται για «ζιζάνια» (Μαγκαφά 1993, 365). Λίγοι είναι 
και οι σπόροι φακής, µπιζελιού και πιθανόν λαθουριού που βρέθηκαν στη Θέρµη· η µειωµένη, 
όµως, παρουσία τους στα δείγµατα ενδέχεται να µην οφείλεται σε διατροφικές προτιµήσεις των 
νεολιθικών κατοίκων του οικισµού, αλλά στον περιορισµένο ανεσκαµµένο χώρο, την εφαρµογή 
επιλεκτικής δειγµατοληψίας για επίπλευση ή και στο γεγονός ότι πιθανόν δεν ήρθαν σε επαφή 
µε φωτιά για να απανθρακωθούν (Βαλαµώτη 1991-1992, 453). 

 
Αξιοσηµείωτο είναι πως συχνά στα δείγµατα περιέχονται δηµητριακά µαζί µε όσπρια. Η 

ανάµειξη αυτή µπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους, όπως: Την παράλληλη καλλιέργειά τους 
στον ίδιο αγρό, σε υπολείµµατα παλαιότερης συγκοµιδής, στην κατ’ έτος εναλλαγή της σποράς 
για τη φυσική λίπανση των αγρών και του περιορισµού των ζιζανίων, στη µη καθαρότητα των 
σπόρων, στη µετά τη συγκοµιδή επεξεργασία των καρπών, στην τροφοπαρασκευαστική 
διαδικασία ή και στην κοινή τους απόρριψη (Μαργαρίτη 2002, 818). 

Τα όσπρια, σε συνδυασµό µε τα δηµητριακά, µπορούν να δώσουν τόσες πρωτεΐνες και 
θερµίδες που να είναι σε θέση να αντικαταστήσουν το κρέας, κάτι που γινόταν στους οικισµούς 
της ελληνικής υπαίθρου µέχρι πριν µερικές δεκαετίες7. 

1.2.3 Καρποί και φρούτα 
Οι καρποί και τα φρούτα, σε άγρια ή και ήµερη µορφή, είναι γευστικά, µε πολλές 

βιταµίνες, µέταλλα και ιχνοστοιχεία, µπορούν δε εύκολα να συλλεχθούν και να αποθηκευτούν. 
Τα φυτικά κατάλοιπα αποδεικνύουν ότι περιλαµβάνονταν και αυτά στη διατροφή των 

νεολιθικών κατοίκων του Αιγαίου. Ορισµένοι µάλιστα µελετητές θεωρούν ότι έχει υπερτονιστεί 
η σηµασία της καλλιέργειας δηµητριακών και οσπρίων, ενώ έχει παραµεληθεί η συλλογή άγριων 
φυτών, µια πρακτική εύκολη, αποδοτική και προβλέψιµη, που γίνεται διαχρονικά σε όλες τις 
εποχές του έτους (Ehrenberg (1989) 1992, 84, Σάµψων 1988-1989, 65-68). Επιπλέον παρέχει 
άφθονη και σίγουρη τροφή, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερο ή πολύπλοκο εξοπλισµό. Οι 
«τροφοσυλλεκτικές» δραστηριότητες, και στο πλαίσιο των γεωργικών οικονοµιών παρέχουν 
πρόσβαση σε µια µεγάλη ποικιλία επιπλέον διατροφικών ειδών. Ενώ, η καλλιέργεια παρέχει 
πολύ µικρότερη ποικιλία και κάποιες φορές, ένα και µόνο διατροφικό είδος φθάνει να αποτελεί 
το 80% των θερµίδων της ανθρώπινης διατροφής (Cordain 1999, 23). Χαρακτηριστικό είναι το 
παράδειγµα των Βουσµάνων (!Kung) της ερήµου Καλαχάρι, οι οποίοι, ενώ γνωρίζουν τη 
γεωργία από τους γείτονές τους, προτιµούν να διατηρούν τις παραδοσιακές τους πρακτικές, 
καθώς έχει υπολογιστεί ότι µε µίας ώρας δουλειά µπορούν να µαζευτούν 240 θερµίδες φυτικών 
τροφών. Ένας ακόµη λόγος για τη µειωµένη σηµασία που αποδίδεται στην αρχαιολογική 
βιβλιογραφία στον ρόλο της τροφοσυλλογής είναι πιθανόν και το γεγονός πως τα φυτικά είδη 
που συλλέγονται (φρούτα, άγριοι καρποί, χόρτα, µανιτάρια και άλλα) έρχονται σπανιότερα σε 
επαφή µε τη φωτιά, αφού µπορούν να καταναλωθούν και ωµά, και κατά συνέπεια έχουν 
λιγότερες ευκαιρίες να διατηρηθούν στις νεολιθικές επιχώσεις. 

                                                 
7 Χαρακτηριστικός είναι, για παράδειγµα, ο καντουµάς των Ποντίων που παρασκευάζεται µε φασόλια και σιτάρι. 
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Από τους σηµαντικότερους άγριους καρπούς είναι το βαλανίδι (Quercus sp.), που 
περιλαµβάνει αρκετά είδη. Βρώσιµα, όµως, θεωρούνται κυρίως τα βαλανίδια του πρίνου και το 
κοινό βαλανίδι. Κατάλοιπά τους έχουν βρεθεί σε πολλές νεολιθικές εγκαταστάσεις, όπως το 
Αχίλλειο (Renfrew 1989, 307), η Θεόπετρα (Μαγκαφά 2000, 136), το Σέσκλο (Τσούντας 1908, 
359-360), ο Μακρύγιαλος (Μπέσιος & Παππά 1990-1995, 24), η Νέα Νικοµήδεια (Rodden 
1962, 275), οι Σιταγροί (Renfrew 1973, 163) και η Σκοτεινή Θαρρουνίων (Σάµψων 1993, 276). 
Η χρήση του στη διατροφή των νεολιθικών ανθρώπων δεν επιβεβαιώνεται πάντα. 
Αποφλοιωµένες όµως κοτυληδόνες που βρέθηκαν στο Μάνδαλο, το Αρχοντικό και το Ντικιλί 
Τας φαίνεται πως προορίζονταν για κατανάλωση από τους προϊστορικούς κατοίκους, αφού 
διαφορετικά η επίπονη διαδικασία του καθαρισµού τους θα ήταν περιττή (Βαλαµώτη 1997β, 
251). Άφθονα εθνογραφικά παραδείγµατα, όπου τα βαλανίδια να παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο 
στη δίαιτα των ανθρώπων ενισχύουν την άποψη αυτή. 

Το άγριο αµύγδαλο (Prunus dulcis), το οποίο αν καταναλωθεί ωµό σε µεγάλες ποσότητες 
είναι δηλητηριώδες (Dalby 2000, 65), είναι επίσης συνηθισµένο στη Νεολιθική του Αιγαίου, για 
παράδειγµα στο ∆ιµήνι (Μυλωνάς (1928) 1975, 43, Χουρµουζιάδης 1979, 38, 168, Τσούντας 
1908, 359), τη Μάκρη (Ευστρατίου 1990, 603, 1991, 427) και το Σέσκλο (Μυλωνάς (1928) 
1975, 43, Τσούντας 1908, 359-360, Wijnen 1981, 50). Ενώ, σπόροι άγριου αχλαδιού (Pyrus 
spinosa) έχουν ανιχνευθεί στο ∆ιµήνι (Μυλωνάς (1928) 1975, 43, Χουρµουζιάδης 1979, 38, 
168, Τσούντας 1908, 359), το ∆ισπηλιό (Μαγκαφά 2002, 119) και τη Σκοτεινή Θαρρουνίων 
(Σάµψων 1993, 276). Στο Φράγχθι, χαρακτηριστική είναι η ελάττωση του αχλαδιού και του 
αµυγδάλου στα νεολιθικά στρώµατα σε αντίθεση µε εκείνα της Παλαιολιθικής και της 
Μεσολιθικής περιόδου. Η µείωση αυτή είναι, πιθανόν, αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων της 
συστηµατικής καλλιέργειας. Στη Νεολιθική ίσως ο χρόνος που διατίθεται για καρποσυλλογή 
λιγοστεύει ενώ και το ξεχέρσωµα της γης µπορεί να περιόρισε τον αριθµό των δέντρων που 
παράγουν αυτούς τους καρπούς (Hansen 1991, 164). 

Τα σύκα (Ficus carica) (εικ. 21) γνωστά ήδη από τη Παλαιολιθική περίοδο, φαίνεται πως 
ήταν αγαπητά στους νεολιθικούς Αιγαίους, ίσως και λόγω της δυνατότητας που έχουν να 
αποξηρανθούν και να αποθηκευθούν. Απανθρακωµένοι καρποί και σπόροι τους προέρχονται 
από στρώµατα όλων των φάσεων της Νεολιθικής περιόδου, σε πολλές εγκαταστάσεις όπως το 
∆ιµήνι (Μυλωνάς (1928) 1975, 43, Χουρµουζιάδης 1979, 38, 168, Τσούντας 1908, 359), το 
∆ισπηλιό (Μαγκαφά 2002, 119), η Θεόπετρα (ό.π. 2000, 136), η Μάκρη (Ευστρατίου 1990, 603, 
1991, 427) και ο Μακρύγιαλος (Μπέσιος & Παππά 1990-1995, 24). Ακόµη, στην Οικία Q της 
ΝΝ, στο Ραχµάνι Θεσσαλίας βρέθηκαν σαράντα απανθρακωµένα ξερά σύκα (Wace & 
Thompson 1912, 53), ενώ στη Σταυρούπολη, σπόροι σύκου συνυπήρχαν µε τµήµατα από 
ολόκληρους απανθρακωµένους καρπούς, που σώζουν και κοµµάτια της φλούδας. Η µεγάλη 
ποσότητά τους ίσως παραπέµπει σε φρέσκους ή αποξηραµένους καρπούς, που µάλλον 
αποτελούσαν απορρίµµατα βρώσης που ρίχτηκαν στη φωτιά. Είναι, όµως, επίσης πιθανό να 
είχαν καταναλωθεί από ζώα, τα περιττώµατα των οποίων χρησιµοποιήθηκαν ως καύσιµη ύλη 
(Μαργαρίτη 2002, 808, 813). 

Τα βατόµουρα (Rubus cf. fruticosus) είναι επίσης εύγεστα, πλούσια σε βιταµίνες και 
εύκολα στη συλλογή τους. Σπόροι του φρούτου βρέθηκαν στα αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα 
πολλών νεολιθικών οικισµών, όπως το ∆ισπηλιό (Μαγκαφά 2002, 119), η Θεόπετρα (ό.π. 2000, 
136), η Θέρµη (Βαλαµώτη 1991-1992, 445), η Μάκρη (Ευστρατίου 1990, 603, 1991, 427), ο 
Μακρύγιαλος (Μπέσιος & Παππά 1990-1995, 24) και αλλού. Οι σπόροι που εντοπίζονται είναι 
συνήθως λίγοι, επειδή τα βατόµουρα καταναλώνονται µαζί µε αυτούς. 

Το ρόδι (Punica granatum) έχει βρεθεί µόνο ως απεικόνιση σε δύο περίαπτα από τη 
Θεσσαλία, που βρίσκονται σήµερα στο Μουσείο Βόλου, και είναι κατασκευασµένα το ένα από 
λευκό µάρµαρο (εικ. 22) και το άλλο από ένα γαλάζιο λίθο. Και τα δύο φέρουν διατρήσεις στα 
σέπαλα, από όπου στερεώνονταν για να κρεµαστούν (Κυπαρίσση-Αποστολλίκα 2001, 67). Ο 
καρπός αυτός είναι ιδιαίτερα αγαπητός διαχρονικά, και για το χυµό του. Οι Βυζαντινοί 
συνήθιζαν να γαρνίρουν ορισµένα φαγητά µε χυµό ροδιού, για να τους δώσουν γλυκόξινη 
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γεύση, αφού δεν γνώριζαν τα λεµόνια (Μότσιας 1998, 89-90). Ο Dalby 
(2000, 134) σηµειώνει ότι στην κλασική Ελλάδα, κονιορτοποιηµένοι σπόροι 
ροδιού (κόκκος) χρησίµευαν και ως αρωµατική ουσία. Αν κρεµαστεί µαζί µε 
το κλαδί του σε σκιερό µέρος, το φρούτο αυτό έχει επιπλέον, το µεγάλο 
πλεονέκτηµα να διατηρείται αναλλοίωτο όλο το χειµώνα. 

Η νεροκολοκύθα (Lagenaria siceraria) είναι ο καρπός που οι αρχαίοι 
Έλληνες ονόµαζαν «ινδική κολοκύνθη». Αναγνωρίσθηκε από την 
Κυπαρίσση-Αποστολίκα (2001, 67-69) σε κοσµήµατα της νεολιθικής 
Θεσσαλίας. Πρόκειται για δύο έξοχα δουλεµένα οµοιώµατα µε οπή 
ανάρτησης στην κορυφή τους, ένα από τη Μαγνησία σε λευκό µάρµαρο 
(Μουσείο Βόλου) και το άλλο από τη Λάρισα σε µαύρο λίθο (συλλογή Τ. 
Τλούπα). Το δεύτερο έχει απολύτως φυσιοκρατική απόδοση, µε σφαιρική 
κοιλιά και στενό, σχεδόν κυλινδρικό λαιµό. Η ιδιότητα του καρπού να 
παραµένει φρέσκος αρκετό καιρό µετά την αποµάκρυνσή του από το 

µητρικό φυτό είναι πολύ χρήσιµη, ιδιαίτερα σε περιόδους όπως η Νεολιθική, που η διατήρηση 
της τροφής δεν ήταν τόσο εύκολη όσο σήµερα. 

Παρόλο που η παρουσία του φραγκόσυκου ή φαραώσυκου (Opundia ficus indica) δεν 
πιστοποιείται µέχρι σήµερα στον νεολιθικό ελλαδικό χώρο, και θεωρείται πως αυτό εισήχθη 
στην Ευρώπη από την Αµερική αργότερα, η Κυπαρίσση-Αποστολίκα (2001, 68) αναγνωρίζει το 
φρούτο σε πέντε λίθινα κοσµήµατα από τη Θεσσαλία (ένα στο Μουσείο Βόλου, ένα στη 
συλλογή Τ. Τλούπα και τρία στη συλλογή Κ. Θεοδωρόπουλου). Τα αντικείµενα αυτά είναι 
αµφικωνικά, µε ήπιες κυρτές επιφάνειες και διάτρητα για ανάρτηση κατά τον µακρύ τους άξονα. 
Στα άκρα της διάτρησης υπάρχει σχεδόν πάντα περιχείλωµα, ενώ οι µεγάλες επιφάνειες φέρουν 
πλαστικά µαστίδια που ερµηνεύονται ως αγκάθια. 

Τα κράνα (Cornus mas) (εικ. 23) είναι καρποί επίσης βρώσιµοι, αλλά θα µπορούσαν να 
αποτελούν και ζωοτροφή για τους νεολιθικούς κατοίκους του Αιγαίου. Τέτοια βρέθηκαν στη 
Θεόπετρα (Μαγκαφά 2000, 136), σε στρώµα της ΑΝ στα Γιαννιτσά (Βαλαµώτη 1992, 178), της 
ΜΝ στο ∆ισπηλιό (της ίδιας 2002, 119) και της ΝΝ στη ∆ήµητρα (Renfrew 1997, 220). 

Κούµαρα (Arbutus unedo) προήλθαν από στρώµα της ΝΝ στη Λέρνα (Renfrew 1973, 
164) και τη Σκοτεινή Θαρρουνίων (Σάµψων 1993, 276). Ενώ, µεµονωµένοι καρποί φυστικιάς 
(Pistacia vera) εντοπίστηκαν στη Μάκρη του Έβρου (Ευστρατίου 1991, 427), στη Σκοτεινή 
Θαρρουνίων (Σάµψων 1993, 276) και ένα µόνο δείγµα στο Σέσκλο (Renfrew 1973, 163). 
Εξάλλου, σαµπούκος (Sambucus ebulus) βρέθηκε στη φάση της ΑΝ των Γιαννιτσών (Βαλαµώτη 
1990, 178), καθώς και στη ∆ήµητρα της ΝΝ (Renfrew 1997, 220), στο ∆ισπηλιό (Μαγκαφά 
2002, 119) και στη Θεόπετρα (Μαγκαφά 2000, 136). 

Καρύδια (Juglans regia), κάστανα (Castanea sativa), φουντούκια (Corylus sp.), άγρια 
κεράσια (Prunus avium), δαµάσκηνα (Prunus domextica, sp. insititia) και κορόµηλα έχουν 
προέλθει, σε µικρούς όµως αριθµούς, από πολλές νεολιθικές εγκαταστάσεις, όπως το Σέσκλο, το 
∆ισπηλιό και η Σκοτεινή Θαρρουνίων, (Renfrew 1973, 148, 163, Wijnen 1981, 50, Μαγκαφά 
2002, 119, Σάµψων 1993, 276). 

Το σταφύλι (Vitis sp) και η ελιά (Olea Europea) είναι δύο καρποί που έχουν 
απασχολήσει ιδιαίτερα τους ερευνητές. Ο Jacobsen (1976, 140) υποστήριξε πως η καλλιέργεια 
της ελιάς8 και του αµπελιού ήταν άγνωστη µέχρι την Εποχή του Χαλκού. Πρέπει να ληφθεί 
όµως υπ’ όψιν, ότι τα κουκούτσια του σταφυλιού, όπως και πολλών άλλων καρπών, πολύ συχνά 
χάνονται στις ανασκαφές.  

                                                 
8 Θεωρείται ότι η εξηµέρωση του ελαιόδεντρου ξεκινά κατά την Πρώιµη Χαλκοκρατία, ενώ η συστηµατική 
εκµετάλλευσή του παρατηρείται αργότερα κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Στις πινακίδες της Γραµµικής Β 
αναφέρεται η λέξη για το δέντρο και τον καρπό του e-ra-wa και η λέξη για το λάδι e-ra-wo. Ωστόσο, η χρήση του 
ελαιόλαδου στη διατροφή δεν είναι σαφής, τουλάχιστον στα πρωτοϊστορικά κείµενα, σε αντίθεση µε τις 
καταγραφές µεγάλης ποσότητας αρωµατισµένου ελαιόλαδου, που χρησιµοποιείτο για τις φαρµακευτικές και 
καλλυντικές του ιδιότητες (Καραΐνδρου 2003, 51). 

Εικ. 22. Λίθινο 
οµοίωµα ροδιού 
της ΝΝ από το 
∆ιµήνι 
(∆ηµακοπούλου 
1998, 70, εικ. 
85). 



 
 
 
 
 

54

Το άγριο σταφύλι (Vitis vinifera silvestris), που βρίσκεται συχνά στα παλαιοβοτανικά 
κατάλοιπα των νεολιθικών εγκαταστάσεων, είναι µικρότερο, λιγότερο χυµώδες και πιο ξινό από 
το ήµερο (Vitis vinifera vinifera), και δεν αποκλείεται να αποτελούσε µέρος της ανθρώπινης 
διατροφής ήδη από την Παλαιολιθική περίοδο. Ωστόσο, οι µορφολογικές διαφορές των δύο 
ειδών είναι τέτοιες, που η ασφαλής διάκριση του άγριου από το ήµερο παρουσιάζει δυσκολίες, 
ιδιαίτερα όταν ο αριθµός των διαθέσιµων δειγµάτων είναι µικρός (Κόπακα 1998, 23-24). 
Επιπλέον η απανθράκωση, επιδρά στο µέγεθος των γιγάρτων, και εντείνει το πρόβληµα της 
αναγνώρισης (Σαρπάκη 1995, 844). 

Τα πρωιµότερα υπολείµµατα άγριων σταφυλιών στον ελλαδικό χώρο προέρχονται από 
το Ακεραµεικό στρώµα στο σπήλαιο Φράγχθι (Hansen 1991, 39). Τέτοια κατάλοιπα βρέθηκαν, 
επίσης, στο Αχίλλειο (Renfrew 1989, 307), το ∆ιµήνι (Μυλωνάς (1928) 1975, 43, 
Χουρµουζιάδης 1979, 38, 168, Τσούντας 1908, 359) και το ∆ισπηλιό, όπου η Μαγκαφά (2002, 
119) δεν αποκλείει και την ύπαρξη εξηµερωµένου σταφυλιού. Σπόροι που µοιάζουν και µε 
ήµερους βρέθηκαν, ακόµη, στα ανώτερα στρώµατα της ΜΝ στους Σιταγρούς (Renfrew 1973, 
163). 

Μολονότι θεωρείται πως η εξηµέρωση της αµπέλου άρχισε µόνο την πρώιµη 
Χαλκοκρατία στη νότια Ελλάδα (Καραΐνδρου 2003, 51), σπόροι του άγριου αλλά και του 
καλλιεργηµένου είδους βρέθηκαν σε υλικό από τις φάσεις της ΝΝ του οικισµού στη ∆ήµητρα. 
Πρόκειται για 18 σπόρους του Vitis silvestris και 114 σπόρους του Vitis vinifera που προήλθαν 
από το κοσκίνισµα όλου του χώµατος της ανασκαφής (Renfrew 997, 220, 223, Γραµµένος 1997, 
339). Πολύ σηµαντική θεωρήθηκε, εξάλλου, από την ανασκαφέα (Κουκούλη-Χρυσανθάκη 
1994, 71, 75) η παρουσία στην τοµή VIε του τέλους της ΝΝ στο Ντικιλί Τας απανθρακωµένων 
γιγάρτων και σπόρων σταφυλιού (γυµνών ή ακόµη µε το φλούδι τους). 

Καρποί άγριας ελιάς έχουν βρεθεί σε περιορισµένες ποσότητες αλλά σε αρκετές 
εγκαταστάσεις όπως,  το ∆ιµήνι (Μυλωνάς (1928) 1975, 43, Χουρµουζιάδης 1979, 38, 168, 
Τσούντας 1908, 359), η Σκοτεινή Θαρρουνίων (Μαγκαφά 1993, 360), η Θεόπετρα (ό.π 2000, 
136). Ενώ, γύρη του είδους Olea chenopodiaceae ανιχνεύθηκε στον Ταρσανά Χανίων σε 
δείγµατα της ΜΝ και ΝΝ (Γαλανίδου 2001, 12-13, Σαρπάκη 2001, 34). 

1.2.4 Αρωµατικά φυτά 
Τα µπαχαρικά είναι αρωµατικές ουσίες φυτικής προέλευσης, που βελτιώνουν την οσµή 

και τη γεύση της τροφής και του ποτού, προκαλώντας το αίσθηµα της απόλαυσης. Συντελούν 
όµως επίσης στη διατήρηση των διατροφικών ειδών ως απωθητικά των εντόµων, της µούχλας 
και των βακτηρίων (Καραΐνδρου 2003, 52). Η χρήση αρωµατικών φυτών επιβεβαιώνεται για την 
Εποχή του Χαλκού9 στο Αιγαίο, όχι όµως εύκολα και για τη Νεολιθική περίοδο. 

Για παράδειγµα, 19.000 σπόροι του ζιζανίου πολύγονο (Polygonum ariculare) που 
εντοπίστηκαν σε στρώµα της ΜΝ στους Σιταγρούς (Renfrew 1973, 163, 2001, 275) θα 
µπορούσαν να είχαν χρησιµοποιηθεί ως αρωµατικό στη µαγειρική. Είχαν πιθανόν µαζευτεί για 
τον σκοπό αυτό, αλλά µπορεί και να βρέθηκαν τυχαία στον οικισµό. Κατάλοιπα του φυτού 
αυτού βρέθηκαν, επίσης, στη Θέρµη (Βαλαµώτη 1991-1992, 445) και στη Σταυρούπολη 
(Μαργαρίτη 2002, 808). 

Κόλιανδρος (Coriandrum sativum) βρέθηκε σε νεολιθικό στρώµα στο Φράγχθι (Hansen 
1991, 69, Βαλαµώτη 1997β, 249). Το άγριο είδος φυτρώνει ακόµη σήµερα στην Ελλάδα, και ο 
αρωµατικός του καρπός χρησιµοποιείται ως καρύκευµα, εντοµοαπωθητικό και διεγερτικό (στη 
φαρµακευτική), ενώ τα φύλλα του βράζονται ως βότανο. Από πινακίδες της Γραµµικής Β 
φαίνεται πως στην Εποχή του Χαλκού χρησιµοποιούσαν και τα φύλλα (ko-ri-ja-do-no) και τους 
σπόρους (πληθυντικός ko-ri-(j)a-do-na) του φυτού (Dalby 2000, 85). 

                                                 
9 Κόλιανδρος, κύµινο, άνιθος, δυόσµος, σέλινο, ζαφορά και σουσάµι αναφέρονται σε πινακίδες της Γραµµικής Β 
από την Οικία των Σφιγγών στις Μυκήνες (Σειρά Ge) (Treuil 1996, 527). Για τις πινακίδες της Σειράς Ge, βλ. 
επίσης Wylock 1972. 
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Μεταγενέστερες γραπτές πηγές αναφέρουν, επίσης, τους σπόρους του λιναριού (Linum 
ussitatissimum) οι οποίοι εχρησιµοποιούντο π.χ. το 600 π.Χ. ως γαρνίρισµα σε ψωµάκια (Dalby 
2000, 88). Σπόροι του φυτού έχουν βρεθεί σε δύο λάκκους της Νεολιθικής περιόδου στο 
Μακρύγιαλο Πιερίας. Αν και ο ακριβής σκοπός για τον οποίο είχαν συλλεχθεί δεν είναι 
γνωστός, χρησίµευαν ίσως για το αρωµατικό λάδι που παράγεται από αυτούς ή ακόµη για τις 
ίνες τους (Valamoti 1999, 137, Βαλαµώτη 1997α, 271). Λίγοι σπόροι λιναριού βρέθηκαν επίσης 
στο ∆ισπηλιό, σε στρώµατα της ΜΝ περιόδου (Μαγκαφά 2002, 119). 

Ο τερέβινθος ή αγριοτσικουδιά ή σχίνος ή αγραµιθιά (Pistacia terebinthus)10 είναι ένα 
είδος κωνοφόρου που παράγει ρητίνη, και καρπό που µοιάζει µε τη φακή, από τον οποίο µπορεί 
µε κατάλληλη επεξεργασία να βγει λάδι (Σάµψων 1997γ, 237). Μπορεί να συλλεγόταν για τις 
ιατρικές του ιδιότητες, ως ζωοτροφή, καύσιµη ύλη ή οικοδοµικό υλικό (Μαργαρίτη 2002, 819). 
Στην Εποχή του Χαλκού, η ρητίνη του τερεβίνθου χρησίµευε πιθανόν και στην αρωµατοποιία, 
και ταυτίζεται ίσως µε το ki-ta-no των πινακίδων της Κνωσού (Dalby 2000, 382 σηµ. 53 κεφ. 3). 
Ενδείξεις για συστηµατική συλλογή του φυτού στη Νεολιθική περίοδο υπάρχουν από το 
Μακρύγιαλο, όπου κατάλοιπά του βρέθηκαν συγκεντρωµένα στους δύο λάκκους που 
προαναφέρθηκαν (Valamoti 1999, 137, Βαλαµώτη 1997α, 271). Ενώ, σπόροι του φυτού 
εντοπίστηκαν σε αρκετές ακόµη εγκαταστάσεις, για παράδειγµα στη ∆ήµητρα, τη Θέρµη 
(Renfrew 1997, 220, Βαλαµώτη 1991-1992, 445) και το ∆ισπηλιό (Μαγκαφά 2002, 119). Στη 
Σταυρούπολη, η αγριοτσικουδιά εµφανίζεται συχνά σε ικανή ποσότητα, και µάλιστα µαζί µε το 
κράνο, το βατόµουρο και το σαµπούκο (εικ. 20:γ) (Μαργαρίτη 2002, 813-814). Φύλλα 
αγριοτσικουδιάς αποτυπωµένα σε όστρακα αγγείου βρέθηκαν, τέλος, στον οικισµό της ΝΝ στο 
Παρθένι της Λέρου (Σάµψων 1987, 92). 

1.2.5 Λαχανικά 
Τα λαχανικά εκπροσωπούνται σπάνια στα αρχαιολογικά κατάλοιπα. Η παρουσία, 

εποµένως, σπόρων µολόχας (Malva sylvestris) στο αρχαιοβοτανικό υλικό από τη Σκοτεινή 
Θαρρουνίων έχει ιδιαίτερη σηµασία. Πρόκειται για ένα άγριο εδώδιµο φυτό, που 
συγκαταλέγεται από τον Ησίοδο11, µαζί µε τον ασφόδελο, στις στοιχειώδεις τροφές που 
εξασφαλίζουν την επιβίωση. Το φυτό, του οποίου τρώγονται τα φύλλα, οι ρίζες και τα άνθη, 
µπορεί να καταναλωθεί και ως πράσινη σαλάτα (Dalby 2000, 40, 142, Μαγκαφά 1993, 366). 

Στην κλασική Ελλάδα ήταν ακόµη γνωστά το σέσκουλο, το βλήτο, το λάχανο, το 
κάρδαµο, το µαρούλι, η γλιστρίδα ή αντράκλα, η τσουκνίδα, το άγριο σπαράγγι, το άγριο 
σπανάκι, η αγριοαγγινάρα και άλλα. Κανένα, όµως, τέτοιο ίχνος δεν έχει βρεθεί µέχρι σήµερα σε 
νεολιθικά στρώµατα στο Αιγαίο (Dalby 2000, 139). 

Υψηλή θρεπτική αξία έχουν επίσης τα µανιτάρια τα οποία, εδώδιµα και δηλητηριώδη, 
ήταν γνωστά στη Μεσοποταµία τουλάχιστον από το 1800 π.Χ. Γνωστά ήταν όµως και στην 
αρχαία Ελλάδα, όπου οι άνθρωποι διατηρούσαν κάποια επιφυλακτικότητα ως προς την 
κατανάλωσή τους. Υπήρχε µάλιστα ο µύθος ότι αυτά γεννιόνταν και ανέρχονταν από τα βάθη 
της γης στο φως µέσα από τους κεραυνούς (Dalby 2000, 142). Εθνογραφικά παραδείγµατα 
δείχνουν ότι τα µανιτάρια έπαιζαν πολύ σηµαντικό ρόλο στη διατροφή των σύγχρονων δυτικών 
αλλά και των «πρωτόγονων» κοινωνιών. Οι Μαορί της Ωκεανίας συνέλεγαν ένα είδος 
µανιταριού, που ωµό ήταν δηλητηριώδες αλλά γινόταν εδώδιµο µετά την όπτησή του (Brothwell 
& Brothwell (1969) 1998, 87-90). Κάποια είδη µανιταριών χρησιµοποιούνται και στην ιατρική ή 
κατά τη διάρκεια τελετών για τις ναρκωτικές ή διεγερτικές ιδιότητές τους. 

Οι βολβοί, σηµαντική τροφή ακόµη σήµερα, αποτελούσαν πιθανότατα µέρος και της 
νεολιθικής διατροφής. ∆υστυχώς, όµως, η ίδια η φθαρτή φύση τους δεν επιτρέπει τη διατήρησή 
τους. Στην κλασική αρχαιότητα, πολύ αγαπητά είδη ήταν το σκόρδο, το κρεµµύδι και το ραπάνι 

                                                 
10 Ο καρπός συγγενεύει µε εκείνον της φυστικιάς και συχνά συγχέεται µε αυτόν στη βιβλιογραφία (Dalby 2000, 
377-378, σηµ. 11 κεφ. 2). 
11 Έργα και Ηµέραι, στ. 41 (Dalby 2000, 408). 
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(Brothwell & Brothwell (1969) 1998, 109-110), ενώ από το καρότο προτιµούσαν τα φύλλα και 
τους σπόρους, και λιγότερο τη ρίζα. 

1.3 Ανόργανες ουσίες: Το αλάτι 
Το αλάτι είναι απολύτως απαραίτητο όχι µόνο για τη διατροφή των ανθρώπων αλλά και 

των ζώων. ∆εν έχει όµως ακόµη εντοπιστεί σε καµία νεολιθική αιγαιακή θέση12. Είναι ωστόσο, 
µάλλον απίθανο να µην ήταν γνωστό13, κυρίως το θαλασσινό, και ειδικά σε παράκτιες 
εγκαταστάσεις. Ενώ, στην ενδοχώρα αυτό θα µπορούσε να φτάνει µέσα από ανταλλαγές. 

 

2. ΥΓΡΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Μόνο υποθέσεις µπορούν να διατυπωθούν για τα ποτά που τυχόν παρασκευάστηκαν και 

καταναλώθηκαν από τους νεολιθικούς κατοίκους του Αιγαίου αφού δυστυχώς αυτά δεν αφήνουν 
εύκολα ανιχνεύσιµα αρχαιολογικά κατάλοιπα. 

2.1 Φυσικά ποτά 

2.1.1 Νερό 
Το νερό, απολύτως απαραίτητο στοιχείο για τη ζωή όλων των έµβιων όντων 

χρησιµοποιείται επίσης για το πλύσιµο των διατροφικών ειδών άλλα και σε πολλές διαδικασίες 
επεξεργασίας και όπτησης της τροφής. 

Η ύπαρξη νερού είναι βασική προϋπόθεση για την επιλογή της θέσης µιας 
εγκατάστασης, και όλοι σχεδόν οι νεολιθικοί οικισµοί του Αιγαίου είχαν περισσότερο ή 
λιγότερο εύκολη πρόσβαση σε πηγές. Για παράδειγµα, το Σέσκλο βρισκόταν σε ύψωµα πάνω 
από τη συµβολή δύο ρεµάτων, που σχηµάτιζαν µικρές λίµνες και παρείχαν άφθονο νερό 
(Κωτσάκης 1996β, 49). Από ρέµατα και πηγές του όρους Πάικο προµηθεύονταν νερό και οι 
κάτοικοι στον νεολιθικό οικισµό των Γιαννιτσών (Χρυσοστόµου 1989, 121). Εγκαταστάσεις σε 
σπήλαια, όπως στον Ζα στη Νάξο (Ζάχος 1996, 88) και στα Καστριά Καλαβρύτων (Σάµψων & 
Κατσαρού 1989β, 162) είχαν νερό από γειτονικές πηγές ή χειµάρρους. Εξάλλου, πολύ συχνά η 
επιλογή ενός σπηλαίου γινόταν ακριβώς λόγω της ύπαρξης νερού στο εσωτερικό του. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Αλεπότρυπας στο ∆ιρό Μάνης, όπου το µόνο πόσιµο 
νερό της περιοχής βρισκόταν µέσα στο σπήλαιο. Όταν µάλιστα, η είσοδός του φράχθηκε από 
σεισµό, γύρω στο 3.200 π.Χ. όλη η γύρω περιοχή ερήµωσε από τους κατοίκους της ίσως για 
αυτόν τον λόγο (Παπαθανασόπουλος 1996β, 82). Νερό υπήρχε και σε πολλά άλλα σπήλαια 
όπως στις Καλυθιές της Ρόδου (Σάµψων 1987, 21) και στο Σπήλαιο του Κύκλωπα στα Γιούρα 
Αλοννήσου, όπου το νερό θεωρείται µάλιστα σηµαντική αιτία της εκεί έντονης δραστηριότητας, 
σε όλες τις περιόδους της Νεολιθικής (ό.π. 1998α, 73). 

Ωστόσο, εγκαταστάσεις αναπτύσσονται και σε άνυδρες περιοχές, όπως εκείνη στο Γυαλί, 
κοντά στη Νίσυρο. Ο Σάµψων (1988α, 9, 211, 215, 1997γ, 17) θεωρεί πιθανό πως οι κάτοικοι 
της νησίδας αυτής συγκέντρωναν το νερό της βροχής σε στέρνες. Ενώ, η κίσηρη που υπάρχει 
στο νησί κρατάει υγρασία, και έτσι οι καλλιέργειες δεν θα χρειάζονταν συχνό πότισµα. 

2.1.2 Γάλα 
Το άρµεγµα δεν θεωρείται από όλους τους µελετητές πρακτική που συνδέεται 

απαραίτητα µε την εξηµέρωση των ζώων. Τα αιγοπρόβατα του νεολιθικού ελλαδικού χώρου 
εκτρέφονταν, όπως σηµειώθηκε ήδη παραπάνω, κυρίως για το κρέας, ιδιαίτερα στις πρώιµες 

                                                 
12 Ικανή ποσότητα αλατιού έχει εντοπιστεί σε αγγεία της Εποχής του Χαλκού σε σπήλαιο της Ζάκρου στην 
Ανατολική Κρήτη (Kopaka & Chaniotakis 2003, 53-66). 
13 Τα ζώα ταΐζονται µε αλάτι για να αντικατασταθούν οι ουσίες που χάνονται το καλοκαίρι µε τις εκκρίσεις του 
σώµατος, και είναι απαραίτητες για την καλή τους υγεία και την παραγωγή γάλακτος (Καββαδίας 1991, 93). 
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φάσεις της Νεολιθικής, και δευτερευόντως για το γάλα. Ενώ για τα βοοειδή δεν ίσχυε πάντα 
αυτή η τακτική. 

 Από τα γαλακτοπαραγωγικά ζώα, οι αίγες είναι αποδοτικότερες σε σχέση µε τα 
πρόβατα. Επιπλέον, το γάλα τους µοιάζει περισσότερο µε αυτό των ανθρώπων, και είναι πιο 
εύπεπτο, σε αντίθεση µε εκείνο των προβάτων που είναι πολύ παχύ και έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε θερµίδες. Περιέχει, εξάλλου, υψηλότερο ποσοστό βιταµίνης C από ό,τι το 
γάλα των βοοειδών και των ανθρώπων. Στα τροπικά κλίµατα, οι αίγες δίνουν γάλα κατά την 
εποχή της ξηρασίας, όταν το γάλα των βοοειδών λιγοστεύει (Γιαννούλη 1989-1990, 421). 

Το γάλα και τα παράγωγά του προσφέρουν ασβέστιο, η έλλειψη του οποίου, µπορεί να 
προκαλέσει ραχίτιδα στα µικρά παιδιά και οστεοµαλάκυνση στους ενήλικες. Η δυσανεξία όµως 
στη λακτάση14 που περιέχεται στο γάλα αποκλείει συχνά τη σωστή απορρόφησή του, µε 
αποτέλεσµα να µη γίνεται αποτελεσµατική λήψη ασβεστίου (Harris 1989, 149-153). Ωστόσο, το 
γάλα αποτελεί βασική τροφή των βρεφών και των νηπίων, κυρίως όταν σταµατά ο µητρικός 
θηλασµός. 

Αγγεία που έχουν ερµηνευτεί ως θήλαστρα δεν βρίσκονται συχνά στον νεολιθικό 
ελλαδικό χώρο15. Τέτοια χρήση θα µπορούσαν, κατά τους ανασκαφείς, να είχαν κάποια 
ιδιόµορφα σκεύη µε προχοή από τη Σκοτεινή Θαρρουνίων, τα Πευκάκια και τη Φτελιά 
(Sampson 2002, 61, Σάµψων 1993, 53, Σχεδ. 31: 4,8 σελ. 42). Για τον ίδιο σκοπό θα ήταν, ίσως, 
κατάλληλα και κλειστά σκεύη από µαλακό δέρµα. 

Η µεταβατική περίοδος του απογαλακτισµού είναι ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη για 
τα παιδιά. Όταν δεν µπορεί να ικανοποιηθεί η αυξηµένη ανάγκη πρωτεϊνών προκαλείται 
εξασθένιση του οργανισµού, που γίνεται ιδιαίτερα ευάλωτος σε ασθένειες. Επιπλέον, τα 
θήλαστρα πρέπει να καθαρίζονται συστηµατικά ώστε να µην προκληθούν γαστρεντερικές 
διαταραχές και θάνατος του µωρού. 

2.1.3 Αίµα 
Το αίµα του ζώου που σφάζεται αποτελεί εξαιρετική τροφή, και έχει την ιδιότητα να 

αφοµοιώνεται από τον οργανισµό καλύτερα από το κρέας (Ματθαίου 1994, 263). Μπορεί να 
καταναλωθεί φρέσκο ή ακόµη να χρησιµοποιηθεί µε πολλούς τρόπους στη µαγειρική. Αυτό 
συµβαίνει και σήµερα σε πολλούς λαούς, όπως για παράδειγµα, τους Μασάι στην Κένυα, που 
συνηθίζουν να πίνουν το αίµα των βοοειδών, το οποίο µάλιστα συχνά αναµειγνύουν µε γάλα. 

Για την εξαγωγή του αίµατος από µεγαλόσωµα είδη όπως τα βοοειδή, δεν απαιτείται καν 
η θανάτωση του ζώου. Μια µικρή τοµή στη σφαγίτιδα φλέβα προκαλεί αφαίµαξη που δεν το 
βλάπτει. Το αίµα µπορεί εύκολα να συγκεντρωθεί σε ένα ανοιχτό δοχείο που τοποθετείται 
ακριβώς κάτω από την πληγή. 

Στη µαγειρική, το αίµα χρησιµοποιείται για να ψηθεί µέσα σε αυτό το κρέας ή άλλη 
τροφή. Έτσι παρασκευάζονται εδέσµατα, όπως οι «αιµατίες» που κατανάλωναν οι Βυζαντινοί, 
δηλαδή αίµα βρασµένο µε διάφορα µπαχαρικά το οποίο εν συνεχεία τοποθετείται µέσα στην 
κοιλιά ή το παχύ έντερο µέχρι να πήξει. Μολονότι ιδιαίτερα αγαπητή, η τροφή αυτή 
καταδικάστηκε έντονα από την εκκλησία, που θέσπισε αυστηρές τιµωρίες για την επιβολή της 
σχετικής απαγόρευσης (Μότσιας 1998, 173). Μια παρόµοια «συνταγή» γνώριζαν οι κάτοικοι 
της Ανατολικής Σιβηρίας και οι Ινδιάνοι των Πεδιάδων της Βόρειας Αµερικής, οι οποίοι γέµιζαν 
έντερα ζώου µε αίµα, τα έβραζαν σε νερό και τα έκοβαν σε κοµµάτια σαν λουκάνικο (Leroi-
Gourhan (1945) 1973, 172, Schier 1993, 208). 

Εκτός του ότι είναι ιδιαίτερα θρεπτικό, το αίµα έχει και µεγάλη συµβολική σηµασία. 
Πολλοί λαοί θεωρούν πως περικλείει τη ψυχή ή το πνεύµα του ζώου, αντίληψη που συχνά έχει 

                                                 
14 Η ανεπάρκεια στο ένζυµο της λακτάσης σε ορισµένα άτοµα, που διασπά τη λακτόζη, τους προκαλεί µικρό 
κοιλιακό µετεωρισµό και διάταση, καθώς και δυσφορία µέχρι και σηµαντική διάρροια, όταν καταναλώνουν γάλα 
και γαλακτοκοµικά. 
15 Ένα τέτοιο τάιστρο/θήλαστρο από πηλό βρέθηκε σε τάφο της ΝΝ στην Tours /Sur /Marne της Γαλλίας 
(Brothwell & Brothwell (1969) 1998, εικ. 45α). 
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ως αποτέλεσµα µια σειρά πρακτικών, που επιβάλλουν ή απαγορεύουν την κατανάλωσή του 
(Frazer 1991, 129, Λεκατσάς (1957) 2000, 31-34). 

Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα από το νεολιθικό Αιγαίο δεν επιτρέπουν όµως, δυστυχώς, 
την εξαγωγή όποιων συµπερασµάτων για την υλική ή συµβολική σηµασία που µπορεί να είχε το 
αίµα. 

2.1.4 Χυµοί και αφεψήµατα 
Χυµοί παρασκευάζονται από διάφορα άγρια και ήµερα φρούτα, όπως βατόµουρα, 

κεράσια, σταφύλια κ.λπ. ∆εν µπορεί, όµως, να διαπιστωθεί αν αυτοί συµπεριλαµβάνονταν στις 
διατροφικές συνήθειες και τις γευστικές προτιµήσεις των νεολιθικών Αιγαίων. Η απώλεια, 
µεγάλου συχνά, µέρους από το βρώσιµο τµήµα του καρπού για την παρασκευή χυµών, ίσως 
ήταν ανασταλτικός παράγοντας, σε µια εποχή που η εκµετάλλευση των διατροφικών ειδών ήταν 
κατά πάσα πιθανότητα εξαντλητική. 

Αφεψήµατα µπορούν εξάλλου να παρασκευαστούν µε την προσθήκη ποικίλων 
αρωµατικών συνήθως φυτών σε νερό που βράζει. Η ρίγανη, η µέντα, το άγριο τσάι είναι µερικά 
από τα πολλά βότανα που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για αυτόν τον σκοπό. Αν και η 
θεραπευτική δράση των περισσοτέρων αφεψηµάτων ήταν πιθανόν γνωστή ήδη στην 
Παλαιολιθική περίοδο, η χρήση τους δεν µπορεί να διαπιστωθεί ούτε στη Νεολιθική. 

Μαρτυρίες για ροφήµατα από βότανα σε γραπτές πηγές της κλασικής Ελλάδας 
αναφέρουν ως αφεψήµατα το φασκόµηλο, το σαλέπι και τον τριµµένο βολβό του Orchis 
mascula (κοινή ονοµασία όρχις) (Dalby 2000, 144). Αργότερα, οι Βυζαντινοί συνήθιζαν να 
παρασκευάζουν, εκτός από ροφήµατα µε βότανα, και κάποιο άλλο ποτό βράζοντας ένα µέρος 
µέλι σε δύο µέρη νερού (Μότσιας 1998, 135). 

2.2 Ποτά από ζύµωση 

2.2.1 Κρασί 
Νεολιθικές δοµές για την παραγωγή κρασιού από τα σταφύλια δεν έχουν ακόµη 

εντοπιστεί ή αναγνωριστεί στο Αιγαίο. Το ίδιο το κρασί ανιχνεύεται µόνο µε χρωµατογραφική 
ανάλυση των υπολειµµάτων του στα τοιχώµατα των αποθηκευτικών αγγείων που το περιείχαν 
ενδεχοµένως (Σαρπάκη 1995, 852). 

Το άγριο σταφύλι ήταν όµως γνωστό σε περιοχές της Ευρώπης και της Ασίας ήδη την 
Παλαιολιθική περίοδο! Έτσι, δεν µπορούν να αποκλειστούν πιθανοί πειραµατισµοί µε τη 
ζύµωση του χυµού τους. Χυµός σταφυλιού και µαζί, πιθανότατα, ρητίνη τερεβίνθου 
ανιχνεύτηκαν µε χρωµατογραφική ανάλυση στο εσωτερικό αποθηκευτικού αγγείου από τη 
νεολιθική θέση της 7ης χιλιετίας στο Hajji Firuz Tepe στο Ιράν (McGovern 1996, 27-31, Κόπακα 
1998, 25). 

Στο στρώµα καταστροφής του Ντικιλί Τας ΙΙ, βρέθηκαν απανθρακωµένα γίγαρτα γυµνών 
ή ακόµη περιβεβληµένων µε τα φλούδια τους σταφυλιών, που αποτελούν, κατά την Κουκούλη-
Χρυσανθάκη (1994, 75), στέµφυλα, δηλαδή υποπροϊόντα οινοποίησης. Το εύρηµα θεωρείται 
εξαιρετικά σηµαντικό, διότι αποτελεί µάλλον την αρχαιότερη µαρτυρία παραγωγής κρασιού 
στον ελλαδικό χώρο. 

Για την παρασκευή κρασιού µπορούν, εκτός από τα σταφύλια, να χρησιµοποιηθούν και 
άλλα φρούτα. Η διαδικασία είναι σχετικά απλή, αφού ένας χυµός αποθηκευµένος σε δοχείο 
µπορεί εύκολα να υποστεί ζύµωση, χωρίς καµιά ιδιαίτερη φροντίδα. Άγριοι καρποί µε υψηλή 
περιεκτικότητα σε ζάχαρη είναι κατάλληλοι για τον σκοπό αυτό. Ζύµωση µπορεί να γίνει και 
στο αραιωµένο σε νερό µέλι, οπότε προκύπτει το λεγόµενο υδρόµελι (Μότσιας 1998, 134-135). 

2.2.2 Ζύθος 
Η ζυθοποιία ακολούθησε πιθανόν την καλλιέργεια των δηµητριακών, µετά ίσως από 

κάποιο «ατύχηµα» κατά την προετοιµασία της τροφής: το βράσιµο των δηµητριακών για 
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παρασκευή χυλών θεωρείται το πρώτο βήµα για την παραγωγή της µπύρας. Tην 3η χιλιετία π.Χ., 
στη Μεσοποταµία υπήρχαν διαφορετικά είδη µπύρας, αρωµατισµένα µάλιστα µε βότανα ή µέλι. 
Ένα είδος µπύρας ήταν γνωστό και πολύ αγαπητό στους αρχαίους Αιγυπτίους, οι οποίοι 
φρόντιζαν να τη διηθήσουν πριν την καταναλώσουν. Η µπύρα αυτή είχε περισσότερους 
αλκοολικούς βαθµούς από ό,τι η σύγχρονη, λόγω της µαγιάς που χρησιµοποιούσαν για τη 
ζύµωσή της (Brothwell & Brothwell (1969) 1998, 166, 167). 

Η µπύρα ήταν γνωστή και στους αρχαίους Έλληνες ως «κρίθινος οίνος», και εθεωρείτο 
«βάρβαρο» ποτό. Στους Πανδέκτες αναφέρεται, επίσης, ζύθος που παρασκευαζόταν από σιτάρι, 
βρώµη ή κεχρί (Μότσιας 1998, 133). 

Στην Αφρική, παρασκευάζεται σήµερα µπύρα από σπόρους κεχριού που έχουν φύτρες. 
Οι σπόροι αυτοί αποξηραίνονται, σπάζονται και βράζονται για 12 ώρες. Το υγρό φιλτράρεται 
και ξαναβράζεται αρκετές φορές µέχρι την τελική του ζύµωση. 

2.2.3 Ξυνόγαλο 
Το ξυνόγαλο είναι ποτό που παρασκευάζεται από κτυπηµένο γάλα που έχει υποστεί 

ζύµωση. 
Στο ταξίδι που πραγµατοποίησε το 1253 στην αυτοκρατορία των Μογγόλων, ο 

Γουλιέλµος Ντε Ρουµπρούκ (1991, 31) γνώρισε το «κοµός», που είναι ξυνόγαλα από γάλα 
φοράδας, που δηµιουργεί ευφορία ή και µέθη σε όποιον το πίνει. 

Όταν το ξυνόγαλα κτυπηθεί περισσότερο, τότε πήζει και µοιάζει περισσότερο µε 
γιαούρτι, τον αρχαίο πυριάτη ή οξύγαλα (Dalby 2000, 113, 343). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

1. ∆οµές για την παροχή και αποθήκευση του νερού 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κατασκευές ύδρευσης στους αιγαιακούς 

νεολιθικούς οικισµούς. Πηγάδια έχουν βρεθεί σε αρκετές εγκαταστάσεις, ακόµη και σε σπήλαια 
όπως εκείνο του Κίτσου στην Αττική (Μαρή 2001, 182). Βέβαια, η αναγνώριση ενός πηγαδιού 
είναι συχνά πολύ δύσκολη. Αρκετοί λάκκοι απορριµµάτων, ιδιαίτερα όταν είναι επιµεληµένης 
κατασκευής, ήταν ίσως πηγάδια αρχικά. Τέτοιο παράδειγµα αποτελεί, κατά την Παντελίδου-
Γκόφα (1991, 13), ο απορριµµατικός λάκκος 2-Β της ΑΝ στη Νέα Μάκρη, χωρίς όµως να 
αποκλείεται και να πρόκειται για αποθηκευτικό όρυγµα. Βέβαιο πηγάδι και µάλιστα για 
κοινοτική χρήση θεωρείται, αντίθετα, ο λάκκος 8-Α της ΜΝ (εικ. 24), που έχει περίπου κυκλικό 
σχήµα µε διάµετρο 1,20, και τοιχώµατα χωρίς κονίαµα. Στο βάθος του 1,42, κατέληγε σε 
ελαφρά λαξευµένο βράχο (της ίδιας 1997, 50). Καθώς η θαλάσσια στάθµη ήταν κατά τη 
Νεολιθική περίοδο χαµηλότερη από ό,τι σήµερα, το νερό του δεν πρέπει να ήταν καν υφάλµυρο. 
Στην τελευταία φάση, όταν πιθανόν το πηγάδι αυτό στέρεψε, άρχισε να χρησιµοποιείται ως 
λάκκος απορριµµάτων (της ίδιας 1991, 104-108, 181). 

Τα µοναδικά γνωστά Νεολιθικά πηγάδια της Κρήτης βρίσκονται στο Καστέλλι Φουρνής. 
Το µεγαλύτερο είχε διάµετρο στοµίου περίπου 2,0 µε 2,5, και περιείχε άφθονη κεραµεική (εικ. 
25). ∆ύο ακόµη πηγάδια µε µικρότερη διάµετρο δεν απέδωσαν καθόλου αρχαιολογικά ευρήµατα 
(Manteli 1992, 103-105). Σηµαντική είναι η πληροφορία των ντόπιων εργατών ότι στην 
ανασκαφή, µερικές φορές, έβρισκαν υπολείµµατα από σχοινί πλεγµένο σαν κοτσίδα από χόρτο ή 
άχυρο, το οποίο όµως δυστυχώς καταστρεφόταν µε την έκθεσή του στην ατµόσφαιρα (ό.π. 207). 
Προφανώς, µε σχοινί δενόταν οι λαβές των αγγείων που αντλούσαν νερό από το πηγάδι. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο κυκλικοί λάκκοι στον οικισµό Λητή ΙΙΙ του 
Λαγκαδά, που χρονολογείται στις τελευταίες φάσεις της ΑΝ και στις αρχές της ΜΝ. Έχουν 
διάµετρο 2,0-2,5, βάθος 1,0-1,57 και κατακόρυφα τοιχώµατα, σκαµµένα στις µη διαπερατές 
αργιλικές λιµναίες αποθέσεις της λίµνης Η µεγάλη τους χωρητικότητα οδήγησε στο 
συµπέρασµα πως αποτελούσαν µάλλον δεξαµενές νερού (Τσαναβάρη κ.ά. 2004, 213, 219). 
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ΙΙΙ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ. Τεχνικές και 
Εργαλειακός Εξοπλισµός 

1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

1.1 Φυτικά είδη 

1.1.1 Λίχνισµα, κοσκίνισµα και καθάρισµα µε το χέρι 
Το λίχνισµα έχει σκοπό την αποµάκρυνση του άχυρου από τους σπόρους των 

δηµητριακών. Όταν πραγµατοποιείται µε παραδοσιακές τεχνικές, χρησιµοποιούνται εργαλεία 
όπως το φτυάρι και το δικράνι, εργαλείο µε µακριά συνήθως ξύλινη χειρολαβή και διχαλωτή 
απόληξη. Με το «ξυλόφτυαρο» ή «πύον» ο καρπός πετιέται ψηλά, ώστε ο σπόρος που είναι 
βαρύτερος να πέσει κάτω, ενώ τα «ντύµατά» του παρασύρονται µακρύτερα από τον αέρα. Το 
ξυλόφτυαρο, αντικαθιστούσε συχνά το «λίκνον», ένα πλεκτό δηλαδή αβαθές καλάθι 
κατασκευασµένο συνήθως από λυγαριά. Όσα άχυρα µείνουν µαζεύονται µε το δικράνι και 
«σκουπίζονται» µε χόρτινη σκούπα (Βαρθολοµαίου 1996β, 113, Λουκόπουλος (1938) 1983, 
255). Στην Αφρική, για τον ίδιο σκοπό χρησιµοποιούνται δύο σκεύη από κατάλληλα κοµµένες 
νεροκολοκύθες. Ενώ στην Ασία αλλά και στην Ευρώπη ήταν γνωστό ένα ρηχό καλάθι, ανάλογο 
µε το ελληνικό «λίκνον», που ονοµαζόταν van. Η χρήση του µάλιστα στο παρελθόν παρήγαγε τη 
γαλλική λέξη «vannerie», δηλαδή καλαθοπλεκτική (Leroi-Gourhan (1945) 1973, 145). 

Παρόµοια εργαλεία θα µπορούσαν να χρησιµοποιούν και οι νεολιθικοί αγρότες του 
Αιγαίου. Τα υλικά κατασκευής τους όµως, δυστυχώς, δεν επιτρέπουν τη διατήρησή τους στο 
αρχαιολογικό υλικό. Με ανάλογο τρόπο, υποπροϊόντα του λιχνίσµατος των δηµητριακών είναι 
δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να βρεθούν στις εγκαταστάσεις, προπαντός αφού η διαδικασία αυτή 
πραγµατοποιείται σε υπαίθριους γενικά χώρους, όπου πνέει ισχυρότερος αέρας (Μαργαρίτη 
2002, 809). 

 
Με το κοσκίνισµα, αποµακρύνονται και οι σπόροι που είναι µικρότεροι από ό,τι τα 

δηµητριακά, για παράδειγµα εκείνοι των ζιζανίων. Με λεπτό κόσκινο αποµακρύνονται επίσης, 
οι µη γονιµοποιηµένοι κόκκοι των δηµητριακών και οι βάσεις των εξωτερικών τους λεπύρων 
(εικ. 26, 20:β). Μένουν όµως µικροί λίθοι και άλλες «ακαθαρσίες», που πρέπει να 
αποµακρυνθούν µε το χέρι. Το κοσκίνισµα του αλωνισµένου σπόρου παραπέµπει βεβαιωµένα 
στην κατανάλωσή του από τον άνθρωπο. Εφόσον, µια τόσο χρονοβόρα και κοπιαστική 
επεξεργασία θα ήταν περιττή εάν η σοδειά προοριζόταν για την απλή διατροφή των ζώων ή τη 
σπορά του επόµενου χρόνου (Βαλαµώτη 1994, 50, Μαργαρίτη 2002, 817). 

Τα παραδοσιακά κόσκινα είναι διαφορετικών διαµετρηµάτων. Κατασκευάζονται από 
ψάθα που στερεώνεται σε ξύλινο τελάρο, και µοιάζουν µε ρηχά ανοικτά καλάθια. Ο τρόπος που 
είναι πλεγµένη η ψάθα καθορίζει το µέγεθος των ανοιγµάτων του κόσκινου και, άρα, το µέγεθος 
των υλικών που µπορούν να περάσουν µέσα από αυτά. 

 
Μετά το κοσκίνισµα, ο τελικός καθαρισµός του προϊόντος µε το χέρι γίνεται για να 

αποµακρυνθούν οι λίθοι και τα ζιζάνια που έχουν µέγεθος ανάλογο µε εκείνο του καρπού, και 
δεν αποµακρύνθηκαν κατά τα προηγούµενα στάδια. Σκεύη κατάλληλα για την εργασία αυτή 
είναι ρηχές και ανοικτές φιάλες και δίσκοι από πηλό και ξύλο. 

Υποπροϊόντα κοσκινίσµατος και καθαρισµού µε το χέρι έχουν αναγνωριστεί στα 
παλαιοβοτανικά δείγµατα από αρκετές νεολιθικές εγκαταστάσεις του ελλαδικού χώρου. 
Βρέθηκαν, για παράδειγµα, σε δάπεδα του σπηλαίου στη Σκοτεινή Θαρρουνίων, ιδιαίτερα εκεί 
που υπήρχαν εστίες (Μαγκαφά 1993, 365, 368)· καθώς και σε υπαίθριους χώρους, πιθανόν 
αυλές ή χώρους απόρριψης, στο Αρκαδικό, τη Θέρµη και τα Γιαννιτσά (Vargas 1992, 582, 
Βαλαµώτη 1990, 179, 1991-1992, 448). 



 
 
 
 
 

62

Χαρακτηριστικά υποπροϊόντα λεπτού κοσκινίσµατος αναγνωρίστηκαν και στα δείγµατα 
από δάπεδο και εστία της τοµής ΙΙ και της οικοδοµικής φάσης ΙΙ στη Σταυρούπολη. 
Χαρακτηριστικό των δειγµάτων είναι η µεγάλη περιεκτικότητά τους σε δίχαλα σταχιδίων και σε 
βάσεις εξωτερικών λεπύρων, κυρίως του µονόκοκκου αλλά, σε µικρότερη ποσότητα, και του 
δίκοκκου σιταριού. Η παρουσία, εξάλλου, περιορισµένου αριθµού ζιζανίων ανάλογου µεγέθους 
µε εκείνο των δηµητριακών παραπέµπει και σε περαιτέρω καθαρισµό µε το χέρι. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει και ένα δείγµα από την ίδια τοµή που προέρχεται, σύµφωνα µε τους ανασκαφείς, 
από το εσωτερικό πηλόκτιστης κατασκευής, πιθανόν εστίας. Αποτελείται από λέπυρα 
µονόκοκκου και δίκοκκου σιταριού και από µεγάλη ποσότητα του ζιζανίου Lolium temulentum 
(ήρα): από υποπροϊόντα, δηλαδή, λεπτού κοσκινίσµατος, αλλά και απορρίψεων του καθαρισµού 
του καρπού µε το χέρι. Η ήρα είναι ζιζάνιο των δηµητριακών, το οποίο συχνά προσβάλλεται από 
µύκητες, µε αποτέλεσµα να είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Αυτός είναι ενδεχοµένως ο λόγος 
που, στη συγκεκριµένη περίσταση, το ζιζάνιο αποµακρύνθηκε πριν από την κατανάλωση του 
προϊόντος. Στον ίδιο οικισµό, υποπροϊόντα λεπτού κοσκινίσµατος εντοπίστηκαν και στο 
εσωτερικό ηµιυπόγειας οικίας, στην τοµή ΙΙ της οικοδοµικής φάσης IV. Οι χώροι από όπου 
προήλθαν τα ανασκαφικά αυτά δείγµατα µπορεί να φιλοξένησαν δραστηριότητες επεξεργασίας 
του καρπού ή την αποθήκευσή του ως ζωοτροφής ή καύσιµης ύλης (Μαργαρίτη 2002, 811-813). 

Σηµαντικό είναι ότι στα δείγµατα από τη Σταυρούπολη το µονόκοκκο και δίκοκκο σιτάρι 
απαντούν πάντα µαζί. Πιθανόν τα δύο είδη να καλλιεργούνταν στα ίδια χωράφια, όπως 
συνέβαινε µέχρι πρόσφατα στον ελλαδικό χώρο. Αν και, σύµφωνα µε µια εθνογραφική µελέτη 
στη σύγχρονη Τουρκία, τα εκεί συγκεκριµένα δηµητριακά σπάνια καλλιεργούνται µαζί. 
Υπάρχει, βέβαια, και η πιθανότητα να πρόκειται για ξεχωριστές καλλιέργειες, αλλά για κοινή 
µετέπειτα επεξεργασία των σπόρων, που απαιτούν τις ίδιες τροφοπαρασκευαστικές διαδικασίες 
πριν από την κατανάλωσή τους. Υποπροϊόντα του κριθαριού δεν έχουν βρεθεί στα συγκεκριµένα 
δείγµατα, ίσως επειδή, κατά κανόνα, αυτά αποµακρύνονται όταν ο καρπός βρίσκεται ακόµη 
στους αγρούς. Το ίδιο ισχύει και για το µαλακό/σκληρό σιτάρι (Μαργαρίτη 2002, 817-218). 

∆ράσεις όπως το λεπτό κοσκίνισµα και το καθάρισµα των δηµητριακών µε το χέρι 
γίνονταν µάλλον σταδιακά και σε µικρή κλίµακα, πριν την άλεση και το µαγείρεµα σε όλη τη 

Εικ. 26. Συστατικά µέρη των ντυµένων δηµητριακών 
(Βαλαµώτη 1994, 49). 
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διάρκεια του έτους, ανάλογα µε τις εκάστοτε διατροφικές ανάγκες. Να σηµειωθεί, τέλος, ότι το 
κοσκίνισµα και ο καθαρισµός µε το χέρι των «ντυµένων» δηµητριακών ακολουθούν την 
αποφλοίωση του καρπού. 

1.1.2 Αποφλοίωση 
 Πολλά φυτικά διατροφικά είδη υπόκεινται σε µία πολύ σηµαντική επεξεργασία 

προκειµένου να αποµακρυνθούν τα ακατάλληλα προς βρώση µέρη τους: εκείνα, δηλαδή, που 
είτε δεν αφοµοιώνονται από τον οργανισµό είτε απορρίπτονται µέσα από όποια ανθρώπινη 
επιλογή, κοινωνική, ιδεολογική, γευστική και άλλη. Τέτοια µέρη είναι, συχνά, οι φλοιοί. 

Οι τεχνικές και τα µέσα που χρησιµοποιούνται στις διαδικασίες αυτού του τύπου 
εξαρτώνται από τη φύση του διατροφικού προϊόντος αλλά και από το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. 
Πρώιµα εξηµερωµένες µορφές δηµητριακών, όπως το µονόκοκκο και το δίκοκκο σιτάρι που 
καλλιεργούσαν οι πρώτοι αγρότες της Νεολιθικής Εποχής, είχαν σκληρό περίβληµα που έπρεπε 
να αφαιρεθεί, καθώς ήταν δύσπεπτο, δυσάρεστο στη γεύση και µε µικρή διατροφική αξία 
(Renfrew 1973, 152). Επιβαλλόταν, λοιπόν, οι κόκκοι τους να υποστούν επεξεργασία για την 
αποφλοίωσή τους. 

1.1.2.α Καψάλισµα 
Το καψάλισµα των κόκκων των δηµητριακών, ώστε να σκάσει το περίβληµά του και να 

αφαιρεθεί πιο εύκολα, είναι µία διαδικασία που ουσιαστικά προηγείται της αποφλοίωσης. Με 
τον τρόπο αυτό, η γεύση του σπόρου βελτιώνεται, τα παράσιτά του εξουδετερώνονται και 
αποκλείεται το φύτρωµά του κατά την αποθήκευση. Πειράµατα των Moritz και Jones (Γιαλούρη 
1994, 56-57) έχουν δείξει ότι το καψάλισµα του καρπού πριν την άλεση διευκολύνει, επίσης, τη 
µετέπειτα τριβή του µειώνοντας την απώλεια αλεύρου. 

Ακόµη και σήµερα οι κάτοικοι της Νισύρου πριν κοπανίσουν και αλέσουν το κριθάρι 
που χρησιµοποιούν για την παρασκευή ψωµιού, το βάζουν στο φούρνο για να αποφλοιωθεί και 
να γίνει πιο νόστιµο (Σάµψων 1997γ, 240). Σε ορισµένα παραδοσιακά χωριά της Τουρκίας, το 
καψάλισµα των δηµητριακών σε µεγάλες ποσότητες γίνεται σε φούρνους· ενώ για µικρότερες 
ποσότητες προτιµώνται πινάκια µε περιχείλωµα που τοποθετούνται πάνω στην εστία. 
Χρησιµοποιούνται ακόµη καλάθια, µέσα στα οποία µπαίνει ο σπόρος µαζί µε καυτούς λίθους 
που ανακινούνται συνέχεια (Γιαλούρη 1994, 57). 

Σε όλους σχεδόν τους νεολιθικούς οικισµούς του ελλαδικού χώρου, εντοπίζονται 
απανθρακωµένοι σπόροι δηµητριακών µέσα ή γύρω από εστίες και φούρνους. Ως κατάλοιπα 
καψαλίσµατος ερµήνευσε ο Τσούντας (1908, 106) εκείνους που βρήκε µπροστά σε δύο εστίες 
του Μεγάρου Β του ∆ιµηνίου, που χρονολογούνται στη ΝΝ. Την ίδια ερµηνεία έδωσε και ο 
Rodden (1996, 50) για τους απανθρακωµένους σπόρους στην εστία µιας οικίας της ΑΝ στη Νέα 
Νικοµήδεια. Κατάλοιπα τέτοιας επεξεργασίας αποτελούν, πιθανόν, και οι σπόροι που βρέθηκαν 
γύρω από εστία και µέσα σε φούρνο της τοµής Α2α στο Αρκαδικό (Τουλούµης & Περιστέρη 
1991, 363). 

Στο Ντικιλί Τας Ι, κοντά σε τοίχο από πηλό που αποδίδεται σε οικία, και σε άµεση σχέση 
µε ένα φούρνο, εντοπίστηκε ένα σιλό για την αποθήκευση σιταριού. Κατά τον Σεφεριάδη (1983, 
643-644), ο φούρνος σχετιζόταν µε την επεξεργασία του αποθηκευµένου σιταριού. Παρόµοια 
ερµηνεία µπορεί να δοθεί και για τη συνύπαρξη σιρών, εστιών και άλλων κατασκευών στις 
οικίες ΜΝ στην Κνωσό, όσο και στην εύρεση λάκκων δίπλα στις πήλινες δισκοειδείς εστίες του 
σπηλαίου της Αλεπότρυπας (Τουλούµης 1994, 76). 

Για τη διαδικασία αυτή, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σκεύη από πυρίµαχο πηλό 
που µοιάζουν µε µεγάλα ταψιά, όπως εκείνα που βρέθηκαν σε σχετικά µικρούς αριθµούς στη 
Σκοτεινή Θαρρουνίων αλλά και σε άλλους οικισµούς (Σάµψων 1993, 53). Μπορούν, επίσης, να 
χρησιµοποιηθούν µεγάλα όστρακα αγγείων ή λίθινες πλάκες. Τέλος, το καψάλισµα θα µπορούσε 
να γίνει κατευθείαν µέσα σε φούρνο που έχει πρώτα θερµανθεί και στη συνέχεια καθαριστεί από 
τις στάχτες. Εξάλλου, η χρήση καλαθιών µε καυτούς λίθους που διαπιστώνεται στην 
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παραδοσιακή Τουρκία ήταν πιθανόν γνωστή στο νεολιθικό Αιγαίο, όπου µάλιστα έχει 
επιβεβαιωθεί η πρακτική της καλαθοπλεκτικής16 αν και όχι, δυστυχώς, η εµπλοκή της στο 
καψάλισµα των δηµητριακών. 

Ωστόσο, τα αποτελέσµατα ορισµένων πειραµάτων των Meurers–Balke και Lüning 
(Γιαλούρη 1994, 57) έρχονται σε αντίθεση µε την άποψη ότι οι σπόροι καψαλίζονταν πριν την 
αποφλοίωση. Οι ερευνητές αυτοί υποστηρίζουν πως η θερµική προετοιµασία των δηµητριακών 
λίγο θα συντελούσε στην ευκολότερη αποφλοίωσή τους. Αντιθέτως, θα απαιτούσε υπερβολικό 
χρόνο ως µέρος της καθηµερινής προετοιµασίας του γεύµατος. 

Εναλλακτικές διαδικασίες, γνωστές από σύγχρονα χωριά της Τουρκίας και της δυτικής 
Κρήτης, είναι το προβράσιµο ή το µούσκεµα των σπόρων, και το καλό στέγνωµά τους στον ήλιο 
(ό.π. 57, 62). 

Οι αρχαιολογικές ενδείξεις, δυστυχώς, δεν επαρκούν για τον προσδιορισµό των 
ποσοτήτων δηµητριακών που θα µπορούσαν να καψαλίζονται κάθε φορά· ούτε για το αν η 
διαδικασία αυτή λάµβανε χώρα µία φορά τον χρόνο, µετά τον θερισµό, ή γινόταν τµηµατικά στη 
διάρκεια του έτους. 

1.1.2.β Κοπάνισµα 
Η αποφλοίωση και κυρίως η κονιορτοποίηση των δηµητριακών γίνεται µε το κοπάνισµά 

τους σε ιγδία, ή την άλεσή τους σε τριβεία παλίνδροµης κίνησης17. Η παλαιότερη µαρτυρία για 
κοπάνισµα άγριου σιταριού σε  λίθινα γουδιά προέρχεται από την Εγγύς Ανατολή το 8000 π.Χ. 
(Γιαλούρη 1994, 58-59). Ο Moritz υποστηρίζει ότι όλα τα δηµητριακά, εκτός από τα σιτάρια 
αρτοποιίας και το κριθάρι χωρίς κέλυφος, πρέπει να υποβάλλονται σε αυτή τη διαδικασία (ό.π. 
58). 

Τα ιγδία έχουν συνήθως κυκλικό σχήµα, ικανό βάρος και συχνά επίπεδη βάση που τους 
προσδίδουν σταθερότητα, ώστε να µη χύνεται το περιεχόµενο µε τα κτυπήµατα. Συλλειτουργούν 
µε το γουδοχέρι ή ύπερο. Τα ξύλινα γουδιά, από κοιλαµένους κορµούς δέντρων, θεωρούνται 
καλύτερα για το κοπάνισµα των δηµητριακών (Σάµψων 1993, 272) και προτιµώνται, για 
παράδειγµα, από τους Τούρκους αγρότες (Γιαλούρη 1994, 58). Στην Αφρική, ιγδία 
χρησιµοποιούνται για την αποφλοίωση του σιταριού και του κεχριού. Ενώ, σε ολόκληρη την 
ανατολική Ασία οι γυναίκες µαζεύονται για να αποφλοιώσουν το ρύζι, κοπανίζοντάς το είτε 
δύο–τρεις µαζί σε ένα µεγάλο γουδί είτε κάθε µία στο δικό της (εικ. 28). Στη διάρκεια αυτής της 
διαδικασίας, οι Αϊνού τραγουδούν για να κάνουν ρυθµικότερες τις κινήσεις τους (Leroi–
Gourhan (1945) 1973, 152). 

Τα λίθινα γουδιά και γουδοχέρια από µάρµαρο, αρκόζη, µαρµαρυγία είναι εκείνα που 
σώζονται στους νεολιθικούς οικισµούς του Αιγαίου, στη Θεσσαλία (Μυλωνάς (1928) 1975, 23-
24), την Κρήτη (Evans 1964), την Εύβοια (Σάµψων 1993, 199, 1980, 41) και αλλού18. 

Βρίσκονται κυρίως κοντά σε εστίες και φούρνους, µαζί µε τριβεία, άλλα εργαλεία και 
κεραµεική (Winn & Shimabuku 1989α, 271-272, Σκαφιδά 1994, 40). Η παρουσία τους είναι 
περιορισµένη σε σχέση µε τα υπόλοιπα λίθινα ευρήµατα, πιθανόν εξαιτίας της προτίµησης των 
νεολιθικών κατασκευαστών τους στο ξύλο, που είναι καταλληλότερο, ιδιαίτερα για τα µεγάλα 
γουδιά που θα εξυπηρετούσαν, ίσως, τις κοινοτικές διατροφικές ανάγκες. 

Πειράµατα έδειξαν ότι από το κοπάνισµα σε γουδί µικρής ποσότητας καρπού 
προκύπτουν κόκκοι θρυµµατισµένοι και αναµειγµένοι µε το πίτουρο (Γιαλούρη 1994, 64-65). 

                                                 
16 Η πρακτική αυτή πρωτοδιαπιστώνεται κατά την ΑΝ στη Νέα Νικοµήδεια (Τζαχίλη 1997, 7-8). Ενώ, 
αποτυπώµατα καλαθιών στις βάσεις ή τα πλευρά κεραµεικών αγγείων (εικ. 27) έχουν βρεθεί, κυρίως, σε 
σπηλαιοπεριβάλλοντα της ΝΝ, για παράδειγµα στο σπήλαιο του Κίτσου στην Αττική, στο Φράγχθι, στη Σκοτεινή 
Θαρρουνίων, στην Αλεπότρυπα και στο σπήλαιο του Κύκλωπα (Μπελογιάννη 1998, 103). 
17 Πειραµατικές εφαρµογές έδειξαν ότι η διαδικασία αποφλοίωσης µε εργαλεία άλεσης είναι ασύµφορη, και δεν 
φαίνεται να εξυπηρετεί σε καθηµερινή βάση. 
18 Οι Evans και Renfrew (1968, 71) δεν διευκρινίζουν αν τα πέντε λίθινα αντικείµενα της ΝΝ µε κοιλότητα που 
εντόπισαν στον Σάλιαγκο είναι γουδιά ή µύλες για τη στερέωση θυρών. 
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Αυτός ο τρόπος θα ήταν προσφορότερος κυρίως σε χρονιές µε κακή σοδειά, αφού αυξάνει την 
ποσότητα του καταναλώσιµου προϊόντος. 

Με το κοπάνισµα σε γουδιά αποφλοιώνονται, επίσης, όσπρια και άλλοι βρώσιµοι καρποί, 
στον ελλαδικό χώρο και αλλού (Leroi–Gourhan (1945) 1973, 152).  

Χαρακτηριστική είναι, ακόµη, µια πρακτική αποφλοίωσης βαλανιδιών. Στη Σαρδηνία 
του περασµένου αιώνα, οι καρποί θρυµµατίζονται µε κόπανους µαζικά µέσα σε σάκους από 
δέρµα κατσίκας, και η ψίχα τους διαχωρίζεται στη συνέχεια µε το χέρι από το περικάρπιο 
(Mason (1995) 1996, 21). Παρόµοια τεχνική είχε πιθανόν χρησιµοποιηθεί για τα βαλανίδια ή για 
άλλους καρπούς µε σκληρό περικάρπιο και στο Νεολιθικό Αιγαίο. Κάτι τέτοιο, όµως, δεν 
µπορεί να επιβεβαιωθεί ανασκαφικά. 

1.1.2.γ Καθάρισµα και ξεφλούδισµα 
Πολλά είδη φρέσκων οσπρίων όπως οι φακές, τα κουκιά, τα µπιζέλια, αλλά και 

λαχανικών και φρούτων που ήταν γνωστά στους νεολιθικούς χρόνους µπορούσαν να 
καθαρίζονται µε το χέρι, χωρίς χρήση εργαλείου. Όταν η ποσότητα του καρπού που έπρεπε να 
καθαριστεί ξεπερνούσε τις ανάγκες µιας οικογένειας και προοριζόταν π.χ. για συλλογικό 
µαγείρεµα, η εργασία ίσως γινόταν οµαδικά, από τα µέλη µιας γειτονιάς ή και ολόκληρης της 
κοινότητας. Οι αυλές των νεολιθικών οικιών, στρωµένες ίσως µε ψάθες, θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν για τον σκοπό αυτό, αφού το επιτρέπουν στο Αιγαίο οι καιρικές συνθήκες την 
εποχή της συγκοµιδής των οσπρίων (άνοιξη-καλοκαίρι). Η ευκαιρία για κουβέντα που κάνει την 
ώρα να περνά πιο ευχάριστα θα ήταν πιθανόν µια κοινωνική παράµετρος αυτής της 
συνεργασίας. Υπάρχει όµως και η εκδοχή ανάλογα µε τις οµάδες και τις περιόδους, κάθε 
οικογένεια να εξυπηρετούσε µόνο τις δικές της ανάγκες, κυρίως στις τελευταίες φάσεις της 
Νεολιθικής περιόδου, όταν οι ανοικτοί χώροι ανάµεσα στις οικίες αρκετών οικισµών, όπως ο 
Μακρύγιαλος, φαίνεται να ελαττώνονται (Μπέσιος & Παππά 1990-95, 16). 

Μεγάλα ανοικτά και βαθιά πήλινα αγγεία, σκεύη από ξύλο ή δέρµα και καλάθια θα ήταν 
κατάλληλα για να συγκεντρωθεί ο καθαρισµένος καρπός πριν µαγειρευτεί ή καταναλωθεί ωµός 
ή αποξηρανθεί κ.λπ. 

Τα φρούτα, οι βολβοί και οι ρίζες θα καθαρίζονταν από τη φλούδα τους µε µαχαίρια από 
λεπίδες οψιανού ή/και πυριτόλιθου (εικ. 29), που εντοπίζονται τόσο συχνά σε όλους τους 
νεολιθικούς οικισµούς (Μουνδρέα–Αγραφιώτη 1996, 103-104). Λεπίδες κατασκευάζονταν σε 
µεγάλη ποικιλία µεγεθών και σχηµάτων. Στις πρώιµες φάσεις της Νεολιθικής περιόδου, ο 
οψιανός διακινείται ακόµη σε µικρές σχετικά ποσότητες από τη Μήλο. Από τα µέσα της 5ης 
χιλιετίας, µε τη βελτίωση πιθανόν των µέσων ναυσιπλοΐας, οι διακινούµενες ποσότητες 
αυξάνουν. Άφθονες λεπίδες από πυριτόλιθο έχουν βρεθεί στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη 
Θράκη, σε περιοχές όπου υπάρχουν πηγές πυριτόλιθου. Επειδή αποσπώνται µε έµµεση κρούση, 
αυτές είναι παχύτερες και λιγότερο κανονικές σε σχέση µε εκείνες από οψιανό. Οι τεχνικές 
κατασκευής λεπίδων και από τα δύο αυτά υλικά τελειοποιούνται κατά τη ΝΝ 
(Παπαθανασόπουλος 1981, 43). 

Κοφτερά εργαλεία κατασκευάζονται, επίσης, µε λοξότµηση του άκρου αυλοειδών οστών 
(εικ. 30), όπως αυτών που βρέθηκαν στην εγκατάσταση της ΝΝ στις Καλυθιές της Ρόδου και, 
κατά την εκτίµηση του ανασκαφέα (Σάµψων 1987, 161-162), ήταν πιθανόν µαχαίρια. Στην 
πλειονότητά τους, όµως, θεωρούνται εργαλεία κατεργασίας δερµάτων, φυτικών υλών ή 
υφαντικής (Μουνδρέα–Αγραφιώτη 1996, 105). 

Σε µερικούς καρπούς όπως τα κάστανα –αν τα συνέλεγαν για κατανάλωση- πιθανόν να 
γινόταν ένας πρώτος καθαρισµός ήδη κατά τη συλλογή τους, αφού το αγκαθωτό τους 
περικάρπιο προσθέτει περιττό βάρος και όγκο κατά τη µεταφορά των καρπών στον οικισµό. 
Ενώ, τα σκληρά περικάρπια καρπών όπως τα αµύγδαλα, τα καρύδια, τα βαλανίδια και τα 
φουντούκια αφαιρούνται, συνήθως, ένα-ένα, µε το σπάσιµο του καρπού σε λίθινη επιφάνεια και 
το κτύπηµά του µε ένα επίπεδο λίθο κρούσης (κροκάλα κ.λπ.). Τα κουκούτσια, τέλος, που έχουν 
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αρκετοί καρποί, ιδιαίτερα όσα δεν καταναλώνονται19 αποµακρύνονταν µάλλον τη στιγµή 
κατανάλωσης του καρπού, και απορρίπτονταν ή συγκεντρώνονταν για να ξαναχρησιµοποιηθούν 
(στη φύτευση, την κόσµηση, ως καύσιµη ύλη κ.ά.). 

1.2 Ζωικά είδη 
Πολλά είδη ζώων χρειάζονται καθάρισµα µετά τη θανάτωσή τους, διότι διαθέτουν 

γούνα, πούπουλα, σκληρό, τριχωτό δέρµα, που πρέπει να αφαιρεθεί αφού δεν αποτελεί µέρος 
της διατροφής, αλλά χρησιµοποιείται συχνά για την ικανοποίηση άλλων αναγκών, όπως η 
ένδυση, ο οικιακός εξοπλισµός, η κόσµηση κ.λπ. 

1.2.1 Εκδορά, ξεπουπούλιασµα και απολέπιση 
Εργαλεία από αποκρουσµένο λίθο, όπως οι λεπίδες και τα ξέστρα, θα ήταν κατάλληλα 

και για το γδάρσιµο (εικ. 31), που απαιτεί τεχνική εµπειρία, αρκετή µυϊκή δύναµη και, σε 
ορισµένες περιπτώσεις, τη συνεργασία δύο τουλάχιστον ατόµων. 

Η χρήση κοφτερού εργαλείου, σε συνδυασµό µε 
το τράβηγµα οδηγούν σύντοµα στην αφαίρεση του 
δέρµατος του σφαγίου. Η πρακτική αυτή µπορεί να 
τροποποιηθεί λίγο, ανάλογα µε το µέγεθος του ζώου. 
Έτσι, σε µικρά ζώα, όπως ο λαγός, αρκεί µια µικρή τοµή 
στους αστραγάλους και ένα βίαιο τράβηγµα για να 
αφαιρεθεί µονοκόµµατο το δέρµα. Το µεγαλύτερο ζώο, 
συχνά, κρεµιέται από τα πίσω πόδια σε ένα δέντρο, και το 
δέρµα του αφαιρείται µε µαχαίρι. Η ανίχνευση ιχνών 
κοπής στα οστά του κρανίου, γύρω από τη βάση των 
κεράτων και στους αστραγάλους αιγοπροβάτων από τη 
Σκοτεινή αποδεικνύει την εκδορά τους από τους 
νεολιθικούς κατοίκους της εγκατάστασης (Kotjabopoulou 
& Trantalidou 1993, 399). Για την εκδορά ακριβώς των 

αιγοπροβάτων, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και ολόκληρου του κόσµου ακολουθείται µια 
απλή πρακτική. Αφού το ζώο θανατωθεί, ανοίγουν µια µικρή οπή στο δέρµα µέσα στην οποία 
φυσούν αέρα. Το δέρµα φουσκώνει και αποκολλάται ευκολότερα από το σώµα. 

Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση του χοίρου, το δέρµα του οποίου δεν αφαιρείται παρά µόνο, 
ενδεχόµενα, για να διατηρηθεί µαζί µε το λίπος, και να καταναλωθεί χωριστά από το κρέας. 
Καθαρίζεται, όµως, το τρίχωµά του, συνήθως µε απλό καψάλισµα σε ανοικτή φωτιά. 

Παρόλο που στη σύγχρονη Ελλάδα η εκδορά, όπως και η σφαγή, θεωρούνται 
παραδοσιακά ανδρικές ασχολίες, µικρά ζώα (όπως λαγοί) συχνά γδέρνονται από γυναίκες. Στους 
Ινδιάνους Blackfeet των Πεδιάδων της βορείου Αµερικής, γυναίκες συµµετείχαν και στο 
γδάρσιµο µεγαλύτερων ζώων. Όταν, για παράδειγµα, µετά το κυνήγι του βούβαλου, οι κυνηγοί 
συγκεντρώνονταν για να αναγνωρίσουν από τα βέλη τα ζώα που σκότωσε ο καθένας (Schier 
1993, 43). 

Σε εθνογραφικά παραδείγµατα παρατηρείται ότι για την εκδορά των ζώων προτιµούνται 
συνήθως οι χώροι που βρίσκονται έξω από τις οικίες. Ανάλογη ήταν, πιθανόν, και η τακτική των 
νεολιθικών κατοίκων του σπηλαίου Σκοτεινή, όπου η απουσία µεγάλων θραυσµάτων κρανίων 
και κεράτων των ζώων οδηγεί στην υπόθεση ότι η διαδικασία σφαγής, εκδοράς και 
κατατεµαχισµού γινόταν στο εξωτερικό της σπηλιάς (Kotjabopoulou & Trantalidou 1993, 399). 

 
Τα πτηνά απαιτούν επίσης καθαρισµό, για την αφαίρεση του φτερώµατος πριν από την 

κατανάλωσή τους. Για τον σκοπό αυτό δεν χρειάζονται εργαλεία, αφού τα φτερά αποσπώνται 
                                                 
19 Και εδώ υπάρχουν περισσότερες διαφορετικές προτιµήσεις. Για παράδειγµα, τα κουκούτσια των µήλων, που δεν 
θεωρούνται εδώδιµα στην Ελλάδα, σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελβετία τρώγονται µαζί µε τον υπόλοιπο 
καρπό. 

Εικ. 31. Αναπαράσταση παραδοσιακής 
εκδοράς ζώου (Tinè & Traverso 2001, 
65). 
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από το σώµα µε απλό τράβηγµα µε το χέρι. Η διαδικασία γίνεται πιο εύκολη και 
αποτελεσµατική αν το νεκρό ζώο «ζεµατιστεί» πρώτα µε καυτό νερό. ∆ιαστέλλονται έτσι οι 
πόροι του δέρµατος, µε αποτέλεσµα την ευκολότερη αποκόλληση των φτερών. Το «καψάλισµα» 
του σώµατος του πτηνού σε ανοικτή φωτιά συµπληρώνει το καθάρισµά τους µε την  
αποµάκρυνση και των πτίλων. 

Εάν στη Νεολιθική περίοδο υπεύθυνες για τις καθηµερινές τροφοπαρασκευαστικές 
δραστηριότητες ήταν, όπως πιστεύεται, οι γυναίκες τότε, πιθανόν, και το «ξεπουπούλιασµα» να 
γινόταν από αυτές, ίσως µε τη συµµετοχή και των παιδιών (βλ. και Ehrenberg (1989) 1992, 88, 
Ortner 1994, 96). 

 
Στα ψάρια, το καθάρισµα από τα λέπια και τα εντόσθια µπορεί να πραγµατοποιηθεί πριν, 

και σπανιότερα µετά την όπτησή τους. Στην περίπτωση δε που αυτά δεν προορίζονται για άµεση 
κατανάλωση, αλλά για συντήρηση, τότε η αφαίρεση τουλάχιστον των λεπιών αποφεύγεται 
τελείως. 

Το καθάρισµα των ψαριών (εικ. 32) πραγµατοποιούσαν πιθανόν οι ίδιοι οι νεολιθικοί 
αλιείς, όπως κάνουν ακόµα πολλοί σύγχρονοι «συνάδελφοί» τους: αµέσως µετά το ψάρεµα, µε 
χρήση του ίδιου του θαλασσινού ή γλυκού νερού. Εργαλεία κατάλληλα για τη διαδικασία αυτή 
θα ήταν και πάλι οι λεπίδες από αποκρουσµένο λίθο, και άλλα οστέινα ή/και ξύλινα εργαλεία σε 
σχήµα µαχαιριού. Μερικά όστρεα από το άµεσο φυσικό περιβάλλον, όπως οι πεταλίδες (Patella 
coerulea l.) θα µπορούσαν, λόγω του σχήµατος και της σκληρότητάς τους, να γίνουν πρόχειρο 
αλλά αποτελεσµατικό εργαλείο για το καθάρισµα των λεπιών. 

 

2. ΆΛΕΣΗ 
Πολύ σηµαντική διαδικασία στην επεξεργασία και µεταποίηση των διατροφικών 

προϊόντων είναι η άλεση (εικ. 33), που σκοπό έχει την αλευροποίηση ή µόνο το σπάσιµο του 
σπόρου ή του καρπού20, ανάλογα µε τον επιθυµητό τρόπο µαγειρέµατος ή άλλης κατανάλωσης ή 
αποθήκευσής τους. 

Από τα πρωιµότερα εργαλεία άλεσης, κυρίως 
δηµητριακών αλλά και άλλων καρπών, είναι τα λίθινα 
τριβεία παλίνδροµης κίνησης21 και οι τριπτήρες. 

Τα τριβεία είναι λίθοι µε τραχιά και συνήθως 
κυρτή από τη χρήση άνω επιφάνεια.  ∆ιακρίνονται πολλοί 
µορφολογικοί τύποι, όπως τα πλακοειδή, επιπεδόκυρτα 
και κοιλόκυρτα τριβεία, µε κυκλικό, ελλειπτικό, 
τριγωνικό, τραπεζοειδές ή ορθογώνιο σχήµα. Είναι 
συνήθως κατασκευασµένα από ανθεκτικά και 
χονδρόκοκκα πετρώµατα, όπως, γρανίτη, ψαµµίτη και 
άλλα ηφαιστειακά ή ιζηµατογενή υλικά. Η κατασκευή 
τους και από µαλακότερους λίθους όπως ο ασβεστόλιθος, 
ίσως να εξαρτάται από τα είδη των φυτικών ή άλλων 

υλών που τρίβονταν σε αυτά (εικ. 34) (Χουρµουζιάδης 2002, 108). 

                                                 
20 Τα πρωιµότερα δείγµατα από οικισµούς του ελλαδικού χώρου που περιείχαν συγκεντρώσεις θραυσµάτων 
σπόρων, και αποτελούν ενδείξεις αλέσµατος δηµητριακών, προέρχονται από το Αρχοντικό και τη Μεσηµεριανή 
Τούµπα της ΠΕΧ στη Μακεδονία (Βαλαµώτη, Παπανθίµου, Πιλάλη 2005, 499). 
21 Οι µύλοι περιστροφικής κίνησης ή χειρόµυλοι εµφανίστηκαν µετά τον 2ο αιώνα π.Χ. (Γιαλούρη 1994, 60). Μόνο 
ο Dawkins υποστήριξε, µάλλον λανθασµένα, την ενδεχόµενη ύπαρξη τέτοιων µύλων ήδη κατά τη Νεολιθική, 
εξαιτίας του σχήµατος των τεσσάρων µυλόλιθων που εντόπισε σε οίκηµα της ΤΝ στον Μαγκασά της ανατολικής 
Κρήτης. Οι δύο από αυτούς είχαν κοιλότητες και στις δύο όψεις, ενώ οι άλλοι δύο µόνο στη µια, γεγονός, που κάνει 
πιθανή, κατά τον ανασκαφέα, την άλεση µε περιστροφική κίνηση (Ζώης 1973, 88). 

Εικ. 33. Αναπαράσταση άλεσης 
σιταριού σε τριβείο (Tinè & Traverso 
2001, 65). 
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Ως τριπτήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα απλό βότσαλο σε σχήµα και µέγεθος που να 
ταιριάζουν στο χέρι και στο τριβείο. Το σχήµα των τριπτήρων καθορίζεται συνήθως από τον 
τρόπο χρήσης του και είναι τις περισσότερες φορές καµπυλούµενο22. Χαρακτηριστικοί είναι 
ορισµένοι τριπτήρες από τη Σταυρούπολη (Γραµµένος & Κώτσος 2002, 22), που φέρουν δύο 
βαθύνσεις στις πλευρές τους, για τη σταθερότερη συγκράτησή τους από τον αντίχειρα και το 
δείκτη. 

Ίχνη κόκκινου χρώµατος που διαπιστώθηκαν σε δύο νεολιθικά πελέκια από το σπήλαιο 
στη Σκοτεινή Θαρρουνίων (Chicako 1993, 444) δείχνουν ότι αυτά είχαν χρησιµοποιηθεί και ως 
τριπτήρες (ή γουδοχέρια). Επιπλέον, η χρήση των τριπτήρων για ακόνισµα ή λείανση άλλων 
λίθινων εργαλείων (Σάµψων 1980, 41) υποδηλώνει ότι και αυτοί, όπως τα περισσότερα 
νεολιθικά εργαλεία, ήταν πολυχρηστικά αντικείµενα, για την εξυπηρέτηση περισσότερων 
αναγκών. 

Τριβεία εντοπίζονται στον ελλαδικό χώρο ήδη σε στρώµατα της Ανώτερης 
Παλαιολιθικής περιόδου, όταν χρησιµοποιούνταν εκτός από τη µεταποίηση ορισµένων καρπών 
µάλλον και για την προετοιµασία βαφικών υλών (Γιαλούρη 1994, 60). Νεολιθικά εργαλεία 
άλεσης βρέθηκαν σε όλες σχεδόν τις εγκαταστάσεις, σε οικισµούς και σπήλαια, µόνιµες ή 
εποχικές, όπως είναι εκείνη στη νησίδα Γυαλί, κοντά στη Νίσυρο (Σάµψων 1988α, 30). 

Ως ηµιµόνιµα εργαλεία, τα τριβεία χρησιµοποιήθηκαν στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό των οικιών, ανάλογα ίσως µε τις ανάγκες και τις συνήθειες των ανθρώπων, τις 
επικρατούσες καιρικές συνθήκες, τις εποχές χρήσης τους κ.λπ. Λόγω της ανθεκτικότητάς τους 
και των αναγκών που εξυπηρετούσαν απαντώνται σε µεγάλους αριθµούς και σε 
αποθηκευτικούς, και σε εργαστηριακούς χώρους καθώς και σε απορριµµατικούς λάκκους. Στην 
οικία, βρίσκονται συνήθως κοντά σε εστίες και φούρνους, ως µέρος του τροφοπαρασκευαστικού 
εξοπλισµού (Hodder 1990, 57, Winn & Shimabuku 1989α, 271-272, Ζώης 1973, 132, Σκαφιδά 
1994, 40, Τσούντας 1908, 330). 

Για παράδειγµα, σε δοκιµαστική τοµή που πραγµατοποιήθηκε στην Οικία Β του 
οικισµού στη ∆ροσιά της Έδεσσας πάνω σε στρώµα ψηµένου πηλού, εντοπίστηκε ένα µόνιµο 
τριβείο, στερεωµένο µε µικρούς λίθους. Το δάπεδο αυτό χρονολογήθηκε από τον ανασκαφέα 
στο τέλος της Αρχαιότερης ή τις αρχές της Μέσης Νεολιθικής περιόδου, και είχε ξύλινη 
υποδοµή. ∆εν έγινε όµως δυνατόν δυστυχώς να διευκρινιστεί η χρήση του συγκεκριµένου χώρου 
(Κώτσος 1992, 197). Χαρακτηριστική είναι, επίσης, η κατασκευή που αποκαλύφθηκε στον 
οικισµό της ΝΝ στη Θέρµη (Παππά 1991-1992, 391-393). Αποτελείται από λίθους «σε δύο 
παράλληλες κοντινές σειρές», η πάνω πλευρά των οποίων όπως φαίνεται από την κατεργασία 
τους, είχε χρησιµοποιηθεί ως τριβείο. Η ανασκαφέας θεωρεί πιθανόν ότι ο χώρος αυτός ήταν 
εξωτερικός, λόγω του λιθόστρωτου που υπήρχε για να συγκρατείται το αργιλώδες χώµα. 

Ανάλογη κατασκευή εντοπίστηκε και στην Κνωσό, σε οικία του στρώµατος IV της ΑΝ. 
Στη βορειοδυτική γωνία του κτηρίου, δύο επίπεδες λίθινες πλάκες που περιέκλειαν τα 
υπολείµµατα ενός µεγάλου αγγείου, είχαν αποκτήσει κοίλη επιφάνεια από τη χρήση τους ως 
τριβεία ή ιγδία (Evans 1964, 166). 

Στην Οικία 1-2-3 του τοµέα Β2 στο Σέσκλο, ο χώρος 3 προοριζόταν για εργασίες. 
Πρόκειται για µία κόγχη όπου βρέθηκαν ένα χτιστό πεζούλι ή τραπέζι και δίπλα του µία µεγάλη 
λεία πλάκα, τριβείο και τριπτήρας (Τουλούµης 1994, 34). Ενώ, στο σπήλαιο Λιµνών στα 
Καστριά Καλαβρύτων τριβεία εντοπίστηκαν µόνο στις εξωτερικές ανασκαφικές τοµές, στην 
περίµετρο του σπηλαίου, όπου λόγω του καλύτερου φωτισµού, ο χώρος ήταν ίσως 
καταλληλότερος για την άσκηση των τροφοπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων απ’ ό,τι στο 
εσωτερικό του (Κατσαρού & Σάµψων 1989, 166). 

∆υστυχώς όµως, συχνά, πέρα από µία απλή αναφορά δεν δίνεται καµία περαιτέρω 
πληροφορία από τους ανασκαφείς για τον χώρο ανεύρεσης τέτοιων εργαλείων, κάποτε, ούτε καν 

                                                 
22 Για µια τυπολογική κατάταξη των νεολιθικών τριβείων και τριπτήρων, βλ. Σάµψων 1980, 41-42 και 1987, 130-
132. 
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για τη χρονολόγησή τους και, προπαντός για τις αρχαιολογικές και βιοαρχαιολογικές τους 
συνάφειες. 

 
Τα άλευρα που παράγονται µε την άλεση δηµητριακών σε τριβεία ήταν αρκετά χονδρά 

και αναµεµιγµένα µε µικρή ποσότητα άµµου που προερχόταν από την τριβή των ίδιων των 
λίθινων εργαλείων. Παρόλο που έχει αµφισβητηθεί η καταλληλότητα τέτοιων αλεύρων για την 
αρτοποιία, αυτά θα µπορούσαν πιθανόν να χρησιµοποιούνται για την παρασκευή χυλών και 
πιτών, που δεν απαιτούν λεπτόκοκκο αλεύρι (Σάµψων 1993, 272). 

Το σχετικά µικρό µέγεθος της πλειονότητας των τριβείων ερµηνεύτηκε από τον Σάµψων 
(1987, 129) ως κατάλληλο για άλεση περιορισµένων ποσοτήτων που αρκούσαν κάθε φορά για 
τις καθηµερινές ανάγκες µιας οικογένειας. Ιδιαίτερα βαρειά τριβεία, όπως εκείνα που 
εντοπίστηκαν στον λιµναίο οικισµό του ∆ισπηλιού, θεωρήθηκαν σταθερά εγκατεστηµένα έξω 
από τα σπίτια, µε µια πιθανόν περισσότερο κοινοτική χρήση (Χουρµουζιάδης 2002, 112). 

Όσον αφορά τα υλικά που αλέθονταν, ο Runnels θεωρεί απίθανη τη χρήση των 
νεολιθικών τριβείων για τη µεταποίηση δηµητριακών, και τοποθετεί την πρώτη εµφάνιση 
τέτοιων χειρόµυλων στην Εποχή του Χαλκού, όταν το µέγεθός τους µεγαλώνει και φτάνει τα 
0,34 µήκος και 0,20 πλάτος (Γιαλούρη 1994, 60). Ο Σάµψων (1988β, 88) αναφέρει, ότι στον 
Πρωτοελλαδικό οικισµό της Μάνικας έχουν βρεθεί τριβεία µε διαστάσεις έως 0,40-0,50 Χ 0,30-
0,40. 

Εκτός από δηµητριακά, αρκετά είδη οσπρίων επίσης αλέθονταν µάλλον, στο νεολιθικό 
Αιγαίο. Στη Νίσυρο, ακόµη τον 20ο αιώνα, οι σπόροι της αγραµιθιάς τρίβονταν σε χειρόµυλο για 
να φτιαχτεί ένα είδος χυλού που συνοδευόταν µε ρύζι και κριθαρένιο παξιµάδι (Γιαλούρη 1997γ, 
237). Το ίδιο και τα βαλανίδια αλέθονταν σε λίθινα τριβεία προκειµένου να καταναλωθούν από 
τους Ινδιάνους της Καλιφόρνιας (Mason (1995) 1996, 20). Πολλοί άλλοι καρποί αποξηραµένοι 
και νωποί µπορούν εξάλλου να αλεσθούν, όπως τα κάστανα, τα αµύγδαλα, τα φυστίκια κ.ά. 

Πειράµατα έχουν δείξει ότι η µέθοδος άλεσης µε νεολιθικά τριβεία είναι µια επίπονη 
εργασία. Ο Runnels χρειάστηκε τρεις ώρες για να αλέσει ένα κιλό κριθάρι και ένα κιλό σιτάρι σε 
χονδρόκοκκο άλευρο (Γιαλούρη 1994, 60). Πρέπει, επιπλέον, να µαζεύονται κάθε τόσο οι 
σπόροι που γλιστρούν από τον µυλόλιθο, για να τοποθετηθούν ξανά πάνω σ’ αυτόν και να 
αλεστούν. 

Η στερέωση του τριβείου στο δάπεδο, όπως στο παράδειγµα της ∆ροσιάς (βλ. παραπάνω 
σελ. 68) βοηθούσε οπωσδήποτε στη µείωση της προσπάθειας και των απωλειών σπόρων και 
αλεσµένου προϊόντος. Αποτελεσµατικό θα ήταν, ακόµη, αν ο µυλόλιθος ακουµπούσε σε δέρµα, 
ύφασµα ή ψάθα, υλικά που πολύ σπάνια έχουν διατηρηθεί in situ (Winn & Shimabuku 1989β, 
62). 

Το καθάρισµα των επιφανειών των τριβείων και η συγκέντρωση του αλεύρου θα πρέπει 
να γινόταν µε το χέρι, όσο και µε τους τριπτήρες, και µε σπάτουλες (εικ. 35, 36) και κουτάλια, 
που βρίσκονται συχνά σε συνάφεια µε αυτούς (Winn & Shimabuku 1989β, 32-66, Ζώης 1973, 
173, Στρατούλη 1987, 161-162, Σκαφιδά 1994, 40). Οι σπάτουλες ήταν συνήθως οστέινες, αλλά 
υπήρχαν ενδεχοµένως και ξύλινες. Κουτάλια ήταν φτιαγµένα από τα ίδια υλικά, αλλά και από 
πηλό ή όστρεα, όπως η πεταλίδα. Για τον ίδιο σκοπό θα µπορούσαν, επίσης, να 
χρησιµοποιηθούν η αχιβάδα, το χτένι και άλλα εργαλεία, που αν και πιο σπάνια, ήταν φαίνεται 
επίσης πολυχρηστικά (Evans 1964, 236, Evans-Renfrew 1968, 22,77, Treuil κ.ά. 1996, 159, 
Κυπαρίσση-Αποστολίκα 1994, 106, Παπαθανασόπουλος 1981, 55).  

Το αλεσµένο προϊόν θα άδειαζε πιθανόν πρώτα στην ποδιά εκείνων που άλεθαν και, στη 
συνέχεια, θα συγκεντρωνόταν σε κεραµεικά αγγεία ή δοχεία από ξύλο ή δέρµα µε ανοικτά 
σχήµατα. Αγγεία µε γωνιώδη σχήµατα που θεωρούνται ακατάλληλα για τη φωτιά 
χρησιµοποιήθηκαν ίσως και για αυτό το σκοπό (Rodden 1996, 186, 201 Vitelli 1989, 23). 

Με την άλεση ή/και το ζύµωµα συνδέονται µάλλον και ελλειψοειδείς πλακωτοί λίθοι µε 
χαµηλό περιχείλωµα που βρέθηκαν στο Σέσκλο και από τον Τσούντα (1908, 330) ονοµάστηκαν 
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«πλάθανα» (εικ. 37). Το µέγιστο µήκος των σκευών αυτών είναι 0,60 (Μυλωνάς (1928) 1975, 
42). 

Τέλος, τα γουδιά που, όπως προαναφέρθηκε, είναι µάλλον κατάλληλα και για την 
αποφλοίωση σπόρων και καρπών, συµµετείχαν σίγουρα και στη διαδικασία άλεσης. Αφού, όταν 
ο καρπός κοπανίζεται σε µικρές ποσότητες µέσα στο γουδί, αυτός θρυµµατίζεται παίρνοντας τη 
µορφή χονδρού άλευρου (=πληγούρι). Έτσι παράγεται από το σιτάρι το πλιγούρι («bulgur») στα 
σύγχρονα ελληνικά, τούρκικα και άλλα χωριά. 

Μικρά γουδιά είναι επίσης κατάλληλα για την κονιορτοποίηση µπαχαρικών ή ανόργανων 
ουσιών, µαγειρικών, όπως το αλάτι, ή άλλων, όπως η ώχρα. Ώχρα έχει βρεθεί στην κοιλότητα 
γουδιού στον οικισµό της ΝΝ στη Μάκρη Έβρου (Ευστρατίου 1990, 601), καθώς και στις 
επιφάνειες µυλόλιθου και τριπτήρα σε στρώµα της Νεολιθικής περιόδου στη Θεόπετρα 
(Κυπαρίσση-Αποστολίκα 1996β, 68, 215, εικ. 15 καταλόγου).  

 

3. ΣΥΝΘΛΙΨΗ 
Τα µαλακά διατροφικά προϊόντα όπως οι βολβοί, οι ρίζες και τα φρούτα µπορούν και 

αυτά να κοπανιστούν σε ιγδία, πριν ή µετά το ψήσιµό τους. ∆εν είναι γνωστό αν οι νεολιθικοί 
κάτοικοι του Αιγαίου εφάρµοζαν αυτήν την πρακτική, που καθιστά τις τροφές πιο εύπεπτες, και 
εύκολες να καταναλωθούν ιδιαίτερα από ανθρώπους µεγάλης ηλικίας, που έχουν χάσει τα 
δόντια τους, και µικρά παιδιά. Οι Ναµπικάρα στην κεντρική Βραζιλία συνθλίβουν τη µανιόκα 
πριν την ψήσουν (Lévi-Strauss 1979, 248). Ενώ, σε µορφή «πουρέ» καταναλώνονται η 
γλυκοπατάτα και το «konyaku» στην Ωκεανία (Leroi-Gourhan (1945) 1973, 175). 

3.1 Mε άσκηση πίεσης ή/και κάθετη κρούση 
Για τη σύνθλιψη µαλακών υλών µε άσκηση πίεσης, χωρίς κτύπηµα, κατάλληλα θα 

µπορούσαν να είναι και πήλινα γουδιά (εκτός από τα λίθινα και τα ξύλινα). Τέτοια γουδιά δεν 
αναφέρονται από νεολιθικούς οικισµούς στο Αιγαίο, έχουν όµως βρεθεί σε χεττιτικούς 
οικισµούς της Εποχής του Χαλκού και στην Κύπρο (Γιαλούρη 1994, 59). Το ίδιο 
αποτελεσµατικά θα µπορούσαν, ίσως, να είναι µία βαθειά πήλινη φιάλη µε χονδρά τοιχώµατα 
και ένα ξύλινο γουδοχέρι. 

 
Στους τρόπους σύνθλιψης και κονιορτοποίησης θα πρέπει να προστεθεί και αυτός που 

επιτυγχάνεται µε κάθετη κρούση. Εργαλεία από λειασµένο λίθο, όπως σφύρες και κόπανοι23 
(εικ. 38, 39) που έχουν βρεθεί σε πολλούς αιγαιακούς νεολιθικούς οικισµούς θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν και για τον σκοπό αυτό. Τα εργαλεία αυτά είναι κατασκευασµένα για να 
στερεώνονται σε ξύλινο ή οστέινο στειλεό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι εκείνο των 
Ινδιάνων Blackfeet της βορείου Αµερικής, που µαγείρευαν και έκοβαν σε µικρά κοµµάτια το 
αποξηραµένο κρέας βούβαλου και, αφού το κτυπούσαν µε ένα λίθινο σφυρί, το ανακάτευαν µε 
βραστό µεδούλι για να φτιάξουν το «pemmican» (Schier 1993, 35). Με παρόµοιο τρόπο, οι 
Tchouktchi της ανατολικής Σιβηρίας συνθλίβουν τα κοµµάτια των αποξηραµένων ψαριών πριν 
τα καταναλώσουν (Leroi-Gourhan (1945) 1973, 151-152). 

Ωστόσο, για τη σύνθλιψη των περισσότερων διατροφικών ειδών δεν απαιτείται καν 
ειδικό εργαλείο. Ένα µεγάλο βότσαλο µε κατάλληλο φυσικό σχήµα ή ένα χοντρό κλαδί θα 
µπορούσαν να είναι εξίσου αποτελεσµατικά. 

                                                 
23 Ο Παπαθανασόπουλος (1981, 223) τους ονοµάζει «κρανιοθραύστες», ίσως όµως, δεν πρόκειται για πολεµικά 
όπλα αφού ούτε τα κατασκευαστικά τους υλικά (σερπαντίντης, διορίτης, λατυποπαγή πετρώµατα, µάρµαρο, 
ασβεστόλιθος κ.ά.) ούτε ο τρόπος κατασκευής τους µοιάζουν να επιτρέπουν τα δυνατά κτυπήµατα (Ζώης 1973, 
168). Σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις, πρόκειται για φθαρµένους από τη χρήση πελέκεις που µετατράπηκαν σε 
σφύρες, όπως εκείνοι που βρέθηκαν στην Κνωσό (Evans 1964, 225, Μουνδρέα-Αγραφιώτη 1996, 104). 
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3.2 Με τρίψιµο 
Φυτικά διατροφικά είδη, όπως φρούτα, βολβοί και ρίζες, µπορούν να πολτοποιηθούν και 

µε έναν ακόµη σήµερα πολύ συνήθη τρόπο, το τρίψιµο, που έχει ως αποτέλεσµα να 
προετοιµάσει την τροφή για το µαγείρεµα ή την όποια κατανάλωση, αλλά και να βοηθήσει στην 
εξαγωγή του χυµού των καρπών, βολβών κ.λπ. 

Τα σχετικά εργαλεία, οι τρίφτες ή ξύστρες, χρησιµοποιούνται σε γενικές γραµµές παντού 
µε ανάλογους τρόπους. ∆ιαφοροποιούνται, όµως, ως προς το µέγεθος, το σχήµα και το υλικό 
κατασκευής, χαρακτηριστικά που πιθανόν καθορίζονται και από τα είδη που πρόκειται να 
τριφτούν. Συνηθισµένος είναι ο πήλινος τρίφτης, που ενσωµατώνεται στο εσωτερικό ανοικτού 
αγγείου ή φιάλης, µε τα δόντια του να εξέχουν του τοιχώµατος. Το παραγόµενο προϊόν 
συγκεντρώνεται έτσι κατ’ ευθείαν µέσα στο αγγείο. Ο τύπος αυτός συναντάται στο Αιγαίο, από 
τη Μέση Εποχή του Χαλκού24. Ένας διαφορετικός τύπος τρίφτη χρησιµοποιείται στο Εκουαδόρ, 
και αποτελείται από µια κεραµεική πλάκα µε µικρές λίθινες αιχµές στην ενεργή επιφάνειά της 
(Leroi-Gourhan (1945) 1973, 148). 

Ανάλογο εύρηµα από νεολιθικά στρώµατα στον ελλαδικό χώρο δεν είναι µέχρι τώρα 
γνωστό, η πιθανότητα όµως να υπήρχαν παρόµοιοι τρίφτες δεν πρέπει ίσως να αποκλειστεί. 
Μικρές λεπίδες, φολίδες ή απολεπίσµατα από οψιανό ή πυριτόλιθο θα µπορούσαν να 
στερεώνονταν σε ένα κοµµάτι πηλού για τον σκοπό αυτό. Με την πάροδο του χρόνου, οι λεπίδες 
θα αποκολλούνταν αφήνοντας την πήλινη επιφάνεια µε συµµετρικές εντυπώσεις, που θα 
ερµηνεύονταν αρχαιολογικά περισσότερο ως διακόσµηση. Αν πάλι, αντί πήλινης 
χρησιµοποιηθεί ξύλινη πλάκα, για την προσαρµογή των λεπίδων, τότε το µόνο που θα σωζόταν 
σήµερα θα ήταν µερικά µικρολιθικά εργαλεία. Ακόµη όµως και ένα απλό κοµµάτι ανθεκτικού 
ξύλου µε αδρή επιφάνεια και χωρίς ιδιαίτερη προηγούµενη επεξεργασία θα µπορούσε να γίνει 
τρίφτης. Χαρακτηριστικά είναι τα απλά κλαδιά µε κοντά και πυκνά αγκάθια που 
χρησιµοποιούνται για το ξύσιµο της µανιόκας στη Βολιβία. 

Εάν, βέβαια, ο τρίφτης δεν είναι ενσωµατωµένος σε δοχείο, όπως εκείνοι που 
προαναφέρθηκαν από την Εποχή του Χαλκού, τότε πρέπει να τοποθετείται µέσα σε ένα 
ανεξάρτητο ανοικτό σκεύος ώστε το τρίµα να συλλέγεται ευκολότερα και χωρίς απώλειες. 

 

4. ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ 
Ο τεµαχισµός πραγµατοποιείται πριν ή/και µετά την όπτηση, είναι από τους 

σηµαντικότερους, τρόπους επεξεργασίας φυτικών και ζωικών υλών και από τους λίγους που 
αφήνουν ορατά αρχαιολογικά κατάλοιπα. 

Βασικά εργαλεία τεµαχισµού θα αποτελούσαν ίσως οι νεολιθικοί πελέκεις (εικ. 40), που 
κατασκευάζονταν µε τριβή και λείανση, από µεταµορφωµένα πετρώµατα µε µικροκοκκώδη ή 
σχιστώδη υφή, όπως µικροδιορίτες, σερπεντίνες, χλωρίτες, αιµατίτες κ.λπ., και στερεώνονταν σε 
ξύλινο ή οστέινο στειλεό, όπως οι αξίνες και οι σµίλες. Η κατεύθυνση της κόψης του εργαλείου 
ως προς τη λαβή µπορεί να διευκρινίσει τη φορά της χρήσης του και, εποµένως, το είδος του 
εργαλείου. Ο ακριβής όµως προσδιορισµός του τρόπου λειτουργίας του, µε κοπή ή κρούση είναι 
εφικτός µόνο µε τη µελέτη στο µικροσκόπιο των ιχνών χρήσης στις επιφάνειές του, αφού 
ελαχιστότατα εργαλεία έχουν βρεθεί στειλεωµένα (Μουνδρέα-Αγραφιώτη 1996, 104). Πελέκεις 
εντοπίζονται σε ικανό αριθµό σε όλες σχεδόν τις νεολιθικές αιγαιακές εγκαταστάσεις25, µέσα 
από ανασκαφές αλλά και από επιφανειακές έρευνες. ∆ιατήρησαν σχεδόν αναλλοίωτους τους 
τύπους τους σε όλη τη διάρκεια της Νεολιθικής περιόδου, µε µικρές µόνο τροποποιήσεις και 
βελτιώσεις (Παπαθανασόπουλος 1981, 43). 

                                                 
24 Κεραµεικός τρίφτης της Μεσοµινωικής Περιόδου (ΜΜ ΙΒ) έχει εντοπιστεί στο ∆ωµάτιο 22 του Πρώτου 
Ανακτόρου της Φαιστού (Τζεδάκις & Martlew 1999, 97, Αρ.Κατ. 69). 
25 Αλλά, πρβλ. την παρατήρηση του Σάµψων (1980, 43), ότι στην Εύβοια τέτοιοι πελέκεις σπανίζουν. 
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Οι λεπίδες είναι εργαλεία από οψιανό, πυριτόλιθο και ίσως οστό κατάλληλα για 
λεπτότερη και ακριβέστερη κοπή. Εντοπίζονται σε µεγάλη ποικιλία µεγεθών και σχηµάτων, σε 
όλες τις νεολιθικές εγκαταστάσεις του ελλαδικού χώρου (Μουνδρέα-Αγραφιώτη 1996, 103-
104). 

Εργαλεία κοπής όπως αυτά που περιγράφηκαν παραπάνω βρίσκονται συχνά σε συνάφεια 
µε τροφοπαρασκευαστικούς, εργαστηριακούς ή άλλους χώρους. Χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση της Οικίας C στην Κνωσό VII, όπου κοντά στην εστία βρέθηκε ένας πέλεκυς µαζί µε 
σκεύος που περιείχε τα οστά µικρού ζώου (Evans 1964, 153, Ζώης 1973, 150). Λίθινα εργαλεία 
και λεπίδες οψιανού βρέθηκαν, επίσης, µε οστά εξηµερωµένων και άγριων ζώων σε επιχώσεις 
της Μέσης και Νεότερης Νεολιθικής στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας (Μυλωνάς (1928) 1975, 62). 
Ενώ, µεγάλος αριθµός τέτοιων εργαλείων προήλθε από λάκκους απόρριψης οστών ζώων, 
κυρίως βοοειδών, στο οικισµό της Θέρµης (Παππά κ.ά. 2003, 274). 

4.1 Ζωικά είδη 
Ο τεµαχισµός του ζώου, µετά τη σφαγή και την εκδορά, είναι µια διαδικασία που βοηθά 

στην καλύτερη διαχείριση του κρέατός του, αφού διευκολύνει τη µεταφορά του, µειώνει τον 
χρόνο όπτησης, συµβάλλει στην καλύτερη αποξήρανση και την ευκολότερη κατανάλωση ή 
αποθήκευσή του. 

Όπως έχει ήδη σηµειωθεί, η παρουσία ζωικών καταλοίπων σε µια προϊστορική 
εγκατάσταση αποτελεί µια πολύ σηµαντική πηγή πληροφοριών, όχι µόνο για την ανθρώπινη 
διατροφή αλλά και για τους τρόπους διαχείρισης των ζώων πριν και µετά τη σφαγή. Τα είδη που 
αντιπροσωπεύονται σε έναν οικισµό δεν σφάζονται όλα στην ίδια ηλικία, ούτε µε τον ίδιο τρόπο 
ή για τον ίδιο λόγο. Η ποσότητα και η ποιότητα του κρέατος που φέρουν τα οστά είναι, κατά 
κανόνα, καθοριστική. Για παράδειγµα, τα οστά της ουράς και τα οστάρια του καρπού και του 
ταρσού, που φέρουν πολύ µικρή ποσότητα κρέατος, αν δεν καταναλώνονταν, πιθανόν 
εγκαταλείπονταν στον τόπο σφαγής, ειδικά εάν αυτή γινόταν µακριά από τον οικισµό 
(Γιαννούλη 1989-90, 424). 

Μια τέτοια τακτική θεωρήθηκε ότι ακολουθούσαν στην ΑΝ οι κάτοικοι του Σέσκλου για 
τα µεγάλα ζώα του κυνηγιού (Wijnen 1981, 53). Αλλά και η εξέταση του οστεολογικού υλικού 
από το σπήλαιο στις Καλυθιές της Ρόδου οδήγησε στο συµπέρασµα ότι η σφαγή των ζώων και ο 
τεµαχισµός δεν γίνονταν µέσα στη σπηλιά αλλά σε υπαίθριους χώρους (Halstead & Glynis 1987, 
139). Στη Σκοτεινή Θαρρουνίων, ο αρχικός τεµαχισµός φαίνεται ότι γινόταν, επίσης, έξω από το 
σπήλαιο. Στο εσωτερικό µεταφέρονταν µόνο τα κοµµάτια του σκελετού µε τη µεγαλύτερη 
απόδοση σε κρέας, δηλαδή τα κάτω άκρα, το κρανίο που περιέχει το µυαλό και την κάτω γνάθο 
µε τη γλώσσα, τα πλευρά και το στέρνο, και, ακόµη, τα οστά της σπονδυλικής στήλης, τα άνω 
άκρα, η ωµοπλάτη και η λεκάνη, που είναι τα µυώδη µέρη του σώµατος (Kotjabopoulou & 
Trandalidou 1993, 399, Γιαννούλη 1989-90, 424). Στο σπήλαιο της Θεόπετρας, τα οστά ζώων 
από τα νεολιθικά στρώµατα είναι κυρίως τα µηριαία, οι βραχίονες, οι γνάθοι και τα µετακάρπια 
(Kyparissi–Apostolika 1994, 106). 

Η εφαρµογή ή όχι της επιλεκτικής αυτής τακτικής εξαρτιόταν κυρίως, για τους Ινδιάνους 
Blackfeet, από την επιτυχία του κυνηγιού (Shier 1993, 43-44). Αν προέκυπτε άφθονο κρέας, 
διάλεγαν να πάρουν µαζί τους µόνο τα καλύτερα κοµµάτια («ελαφρύς τεµαχισµός»). Ενώ, στην 
αντίθετη περίπτωση ή αν προβλεπόταν βαρύς χειµώνας, τότε κοµµάτιαζαν και έπαιρναν µαζί 
τους ολόκληρο το ζώο («βαρύς τεµαχισµός»). 

Μεγάλο µέρος των οστών στις νεολιθικές εγκαταστάσεις βρίσκονται θρυµµατισµένα, για 
διάφορους λόγους όπως τη χρησιµοποίησή τους για την κατασκευή εργαλείων αλλά και το 
σπάσιµό τους για το µεδούλι που περιείχαν, που είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε πρωτεΐνες και έχει 
µεγάλη θερµιδική αξία. Πλούσια σε µεδούλι είναι, κυρίως, τα οστά της κάτω γνάθου και τα 
µακρά οστά του κορµού, δηλαδή οι µηροί, οι βραχίονες, οι κνήµες, οι κερκίδες και τα µεταπόδια 
(Γιαννούλη 1989-90, 422). 
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Τα περισσότερα οστά ζώων από τον οικισµό της ΝΝ στη Θέρµη (ό.π. 413-426) είχαν 
θρυµµατιστεί για τον σκοπό αυτό. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στα ζωικά κατάλοιπα της ίδιας 
περιόδου από το σπήλαιο Μιαµού στην Κρήτη, όπου τα µεγάλα οστά βρέθηκαν σκισµένα κατά 
µήκος για την αφαίρεση του µεδουλιού, ενώ τα µικρότερα ήταν θρυµµατισµένα (Ζώης 1973, 
183). Αλλά και τα µακρά οστά ζώων που ήρθαν στο φως από την ανασκαφή των µεσολιθικών 
και νεολιθικών στρωµάτων του σπηλαίου στο Φράγχθι είχαν τύχει παρόµοιας µεταχείρισης 
(Jacobsen 1969β, 351). Ενδιαφέρουσα είναι η συνάφεια, στο εσωτερικό της Οικίας 3 στο Ντικιλί 
Τας, οστών µεγάλων ζώων µε ένα λίθινο τριπτήρα, που είχε πιθανόν χρησιµοποιηθεί και για τον 
θρυµµατισµό τους (Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1997, 74). 

Επιπλέον, ο τεµαχισµός των ζώων, µετά τη σφαγή, αφήνει συχνά ίχνη κοπής πάνω στα 
οστά από τα λίθινα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν. Η διαπίστωσή τους είναι πολύ σηµαντική, 
αφού αποτελούν τη µοναδική ουσιαστικά απόδειξη ότι τα ζώα καταναλώθηκαν από ανθρώπους 
ή έστω έτυχαν άλλης εκµετάλλευσης από αυτούς. 

Τέτοια ίχνη λίθινου εργαλείου έχουν αναγνωριστεί στο οστεολογικό υλικό αρκετών 
αιγαιακών νεολιθικών θέσεων, όπως ο Μακρύγιαλος (Collins & Halstead 1999, 140), η Κνωσός 
(Manteli & Evely 1995, 14), η ∆ήµητρα (Dove 1997, 96), το Καλπάκι-∆ολιανών (Ντουζουγλή 
1996, 47), το σπήλαιο της Θεόπετρας (στο 10% του οστεολογικού υλικού). Στο δείγµα από τη 
Θεόπετρα εντοπίστηκαν ακόµη, κυρίως στα κατάλοιπα αιγοπροβάτων και χοίρων, εκδορές που 
δηµιουργήθηκαν κατά την αφαίρεση του κρέατος µε το ξύσιµό του από τα οστά µε αιχµηρό 
εργαλείο (Kyparissi–Apostolika 1994, 106). 

Ίχνη τεµαχισµού φέρουν οστά εξηµερωµένων όσο και άγριων ζώων. Για να 
διαφοροποιηθούν από άλλες εγχαράξεις, για παράδειγµα εκείνες από τα δόντια άλλων ζώων 
(σαρκοφάγων, τρωκτικών κ.λπ.), από ρίζες φυτών, από διαβρώσεις και άλλες βλάβες, τα ίχνη 
αυτά επιβάλλεται να αναλυθούν στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης (Renfrew & Bahn 
(1991) 2001, 290). 

4.2 Φυτικά είδη 
Η χρήση εργαλείων δεν είναι πάντα απαραίτητη για τον τεµαχισµό των φυτικών ειδών 

που, ως ένα βαθµό, µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µόνο µε τα χέρια. 
Παρόλο που ίχνη κοπής δεν είναι δυνατόν να σωθούν σε φυτικά είδη από τις νεολιθικές 

εγκαταστάσεις του ελλαδικού χώρου, όπου οι συνθήκες ταφονοµίας σπάνια ευνοούν την ίδια τη 
διατήρηση των φυτών, εκτός και εάν απανθρακωθούν, απασβεστωθούν ή αφήσουν αποτυπώσεις 
τους σε νωπά υλικά (βλ. παραπάνω σελ. 29-30). Ορισµένα όµως είδη, όπως οι βολβοί, οι ρίζες 
και κάποια λαχανικά τεµαχίζονται, για να είναι ευκολότερη η διαχείριση κατά την παρασκευή 
τους και να περιορίζεται ο χρόνος όπτησής τους. Επίσης, φρούτα όπως τα µήλα και τα 
δαµάσκηνα, που επρόκειτο να αποξηρανθούν, θα τεµαχίζονταν µε βεβαιότητα ώστε να 
διευκολυνθεί η διαδικασία αυτή (Leroi-Gourhan (1945) 1973, 165-167). 

 

5. ΠΛΥΣΙΜΟ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΞΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΚΕΜΑ 
Το πλύσιµο των διατροφικών ειδών πριν την παρασκευή ή την κατανάλωσή τους 

θεωρείται αυτονόητη στις περισσότερες σύγχρονες ∆υτικές κοινωνίες, όταν η αυξανόµενη 
χρήση φυτοφαρµάκων στις καλλιέργειες είναι ένας ακόµη λόγος που επιβάλλει σχολαστική 
καθαριότητα. ∆ιαφορετική όµως µπορεί να ήταν η αντίληψη στη νεολιθική κοινωνία. Εξάλλου, 
καθώς οι περισσότερες νεολιθικές εγκαταστάσεις γειτνίαζαν µε παροχές πόσιµου νερού, δεν θα 
ήταν δύσκολο να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες για πλύσιµο των τροφών, που µπορούσε να 
λαµβάνει χώρα εντός ή και εκτός της οικίας και του οικισµού. 

Χρήσιµες για τον σκοπό αυτό θα ήταν µεγάλες και βαθιές πήλινες λεκάνες, όπως εκείνες 
που εντοπίζονται πολύ συχνά σε όλες τις νεολιθικές εγκαταστάσεις, ή αντίστοιχες από οργανικά 
υλικά, όπως το ξύλο και το δέρµα, που είναι λιγότερο εύθραυστες και βαριές. Το νερό µπορούσε 
στη συνέχεια να χρησιµοποιείται, δευτερογενώς, για το πότισµα των κήπων ή των ζώων. 
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Η µεταφορά όµως του νερού στον οικισµό είναι, κατά κανόνα επίπονη διαδικασία και 
για τον λόγο αυτό, πιθανόν, η χρήση του να περιοριζόταν στα απολύτως απαραίτητα, από τη 
στιγµή µάλιστα που οι προς πλύσιµο τροφές θα µπορούσαν να µεταφερθούν µε καλάθια ή 
λεκάνες και να πλυθούν στην πηγή. Σε άνυδρες νησιωτικές περιοχές, το πλύσιµο θα µπορούσε 
να γίνει και στη θάλασσα, µε νερό και µε άµµο, τακτική που συνηθίζεται και σήµερα για τα 
ψάρια, ή ακόµη και για τα πιάτα και τα σκεύη µαγειρικής. 

 
Επιµέρους ιδιαίτερη προετοιµασία, µε µούσκεµα και βράσιµο είναι απαραίτητη για 

ορισµένες φυτικές τροφές που εντοπίζονται σε νεολιθικές αιγαιακές εγκαταστάσεις και, αν 
καταναλωθούν αυτούσιες, µπορούν να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση. 

Μια από αυτές είναι το λαθούρι, το οποίο περιέχει ένα τοξικό αλκαλοειδές που επιφέρει 
«λαθυρισµό», µια ασθένεια που µπορεί να προκαλέσει παράλυση των κάτω άκρων ή 
ανευρύσµατα, και εκδηλώνεται όταν τα λάθυρα ή το ψωµί από αυτά αποτελούν τουλάχιστον το 
30% της διατροφής (Arnott 1999, 100, Dalby 2000, 150). Οι τοξίνες των σπόρων µπορούν να 
αποµακρυνθούν µε το διπλό βράσιµο, το στράγγισµα και το πολύ καλό ξέπλυµά τους ή το 
µούλιασµά τους για αρκετές ώρες σε νερό που ανανεώνεται σε τακτά διαστήµατα. 

Η διαπίστωση µιας τέτοιας πρακτικής µέσα από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα είναι βέβαια 
εξαιρετικά δύσκολη. Στην περίπτωση, όµως, του λαθουριού που βρέθηκε σε στρώµα των αρχών 
της 6ης χιλιετίας π.Χ. στα Σέρβια, ο Hubbard (1979, 227) θεώρησε πιθανό, µε βάση τον τρόπο 
διάταξης των σπόρων στο αγγείο που τους περιείχε, το µούσκεµά τους µε σκοπό την 
αποµάκρυνση των τοξινών. 

Ανάλογη διαδικασία απαιτείται και για τους σπόρους του βίκου οι οποίοι, παρόλο που 
είναι τοξικοί, καταναλώνονται ακόµη και σήµερα. Το ίδιο και ορισµένα «πικρά» βελανίδια, που 
περιέχουν δηλαδή ταννίνες, και περιλαµβάνονταν ενδεχοµένως στη νεολιθική δίαιτα. Η 
συγκοµιδή τέτοιων βαλανιδιών και η επεξεργασία τους για την αποµάκρυνση των τοξινών είναι 
τεκµηριωµένη µέσα από αρχαίες πηγές και εθνογραφικές µαρτυρίες (Perlès 2001, 163, Renfrew 
1973, 164, Βαλαµώτη 1997β, 252-253, Τρανταλίδου 1996, 98). 

Στη Σαρδηνία, για παράδειγµα, όπου τα βαλανίδια αυτά χρησιµοποιούνται ακόµη 
σήµερα και για την παρασκευή ενός τύπου ψωµιού, οι καρποί αποφλοιώνονται και βράζονται 
περισσότερο από οκτώ ώρες, ώσπου να µαλακώσουν αρκετά και να γίνουν χυλός. Μερικές 
φορές, η διαδικασία υποβοηθείται µε το κτύπηµα του χυλού σε γουδί. Κόκκινη άργιλος 
προστίθεται στο µείγµα, ώστε ο σίδηρος που περιέχεται σε αυτή να αδρανοποιήσει κάθε 
εναποµένουσα τοξικότητα. Προστίθεται επίσης στάχτη, που ίσως συµβάλλει στην αύξηση της 
αλκαλικότητας του χυλού και την ουδετεροποίηση της γεύσης. Η διαδικασία αυτή απαιτεί 
µεγάλη ποσότητα καύσιµης ύλης, ικανό νερό καθώς και σκεύη που αντέχουν στη φωτιά, όπως οι 
πήλινες χύτρες που χρησιµοποιούνται και στο µαγείρεµα (Mason (1995) 1996, 21). 

Μια διαφορετική αλλά πολύ ενδιαφέρουσα µέθοδο εφάρµοζαν για τα βαλανίδια που 
επρόκειτο να καταναλώσουν και οι Ινδιάνοι της Καλιφόρνιας. Μετά την αποφλοίωση και την 
αλευροποίηση των καρπών σε λίθινα γουδιά, έβαζαν το αλεύρι σε κοιλότητα που άνοιγαν σε 
αµµώδες έδαφος, την οποία επένδυαν πολλές φορές εσωτερικά µε φύλλα ή άλλα υλικά. Στη 
συνέχεια, έριχναν πάνω στο άλευρο ζεστό ή κρύο νερό, µε τρόπο συνεχόµενο για αρκετές ώρες, 
ώσπου να αλλάξει το χρώµα του από κίτρινο σε λευκό, γεγονός που µαρτυρούσε την 
αποµάκρυνση της ταννίνης. 

 
Πριν µαγειρευτούν, τα ξερά όσπρια και δηµητριακά, τοποθετούνται ακόµη σήµερα σε 

δοχείο µε νερό, όπου αφήνονται να µουλιάσουν για αρκετές ώρες (συνήθως µια ολόκληρη 
νύκτα). Ξανακερδίζουν, έτσι, την υγρασία που έχουν χάσει µε την αποξήρανση, µειώνουν τον 
χρόνο που απαιτείται για την όπτησή τους και γίνονται πιο µαλακά και εύπεπτα. Αποξηραµένα 
φρούτα και ξηροί καρποί συχνά µουσκεύονται επίσης για να µαλακώσουν, ιδιαίτερα αν 
πρόκειται να καταναλωθούν από άτοµα µεγάλης ηλικίας. Με τον ίδιο τρόπο αποµακρύνεται το 
αλάτι από τροφές που έχουν παστωθεί, και γλυκαίνουν πικροί καρποί, όπως οι ελιές. Σε αυτές 
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τις περιπτώσεις, η διάρκεια του µουλιάσµατος ποικίλλει, ενώ το νερό πρέπει να ανανεώνεται 
αρκετά συχνά. 

Ανασκαφικά είναι δυστυχώς πολύ δύσκολο να διαπιστωθούν τέτοιες πρακτικές. Μόνο 
λογικά µπορούµε να υποθέσουµε ότι αυτές εφαρµόζονταν από τους κατοίκους των νεολιθικών 
οικισµών. 

 

6. ∆ΙΗΘΗΣΗ 
Η διήθηση πραγµατοποιείται προκειµένου να διαχωριστούν τα στέρεα από τα υγρά µέρη 

µιας τροφής. Κατάλληλοι για τη διαδικασία αυτή είναι οι ηθµοί, σκεύη που σε διάφορα µεγέθη 
και σχήµατα, χρησιµοποιούνται και σήµερα. 

Η πρακτική επιβεβαιώνεται και για τη Νεολιθική περίοδο, µε την παρουσία πήλινων 
θραυσµάτων από ηθµούς (εικ. 41, 42) σε αρκετές εγκαταστάσεις όπως στο σπήλαιο Ευριπίδη 
(Μαρή 2001, 149), στην Α’ Κουβελέικη σπηλιά στη Λακωνία (Κουµουζέλη 1989, 159), στη 
Σκοτεινή Θαρρουνίων (Σάµψων 1993, 53), το Αχίλλειο (εικ. 43)  (Winn & Shimabuku 1989α, 
203, Fig. 5.61:20, 7.60:1,2) και αλλού. Ανάλογα όστρακα που βρέθηκαν στο σπήλαιο Λιµνών 
στα Καστριά Καλαβρύτων ανήκουν σε άβαφα χονδροειδή αγγεία, συνήθως ανοικτά, µε 
τοιχώµατα που κλείνουν έντονα προς τα έξω και φέρουν ασύµµετρες οπές, διαµέτρου 0,01 έως 
0,04 (Κατσαρού & Σάµψων 1989, 166). Εξάλλου, η κατασκευή αποφύσεων στο εσωτερικό του 
χείλους ορισµένων αγγείων26 είχε πιθανόν σκοπό τη συγκράτηση ενός δεύτερου σκεύους, ίσως 
ηθµού. Ανάλογα διπλά σκεύη είναι γνωστά από την Ασία και την Αφρική (Leroi-Gourhan 
(1945) 1973, 160). 
     

Εκτός από τους πήλινους ηθµούς, υπήρχαν ενδεχοµένως πολλοί άλλοι από ξύλο και 
κυρίως από ψάθα ή ακόµη και από ύφασµα. Με υφασµάτινους ηθµούς στραγγίζονται τα τυριά 
και το γιαούρτι στην τυροκοµία, καθώς και το λάδι αλλά και χυµοί από φρούτα. Ο ηθµός µπορεί 
να αναρτηθεί και να αφεθεί να στραγγίσει ή υποβοηθείται µε την άσκηση πίεσης στο υπό 
διήθηση προϊόν που πραγµατοποιείται µε τα χέρια ή τα πόδια. Η επιλογή του τρόπου διήθησης 
εξαρτάται από την ποσότητα και, κυρίως, το είδος του υπό επεξεργασία προϊόντος και, 
εποµένως του ηθµού. 

Ως ηθµοί λειτουργούσαν και οι ξύλινες ή πήλινες τρυπητές αρύταινες, που 
χρησιµοποιούνται για την αφαίρεση ή αποµάκρυνση στέρεων τροφών µέσα από τα υγρά κατά 
την επεξεργασία ή την όπτησή τους. Με διάτρητη κουτάλα από ωµοπλάτη ταράνδου έβγαζαν για 
παράδειγµα, το βρασµένο κρέας από τη χύτρα οι Εσκιµώοι (Leroi-Gourhan (1945) 1973, 145), 

                                                 
26 Αποφύσεις έχουν παρατηρηθεί και σε αγγεία τύπου cheece pot από τη Φτελιά (Sampson 2002, εικ. 59:729, 730, 
60:377, 61:381, 875, 382, 62:781). 

Εικ. 41. Ηθµός της ΤΝ από τη Φαιστό (Betancourt 
1985, πίν. 1Ε). 

Εικ. 42. Ηθµός της ΝΝ από τη ∆ήµητρα 
(Γραµµένος 1997, πίν. 27, 417). 
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ενώ µε παρόµοιο ηθµοειδές εργαλείο συλλέγεται το τυρί κατά την παρασκευή του και το λίπος, 
όταν κρυώσει και στερεοποιηθεί µετά το βράσιµο. 

Ανάλογα σκεύη δεν είναι γνωστά από νεολιθικές αιγαιακές εγκαταστάσεις, γεγονός που 
µπορεί όµως, να οφείλεται στα υλικά που είχαν χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή τους. 
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IV. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  
 

1. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

1.1 Αρτοποιία 
Μολονότι, το ψωµί αποτελεί από την αρχαιότητα τη βάση της διατροφής στον ελλαδικό 

χώρο27 η παρασκευή του δεν µπορεί να διαπιστωθεί εύκολα αρχαιολογικά (Μότσιας 1998, 73, 
Σκαφιδά 1994, 33). 

Με την όπτηση του ψωµιού είναι κυρίως συνδεδεµένοι οι φούρνοι που εντοπίζονται 
συχνά σε νεολιθικούς οικισµούς (Renfrew 1973, 149). Η σχεδόν αποκλειστική ανάλογη χρήση 
τους για το ψήσιµο του ψωµιού, στα εθνολογικά συµφραζόµενα της προβιοµηχανικής Ελλάδας 
οδηγεί στην υπόθεση ότι ανάλογη χρήση θα είχαν, πιθανόν, και στην προϊστορική περίοδο (βλ. 
παρακάτω σελ. 97) (Winn & Shimabuku 1989γ, 73, Καββαδίας 1991, 117, Σκαφιδά 1994, 43, 
Φιλιππίδης 1994, 361). Χαρακτηριστικό είναι το οµοίωµα εσωτερικού οικίας µε φούρνο από την 
Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου στη Θεσσαλία, όπου κατά την εκτίµηση του Γαλλή (1990, 18, εικ. 4, 
σχεδ. 1), αναπαριστώνται πιθανότατα και καρβέλια ψωµιού (Κυπαρίσση-Αποστολίκα 2001, 71). 

Κατά την αρχαιότητα, η ποιότητα του ψωµιού ήταν συνάρτηση πολλών παραµέτρων, 
όπως του είδους του αλεύρου που είχε χρησιµοποιηθεί (σιταρένιο, κριθαρένιο, µικτό ή άλλο), 
του τρόπου άλεσης των δηµητριακών (πόσο χονδρό ήταν το παραγόµενο αλεύρι), του είδους του 
(ανεβατού ή άζυµου) και της παρασκευής του, µε µαγιά ή προζύµι, ακόµη και του τρόπου 
όπτησής του (Dalby 2000, 153, Λιβέρη 1994, 87, Μότσιας 1983, 73). 

Το µονόκοκκο και το δίκοκκο σιτάρι που είναι συνήθη στο νεολιθικό Αιγαίο δεν 
θεωρούνται κατάλληλα για την αρτοποιία αλλά δεν πρέπει ίσως να αποκλειστούν εντελώς από 
την παρασκευή άζυµου ψωµιού. Κατάλληλα για ψωµί θεωρούνται το σκληρό σιτάρι και 
ιδιαίτερα το µαλακό που περιέχει πολύ γλουτένη, είδη που είναι επίσης παρόντα από την αρχή 
της Νεολιθικής στο Αιγαίο (Γιαλούρη 1994, 61). Ειδικότερα, το δίστοιχο κριθάρι κυριαρχεί 
στους οικισµούς της ΑΝ και τείνει να αντικατασταθεί από το εξάστοιχο κατά τη ΝΝ και ΤΝ. 
Λόγω πιθανόν της µεγάλης προσαρµοστικότητάς του σε άνυδρα εδάφη (Τρανταλίδου 1996, 97) 
αυτό είναι που χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, στην παρασκευή 
ψωµιού. Το ίδιο ισχύει και για τη σίκαλη, που όµως δεν έχει εντοπιστεί παρά µόνο στη Σκοτεινή 
Θαρρουνίων, και µάλιστα σε πολύ µικρές ποσότητες (Μαγκαφά 1993, 360, 365). Η βρώµη και 
το κεχρί δεν χρησιµοποιούνται πλέον στην αρτοποιία28, έχουν όµως µεγάλη θρεπτική αξία και 
µπορούν να αναµιχθούν µε σιτάρι ή κριθάρι για την παρασκευή ψωµιού. Να υπενθυµίσουµε ότι 
η µάζα από κόκκους κεχριού που βρέθηκε στη Μαρµάριανη Θεσσαλίας ερµηνεύτηκε από τον 
Τσούντα (1908, 360) ως ένα είδος ψωµιού. 

Εξάλλου, εκτός από τα δηµητριακά, και τα βαλανίδια χρησιµοποιούνται από αρκετούς 
λαούς και για το ψωµί. Στη Σαρδηνία, µετά από την επίπονη διαδικασία της προετοιµασίας τους, 
γίνονται χυλός που όταν κρυώσει και στερεοποιηθεί µπορεί να κοπεί σε φέτες, και περιγράφεται 
ως ψωµί, παρ’ όλο που δεν είναι ψηµένο (Mason (1995) 1996, 21). Ανάλογη χρήση µπορεί να 
έχει το λαθούρι. Ενώ, το µάραθο, ο δυόσµος, η µέντα και άλλα φυτά που χρησιµοποιούσαν 
συχνά οι αρχαίοι Έλληνες για να αρωµατίσουν το ψωµί (Μότσιας 1983, 26), δεν έχουν 
διαπιστωµένη χρήση στη Νεολιθική περίοδο. 

Το ζύµωµα του ψωµιού είναι διαχρονικά κατ΄ εξοχήν γυναικεία δραστηριότητα, όταν 
τουλάχιστον πρόκειται για την ικανοποίηση των καθηµερινών αναγκών της οικογένειας 

                                                 
27 Το ψωµί κατέχει επίσης σπουδαία θέση στις γιορτές και τα τελετουργικά δρώµενα, µε ιδιαίτερη κάθε φορά 
ονοµασία και τρόπο παρασκευής. Για την κατασκευή του, στις περιπτώσεις αυτές, χρησιµοποιείται καλύτερο 
άλευρο, κοσκινισµένο σε ψιλό κόσκινο (σίτα), ενώ το ίδιο εµπλουτίζεται συχνά µε καρύδια, αµύγδαλα, σταφίδες, 
ξερά σύκα και άλλα. Έχει διαφορετικά σχήµατα, και φέρει  διακοσµητικά θέµατα στην επιφάνειά του (Κυριακίδου-
Νέστορος 1975, 147-148). 
28 Όπως µας πληροφόρησε ευγενικά υπάλληλος της Εταιρείας «Κυλινδρόµυλοι Κρήτης». 
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(Ευστρατίου 2002, 221, Καββαδίας 1991, 111, Κυπαρίσση-Αποστολίκα 2001, 47). Αυτό γίνεται 
παραδοσιακά σε τραπέζι ή µεγάλη λεκάνη, τις περισσότερες φορές ξύλινη, όπως η σκάφη των 
Σαρακατσάνων (εικ. 44), που τοποθετείται συνήθως στο έδαφος ούτως ώστε µε το βάρος του 
σώµατος, να ασκείται µεγαλύτερη πίεση στη ζύµη. Το ζύµωµα γίνεται κάλλιστα και σε πήλινες 
λεκάνες. Τέτοια χρήση θεωρεί η Κουκούλη-Χρυσανθάκη (1994, 53) πως είχαν εκείνες που 
βρέθηκαν δίπλα σε φούρνους του Οικήµατος 4 της ΝΝ στο Ντικιλί Τας. Λίθινα εργαλεία όπως 
τα «πλάθανα» που εντοπίστηκαν στη Θεσσαλία (βλ. παραπάνω σελ. 69-70) θεωρήθηκαν  επίσης 
κατάλληλα για το άνοιγµα της ζύµης και το πλάσιµο του ψωµιού (Τσούντας 1908, 330). 

Αν υποτεθεί ότι το ψωµί µε προζύµι («ανεβατό») ήταν γνωστό στη Νεολιθική, θα 
παρασκευαζόταν ίσως σε εβδοµαδιαία ή και σε µηνιαία βάση (αφού αυτό µπορεί εύκολα να 
διατηρηθεί φρέσκο αν τυλιχτεί σε ύφασµα ή ψηθεί και γίνει παξιµάδι). Για την κάλυψη των 
καθηµερινών αναγκών της οικογένειας, το άζυµο ψωµί, που ετοιµάζεται µόνο µε αλεύρι και 
νερό είναι µια εύκολη και γρήγορη λύση. Ιδιαίτερα αν ληφθεί υπ’ όψιν και ο χρόνος που 
απαιτείται, προηγουµένως, για το κοσκίνισµα, την άλεση και πιθανόν το καψάλισµα των 
δηµητριακών. Τέτοιο ψωµί φτιάχνουν ακόµη οι Σαρακατσάνοι, τις σταχτοκουλούρες και το 
χαµοκούκι, που γίνονται από αλεύρι, νερό και αλάτι, και διαφοροποιούνται µεταξύ τους µόνο ως 
προς τον τρόπο όπτησής τους (µέσα σε ζεστή στάχτη ή στη γάστρα) (Καββαδίας 1991, 110-
111). 

Άρτος θεωρείται πως παριστάνεται πάνω στο κεφάλι πήλινου γυναικείου ειδωλίου της 
ΑΝ από τον Πρόδροµο Καρδίτσας (εικ. 45), όσο και επάνω σε πήλινο οµοίωµα τράπεζας από τα 
Πευκάκια Βόλου (Σκαφιδά 1993, 43). Ενώ πιθανό οµοίωµα ψωµιού της ΝΝ αναφέρεται και από 
τη Θέρµη Μακεδονίας (Γιαννούλη 1991-1992, 442). ∆ύο ανθρωπόµορφα ειδώλια από το 
Τζαγγλί παριστάνουν πιθανόν γυναικείες µορφές που ζυµώνουν ψωµί και είναι ίσως τα 
µοναδικά που δίνουν έµµεσες πληροφορίες για την προετοιµασία του (Σκαφιδά 1994, 43). 

1.2 Τυροκοµία 
Η µελέτη του οστεολογικού υλικού παρέχει τις αµεσότερες πληροφορίες για τους 

τρόπους διαχείρισης των γαλακτοπαραγωγικών ζώων και των δευτερογενών τους προϊόντων, 
δηλαδή των γαλακτοκοµικών. Έχει υποστηριχθεί ότι, προς το τέλος της 4ης χιλιετίας π.Χ., 
αρχίζει η λεγόµενη «επανάσταση των δευτερογενών προϊόντων», η οποία ολοκληρώνεται κατά 
τη διάρκεια της Εποχής του Χαλκού, µε τα ζώα δηλαδή να εκτρέφονται πλέον όχι µόνο για το 
κρέας τους (βλ. παραπάνω σελ. 34-36), αλλά κυρίως για το γάλα και το µαλλί τους (Sherratt 
1982, 24, 1983, 90-104). Το γεγονός ότι δεν έχουν βρεθεί ή αναγνωριστεί τέχνεργα που να 
συνδέονται µε την τυροκοµία είναι ένα ακόµη πρόβληµα στην έρευνα για τη µεταποίηση των 
διατροφικών ειδών της Νεολιθικής περιόδου στο Αιγαίο, όπου η παρασκευή γαλακτοκοµικών 
προϊόντων παραµένει υποθετική. Αυτό, όµως, θα µπορούσε να οφείλεται και στο γεγονός ότι τα 
χαρακτηριστικότερα παραδοσιακά τυροκοµικά σκεύη και εργαλεία είναι, τις περισσότερες 
φορές, κατασκευασµένα από φθαρτά υλικά. 

1.2.1 Η παρασκευή τυριού 
Για να παρασκευαστεί τυρί µε παραδοσιακό τρόπο, πρέπει αµέσως µετά το άρµεγµα, το 

γάλα να θερµανθεί29 µέσα σε καζάνι και να «φιλτραριστεί» µερικές φορές µε ένα λεπτό ύφασµα, 
την κνισάρα, ώστε να αποµακρυνθούν τυχόν ακαθαρσίες. Όταν φτάσει στην επιθυµητή 
θερµοκρασία (40-45˚C), προστίθεται η µαγιά (πυτιά ή αγαστέρα), η οποία σε αρκετές 
κτηνοτροφικές κοινωνίες παίρνεται από τα υπολείµµατα γάλακτος στο στοµάχι των 
νεογέννητων ζώων30. Για τα πρόβεια και κατσικίσια τυριά, στην αρχαιότητα χρησιµοποιούσαν 
                                                 
29 Στις περιπτώσεις που το γάλα διατηρεί ακόµη τη θερµοκρασία του ζώου (33 ˚C περίπου) δεν απαιτείται 
περαιτέρω θέρµανσή του (Βαλλιάνος 2003, 25). 
30 Οι Μογγόλοι χρησιµοποιούσαν ως πυτιά το περιεχόµενο του στοµαχιού των πουλαριών που θηλάζουν (Ντε 
Ρουµπρούκ 1991, 31). Ενώ οι Ινδιάνοι Blackfeet της Βορείου Αµερικής, που δεν παρασκεύαζαν τυρί, θεωρούσαν το 
περιεχόµενο των εντέρων των µικρών µοσχαριών εκλεκτό έδεσµα (Schier 1993, 34). 
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επίσης, το «όπον», δηλαδή, το γάλα των σύκων (Dalby 2000, 113). Με τη µαγιά επιτυγχάνεται 
το «πήξιµο» του γάλακτος, το οποίο ανακατεύεται έντονα στη συνέχεια µε ξύλινη σπάτουλα, 
µέχρι να «κόψει». Το προϊόν αυτής της διαδικασίας31, η µάλακα, αποµακρύνεται µε µια µεγάλη 
κουτάλα (εικ. 46), και τοποθετείται αρχικά σε πανιά και στη συνέχεια σε καλάθια, τα τουπιά, για 
να σουρώσει. Ο τυροκόµος ζυµώνει το τυρί µέσα στο τουπί, ώστε αυτό να πάρει το σχήµα του, 
και έπειτα το καλύπτει µε ένα ξύλινο πώµα, τον τάκο. Μία µέρα πριν στερεοποιηθεί πλήρως, το 
τυρί αλατίζεται32 και τοποθετείται σε υγρό και ψυχρό µέρος (Βαλλιάνος 2003, 25, Μαυράκης 

1985, 94-95). 
Το υγρό που µένει µετά την 

αποµάκρυνση της µάλακας 
θερµαίνεται ξανά και σχηµατίζει 
στην επιφάνεια ένα είδος λευκού 
τυριού, φτωχού σε λιπαρές ουσίες, 
που µαζεύεται µε τρυπητή 
κουτάλα, και ονοµάζεται σήµερα 
µυζήθρα. 

Τα τουπιά (ή τυροβόλια) 
είναι πλεκτά καλάθια 
κατασκευασµένα από ψάθες, 
βούρλα ή καλάµια που 
χρησιµεύουν όχι µόνο στο 
στράγγισµα των τυριών αλλά και 
στην αποθήκευσή τους.  
Αποτυπώσεις ψάθας µε ελικοειδή 
τεχνική και πολύ λεπτή, πυκνή και 

σφικτή πλέξη που βρέθηκαν στο σπήλαιο Σκοτεινή Θαρρουνίων, θυµίζουν τα σύγχρονα 
τυροκοµικά καλάθια της Μυτιλήνης (εικ. 47). Παρόµοια αποτυπώµατα έχουν βρεθεί σε τέσσερις 
παλαιστινιακές θέσεις της ΠΕΧ (Μπελογιάννη 1998, 104-106). Κεραµεικά αγγεία που φέρουν 
µικρές οπές θα µπορούσαν ίσως επίσης, να χρησιµοποιηθούν στην τυροκοµία, αν και σκεύη από 
ψάθα, ξύλο ή ύφασµα όπως αυτά που περιγράφηκαν παραπάνω, είναι µάλλον καταλληλότερα 
για το σκοπό αυτό (Σάµψων 1993, 53). 

Για την αποθήκευση του τυριού χρησιµοποιούνται, µέχρι σήµερα στις παραδοσιακές 
κοινωνίες, µεγάλα κεραµεικά αγγεία, ξύλινα δοχεία ή κιβώτια και δέρµατα ζώων, όπως τα 
τουλούµια ή οι ασκοί που κατασκευάζουν οι Σαραρακτάνοι όχι µόνο για την αποθήκευση αλλά 
και για τη µεταφορά των τυριών (Καββαδίας 1991, 63). Σύµφωνα µε το Γαληνό, το χλωρό ή 
µαλακό τυρί τυλιγόταν στην αρχαιότητα σε φύλλα δρακόντιου για να διατηρηθεί (Dracunculus 
vulgaris) (Dalby 2000, 113). 

Η χρήση του αλατιού είναι σηµαντική στη συντήρηση των τυριών. Από εθνογραφικά 
παράλληλα είναι, όµως, γνωστό πως και χωρίς αλάτι, το τυρί µπορεί να µην αλλοιωθεί για ένα 
τουλάχιστον χρόνο, εάν τοποθετηθεί σε δροσερό χώρο, στο ίδιο σκεύος, µε γάλα και λίγο λάδι 
να το σκεπάζει. 

Από τα αγγεία της ΝΝ και ΤΝ περιόδου, εκείνα τα οποία έχει υποτεθεί ότι σχετίστηκαν 
µε την τυροκοµία είναι τα λεγόµενα cheese pots (εικ. 48). Πρόκειται για ρηχά και ανοικτά 
συνήθως σκεύη µε µεγάλη διάµετρο, χονδρά και ακανόνιστα τοιχώµατα και σχήµα µάλλον 
στρογγυλό, αν και κάποια ήταν πιθανόν πιο ασύµµετρα. Φέρουν σειρά οπών κοντά στα χείλη, 
που είναι συνήθως κυκλικές και σπανιότερα τετράγωνες, και έχουν ανοιχθεί πριν το ψήσιµο του 
αγγείου. Οι οπές αυτές πιθανόν χρησίµευαν για να δένεται και να στερεώνεται εξωτερικό 
ψαθωτό πλέγµα (εικ. 49), όπως στις σηµερινές νταµιτζάνες, που θα προστάτευε καλύτερα το 
αγγείο κατά τη χρήση του και, παράλληλα, θα µόνωνε το περιεχόµενό του (Μαρή 1993, 166). 
                                                 
31 Το υγρό που µένει µετά την αποµάκρυνση του γάλακτος, το αϊράνι, µπορεί επίσης να καταναλωθεί. 
32 Ορισµένες φορές το αλάτισµα γίνεται σε καθηµερινή βάση. 

Εικ. 46. Αναπαράσταση παραδοσιακής παρασκευής τυριού (Tinè 
& Traverso 2001, 65). 



 
 
 
 
 

80

Το εσωτερικό αυτών των αγγείων είναι συχνά πιο λείο από το εξωτερικό όπου µάλιστα, 
σε αρκετά όστρακα κυρίως από δείγµατα που βρέθηκαν στα ∆ωδεκάνησα, υπάρχουν 
αποτυπώµατα καλαθιού ή ψάθας. Αν υποτεθεί ότι τα ίχνη προήλθαν από τη µήτρα που 
χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή του σκεύους, τότε αυτή δεν έφτανε µέχρι το χείλος του. 
Ίχνη καύσης στο εξωτερικό ορισµένων τέτοιων αγγείων θεωρείται πως προήλθαν από το ψήσιµο 
του σκεύους σε αχυρένιο περίβληµα (Sampson 2002, 61, ό.π., 184). ∆εν είναι σπάνιο να φέρουν 
αποφύσεις αντί λαβών κοντά στο χείλος, ενώ κάποια από το Παρθένι στη Λέρο, τη Φτελιά στη 
Μύκονο (εικ. 50) και το Εµποριό στη Χίο έχουν απόφυση και στο εσωτερικό τους. Τέτοια 
χαρακτηριστικά σκεύη έχουν βρεθεί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο της ΝΝ, και αργότερα τις 
Κυκλάδες, την Ηπειρωτική Ελλάδα και τη Μακεδονία (Σάµψων 1987, 81, 88, 1988α, 96, 166). 
Στο Γυαλί της Νισύρου εντοπίστηκαν έξι διαφορετικοί τύποι. Ενώ, στις Καλυθιές της Ρόδου 
έχουν βρεθεί ρηχά, ανοικτά σκεύη µε οπές γύρω από το χείλος που δεν µοιάζουν µε τους 
γνωστούς τύπους των cheese pots, αλλά είχαν πιθανόν την ίδια ή ανάλογη χρήση (ό.π. 24). 
Παρόµοιο αγγείο έχει βρεθεί και σε καλύβα στην Παλαιά Κοκκινιά Πειραιώς (Θεοχάρης 1951, 
98), ενώ από την Πελοπόννησο προέρχεται και ένας πίθος µε ανάλογες οπές στα χείλη (Μαρή 
1993, 184). 

Ο Σάµψων (1988α, 100) δεν αποδέχεται την προτεινόµενη χρήση των σκευών στην 
τυροκοµία, σηµειώνοντας πως, αν ίσχυε κάτι τέτοιο, αυτά θα ήταν πολύ πιο συνήθη και σε 
κτηνοτροφικούς οικισµούς σε ορεινές περιοχές. Αξιοσηµείωτο είναι πως το 50% του συνόλου 
της κεραµεικής που βρέθηκε στην τοµή Α στον οικισµό στο Παρθένι αποτελείται από cheese 
pots. Ένας αριθµός που δεν µπορεί να θεωρηθεί τυχαίος, αλλά δείχνει µάλλον µια συγκεκριµένη 
εξειδίκευση των κατοίκων του οικισµού που σχετίζεται µε συγκεκριµένες δραστηριότητές τους, 
όπως η αλιεία. Η χονδροειδής κατασκευή των αγγείων, σε σχέση µε την υπόλοιπη κεραµεική, 
υποδηλώνει ίσως ότι εθεωρούντο αναλώσιµα (Σάµψων 1987, 88). 

Χώροι που συχνά συνδέονται µε την τυροκοµία είναι τα σπήλαια, των οποίων η σταθερή 
θερµοκρασία και υγρασία είναι ιδανικές για την ωρίµανση των τυριών (Βαλλιάνος 2003, 23). Ο 
Όµηρος, µάλιστα, αναφέρει για το σπήλαιο του Πολύφηµου: «ταρσοί µεν τυρών βρίθον, 
στείνοντο δε σηκοί αρνών ήδ’ ερίφων» (Οδύσσεια Ι, 216-223). Ιδανικός χώρος για το στράγγισµα 
των τυριών σε «τυροβόλια», αλλά και για την αποθήκευσή τους θεωρήθηκε από τον Σάµψων 
(1993, 268, Sampson 1992, 97) το σπήλαιο Σκοτεινή στα Θαρρούνια Ευβοίας. 

1.2.2 Η παρασκευή γιαουρτιού 
Το γιαούρτι, γνωστό και από την Κλασική Εποχή µε την ονοµασία πυριάτης, 

παρασκευάζεται από γάλα, το οποίο έχει υποστεί ζύµωση µέσω δύο βακίλλων που ενεργούν 
µαζί. Ο ένας, Lactobacillus bulgarius, κάνει το γάλα όξινο και προξενεί τον σχηµατισµό του 
λακτικού οξέως, από τη λακτόζη. Το λακτικό οξύ «πήζει» την καζεΐνη (πρωτεΐνη γάλακτος) 
ώστε να σχηµατιστεί το γιαούρτι. Ο δεύτερος, Streptococcus thermophilus, σχηµατίζει και άλλα 
οξέα, που µαζί µε τα υπόλοιπα προϊόντα της ζύµωσης δίνουν στο γιαούρτι τη χαρακτηριστική 
του γεύση και µυρωδιά. Για να παραχθεί γιαούρτι, το γάλα θερµαίνεται σταθερά, χωρίς όµως να 
βράσει, και όταν κρυώσει (25-30 ˚C) πήζει µε την προσθήκη λίγου παλιού γιαουρτιού 
διαλυµένου σε γάλα. 

Μολονότι, η διαδικασία αυτή είναι πολύ απλή δεν είναι, προς το παρόν, δυνατόν να 
διαπιστωθεί αν ήταν γνωστή και κατά Νεολιθική περίοδο. Αφού δεν απαιτούνται εξειδικευµένα 
σκεύη που θα µπορούσαν να αναγνωριστούν στις αρχαιολογικές µαρτυρίες. Ωστόσο, µια 
ενδιαφέρουσα άποψη υποστηρίχθηκε από ερευνητές που πραγµατοποίησαν πειράµατα για την 
ενδεχόµενη χρήση των αγγείων τύπου “réchaud” (εικ. 51, 52), που βρέθηκαν, κυρίως, στη 
Φτελιά Μυκόνου. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν αντίστοιχα σκεύη χωρητικότητας 2 
έως 3 λίτρων υγρού. Οι εργασίες έδειξαν ότι, αν τοποθετηθούν κάρβουνα στη βάση και 
σκεπασθεί µε σχιστολιθική πλάκα το γεµάτο νερό αγγείο σε 20 µε 30 λεπτά επιτυγχάνεται η 
θέρµανση του περιεχοµένου στους 40-45°C. Ενώ, σε µία ώρα, η θερµοκρασία φθάνει στους 55-
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60°C, και είναι κατάλληλη για τη ζύµωση του γάλακτος και την παρασκευή γιαουρτιού (Aloupi 
2002, 289, Sampson 2002, 71). 

1.2.3 Η παρασκευή βουτύρου 
Στον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής βουτύρου33, το ελαφρά ξυνισµένο γάλα 

τοποθετείται σε στενό ξύλινο κάδο, ύψους 1,20 έως 1,50 και διαµέτρου περίπου 0,40 στη βάση 
και 0,60 στην κορυφή, που οι Σαρακατσάνοι ονοµάζουν βούρτσα (εικ. 53). Σε αυτήν, το γάλα 
ανακινείται έντονα µε το βουρτσόξυλο, δηλαδή, ένα λεπτό κυλινδρικό ξύλο, ψηλότερο από το 
δοχείο, η κάτω άκρη του οποίου απολήγει σε δίσκο που αποτελείται από τέσσερα στελέχη 
διατεταγµένα σταυροειδώς. Τα στελέχη ενώνονται µε ξύλινο στεφάνι στερεωµένο µε χόρτινο 
σχοινί, και σχηµατίζουν έτσι ένα είδος ρόδας, κάθετης προς τον άξονά της. Ο ξύλινος κάδος 
µπορεί να αντικατασταθεί µε ένα µεγάλο δερµάτινο ασκό, όπως για παράδειγµα, εκείνον που 
χρησιµοποιούσαν τον 13ου αιώνα µ.Χ. οι Μογγόλοι. Με το κτύπηµα, το γάλα «κόβει» και το 
βούτυρο συγκεντρώνεται στην επιφάνεια. Το υγρό που µένει µετά την αποµάκρυνση του 
βουτύρου έχει ελαφρά καυτερή γεύση, και µπορεί επίσης να καταναλωθεί ως ποτό (Ντε 
Ρουµπρούκ 1991, 31, Καββαδίας 1991, 43, εικ. 20, 21). 

Στην κλασική Ελλάδα, το βούτυρο δεν εχρησιµοποιείτο σχεδόν καθόλου, ίσως γιατί, δεν 
µπορεί να συντηρηθεί για µεγάλο διάστηµα και λιώνει πολύ εύκολα.  Αφού, µάλιστα, το 
ελαιόλαδο ήταν ένα πολύ πιο εύχρηστο µαγειρικό λίπος. «Βουτυροφάγοι» αποκαλούνταν οι 
Θράκες, που έτρεφαν βοοειδή και έφτιαχναν βούτυρο34 µε το γάλα τους  αντί για τυρί (Dalby 
2000, 112, 149). 

Η παρασκευή βουτύρου στη Νεολιθική περίοδο δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί ανασκαφικά 
διότι, ακόµη και αν η τεχνική ήταν γνωστή τα σκεύη, που συνήθως χρησιµοποιούνται, είναι 
ξύλινα και δεν σώζονται. Πιθανόν, οι κάτοικοι του βόρειου ελλαδικού χώρου, που εκτρέφανε 
κυρίως βοοειδή, να χρησιµοποιούσαν το γάλα τους και για την παρασκευή βουτύρου. 

1.3 Εξαγωγή φυτικών και ζωικών λίπων 
Το ελαιόλαδο, ένα από τα σηµαντικότερα φυτικά προϊόντα της Μεσογείου, είχε ιδιαίτερη 

αξία κατά τη 2η χιλιετία π.Χ. στο Αιγαίο, για τη διατροφή και τη συντήρηση, αλλά, περισσότερο 
ίσως, στην παραγωγή αρωµατικών ελαίων. Η σηµασία του στον υλικό και τον συµβολικό τοµέα 
παραµένει αµείωτη στα νεώτερα χρόνια. 

Η χρήση του ελαιόλαδου στη Νεολιθική περίοδο δεν είναι επιβεβαιωµένη, παρόλο που 
πυρήνες ελιάς έχουν βρεθεί, σε περιορισµένο αριθµό, σε αρκετές εγκαταστάσεις. Ανήκουν στο 
άγριο είδος από το οποίο µπορεί να εξαχθεί λάδι, και µάλιστα πολύ καλής ποιότητας. Αξίζει να 
σηµειωθεί πως ελαιόλαδο καθώς και ζωικά λίπη αναγνωρίστηκαν µετά από ανάλυση που 
πραγµατοποιήθηκε σε λοπάδες της ΜΝ και ΝΝ από το σπήλαιο Γεράνι στο Ρέθυµνο (Τζεδάκις 
& Martlew 1999, 82). 

∆οµές σχετικές µε την εξαγωγή του λαδιού δεν έχουν βρεθεί, ίσως εξαιτίας των φθαρτών 
υλικών τους, σύµφωνα µε εθνογραφικά παράλληλα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα 
πολλών χωριών της Αλβανίας, όπου µέχρι σήµερα για να εξαχθεί το λάδι χρησιµοποιείται απλώς 
ένας σκαµµένος κορµός δέντρου. Μέσα σε αυτόν τοποθετείται ένα τσουβάλι γεµάτο ελιές, τις 
οποίες πατάει µια γυναίκα. Ο χυµός κυλάει από µια αύλακα απορροής διαµορφωµένη στο ξύλο. 
Κατά διαστήµατα χύνεται πάνω στον σάκκο ζεστό νερό, που βοηθά στην καλύτερη 
αποµάκρυνση του χυµού, που συγκεντρώνεται σε ένα µεγάλο δοχείο, όπου όταν ολοκληρωθεί η 
διαδικασία, το λάδι εύκολα διαχωρίζεται από το νερό που είναι βαρύτερο και κατακάθεται. 

Λάδι µπορεί όµως να εξαχθεί και από το λινάρι, όπως επίσης από τον τερέβινθο, φυτικά 
είδη που εντοπίζονται σε αρκετές νεολιθικές αιγαιακές εγκαταστάσεις (βλ. παραπάνω σελ. 54-
55), παρόλο που ο συναφής τρόπος εκµετάλλευσής τους δεν είναι ακόµη γνωστός. Μέχρι τα 

                                                 
33 Οι Μογγόλοι ονόµαζαν το ποτό αυτό κοµός. 
34 Η ονοµασία προέρχεται από το «τυρί του βοδιού», δηλαδή βού-τυρον (Dalby 2000, 112). 
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µέσα όµως του περασµένου αιώνα οι κάτοικοι της Νισύρου, για παράδειγµα, άλεθαν τον 
τερέβινθο για το έλαιό του, που εθεωρείτο µάλιστα ιδιαίτερα εύγεστο (Valamoti 1999, 137, 
Σάµψων 1997γ, 237). 

 
Το λίπος είναι εξαιρετικά χρήσιµο στο µαγείρεµα όσο και στη συντήρηση των 

τροφίµων35. Πρόκειται για εύτηκτη οργανική ουσία, που εξάγεται µε το βράσιµο από το σώµα 
των ζώων, ιδιαίτερα των χοίρων, αλλά και των ψαριών. Η θερµότητα λιώνει το λίπος, το οποίο, 
όταν κρυώσει, στερεοποιείται και µπορεί εύκολα να συλλεχθεί και να αποθηκευτεί σε πήλινα 
αγγεία ή σε δερµάτινους σάκους. 

Μια παραλλαγή της πρακτικής αυτής εφάρµοζαν οι Ινδιάνοι της Βρετανικής Κολοµβίας 
για να βγάλουν το λάδι από τα ψάρια eulachon (Thaleichthys pacificus): αφού τα τοποθετούσαν 
σε νερό, στην πιρόγα τους, έβαζαν µέσα πυρακτωµένους λίθους προκαλώντας έτσι βρασµό που 
έλιωνε το λίπος τους. 

1.4 Ζύµωση ποτών 
Η παρασκευή ποτών που παράγονται µε ζύµωση δεν έχει επιβεβαιωθεί για τη Νεολιθική 

περίοδο. Σπόροι όµως κριθαριού που βρέθηκαν σε κλειστά αγγεία της Φάσης Ι στο Ντικιλί Τας, 
είχαν πιθανόν φυλαχθεί µε σκοπό την παραγωγή κάποιου είδους µπύρας (Τσιρτσώνη 2002, 47). 
Ενώ, από την ίδια εγκατάσταση προέρχονται επίσης και τα απανθρακωµένα γίγαρτα σταφυλιού, 
που θεωρήθηκαν στέµφυλα, υποπροϊόντα δηλαδή, οινοποίησης (Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1994, 
75). Όπως σηµειώθηκε ήδη, εκτός από τον µούστο των σταφυλιών, και οι χυµοί άλλων 
φρούτων, όπως τα βατόµουρα και τα ρόδια, µπορούν να ζυµωθούν, εάν παραµείνουν για ένα 
χρονικό διάστηµα φυλαγµένοι σε κλειστό ξύλινο ή πήλινο σκεύος. 

Κατασκευές σχετικές µε ανάλογες δραστηριότητες δεν έχουν µέχρι σήµερα βρεθεί σε 
νεολιθικές εγκαταστάσεις του Αιγαίου. Οι Brothwell & Brothwell (1969) 1998, 166) 
υποστήριξαν ότι στις προϊστορικές κοινωνίες µε επιβεβαιωµένη παραγωγή της µπύρας, 
υπεύθυνες για την παρασκευή της ήταν πιθανόν οι γυναίκες, αφού εκείνες φρόντιζαν και για την 
εν γένει προετοιµασία της τροφής. Ωστόσο, η σύνδεση της κατανάλωσης των αλκοολούχων 
ποτών και µε εξωκαθηµερινές δραστηριότητες, αποδυναµώνει κάπως την υπόθεση αυτή. 
Εθνογραφική έρευνα, για παράδειγµα, που πραγµατοποιήθηκε στα Μεσόγεια της Αττικής στα 
τέλη του προηγούµενου αιώνα, έχει  καταγράψει µια έντονη διάκριση µεταξύ του ανδρικού και 
του γυναικείου πεδίου δράσης σε ό,τι αφορά το κρασί. Οι άνδρες είναι υπεύθυνοι για την 
παρασκευή, διανοµή και κατανάλωση της ρετσίνας· ενώ οι γυναίκες φτιάχνουν ένα ισχυρό, 
γλυκό κρασί, που προσφέρεται στην εκκλησία, ευλογείται από τον ιερέα και χρησιµοποιείται 
στη Θεία Κοινωνία. Αυτό το κρασί, παρέχεται σε µικρές ποσότητες και στους άνδρες, µε σκοπό 
να ενισχύσει τη γονιµότητά τους και να εξασφαλίσει τη γέννηση απογόνων, και µάλιστα 
αρσενικών (Gefou-Madianou 1992, 108-136). 

 

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Η συντήρηση έχει σκοπό την καθυστέρηση της αλλοίωσης των τροφών, έτσι ώστε αυτές 

να µπορούν να αποθηκευθούν και να καταναλωθούν σε περιόδους µεταγενέστερες της 
παραγωγής τους. 

Ένας πολύ απλός τρόπος συντήρησης, που περιγράφεται από τους ηλικιωµένους 
κατοίκους της Μυκόνου, είναι η τοποθέτηση των ευπαθών τροφών, όπως το τυρί και το κρέας, 
στα µικρά βορινά παράθυρα των οικιών, όπου διατηρούνταν στη δροσιά για µία τουλάχιστον 
εβδοµάδα (Sampson 2002, 152). Η συστηµατική αποθήκευση στα σπήλαια είναι µια ακόµη 
ιδιαίτερα διαδεδοµένη παραδοσιακή πρακτική συντήρησης και αποθήκευσης, που διαπιστώνεται 
και στη Νεολιθική περίοδο, ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες φάσεις της (Ζάχος 1998, 54). 

                                                 
35 Μπορεί ακόµη να χρησιµοποιηθεί ως καλλυντικό, και ως µέσο για τη διάλυση χρωστικών ουσιών, όπως η ώχρα. 
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2.1 Αποξήρανση 
Η αποξήρανση των τροφών είναι η συνηθέστερη ίσως διαδικασία συντήρησης. Έτσι 

επιτυγχάνεται όχι µόνο καλύτερη διατήρησή τους, αλλά περιορίζονται και ο όγκος και το βάρος 
τους, και διευκολύνεται η αποθήκευσή τους σε πιο περιορισµένο χώρο, όσο και µεταφορά τους 
κατά τις µετακινήσεις και τα ταξίδια ατόµων και οµάδων.  

2.1.1 Στέγνωµα στον ήλιο και τον αέρα 
Το στέγνωµα στον ήλιο και τον αέρα είναι κατάλληλο για µια µεγάλη ποικιλία φυτικών 

και ζωικών προϊόντων, και οικείο σε πολλούς λαούς σε όλο τον κόσµο. Επιτυγχάνεται µε το 
άπλωµα των τροφών επάνω σε δάπεδα, ψάθες, υφάσµατα ή τελάρα ή µε το κρέµασµά τους σε 
τεντωµένα σκοινιά. Η επιλογή του ενός ή του άλλου τρόπου εξαρτάται, κυρίως, από το είδος της 
τροφής που πρόκειται να αποξηρανθεί. Τα δηµητριακά, για παράδειγµα, µπορούν να 
καψαλιστούν, όπως περιγράφηκε και παραπάνω, αλλά επίσης να παραµείνουν για ένα διάστηµα 
στα χωράφια ή σε κάποιον ανοικτό χώρο του οικισµού. Φρούτα όπως τα σύκα, τα σταφύλια, τα 
κράνα, τα κορόµηλα, τα βατόµουρα, τα αχλάδια και άλλα, άλλοτε απλώνονται σε ψάθες, 
ολόκληρα ή κοµµένα, άλλοτε στερεώνονται σε σκοινιά και κρεµιούνται για να στεγνώσουν στον 
ήλιο και τον αέρα, ώστε να καταναλωθούν τον χειµώνα ως ξηρή τροφή ή να µαγειρευτούν. 

Απανθρακωµένα ξερά σύκα έχουν διατηρηθεί, όπως σηµειώθηκε ήδη, σε αρκετές 
νεολιθικές αιγαιακές εγκαταστάσεις. Για παράδειγµα, στο Ραχµάνι σαράντα τέτοιοι καρποί 
βρέθηκαν στο εσωτερικό της Οικίας Q, ενώ στο ∆ιµήνι κατάλοιπα σύκων ήταν παρόντα σε όλες 
σχεδόν τις οικίες (Renfrew 1973, 163). Ορισµένα µάλιστα από αυτά φέρουν οπή που 
επιβεβαιώνει πως είχαν περαστεί σε σπάγγο ή σχοινί για να κρεµαστούν και ξεραθούν 
(Χουρµουζιάδης 1978, 37, 1979, 38). Μετά την αποξήρανσή τους, δεν αποκλείεται και να 
φουρνίζονταν επιπλέον για λίγο (να «έφριζαν»), όπως γίνεται σήµερα, ώστε και καλύτερα να 
διατηρηθούν και η γεύση τους να βελτιωθεί. Σύκα που βρέθηκαν µαζί µε σπόρους κεχριού και 
σιταριού κοντά σε φούρνο της ΝΝ στην Όλυνθο είναι, πιθανόν, κατάλοιπα µιας τέτοιας 
πρακτικής36 (Renfrew 1973, 164). Σαφείς ενδείξεις για την αποξήρανση άλλων φρούτων στη 
Νεολιθική περίοδο δεν υπάρχουν. 

Το κρέας και πολλά είδη ψαριών µπορούν επίσης να αποξηρανθούν µε ανάλογους 
τρόπους. Το κρέας κόβεται συνήθως σε λεπτές λωρίδες και στερεώνεται για να στεγνώσει σε 
εσχάρες ή µε σκοινιά. Οι Ινδιάνοι της Βόρειας Αµερικής φύλασσαν το αποξηραµένο κρέας σε 
φακέλους από δέρµα, τα parfleches (Schier 1993, 35). Από τα µεγάλα ψάρια αφαιρούνται κατά 
κανόνα τα οστά και το καθαρό κρέας κόβεται σε φέτες. Τα µικρότερα ψάρια απλά καθαρίζονται 
ή ανοίγονται στη µέση πριν απλωθούν ή κρεµαστούν στον ήλιο. ∆εν είναι, όµως, όλα τα ψάρια 
κατάλληλα για αποξήρανση. Ο τόννος, για παράδειγµα, αν και σηµαντικό µέρος της διατροφής 
των κατοίκων των, νησιωτικών κυρίως, νεολιθικών εγκαταστάσεων, µπορεί να καταναλωθεί 
µόνο φρέσκος. 

Μια ιδιαίτερη, τέλος, τροφή που αποξηραίνεται για να καταναλωθεί είναι ο λεγόµενος 
τράγος των αρχαίων Ελλήνων ή ο τραγανός των Βυζαντινών, γνωστός σήµερα ως τραχανάς ή 
ξυνόχονδρος. Παρασκευάζεται από σπασµένο σιτάρι ή άλλα δηµητριακά που ανακατεύονται µε 
ξινισµένο37 γάλα, απλώνονται στον ήλιο, για να στεγνώσουν, τρίβονται πάνω σε κόσκινο και 
µαγειρεύονται κατά κανόνα ως χυλός (Dalby 2000, 343, Κουκουλές 1952, 119). 

Για την αποξήρανση των τροφών χρειάζονται ανοικτοί, ενάεροι χώροι, όπως εκείνοι, για 
παράδειγµα, στη νοτιοανατολική πλευρά του οικισµού στο ∆ιµήνι. Ο εκεί περίβολος 
αναπτύσσεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε παίρνει τη µορφή κρηπίδας µε επιφάνεια από πλακαρούς 
λίθους. Πάνω της µπορούσαν να απλωθούν για να στεγνώσουν καρποί, σύκα ή και άλλα 
φρούτα, αλλά και κρέατα και ψάρια, όσο βέβαια και κεραµεικά ή δέρµατα (Χουρµουζιάδης 

                                                 
36 Μολονότι, ο Γ. Μυλωνάς υποστήριξε ότι το µικρό µέγεθος αυτών των σύκων πιθανόν παραπέµπει στη χρήση 
τους ως καύσιµης ύλης. 
37 Το γάλα «κόβει» και γίνεται ξινόγαλο όταν µείνει αρκετές ώρες χωρίς να βράσει. 
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1979, 60-61). Στην ελληνική ύπαιθρο σκοινιά µε φρούτα και λαχανικά κρεµιούνται έξω από τις 
οικίες, ακόµη και σήµερα. Ενώ, τροφές που δεν χρειάζονται ήλιο για να αποξηρανθούν και να 
διατηρηθούν, όπως τα αρωµατικά φυτά, τοποθετούνται σε κλειστά δωµάτια, συνήθως κελλάρια, 
κρεµασµένα από τα δοκάρια της οροφής. 

2.1.2 Στέγνωµα στην εστία ή στον φούρνο 
Ένας τρόπος που βοηθά στην καλύτερη διατήρηση των τροφών και τους προσδίδει 

παράλληλα ιδιαίτερη γεύση είναι το στέγνωµα µε κάπνισµα στην ανοικτή φωτιά της εστίας. 
Εφαρµόζεται κυρίως στο κρέας και τα ψάρια, που κόβονται σε λωρίδες και αναρτώνται για µια 
τουλάχιστον µέρα κοντά στη φωτιά ή πάνω από αυτήν. 

Μια διαµόρφωση που εξυπηρετούσε, πιθανόν, το κάπνισµα των τροφών βρέθηκε στον 
ΝΝ οικισµό στη Θέρµη. Πρόκειται για ένα χώρο µήκους 2,50 και πλάτους 1,00, διαµορφωµένου 
σε στέρεο αργιλώδες χώµα, τον οποίο διέκοπτε ένα ενιαίο λιθόστρωτο. Εκεί υπήρχε προσεκτικά 
διαµορφωµένη εστία, που πλαισιωνόταν από µικρές, αβαθείς πασσαλότρυπες, µε διάµετρο 0,06 
έως 0,10, δύο σε κάθε πλευρά. Αυτές φαίνεται πως χρησίµευαν για τη στήριξη ξύλινης 
«(υπερ)δοµής» σχετικής µε τη χρήση της εστίας, ίσως για το κρέµασµα και στέγνωµα 
διατροφικών ειδών. Άλλες τρεις πασσαλότρυπες, ίδιων περίπου διαστάσεων, εντοπίστηκαν στον 
γύρω χώρο (Παππά 1991-1992, 391). 

Στον φούρνο µπορούν να αποξηρανθούν διάφορα φρούτα και καρποί, όπως τα σύκα 
αλλά και το ψωµί, ιδιαίτερα το κριθαρένιο. Το ψωµί µπορεί να διατηρηθεί για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα, εάν κοπεί σε φέτες και ξαναψηθεί ώστε να γίνει παξιµάδι. 

2.2 Εναλλακτικοί τρόποι διατήρησης 
Το αλάτι αποτελεί βασικό µέσο συντήρησης των αγαθών. Όπως όµως έχει ήδη 

σηµειωθεί, η χρήση του στη Νεολιθική περίοδο στο Αιγαίο δεν είναι ακόµη επιβεβαιωµένη. 
Μερικές από τις τροφές που παστώνονται για να διατηρηθούν, είναι µια µεγάλη ποικιλία 

ψαριών και το κρέας, ιδιαίτερα από τον χοίρο, που σφάζεται τους χειµωνιάτικους µήνες. 
Αλάτι αλλά και άλµη χρησιµοποιούνται επίσης για τη διατήρηση των τυριών αλλά και 

πολλών φυτικών προϊόντων, όπως οι ελιές, η κάπαρη, τα αµπελόφυλλα και άλλα. Ιδιαίτερα 
αγαπητά ήταν στην Κλασική περίοδο και τα συκόφυλλα (θρίον) που έβαζαν στην άλµη για να 
φύγει η πικράδα τους, και τα χρησιµοποιούσαν, κυρίως, για να τυλίγουν παρασκευάσµατα, 
παρόµοια µε τους σηµερινούς ντολµάδες (Dalby 2000, 133, 324). 

Τα φυτικά έλαια και τα ζωικά λίπη έχουν ευρύτατα χρησιµοποιηθεί στη συντήρηση των 
τροφών από πολλές παραδοσιακές και σύγχρονες κοινωνίες. ∆υστυχώς, όµως, η ανίχνευσή τους 
µόνο σε λοπάδες από το Γεράνι (βλ. παρακάτω σελ. 100) δεν αφήνει περιθώρια για εξαγωγή 
συµπερασµάτων σχετικών µε τους τρόπους χρήσης τους. 

Τέλος, το µέλι είναι επίσης ένα εξαιρετικά αποτελεσµατικό συντηρητικό τροφών. Η 
επιλογή του, ωστόσο, ως διατροφικού είδους από τους νεολιθικούς κατοίκους του ελλαδικού 
χώρου δεν είναι επιβεβαιωµένη (βλ. παραπάνω σελ. 42-43), πόσο µάλλον η χρήση του στη 
συντήρηση των τροφών. 
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V. ΟΠΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ 

1. Η ΦΩΤΙΑ 
Η χρήση και ο έλεγχος της φωτιάς αποτελούν ένα αποφασιστικό διαγνωστικό στοιχείο 

του ανθρώπινου πολιτισµού. Η σχέση των προϊστορικών ανθρώπων µε την οικιακή φωτιά είναι 
ηλικίας περίπου 600.000 χρόνων, και ξεκινά στην Κατώτερη Παλαιολιθική. Οι πρώτες γνωστές 
εστίες χρονολογούνται στα 400.000 χρόνια περίπου πριν από σήµερα. 

Η τεράστια συµβολή της φωτιάς για τις προϊστορικές κοινωνίες έγκειται κυρίως, στην 
προστασία από το κρύο, στον φωτισµό, στο ψήσιµο της τροφής, που την κάνει πιο µαλακή και 
εύπεπτη, όσο και στις πολλές και σηµαντικές τεχνολογικές της χρήσεις, για παράδειγµα, τη 
σκλήρυνση των αιχµών και των άλλων εργαλείων, τη θέρµανση του πυριτόλιθου και άλλων 
υλικών για καλύτερη επεξεργασία, το ψήσιµο αγγείων από τη Νεολιθική περίοδο, τη 
µεταλλουργία από την Εποχή του Χαλκού κ.λπ. 

Το άναµµα της φωτιάς στη Νεολιθική περίοδο, όπως και πριν και για µεγάλο διάστηµα 
µετά από αυτήν, γινόταν µε δυο βασικούς τρόπους, την τριβή και την κρούση, και µε επιµέρους 
παραλλαγές τους ανάλογα µε τη µυϊκή δύναµη, τις εφαρµογές, και γεωγραφικές περιοχές και τις 
χρονικές περιόδους. Ως καύσιµη ύλη χρησιµοποιούνται κλαδιά και ξύλα από το περιβάλλον 
γύρω από την εγκατάσταση, τα οποία πιθανόν συγκέντρωναν γυναίκες και παιδιά, όπως 
συµβαίνει και σήµερα σε χωριά της υπαίθρου. Τα ξερά κλαδιά της αµπέλου πυρώνουν πολύ και 
είναι πολύ κατάλληλα ως καύσιµη ύλη σε εστίες και φούρνους (Σαρπάκη 1995, 851). Για το 
άναµµα και τη διατήρηση της φωτιάς µπορούν ακόµη να χρησιµοποιηθούν οστά ζώων και άλλα 
κατάλοιπα γευµάτων, τα υπόλοιπα από το θερισµό και την επεξεργασία των δηµητριακών και η 
κοπριά των ζώων. Για να καίει µια µέσου µεγέθους φωτιά σε όλη τη διάρκεια της νύκτας 
απαιτούνται περίπου πενήντα κιλά ξύλα (Κυπαρίσση-Αποστολίκα 2000, 833). 

 

2. ΌΠΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΦΩΤΙΑ 

2.1 ∆οµές ανοικτής φωτιάς - Εστίες 
Οι εστίες είναι σταθερές, κυρίως, δοµές που ικανοποιούν, κυρίως, τις ανάγκες των 

ανθρώπων για θέρµανση, φωτισµό και όπτηση της τροφής τους. Σε όλες ίσως τις γνωστές 
κοινωνίες, γύρω από αυτές πραγµατοποιούνται οι περισσότερες καθηµερινές δραστηριότητες. Ο 
σηµαντικός ρόλος της εστίας φαίνεται και από την κεντρικής της θέση στο πλαίσιο του οίκου, 
εντός ή/και εκτός της οικίας, η οποία µένει συνήθως σταθερή για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. 
Αυτό παρατηρείται και σε αρκετές εστίες της Νεολιθικής (Sørensen 2000, 162-163, Winn & 
Shimabuku 1989β, 46, Παντελίδου-Γκόφα 1991, 176). Για παράδειγµα, η µακρόχρονη 
λειτουργία της υπαίθριας πυράς 7-Ι στη Νέα Μάκρη, συµπεραίνεται από το παχύ στρώµα 
στάκτης στην επίχωση, που δηµιουργήθηκε µε την πολύχρονη χρήση της στη συγκεκριµένη 
θέση, και µάλιστα, πάνω από µια παλαιότερη και καταχωσµένη µόνιµη εστία (Παντελίδου-
Γκόφα 1991, 176). ∆ιαδοχικές φάσεις ανανέωσης και επισκευής, που επίσης µαρτυρούν συνεχή 
χρήση, έχουν παρατηρηθεί και σε εστίες της Φάσης ΙΙ στον Προµαχώνα–Topolniča (Κουκούλη-
Χρυσανθάκη 2005, 92). 

 
Το µαγείρεµα αποτελεί µια από τις βασικότερες λειτουργίες της εστίας (εικ. 54) και τον 

βασικό τρόπο όπτησης της τροφής. Το ψήσιµο µετασχηµατίζει τα προϊόντα του φυσικού 
περιβάλλοντος, που αποκτώνται µε το κυνήγι, το ψάρεµα, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την 
καρποσυλλογή και τις ανταλλαγές σε τροφή. Ο C. Levi Strauss υποστήριξε ότι σε πολλά 
συστήµατα σκέψης, ο µετασχηµατισµός του ωµού σε µαγειρεµένο µπορεί να αναπαριστά τη 
µετάβαση από τη φύση στον πολιτισµό, όπου το «άγριο» γίνεται «ήµερο», «εκπολιτίζεται» 
(Ortner 1994, 95). 
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Στη συντριπτική πλειονότητα των κοινωνιών, η µαγειρική αποτελεί γυναικεία εργασία, 
αφού πρακτικοί λόγοι, όπως η φροντίδα των παιδιών «αναγκάζουν» τις γυναίκες να µένουν 
περισσότερο χρόνο στο σπίτι (Hodder 1990, 33, 57). Με τη γυναίκα µοιάζει εποµένως πιο άµεσα 
συνδεδεµένη και η εστία ως τροφοπαρασκευαστική εγκατάσταση αλλά και ως κέντρο συνοχής 
της οικογένειας και της οικιακής ζωής. Γύρω από αυτήν, οι άνθρωποι συγκεντρώνονται για να 
ζεσταθούν, να εργαστούν αλλά και να ξεκουραστούν, να συζητήσουν και να επιλύσουν θέµατα, 
να υποδεχτούν τους ξένους και να γιορτάσουν. Η εστία έχει, συγχρόνως, βαρύνουσα συµβολική 
σηµασία. Προσωποποιείται και τιµάται, στην αρχαία ελληνική και σε πολλές άλλες θρησκείες. 
Στη σηµαντική οµώνυµη γυναικεία θεότητα του Ολύµπιου ∆ωδεκάθεου, την Εστία,  
προσφέρονταν οι πρώτες θυσίες και σπονδές στα συµπόσια, όπως υπενθυµίζει και η έκφραση 
«αφ’ Εστίας». 

Η αντίληψη που επικρατεί σε πολλές παραδοσιακές κοινωνίες είναι ότι η εστία δεν 
πρέπει να σβήνει ποτέ, και λόγω της αποτροπαϊκής δύναµης της φωτιάς, η οποία αποµακρύνει 
τα κακά πνεύµατα και φέρνει ευεξία στην οικογένεια. Στους Σαρακατσάνους, για παράδειγµα, η 
µέλλουσα µητέρα, µε συντροφιά γυναίκες µόνο, γονατίζει στη γη κοντά στην εστία για να φέρει 
στον κόσµο το µωρό της. Ενώ, κάτω από αυτήν θάβεται κρυφά ο πλακούντας µετά τον τοκετό, 
για να ευνοηθεί µια καινούργια γονιµοποίηση (Καββαδίας 1991 248-248, 272). Η επιλογή της 
ταφής νεκρών δίπλα σε εστίες (εικ. 55) στην Αλεπότρυπα (Παπαθανασόπουλος 1996γ, 175) και 
στο ∆ιµήνι (Χουρµουζιάδης 1995, 172) εκφράζει ενδεχοµένως παρόµοια επιθυµία/ευχή 
αναγέννησης και γονιµότητας, που θα επιτευχθεί µε τις µαγικές ιδιότητες της φωτιάς. 

 
Στις αιγαιακές νεολιθικές εγκαταστάσεις οι εστίες είναι συνήθως µόνιµες, αν και συχνά 

όχι επιµεληµένης κατασκευής. Έχουν συνήθως κυκλικό ή ελλειπτικό και σπανιότερα ορθογώνιο 
σχήµα, και είναι κατασκευασµένες από λίθους ή/και λάσπη. Η Παντελίδου–Γκόφα (1991, 173) 
τις διαχωρίζει από τις πυρές, που άναβαν πιο ελεύθερα πάνω στην επιφάνεια του εδάφους και 
ήταν συχνά πρόσκαιρες, των οποίων τα υπολείµµατα είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν, διότι 
εύκολα διασκορπίζονται µε τις βροχές ή/και τις µετέπειτα χρήσεις των χώρων. 

Υπάρχουν εστίες που αποτελούν απλά ορύγµατα στο δάπεδο, όπως εκείνες που 
βρέθηκαν σε πολλά σηµεία του σπηλαίου της Θεόπετρας (Kyparissi-Apostolika 1994, 106), 
αλλά και σε πολλές νεολιθικές εγκαταστάσεις του ελλαδικού χώρου. Οι εστίες στη Νέα Μάκρη, 
όσο και σε οικισµούς της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου έχουν σχήµα τετράπλευρο, 

Εικ. 54. Αναπαράσταση ψησίµατος πίτας στην εστία (Tinè & Traverso 2001, 65). 
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κατακόρυφες ή ελαφρά επικλινείς παρειές και οριζόντιο πυθµένα (Παντελίδου-Γκόφα 1991, 52, 
173). 

Συνήθης µορφή εστίας αποτελεί εκείνη που έχει λίθινα περιθώρια, και ανιχνεύεται σε 
όλη την Ελλάδα, από τη Θεσσαλία µέχρι τη Λακωνία (Παντελίδου-Γκόφα 1991, 76). Για 
παράδειγµα, στη Νέα Μάκρη της ΜΝ, µια από τις εστίες, η 6-E (εικ. 56), είναι ένα αβαθές, 
περίπου κυκλικό λάξευµα, διαστάσεων 1,10 έως 1,30, σε άµεση επαφή µε τοίχο. Μικροί όρθιοι 
πλακωτοί λίθοι στη µία κυρίως άκρη της κατασκευής οριοθετούν τον χώρο όπου άναβε φωτιά,  
συγκρατούν τις στάχτες και προστατεύουν τη φλόγα από τα ρεύµατα του αέρα. 

Άλλες κτιστές εστίες, όπως εκείνες που βρέθηκαν στο ∆ισπηλιό, συχνά δεν 
διαφοροποιούνται από τα δάπεδα, αλλά αποτελούνται από µια επίστρωση πηλού σε σταθερό 
έδαφος µε υπόστρωµα από χαλίκια ή µικρά ξύλα ή χαλίκια και άµµο. ∆ιακρίνονται µόνο από το 
συνήθως πήλινο περιχείλωµά τους και από τη διασπορά των κινητών ευρηµάτων σε αυτές. 

Ο Τσούντας (1908, 51, 105-106) κατέταξε τις δοµές για τη φωτιά στο ∆ιµήνι, µε βάση 
την ιδιαίτερη χρήση και το µέγεθός τους, σε εστίες, κατασκευές δηλαδή για τη θέρµανση και τον 
φωτισµό, και σε ιπνούς (εικ. 57) για την τροφοπαρασκευή, εξαιτίας της ύπαρξης περισσοτέρων 
εστιών στον ίδιο χώρο, που δεν θα µπορούσαν, κατά τη γνώµη του, να έχουν τον ίδιο 
προορισµό. Θεώρησε, επιπλέον, πως οι µεγάλες εστίες πρόσφεραν κυρίως θέρµανση και 
φωτισµό, ενώ οι µικρές είχαν τροφοπαρασκευαστική χρήση και έκαιγαν κάρβουνα και όχι ξύλα. 

Ειδικά για θέρµανση και άλλες εργασίες, αλλά όχι για όπτηση, προοριζόταν µάλλον η 
εστία που βρέθηκε σε δωµάτιο οικίας της Πρώιµης Φάσης IVα στο Αχίλλειο, όπως δείχνουν τα 
συνευρήµατά της, δηλαδή λίθινες λεπίδες και ένας πέλεκυς, διάτρητοι δίσκοι και τµήµατα ενός 
ειδωλίου (Winn & Shimabuku 1989β, 57). 

Ο Χουρµουζιάδης (1979, 133-134) διαφωνεί µε τη διάκριση του Τσούντα, τουλάχιστον 
όσον αφορά το ∆ιµήνι. Ο ίδιος πιστεύει ότι οι διαφορές που παρατηρούνται στα υλικά δοµής, τη 
θέση και την τελική «κατασκευαστική διατύπωση» των εστιών δεν πρέπει να αποδοθούν σε 
ιδιαίτερες χρήσεις αλλά στην πρόθεση των κατασκευαστών να βελτιώσουν την κατασκευή τους 
ώστε αυτή να λειτουργεί πιο αποτελεσµατικά. ∆ιακρίνει δε, τις εστίες της νεολιθικής 
Θεσσαλίας, ανάλογα µε το σχήµα και τα κατασκευαστικά τους υλικά, σε: α. Κατασκευές 
σχήµατος ανεστραµµένου Π, κτισµένες µε µικρούς λίθους και όλη την επιφάνεια καλυµµένη µε 
πηλό β. Όµοιου σχήµατος κατασκευές κτισµένες µε πλακοειδείς λίθους χωρίς επάλειψη γ. 
Όµοιου σχήµατος κατασκευές, κτισµένες µε πλακοειδείς λίθους αλλά µε πηλό µόνο στο δάπεδό 
τους και δ. Επίπεδες κατασκευές από πλακοειδείς λίθους ή όστρακα µε συνολική επάλειψη 
πηλού (ό.π. 135, εικ. 58). 

 
Οι εστίες βρίσκονται στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των οικιών. Κατά κανόνα, 

υπάρχουν περισσότερες εστίες σε µια οικία: π.χ., στο κέντρο ή σε επαφή µε τον τοίχο ενός 
δωµατίου και στην αυλή38. Στο Σέσκλο, πολύχωρες οικίες διαθέτουν ξεχωριστή εστία σε κάθε 
δωµάτιο (Treuil κ.ά. 1996, 145). Στον ίδιο χώρο µπορεί εξάλλου να συνυπάρχουν περισσότερες 
τροφοπαρασκευαστικές δοµές, µε, ενδεχοµένως, συµπληρωµατική χρήση. Για παράδειγµα, στο 
εσωτερικό της Οικίας 3 στο Ντικιλί Τας, βρέθηκαν τα υπολείµµατα δύο ιπνών ή εστιών (1Χ1 
και 2Χ1,5 αντίστοιχα). Κοντά στη µια κατασκευή, υπήρχε θρανίο από αχυρόπηλο, στη βάση του 
οποίου βρέθηκε ένα καµένο αγγείο (Κουκούλη-Χρυσανθάκη 1994, 72). Σε πολλές αιγαιακές 
εγκαταστάσεις, όπως εκείνη στη νησίδα Γυαλί, υπήρχαν υπαίθριες εστίες. Έως το τέλος του 20ου 
αιώνα, οι κάτοικοι της ίδιας νησίδας συνήθιζαν να µαγειρεύουν, έξω από την οικία: έσκαβαν ένα 
στρογγυλό ή ηµικυκλικό χώρο (1-2 µ²), τον περιέβαλλαν µε λίθους και άναβαν µέσα σε αυτόν τη 
φωτιά (Σάµψων 1997γ, 242). 

Οι εστίες σε ανοικτούς χώρους µπορεί να εξυπηρετούσαν την κοινότητα και ίσως 
συνδέονταν και µε το µοίρασµα της τροφής από περισσότερα γειτονικά νοικοκυριά (Sørensen 
2000, 165). Κοινόχρηστες θεωρήθηκαν οι εστίες σε αρκετές νεολιθικές εγκαταστάσεις του 
                                                 
38 Οι Σαρακατσάνοι κατασκευάζουν µια εστία στο εσωτερικό της καλύβας και µια έξω από αυτήν, στο 
«φρεωτζάτο» (εικ. 59, 60). 
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Αιγαίου, για παράδειγµα, οι λακκοειδείς εκείνες έξω από τις οικίες της ΝΝ στο Μακρύγιαλο. Η 
σταθερότητα της χρήσης των συγκεκριµένων χώρων ίσως παραπέµπει σε µια πρακτική 
µοιράσµατος της τροφής ή απλά συνεκµετάλλευσης των τροφοπαρασκευαστικών δοµών του 
οικισµού (Papa & Besios 1999, 113-116, Μπέσιος & Παππά 1990-1995, 20-22). Κοινοτικές 
χαρακτηρίζονται, επίσης, οι δύο µεγάλες εστίες στην Αλεπότρυπα, των οποίων τα παχιά 
διαδοχικά στρώµατα τέφρας (έως και 0,50) δείχνουν τη µακροχρόνια χρήση τους 
(Παπαθανασόπουλος 1971, 150, 1996, 83). Κοινόχρηστες τέλος, θεωρούνται ορισµένες από τις 
εξωτερικές εστίες στο νεολιθικό Αχίλλειο, για παράδειγµα, στο τετράγωνο Α της Φάσης IIb, στο 
τετραγώνο Β της Φάσης IIIb και στο τετραγώνο Α της Ύστερης Φάσης IIIb (Winn & 
Shimabuku 1989β, 40, 46, 50). Η χρήση της δεύτερης εστίας πιθανόν συνδέεται µε την όπτηση 
της κεραµεικής. 

Ενδιαφέρον είναι το παράδειγµα των εστιών στα Σέρβια, που βρίσκονταν όλες στις αυλές 
κατά τη ΜΝ, ενώ µερικές «µπαίνουν» στο εσωτερικό των οικιών στην ΝΝ (Γραµµένος 1991, 
30, 37). Η µετατόπιση αυτή δείχνει, πιθανόν, µια αλλαγή στις σχέσεις ιδιοκτησίας των αγαθών 
µεταξύ των µελών της κοινότητας, που οδήγησε ίσως σε µια ζωή περισσότερο εξατοµικευµένη. 

 
Σε συνάφεια µε τις εστίες βρίσκονται πολύ 

συχνά εργαλεία και αγγεία, που σχετίζονται 
συνήθως µε την παρασκευή, την κατανάλωση και 
την αποθήκευση της τροφής. Για παράδειγµα, στο 
∆ισπηλιό, όστρακα µαγειρικού σκεύους βρέθηκαν 
πάνω σε εστία (Χουρµουζιάδη & Γιαγκούλη 2002, 
65). Ενώ, στον Σάλιαγκο, κοντά στις εστίες 
υπήρχαν κυρίως φιάλες (Evans & Renfrew 1968, 
15, 18, 29). Εξάλλου,  εργαλεία και κεραµεική που 
σχετίζονται µε την επεξεργασία, την όπτηση και την 
κατανάλωση της τροφής βρίσκονταν σε συνάφεια 
µε τις εστίες σε όλες τις φάσεις του οικισµού, στο 
Αχίλλειο. Χαρακτηριστικό είναι, επίσης, ότι κοντά 
σε εστία βρέθηκε η µοναδική λεπίδα οψιανού στην 
Τοµή Α της εγκατάστασης στο σπήλαιο Κούµελο 
Αρχαγγέλλου στη Ρόδο (Σάµψων 1987, 68). Στο 
ανασκαφικό τετράγωνο Α2/α στο Αρκαδικό ∆ράµας 
πληθώρα σπόρων και όστρακα από τρία µάλλον 
µαγειρικά αγγεία βρέθηκαν κοντά σε πιθανή εστία 
και φούρνο (εικ. 61) (Τουλούµης & Περιστέρη 
1991, 363). 

Στο κέντρο του δωµατίου της Οικίας Α 
(περιοχή BD, στρώµα IIIB) της ΜΝ στην Κνωσό, 
κοιλότητα για το άναµµα της φωτιάς και το 
µαγείρεµα γειτόνευε µε δυο αποθηκευτικούς 

χώρους. Ο ένας από αυτούς περιέκλειε τα υπολείµµατα ενός µεγάλου αγγείου, και είχε, στη ΝΑ 
γωνία του, πήλινη κρηπίδα, µάλλον για διάφορες δουλειές του νοικοκυριού (Evans 1964, 174-
175, Ζώης 1973, 146). Εστία σε συνάφεια µε αποθηκευτικό αγγείο εντοπίστηκε και στο βόρειο 
τοίχο της Οικίας 50, της Φάσης ΙΙΙ στο Σέσκλο Α (Τουλούµης 1994, 34). 

Φυτικά και ζωικά κατάλοιπα βρίσκονται συχνά µέσα ή γύρω από τις εστίες. Ένα τέτοιο 
δείγµα από την εστία ΙΙ της τοµής ΙΙ στη Σταυρούπολη είναι το µόνο που απαρτίζεται 
αποκλειστικά από σπόρους µονόκοκκου σιταριού, σε αντίθεση µε την αναµεµιγµένη σύνθεση 
των άλλων δειγµάτων. Η καθολική απουσία λεπύρων και ζιζανίων παραπέµπει σε 
επεξεργασµένο, καθαρό προϊόν έτοιµο για κατανάλωση, που πιθανόν παράπεσε στη διάρκεια 
του µαγειρέµατος στην εστία (Μαργαρίτη 2002, 815). Σηµαντική ποσότητα σπόρων κριθαριού 

Εικ. 61. Εστία και φούρνος στο Αρκαδικό στη 
∆ράµα (Τουλούµης και Περιστέρη 1991, 363, 
σχ. 4). 
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και φακής βρέθηκε και στο Αρκαδικό ∆ράµας, σε συνάφεια µε µια µάλλον υπαίθρια κατασκευή 
για το µαγείρεµα (Vargas κ.ά. 1992, 581-582). 

 
Εκτός από τις σταθερές, υπήρχαν ίσως και φορητές ή ηµιµόνιµες εστίες στο νεολιθικό 

Αιγαίο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, πράγµατι, ένας τύπος ειδικού αγγείου, το λεγόµενο 
hole-mouth pot, που βρέθηκε στο στρώµα καταστροφής της ΜΝ στην Οικία Α της Κνωσού (εικ. 
62). Πρόκειται για ακέραιο πήλινο κυλινδρικό σκεύος, ύψους 0,20, λεπτότεχνου έντριπτου 
ρυθµού, ανοικτό επάνω, µε µια ορθογώνια οπή στο ανώτερο τµήµα του σώµατός του και 
κάθετες λαβές (εικ. 63, 64) (Betancourt 1985, 41, Πιν. 1Α, Evans 1964, 221). Υποβάσταζε 
ενδεχοµένως κάποιο µαγειρικό αγγείο, το περιεχόµενο του οποίου θα έψηνε ή θα διατηρούσε 
ζεστό η φωτιά ή τα κάρβουνα που πιθανόν άναβαν στο εσωτερικό του. Αν το σκεύος είχε 
πράγµατι τέτοια χρήση, τότε το άνοιγµα στο πλάι δηµιουργήθηκε για να τροφοδοτείται η φωτιά 
µε καύσιµη ύλη αλλά και µε οξυγόνο. Οι λαβές δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να 
µεταφέρουν την «κινητή» αυτή εστία όπου επιθυµούν. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο ίδιο στρώµα 
βρέθηκε ακόµη ένα όµοιο σκεύος, που όµως έφερε µεγάλη προχοή στο πλευρικό άνοιγµά του. 
Ενώ, το στρώµα ΙΙΙ του οικισµού περιείχε όστρακα από ανάλογα σκεύη, πολύ µικρότερα και 
χωρίς ίχνη προχοής. 

Τέτοιες «φορητές εστίες» ήταν ίσως χρήσιµες στις µετακινήσεις κατά τις αγροτικές ή 
κτηνοτροφικές εργασίες, παρόλο που το άναµµα µίας ελεύθερης πυράς θα ήταν σίγουρα 
ευκολότερο. Πιο πιθανή φαίνεται µια ειδική χρήση των σκευών αυτών, που όµως δυστυχώς µας 
διαφεύγει. 

                
                    Εικ. 63. “Hole – mouth pot” της ΜΝ από την Κνωσό (Betancourt 1985, πίν. 1Α). 

2.2 Άµεση όπτηση στην εστία 
Συνηθισµένος τρόπος άµεσης έκθεσης της τροφής στην ενέργεια της φλόγας είναι το 

ψήσιµο σε οβελό, που επιλέγεται συνήθως για το κρέας και τα ψάρια, και πραγµατοποιείται είτε 
σε κατάλληλη σταθερή εστία είτε σε ένα περιστασιακό όρυγµα που µπορεί να ανοιχτεί για τον 
σκοπό αυτό σε οποιονδήποτε χώρο. Ο οβελός κατασκευάζεται από ένα ίσιο και χλωρό κλαδί 
δέντρου και στερεώνεται µαζί µε το κρέας σε δύο στηρίγµατα –από κατάλληλα τοποθετηµένους 
λίθους ή ξύλινες διχάλες- τοποθετηµένα στις άκρες της εστίας. Ο ψήστης αναλαµβάνει τη 
συνεχή περιστροφή του οβελού και φροντίζει για την απόσταση που πρέπει αυτός να έχει από 
την πυρά, ώστε το κρέας να ψηθεί οµοιόµορφα. Μεµονωµένα κοµµάτια του ζώου, συνήθως τα 
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πλευρά, που φέρουν λίγο κρέας και ψήνονται γρήγορα, µπορούν να περαστούν σε 
σούβλες/κλαδιά και να στερεωθούν όρθια ή διαγώνια (οφτό) γύρω από την εστία. 

Η άµεση όπτηση σπάνια αφήνει ίχνη που αναγνωρίζονται µε ασφάλεια στις 
αρχαιολογικές µαρτυρίες. Ωστόσο, ένα ιδιαίτερα σηµαντικό σχετικό εύρηµα προέρχεται από τη 
Νέα Μάκρη, και ειδικά την υπαίθρια εστία (6-Κ) (εικ. 65), στο στρώµα 6ΙΙ, της ΜΝ. Η 
ανασκαφέας  υποστηρίζει ότι αυτή είχε πιθανόν χρησιµοποιηθεί και για το ψήσιµο κρέατος σε 
οβελό, που θα στηριζόταν σε τοιχίσκο µε κοίλη κορυφή και µε διατοµή σχήµατος V, που 
φαίνεται να είχε ειδικά κτιστεί για αυτόν τον σκοπό (Παντελίδου-Γκόφα 1991, 92, 175). Η ίδια 
προτείνει ότι ανάλογη χρήση είχαν, ενδεχοµένως, οι δύο γειτονικές οπές της εστίας, όπου θα 
ακουµπούσαν οι διχαλωτοί πασσαλίσκοι που θα στήριζαν τον οβελό. ∆ύο ανάλογες οπές κατά 
µήκος της µικρής ορθογώνιας εστίας του ∆ωµατίου 27 στο ∆ιµήνι, ερµηνεύονται µε τον ίδιο 
τρόπο (ό.π. 175, σηµ. 388 Πρβλ. Τσούντας 1908, 60-61, εικ.11, όπου αυτές χαρακτηρίζονται 
βάσεις κιόνων). 

Κατάλοιπα τέτοιου τρόπου όπτησης αποτελούν πιθανόν καµένα οστά ζώων, όπως τα 
κάτω άκρα των λαγών και των αλεπούδων που βρέθηκαν στις Καλυθιές (Halstead & Jones 1987, 
139) αλλά και οστά αιγοπροβάτων από το Θεολόγο Ευβοίας (Σάµψων 1996-1998, 87). ∆εν 
αποκλείεται, όµως, αυτά να κάηκαν κατά την απόρριψή τους στις εστίες ως σκουπίδια ή ως 
καύσιµη ύλη. 

2.3 Έµµεση όπτηση στην εστία 
Στον έµµεσο τρόπο όπτησης, ένα ενδιάµεσο σώµα παρεµβάλλεται για να µετριάσει ή να 

κατανείµει ισόρροπα τη δράση της φωτιάς (Leroi-Gourhan (1945) 1973, 156).  

2.3.1 Ψήσιµο σε σκεύη 
Η χρήση µαγειρικών αγγείων δίνει περισσότερες παρασκευαστικές δυνατότητες, όπως 

είναι οι χυλοί, τα βραστά, τα τηγανητά. Συγχρόνως, περιορίζει τις πιθανότητες µόλυνσης της 
τροφής από τις ακαθαρσίες στο χώµα και τη στάχτη. Το φαγητό γίνεται έτσι υγιεινότερο, ίσως 
νοστιµότερο και σίγουρα µε πιο ποικίλες γεύσεις (Brothwell & Brothwell (1969) 1998, 17). 

Το ψήσιµο της τροφής σε πήλινα σκεύη (εικ. 67), καθιερώνεται µε την εµφάνιση της 
κεραµεικής στο νεολιθικό Αιγαίο και αντικαθιστά σε µεγάλο µάλλον βαθµό τα ξύλινα και λίθινα 
σκεύη. Η αλλαγή στη σκευή  µεταβάλλει και τους τρόπους όπτησης. Κάτι τέτοιο µπορεί να 
δείχνουν τα οστά των ζώων από το Φράγχθι, τα οποία σπάνια φέρουν ίχνη καύσης στις 
νεολιθικές επιχώσεις, σε αντίθεση µε τα καµµένα εκείνα της Μεσολιθικής περιόδου (Jacobsen 
1969β, 351). Σύµφωνα µε τη Κ. Vitelli, η κεραµεική από την εγκατάσταση δεν συνδεόταν µε το 
µαγείρεµα της τροφής τουλάχιστον έως την αρχή της ΜΝ (Vitelli 1989, 22, Τουλούµης 2002, 
47). Το ίδιο υποστηρίζει και η C. Perlès, που παρατήρησε ότι τα αγγεία της ΑΝ δεν είναι 
κατασκευασµένα για να αντέχουν σε θερµικό σοκ, παρά µόνο σε µια σταδιακή αύξηση της 
θερµοκρασίας. Θεωρεί, έτσι, πιθανότερο αυτά να είχαν χρησιµοποιηθεί για την αποθήκευση 
αγαθών σε µικρές ποσότητες, για σερβίρισµα, πόση και κατανάλωση ποτών και φαγητών σε 
ιδιαίτερες εκδηλώσεις, τελετουργικές και άλλες (Perlès 2001, 216-217, Τουλούµης 1994, 103). 

Τα πήλινα σκεύη που χρησιµοποιούνται στη µαγειρική έχουν κατά κανόνα σχετικά 
χονδρά και καµπύλα τοιχώµατα, που ενισχύουν την ανθεκτικότητά τους στις θερµικές 
µεταβολές. Ο στρογγυλός πυθµένας φαίνεται, πράγµατι, να αντέχει περισσότερο στη φωτιά. 
Ωστόσο, συχνά στη µαγειρική χρησιµοποιήθηκαν και αγγεία µε επίπεδη βάση. Η προσθήκη 
στον πηλό µη πλαστικών προσµείξεων, για παράδειγµα ασβεστίτη και άστριου, βελτιώνει 
µηχανικά χαρακτηριστικά όπως η διαστολή και η συστολή των αγγείων και αυξάνει την αντοχή 
τους σε θερµικές καταπονήσεις (Yiouni 1995, 119, Κωτσάκης 1996α, 107, Τουλούµης 1994, 
103). 

Ιδιαίτερα χρήσιµη στον προσδιορισµό του τρόπου χρήσης των µαγειρικών σκευών είναι, 
η κατανοµή της καπνιάς στις επιφάνειές τους, όταν αυτή σώζεται. Έτσι, για παράδειγµα, αν τα 
ίχνη βρίσκονται στο κάτω σώµα και έως κοντά στη µέγιστη διάµετρο, τότε το σκεύος µάλλον 
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έµπαινε πάνω στη φωτιά. Ενώ, εάν σώζονται έντονα στη βάση και σε όλο το υπόλοιπο σώµα 
τότε, ενδεχοµένως, το αγγείο είχε αναρτηθεί πάνω από την εστία (Rodden 1996, 188). 

Πινάκια ή µαγειρικοί δίσκοι που περιλαµβάνονται στη νεολιθική σκευή θα µπορούσαν 
να χρησιµοποιηθούν όπως οι σύγχρονες πόνιτσες (βλ. Παράρτηµα). Ιδιαίτερα σε εγκαταστάσεις 
όπου δεν βρέθηκαν φούρνοι, για παράδειγµα στα σπήλαια. Τέτοια ίσως σκεύη, µε µεγάλη 
διάµετρο, που µοιάζουν µε ταψιά βρέθηκαν, σε σχετικά µικρή όµως ποσότητα στη Σκοτεινή 
Θαρρουνίων (Σάµψων 1993, 53). 

Προβληµατική είναι η χρήση του µεγάλου, πολύ ανοικτού και ρηχού αγγείου που 
βρέθηκε µπροστά σε φούρνο οικίας της Φάσης Ι στο Ντικιλί Τας. Πρόκειται για ένα ελλιπώς 
σωζόµενο πήλινο σκεύος που θεωρήθηκε είτε µαγειρικό, ως είδος «ταψιού» ή δίσκου για το 
ψωµί («plat à pain» ή «plat de cuisson» ή «plateau»), είτε για το ζύµωµα ίσως κάποιου είδους 
ψωµιού ή πίτας. Χαρακτηριστικό είναι πως οι δίσκοι όπως και οι χύτρες, εξαφανίζονται κατά τη 
Φάση ΙΙ του οικισµού (Τσιρτσώνη 2002, 47). 

Μαγειρικά σκεύη από δέρµα ή ξύλο έχουν χρησιµοποιηθεί από πολλούς λαούς που δεν 
κατασκεύαζαν κεραµεική. Είναι κατάλληλα για άλλους τρόπους όπτησης, για παράδειγµα, τον 
βρασµό µε καφτούς λίθους στο εσωτερικό τους (βλ. παρακάτω σελ. 92). Ανάλογα ευρήµατα θα 
µπορούσαν να υπάρχουν, αλλά δεν έχουν διασωθεί στο νεολιθικό Αιγαίο. 

Τη σχετική σκευή συνοδεύουν οι αρύταινες (κουτάλες), για το ανακάτεµα του φαγητού 
κατά το µαγείρεµα, αλλά και για το σερβίρισµά του. Το µακρύ στέλεχός τους µειώνει τον 
κίνδυνο εγκαυµάτων από τη θερµότητα του ατµού ή της πυράς. Πολλές πήλινες αρύταινες από 
αυτές βρέθηκαν στις περισσότερες νεολιθικές αιγαιακές εγκαταστάσεις και είχαν, ενδεχοµένως, 
µαγειρική χρήση. Είναι, εξάλλου, πολύ πιθανό µεγάλος αριθµός τέτοιων αντικειµένων να ήταν 
και πάλι από ξύλο.  

2.3.1.α Μαγειρικά αγγεία για ψήσιµο στην ανοικτή φωτιά 
Τα µαγειρικά αγγεία τοποθετούνται απευθείας πάνω στα κάρβουνα ή στηρίζονται σε 

παραστιά, λίγο δηλαδή πάνω από την πυρά, όπως στην εστία 6-Κ στη Νέα Μάκρη (Παντελίδου-
Γκόφα 1991, 175). Τα τριποδικά µαγειρικά σκεύη (εικ. 66) δεν χρειάζονται παραστιά αφού 
διαθέτουν τα δικά τους σταθερά πόδια που εξασφαλίζουν την ισορροπία και την απόστασή τους 
από τη φωτιά. 

Σε στρώµα από στάχτες -πιθανώς εστία- στο 
κέντρο ενός δωµατίου στο Ντικιλί Τας (Φάση Ι, του 
Τοµέα VO/3) και ακριβώς πίσω από ένα φούρνο, 
βρέθηκε ένα ενδιαφέρον κεραµεικό ζεύγος, από µια 
τριποδική χύτρα και ένα κλειστό αγγείο που περιείχε 
σπόρους κριθαριού. Τα αγγεία αυτά βρέθηκαν µαζί, 
γιατί πιθανότατα είχαν χρησιµοποιηθεί µαζί: είτε διότι 
στη χύτρα θα έβραζε ίσως το νερό για να υποδεχθεί τους 
σπόρους που ήταν στο κλειστό αγγείο· είτε επειδή στα 
σκεύη προετοιµάζονταν δύο συµπληρωµατικά γεύµατα. 
Παραδόξως, οι χύτρες παύουν γενικά να 
χρησιµοποιούνται στη Φάση ΙΙ του οικισµού αυτού, 
ίσως εξαιτίας αλλαγών στις διατροφικές συνήθειες ή την 
υιοθέτηση νέων τύπων σκευών που δεν έχουν ακόµη 
αναγνωριστεί (Τσιρτσώνη 2002, 47, 51). 

2.3.1.β Μαγειρικά σκεύη αναρτηµένα πάνω από 
τη φωτιά 

Το κρέµασµα του αγγείου πάνω από την ανοικτή 
φωτιά είναι µια συνήθης, διαπολιτισµική και διαχρονική 
πρακτική, κατά την οποία το σκεύος στερεώνεται µε Εικ. 66. Τριποδικά νεολιθικά αγγεία από 

το ∆ισπηλιό στην Καστοριά 
(Χουρµουζιάδης (1999) 2000, 41). 
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σκοινί ή γάντζο39 σε υψηλή, συνήθως τριποδική ξύλινη κατασκευή. Ρυθµίζεται έτσι η απόσταση 
του αγγείου από τη φωτιά και, κατά συνέπεια, η ένταση της θερµότητας που θα ψήσει το 
περιεχόµενό του. Γάντζοι κατάλληλοι για ανάρτηση σκευών θα µπορούσαν εύκολα να 
κατασκευαστούν από κέρατα (εικ. 69, 70) και οστά ζώων ή ακόµη και από κατάλληλο ξύλο. 

Πιθανές τέτοιες κατασκευές αναφέρονται στον νεολιθικό οικισµό στο Αρκαδικό ∆ράµας 
(Vargas κ.ά., 1992, 581-582), σε υπαίθριες ίσως περιοχές (2ο στρώµα τοµής Α1/γ) µε έντονα 
ίχνη καύσης, (κυρίως καµµένους και καβουρνιασµένους σβώλους πηλού). Αυτές περιβάλλονται 
από πασσαλότρυπες, ορισµένες από τις οποίες δείχνουν πως οι πάσσαλοι είχαν κάποια κλίση. Η 
παρουσία απανθρακωµένων σπόρων κριθαριού και φακής, καθώς και όστρακα µεγάλων αγγείων 
στο κέντρο µιας τέτοιας περιοχής ενισχύουν την υπόθεση που τις σχετίζει µε το εκεί µαγείρεµα, 
σε σκεύος που κρεµόταν από συγκλίνοντες πασσάλους. Παρόµοια διαρρύθµιση βρέθηκε και στο 
εσωτερικό οικίας της ΝΝ στον ίδιο οικισµό, σε συνάφεια µάλιστα µε φούρνο: στο κέντρο της 
υπήρχαν, και πάλι, όστρακα µεγάλων αγγείων αλλά και διάσπαρτοι σπόροι· ενώ, τριγύρω 
βρέθηκαν τριπτήρες και άλλα εργαλεία από λειασµένο και πελεκηµένο λίθο, που πιθανόν 
συµµετείχαν στην προετοιµασία, παρασκευή και κατανάλωση της τροφής (Περιστέρη 2004, 
134). 

Οι παχειές διάτρητες αποφύσεις αντί λαβών σε πολλά νεολιθικά αγγεία χρησίµευαν, 
πιθανόν, και στην ανάρτηση του αγγείου πάνω από την πυρά κατά τη διαδικασία της όπτησης ή 
ακόµη για να τραβιέται µε τη βοήθεια ενός ξύλου το καυτό σκεύος από τη φωτιά. 
Χαρακτηριστικά είναι τα µεγάλα µαγειρικά σκεύη της ΝΝ ή της ΠΕΧ από το Σπήλαιο Μιαµού 
στην Κρήτη µε τις πλατιές τοξοειδείς λαβές και τους διάτρητους πλαστικούς τένοντες. Αυτά 
είναι κυρίως ανοικτά, συνήθως µε κάθετα τοιχώµατα, αλλά και σφαιρικά µε στενό λαιµό, και 
έχουν κατασκευασθεί από χονδρό πηλό, ακάθαρτο, και όχι καλά ψηµένο. Στρώµα σκληρής 
καπνιάς στην επιφάνειά τους δείχνει ότι ήταν σε χρήση για µεγάλο διάστηµα (Ζώης 1973, 184). 

 2.3.1.γ Βράσιµο µε χρήση καυτών λίθων 
Λίθοι που έχουν προθερµανθεί σε ανοικτή εστία µεταφέρονται µε ξύλινες λαβίδες στο 

σκεύος που περιέχει το υγρό που πρόκειται να βράσει. Όταν κρυώσουν πρέπει να 
αποµακρυνθούν και να αντικατασταθούν µε άλλους, ώστε να διατηρείται συνεχής βρασµός. Η 
συγκεκριµένη τεχνική φαίνεται απλή, απαιτεί όµως, µεγάλη επιδεξιότητα για να είναι 
αποτελεσµατική. ∆εν χρειάζεται, εξάλλου, κεραµεικά αγγεία αφού η επαφή µε τη φωτιά δεν 
είναι άµεση. Πολλές «πρωτόγονες» οµάδες, όπως οι Ινδιάνοι της Βραζιλίας και των Πεδιάδων 
της Βόρειας Αµερικής, που εφάρµοζαν αυτήν την πρακτική, χρησιµοποιούσαν κυρίως σκεύη 
από ξύλο ή δέρµα (Leroi-Gourhan (1945) 1973, 159). 

Το ερώτηµα που τίθεται είναι το κατά πόσο η ύπαρξη κεραµεικών αγγείων στις 
νεολιθικές εγκαταστάσεις του Αιγαίου απέκλειε εντελώς ή όχι την όπτηση µε πυρακτωµένους 
λίθους. 

 

3. ΌΠΤΗΣΗ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΩΤΙΑ 

3.1 Ψήσιµο στη στάχτη 
Πολλοί λαοί ψήνουν στη ζεστή στάχτη, για παράδειγµα, κρέας, όστρεα, σαλιγκάρια, 

αρκετά είδη ψαριών, βολβούς, και καρπούς µε σκληρό περίβληµα όπως τα βαλανίδια. Οι τροφές 
µπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στη στάχτη, όπως τα κάστανα κ.λπ. ή να τυλιχτούν πρώτα 
σε φύλλα. Η πρακτική αυτή είναι σήµερα συνηθισµένη σε παραθαλάσσια χωριά του νοµού 
Έβρου για το ψήσιµο των ψαριών. 

 

                                                 
39 Το ύψος του γάντζου µπορεί να αυξοµειωθεί µε κόµπους σε βαθµίδες (στους Koryak και τους Tchouktchi της 
Σιβηρίας) ή µε οδόντες (στην Ευρώπη και τους Αϊνού της Σιβηρίας). 
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                              Εικ. 68. Εστία µε κελύφη σαλιγκαριών in situ από τη Νέα Μάκρη (Παντελίδου- 
                               Γκόφα 1991, εικ. 78). 
 

Παράδειγµα τέτοιας όπτησης αποτελεί ενδεχοµένως ο σωρός των σαλιγκαριών που 
βρέθηκαν σκεπασµένα µε καθαρή στάχτη στην τροφοπαρασκευαστική κατασκευή 6-Κ της 
νεολιθικής Νέας Μάκρης (εικ. 68) (Παντελίδου-Γκόφα 1991, 87-92). Τα σαλιγκάρια αυτά 
φαίνεται πως συγκεντρώθηκαν και ψήθηκαν µέσα στη χόβολη, χωρίς όµως να αποκλείεται 
εντελώς και η πιθανότητα να είχαν µαγειρευτεί µε διαφορετικό τρόπο, για παράδειγµα, µε 
βράσιµο, και να κατέληξαν ως απορρίψεις στην εστία. 

Ίχνη φωτιάς σε ορισµένα λιµναία και θαλάσσια όστρεα από τη Σκοτεινή Θαρρουνίων και 
από οίκηµα της ΝΝ στο Κάστρο Αλιµνιάς (Τοµή Β) στα ∆ωδεκάννησα είναι επίσης πιθανόν να 
προκλήθηκαν από το ψήσιµό τους στη ζεστή στάχτη της εστίας (Καραλή 1993, 373, Σάµψων 
1987, 79). 

3.2 Κλειστοί λάκκοι 
Η όπτηση τροφών σε λάκκο γίνεται και σήµερα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, 

ιδιαίτερα κτηνοτροφικές. Με τον τρόπο αυτό επιλέγεται να µαγειρευτεί κυρίως το κρέας, αλλά 
και µια µεγάλη ποικιλία άλλων διατροφικών ειδών. 

Πρόκειται για µια σχετικά απλή διαδικασία, κατά την οποία ανοίγεται ένα όρυγµα στο 
οποίο τοποθετούνται καυτοί λίθοι ή αναµµένα κάρβουνα. Η τροφή, που µπορεί να είναι 
τυλιγµένη σε µεγάλα φύλλα ή στο ίδιο το δέρµα του ζώου, εισάγεται («θάβεται») στο σκάµµα 
και σκεπάζεται µε ζεστά κάρβουνα, χώµα ή ένα στρώµα λάσπης (Leroi-Gourhan (1945) 1973, 
157). 

Μια παραλλαγή αυτού του τρόπου ψησίµατος εφάρµοζαν οι Ινδιάνοι των Πεδιάδων της 
Βόρειας Αµερικής για τους βολβούς τους. Έστρωναν, δηλαδή, λίθους, χόρτα και φύλλα σε 
λάκκους που άνοιγαν, τοποθετούσαν πάνω τους βολβούς, τους σκέπαζαν µε χώµα και άναβαν 
από πάνω τη φωτιά που τους έψηνε (Schier 1993, 50). 

Μια τόσο «πρόχειρη» κατασκευή δύσκολα θα άφηνε αρχαιολογικά κατάλοιπα. Για το 
νεολιθικό Αιγαίο η Perlès (2001, 193) παρατηρεί ότι στο Αχίλλειο (Φάση IIα, τετράγωνα Α και 
Β) ο επαναλαµβανόµενος συνδυασµός ορύγµατος, φούρνου ή εστίας και αρκετών σκορπισµένων 
λίθων, θυµίζει τους λακκοειδείς φούρνους (pit ovens) της Πολυνησίας, µε τις παρακείµενες 
εστίες στις οποίες θερµαίνονταν τέτοιοι «µαγειρικοί» λίθοι. 
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3.3 Φούρνοι 
Μια συνθετότερη δοµή όπτησης σε κλειστή φωτιά είναι ο φούρνος. Κατάλοιπα τέτοιων 

κατασκευών έχουν επισηµανθεί, από τις πρώτες κιόλας φάσεις της Νεολιθικής περιόδου, σε 
πολλές αιγαιακές εγκαταστάσεις. ∆ύο µικροί ορθογώνιοι θολωτοί φούρνοι που ανασκάφηκαν, 
για παράδειγµα, σε στρώµα της ΑΝ (VIII), στην Οικία D στην Κνωσό (1 Χ 0,60) έχουν δάπεδο 
από σκληρό, ανοικτόχρωµο πηλό και τοιχώµατα από ψηµένες πλίνθους και βρίσκονται κοντά σε 
κυκλική εστία (διαµ. 1,0 περίπου) που ήταν γεµάτη στάχτες (Evans 1964, 148, Ζώης 1973, 144). 
Η συνύπαρξη εστίας και φούρνου δεν είναι σπάνια στις αρχαιολογικές µαρτυρίες (εικ. 71), και 
είναι γνωστή και στα σύγχρονα παραδοσιακά χωριά της ελληνικής υπαίθρου. 

Κυκλικοί ή πεταλλόσχηµοι (horseshoe) φούρνοι της ΜΝ βρέθηκαν και στα Σέρβια, 
κυρίως σε ανοικτούς χώρους ανάµεσα στις οικίες (Γραµµένος 1991, 30). 

Στη ΝΝ οι φούρνοι φιλοξενούνται συχνότερα στο εσωτερικό των οικιών. Για 
παράδειγµα, στη δίχωρη αψιδωτή πασσαλόπηκτη οικία40 που έφερε στο φως η ανασκαφή του 
2002 στο Αρκαδικό ∆ράµας, η καθηµερινή ζωή οργανωνόταν γύρω από τον φούρνο που 
εντοπίστηκε κοντά στην είσοδο του κύριου εσωτερικού χώρου. Αυτός περιγράφεται ως µια απλή 
κατασκευή µε ένα µόνο χώρο όπου συγκεντρώνονταν η καύσιµη ύλη και η προς όπτηση τροφή. 
Στηρίζεται σε υποδοµή από κροκάλες και έχει δάπεδο από πηλόχωµα, λειασµένο µε το χέρι. Το 
άνοιγµα του σκυφωτού θόλου βρίσκεται στη βάση του φούρνου. Εκτός από το ψήσιµο της 
τροφής, η δοµή αυτή σίγουρα χρησίµευε και στη θέρµανση της οικίας. Μπροστά του υπήρχε µια 
πιθανή εστία, ενώ στην ίδια περιοχή βρέθηκαν αποθηκευτικά αγγεία, οικιακή κεραµεική, λίθινα 
εργαλεία καθώς και ζωικά και φυτικά κατάλοιπα (Περιστέρη 2004, 132-134). 

Στη Μάκρη Έβρου ανασκάφθηκαν, επίσης, κατασκευές που µοιάζουν µε εστίες µε 
υψηλό περιχείλωµα και µε ίχνη θολωτής απόληξης, και χαρακτηρίζονται φούρνοι (Ευστρατίου 
1990, 603). Υπολείµµατα µικρού ιπνού του τέλους της ΝΝ βρέθηκαν και στο Ντικιλί Τας, στο 
εσωτερικό της λεγόµενης Οικίας 3 στην τοµή VΙστ. Σώζει και αυτός τµήµατα από τη γένεση του 
θόλου, πολλά πεσµένα κοµµάτια της ανωδοµίας, και ακουµπούσε στον µακρύτερο τοίχο της 
οικίας. Κοντά του υπήρχε θρανίο από αχυρόπηλο, στη βάση του οποίου βρέθηκε ένα σχεδόν 
ακέραιο αγγείο, έντονα καµένο41. Το σύνολο των ευρηµάτων αυτών παραπέµπει σε ένα χώρο, 
όπου πιθανότατα γινόταν η προετοιµασία και η όπτηση της τροφής. Στο βόρειο τµήµα του ίδιου 
κτηρίου αποκαλύφθηκε και µια δεύτερη, µάλλον ανάλογη κατασκευή (Κουκούλη-Χρυσανθάκη 
1991, 72, 1994, 53). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ανεύρεση ενός µεγάλου κοµµατιού αγγείου, σε συνάφεια µε 
φούρνο της ΝΝ στη Θέρµη, που είχε µάλλον χρησιµοποιηθεί για να κλείνει την είσοδό του, 
όπως ακριβώς γίνεται και στους σύγχρονους παραδοσιακούς φούρνους (Παππά κ.ά. 2003, 273). 

Στο Αχίλλειο, οι ενδείξεις για ύπαρξη καλαµένιας ψάθας («evidence of a reed mat…”) 
κοντά σε δύο φούρνους της Ύστερης Φάσης IIIb και σε ένα αντίστοιχο της Μέσης Φάσης IVα, 
υποδηλώνουν µια φροντίδα των κατοίκων να είναι πρακτικός και καθαρός ο χώρος που 
χρησιµοποιείται για την προπαρασκευή της τροφής (Winn & Shimabuku 1989β, 54, 62). Τον 
ίδιο σκοπό πιθανόν υπηρετούσε και το λιθόστρωτο δάπεδο που βρέθηκε στο Μακρύγιαλο 
Πιερίας, αλλά και σε άλλους νεολιθικούς οικισµούς (Γραµµένος 1996, 43). 

Μια διαφωνία διατυπώνεται, συχνά, ως προς τη µορφολογία των φούρνων και, 
συγκεκριµένα, το εάν κατασκευάζονταν όλοι µε θόλο. Ο Τσούντας (1908, 104) θεώρησε πως οι 
φούρνοι («ιπνοί») στο Σέσκλο και το ∆ιµήνι, αν και κατεστραµµένοι, δεν διέφεραν πολύ από 
εκείνους των ιστορικών χρόνων. Εκτός ίσως από το ότι δεν θερµαίνονταν µε ξύλα που 
καίγονταν στο εσωτερικό τους, αλλά µε κάρβουνα που έπαιρναν από παρακείµενη εστία. Την 
υπόθεσή του αυτή στηρίζει στη µικρή χωρητικότητα του κρηπιδώµατος και, κατά συνέπεια, και 
του θόλου των νεολιθικών δοµών, την ύπαρξη του οποίου θεωρούσε δεδοµένη. 
                                                 
40 Η κάτοψή της, που σώζεται ακέραια, είναι παρόµοια µε εκείνη της «Καµένης Οικίας» στους Σιταγρούς. Στο 
εσωτερικό της οικίας αναγνωρίζονται κύριοι και δευτερεύοντες χώροι. 
41 Ωστόσο, τα ίχνη καύσης, ίσως, δεν οφείλονται στη χρήση του, αφού το αγγείο αποτελούσε µέρος ενός στρώµατος 
καταστροφής. 
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Την κατασκευή των φούρνων µε θολωτή ανωδοµία στους δυο αυτούς οικισµούς 
αµφισβητεί ο Χουρµουζιάδης (1979, 134), που υποστηρίζει ότι, βάσει των ανασκαφικών 
ευρηµάτων, δεν µπορεί να διαπιστωθεί εάν οι κατασκευές ήταν εντελώς κλειστές (θολωτές) ή 
ηµιθολωτές (εικ. 72). Σχετικά µε τον φούρνο (εικ. 73) που βρέθηκε σε εξωτερικό χώρο στο 
Αχίλλειο (Φάση ΙΙα), η Perles (2001, 195-196) σηµειώνει ότι, εάν ήταν πράγµατι θολωτός, τότε 
πρόκειται για τον πρωιµότερο τέτοιο που έχει βρεθεί στην Ευρώπη. Συµπληρώνει όµως, και η 
ίδια, πως σαφή ίχνη τέτοιου θόλου δεν έχουν αναγνωριστεί µε ασφάλεια, και θεωρεί αρκετά 
πιθανή την ύπαρξη ενός υψηλού περιχειλώµατος, του οποίου το ακριβές ύψος και η 
καµπυλότητα δεν είναι εύκολο να προσδιοριστούν. Σύµφωνα µε την περιγραφή του Rodden 
(1962, 270-271), η ερευνήτρια βρίσκει επίσης πιθανόν ότι ούτε και οι δύο κακοδιατηρηµένοι 
φούρνοι που βρέθηκαν έξω από δύο οικίες της Νέας Νικοµήδειας δεν ήταν πλήρως θολωτοί. 

Οι παραδοσιακοί φούρνοι στα αγροτικά χωριά της σηµερινής Θεσσαλίας 
κατασκευάζονται έξω από την οικία, στην αυλή, και εξυπηρετούν συνήθως τις ανάγκες σε ψωµί 
δύο ή τριών νοικοκυριών µαζί. Πρόκειται για θολωτές κατασκευές που στηρίζονται σε 
ορθογώνια βάση-κρηπίδα, µε ύψος 0,50 έως 1,0 και επιφάνεια 2 µ² περίπου, από πέτρες και 
λάσπη. Η υπερκείµενη θολωτή κατασκευή κτίζεται µε µικρούς λίθους και πυρίµαχα κεραµίδια, 
και έχει ένα άνοιγµα µπροστά και ένα ή περισσότερα µικρότερα ανοίγµατα για την έξοδο του 
καπνού. Όλη η κατασκευή φέρει επάλειψη από πηλό, εσωτερικά και εξωτερικά. 

Στην περιοχή του 
Αχίλλειου, είναι 
αξιοσηµείωτη η 
οµοιότητα των νεολιθικών 
και των σύγχρονων 
φούρνων (εικ. 74). Για να 
κατασκευαστεί ένας 
τέτοιος φούρνος, 
απαιτείται εργασία µίας 
ηµέρας, που 
πραγµατοποιείται µάλιστα 
στη Θεσσαλία από 
γυναίκες, µολονότι το 
κτίσιµο θεωρείται 
παραδοσιακά ανδρική 
δραστηριότητα. Για τη 
συντήρηση του φούρνου 

χρειάζεται συνεχής φροντίδα, ώστε αυτός να διατηρηθεί τουλάχιστον όσο και το σπίτι στο οποίο 
ανήκει (Shumabuku & Winn 1989γ, 72-73). Αξίζει να σηµειωθούν, επίσης οι τρεις πήλινες 
δισκοειδείς κατασκευές που βρέθηκαν η µία κοντά στην άλλη, στο ίδιο επίπεδο, σε σπηλαιώδη 
κόγχη της Αίθουσας ∆ (θέση 12) στην Αλεπότρυπα. Η µία από αυτές ήταν ακέραιη, και είχε 
µέγιστη διάµ. 0,65 και πάχος 0,25. Από τις άλλες δύο, η πρώτη (διαµ. 0,77 και πάχ. 0,10) 
καλυπτόταν κατά το ήµισυ µε σταλαγµιτικό υλικό· ενώ, η δεύτερη είχε διάµ. 0,85, πάχος 0,25, 
και περιχείλωµα πλάτους 0,15. Στην επιφάνειά τους, και στον χώρο γύρω από αυτές, βρέθηκε 
τέφρα, και ο ανασκαφέας τις χαρακτηρίζει φούρνους για την όπτηση ψωµιού 
(Παπαθανασόπουλος 1971, 300-301). Σηµειώνει ότι η επιφάνειά τους θα θερµαινόταν µε 
κάρβουνα από παρακείµενη εστία, θα καθαριζόταν στη συνέχεια και πάνω σε αυτήν θα 
τοποθετούσαν το ζυµάρι, το οποίο σκέπαζαν κατευθείαν µε χόβολη ή µε ένα πυρακτωµένο 
σκεύος. 

 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι συχνά πολύ δύσκολη η διάκριση κατά την ανασκαφή 

δοµών για τη φωτιά, όπως η εστία και ο φούρνος ή ιπνός. Παράδειγµα µιας τέτοιας 
ερµηνευτικής δυσκολίας αποτελεί η τραπεζοειδής κρηπίδα στη βορειονατολική γωνία του 

Εικ. 73. Σχηµατική αναπαράσταση φούρνου από τη Φάση ΙΙα στο Αχίλλειο 
(Winn & Shimabuku 1989γ, 40, εικ. 4:10). 
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ανασκαφικού τετραγώνου Β7 στη Μάκρη Έβρου. Πρόκειται για µια φροντισµένη κατασκευή, 
από αλλεπάλληλες στρώσεις µικρών λίθων, οστράκων και πηλού, µε εξαιρετικά λεπτό στρώµα 
πυρίµαχου ασβεστοκονιάµατος, που έχει λεία και λευκή επιφάνεια εξαιτίας της έντονης δράσης 
της φωτιάς. Έχει πολλές πιθανότητες να λειτούργησε ως δοµή φωτιάς, όµως η λειτουργία της 
παραµένει δυστυχώς, ανεπιβεβαίωτη. Ίσως για τον λόγο αυτό, στη θέση Divostin της κεντρικής 
Σερβίας, παρόµοιες κατασκευές χαρακτηρίζονται πολύ γενικά και ουδέτερα µε τον όρο «thermal 
structures» (Ευστρατίου 1989, 596). 

3.4 Οµοιώµατα φούρνων 
Πήλινα οµοιώµατα φούρνων έχουν βρεθεί κοντά σε εστίες και µόνιµους φούρνους 

νεολιθικών εγκαταστάσεων στο Αιγαίο. Ένα τέτοιο οµοίωµα ύψους 0,025 και µήκους 0,06 
εντοπίστηκε σε στρώµα της Φάσης ΙΙΙ στους Σιταγρούς (εικ. 75) και αποδίδει µια κατασκευή µε 
τοξοειδές άνοιγµα, τοποθετηµένη, ελαφρά έκκεντρα, σε παραλληλεπίπεδη κρηπίδα. Έχει 
τραπεζιόσχηµη υπερυψωµένη βάση που εξέχει ελαφρά από την επιφάνεια της κρηπίδας εµπρός 
στο άνοιγµα του φούρνου. Το αντικείµενο µιµείται πραγµατικό φούρνο που έχει βρεθεί σε 
αρχαιότερο στρώµα της ίδιας φάσης του οικισµού (Bökönyi 1986, 214, Μαραγκού 1996, 148, 
329 αρ. κατ. 267). 

Πολυάριθµα άλλα οµοιώµατα έχουν βρεθεί στο Ντικιλί Τας (Θεοχάρης 1973 εικ. 124). 
Ενώ, χαρακτηριστικός είναι και 
εκείνος που έχει ενσωµατωθεί 
µέσα στο ΝΝ οµοίωµα οικίας από 
την Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου. 
Έχει ηµικυκλικό θόλο, εφάπτεται 
του τοίχου απέναντι από την 
είσοδο της οικίας, και βρίσκεται 
δίπλα σε ορθογώνιο θρανίο 
(Τουφεξής 1996, αρ. κατ. 266). 

Η ύπαρξη τέτοιων 
οµοιωµάτων είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική, διότι αυτά 
συµπληρώνουν τη συχνά 
αποσπασµατική ανασκαφική 
εικόνα των πραγµατικών 
φούρνων. 

Εικ. 75. Πήλινο οµοίωµα φούρνου της ΝΝ-ΤΝ από τους Σιταγρούς 
(Παπαθανασόπουλος 1996δ, 329, πίν. 267). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

1. Εθνολογικά παραδείγµατα φούρνων: Μόνιµες και φορητές δοµές 
Ο φούρνος που κατασκευάζουν οι Σαρακατσάνοι (εικ.76) πιθανόν δεν διαφέρει πολύ από 

εκείνο των νεολιθικών χρόνων. Πρόκειται για µια πάντοτε υπαίθρια κατασκευή, που στηρίζεται 
σε σκελετό από µακριά κλαδιά µπηγµένα στο χώµα, ανά 0,20-0,30 σε διάµ. 1,0 περίπου. Οι 
ελεύθερες άκρες τους δένονται µαζί, έτσι ώστε να σχηµατίζεται ένας κώνος. Σε συγκεκριµένο 
σηµείο της περιφέρειας, οι βέργες αραιώνουν για να µπορέσει να γίνει το άνοιγµα του φούρνου. 
Το δάπεδο στρώνεται οριζόντια µε πολλούς µικρούς λίθους και πλάκες, σε ύψος 0,50. Η 
επιφάνεια που σχηµατίζεται έτσι στερεώνεται µε άργιλο, ενώ το εξωτερικό του κώνου 
σκεπάζεται µε µια παχιά στρώση κλαδιών και συµπληρώνεται επίσης µε ένα παχύ επίχρισµα από 
άργιλο. Ο εξαερισµός του φούρνου εξασφαλίζεται από οπή που ανοίγεται στην κορυφή, στην 
αντίθετη από το άνοιγµα πλευρά, και ονοµάζεται αυτί (Καββαδίας 1991, 79-80). 

Ο φούρνος στους Σαρακατσάνους είναι κοινόχρηστος, και κτίζεται εκεί όπου υπάρχει η 
µεγάλη συγκέντρωση καλυβιών. Προορίζεται, ουσιαστικά, για το ψήσιµο του ψωµιού. Μέσα 
στο φούρνο ανάβονται ξεροί θάµνοι και ξύλα, και αφού αυτά καούν καθαρίζεται η ζεστή 
επιφάνεια, στην οποία τοποθετούνται κατευθείαν τα ψωµιά (ό.π. 117). 

Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Όλυµπο της Καρπάθου, οι φούρνοι της 
κοινότητας είναι χωροθετηµένοι άλλοτε στον ιδιωτικό (αυλές), και άλλοτε στον δηµόσιο χώρο, 
σε πλατώµατα ή σε εσοχές δρόµων και, κάποτε, σε επαφή µε τον εξωτερικό τοίχο ενός σπιτιού. 
Η διάκριση αυτή δεν είναι βέβαια τόσο αυστηρή, αφού και οι «ιδιωτικοί» φούρνοι συχνά 
εξυπηρετούν περισσότερες από µία οικογένειες, και λειτουργούν, συνήθως, µια φορά την 
εβδοµάδα, το Σάββατο, για να ψήσουν κυρίως το ψωµί αλλά και τυχόν φαγητά ή/και και γλυκά. 
Σε περιπτώσεις µεγάλων εορτών, οι φούρνοι λειτουργούν και δύο µέρες συνέχεια. Οι χρήστες 
τους είναι συνήθως υπεύθυνοι για τη συλλογή και τη µεταφορά της απαιτούµενης ξυλείας. Η 
οµάδα αυτή συγκροτείται από συγγενείς και γείτονες. Εποµένως, τα δίκτυα των φούρνων 
καθρεπτίζουν και τις συγγενειακές και άλλες σχέσεις ανάµεσα στους κατοίκους του οικισµού 
και του ευρύτερου κοινωνικού χώρου. 

Η χρήση του φούρνου αποτελεί, ωστόσο, αποκλειστικά γυναικεία ευθύνη. Οι γυναίκες 
έχουν, µέσα από αυτήν την απασχόληση, µια «ευκαιρία» να βγουν από τα στενά όρια του 
ιδιωτικού, του «γυναικείου» χώρου, στον δηµόσιο χώρο, που θεωρείται κυρίως ανδρική 
επικράτεια (Φιλιππίδης 1994, 361-366). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα διαφορετικό είδος φούρνου που στην 
Τουρκία, ονοµάζεται tannur και συναντάται σήµερα στη δυτική και κεντρική Ασία, τη Συρία και 
την Ινδία και στην ανατολική Αφρική. Πρόκειται για µια πήλινη κωδονόσχηµη ή κυλινδρική 
κατασκευή ανοικτή επάνω. Στη βάση της καίγονται ξύλα ή κοπριά βοοειδών που πυρακτώνουν 
όλο το εσωτερικό. Όταν αυτά κατακαθήσουν και γίνουν ανθρακιά, λεπτά κοµµάτια ζύµης (πίτα 
ή άζυµο ψωµί) επικολλούνται στα τοιχώµατα, όπου ψήνονται, και αποσύρονται όταν 
αποκολληθούν (Leroi-Gourhan (1945) 1973, 157). Αυτός ο τύπος φούρνου ήταν σε χρήση, στις 
αρχές του προηγούµενου αιώνα, και στον προσφυγικό συνοικισµό στο Μυρίοφυτο της 
Χαλκιδικής. Ονοµαζόταν από τους κατοίκους ταντούρι, και τον χρησιµοποιούσαν για την 
όπτηση άζυµου ψωµιού και φαγητών καθώς και για τη θέρµανση των οικιών (Μυλωνάς 1928 
(1975), 162-164). 

Χαρακτηριστική είναι τέλος η παρουσία ενός πολύ ειδικού πήλινου σκεύους που 
λειτουργεί συχνά αντί του φούρνου. Πρόκειται για την πόνιτσα (εικ. 77), ένα είδος «µεγάλου 
πιάτου ή γαβάθας», το οποίο αποτελείται από δυο κοµµάτια: µια στρογγυλή επίπεδη βάση µε 
ψηλά τοιχώµατα που καταλήγουν σε αποστρογγυλεµένα χείλη και ένα κωνικό-θολωτό καπάκι 
µε λαβή στην κορυφή, που χρησιµοποιείται από τους Ποµάκους του χωριού Σαρακηνή στη 
Ροδόπη (Ευστρατίου 2002, 214). ∆εν εγγράφεται στην τυπική κεραµεική παραγωγή της 
κοινότητας αλλά στην «ιδιωτική» σκευή του νοικοκυριού. Κατασκευάζεται σχετικά εύκολα, 
χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερο εργαστηριακό χώρο, εργαλειακό εξοπλισµό ή εξειδικευµένο 
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κατασκευαστή. Έχει σχήµα κυκλικό, διάµετρο που κυµαίνεται από 0,20 έως 0,50, ύψος 0,05 έως 
0,07 και πάχος τοιχωµάτων 0,02 - 0,05. Τα διαφορετικά µεγέθη της πιθανόν συνδέονται µε 
διαφορετικά φαγητά. 

Σηµαντικό χαρακτηριστικό της είναι η αντοχή (δεν υπάρχουν «ωραίες πόνιτσες» αλλά 
«ανθεκτικές πόνιτσες» (Ευστρατίου 2002, 224). Η διακόσµησή της δεν συνηθίζεται. Ενώ, όταν 
ραγίσει µια πόνιτσα, δεν πετιέται αλλά επιδιορθώνεται και όταν σπάσει, περνάει σε δεύτερη 
χρήση στην αυλή, όπου χρησιµοποιείται για το τάισµα των µικρών ζώων ή για παιχνίδι των 
παιδιών. 

Ενδιαφέρον είναι, επίσης, ότι το σκεύος αυτό κατασκευάζεται µόνο από γυναίκες, και 
µάλιστα η γνώση της κατασκευής του µεταδίδεται µόνο από µια γυναίκα σε άλλη. Συχνά, 
προκύπτει από τη συνεργασία των γυναικών δύο νοικοκυριών. Η γυναικεία αυτή εµπλοκή δεν 
εντάσσεται µόνο στο επίπεδο του συµβολικού, αλλά συνδέεται, σε πρώτο επίπεδο, µε την ίδια τη 
χρήση του σκεύους για την αντιµετώπιση βασικών διατροφικών αναγκών και, σε δεύτερο 
επίπεδο, µε χαρακτηριστικά όπως η οικιακή παραγωγή, η περιορισµένη κατανάλωση τέτοιων 
αντικειµένων και η χρήση απλών τεχνικών για την κατασκευή τους (Ευστρατίου 1987, 480, 
2002, 214, 221-223, 235). Η άνοιξη και το καλοκαίρι, όταν ο πηλός στεγνώνει ευκολότερα, είναι 
οι εποχές που προτιµούνται για την κατασκευή των σκευών42 αυτών. 

Η πόνιτσα χρησιµοποιείται κυρίως στο ψήσιµο του ψωµιού, που διαρκεί µια περίπου 
ώρα, της πίτας µε φύλο, φαγητών µε βάση το αλεύρι, και σπανιότερα του κρέατος. Ένα από τα 
πλεονεκτήµατά της είναι πως δεν απαιτεί πολύ λάδι για το µαγείρεµα. Το σκεύος µε το φαγητό 
άλλοτε τοποθετείται κοντά στη φωτιά (ποτέ µέσα σε αυτή) και σκεπάζεται µε στάχτη ή 
αναµµένα λεπτά κλαδιά. Άλλοτε, πάλι αφού θερµανθεί στη φωτιά µόνο το καπάκι τοποθετείται 
σε οποιαδήποτε βάση, όπως ένα ρηχό οικιακό σκεύος ή µια µικρή λίθινη πλάκα, όπου βρίσκεται 
το φαγητό. 

Η χρήση της πόνιτσας συνδέεται πιθανόν µε κτηνοτροφικές κοινότητες, των οποίων η 
κινητικότητα ευνοεί τη χρήση ενός τέτοιου φορητού σκεύους, αντί για φούρνο. Ο κινητός όµως 
αυτός φούρνος των Ποµάκων παρέµεινε σε χρήση και µετά τη µόνιµη εγκατάσταση της 
κοινότητας. Οι κτιστοί φούρνοι υιοθετήθηκαν µόνο όταν τα µέλη κάποιων νοικοκυριών 
µεγάλωσαν τόσο αριθµητικά που η πόνιτσα δεν έφτανε πλέον για να καλύψει τις ανάγκες 
(Ευστρατίου 2002, 242). 

Πρέπει να σηµειωθεί, ωστόσο, ότι η αποκλειστική χρήση του σκεύους αντί σταθερού 
φούρνου δεν είναι κανόνας. Στους Σαρακατσάνους, ένα παρόµοιο σκεύος, η γάστρα, λειτουργεί 
πάντοτε παράλληλα µε τις κτιστές δοµές (Ευστρατίου 2002, 225). 

Όµοια χρησιµοποιήθηκε στη Θεσσαλία µέχρι το 1960, κυρίως για το ψήσιµο του 
καλαµποκίσιου ψωµιού, και η «µπόντζα»43, ένα ρηχό σκεύος µε επίπεδη βάση, και διαµ. 0,50 - 
0,60, που συνόδευε τη γάστρα, το καµπύλο δηλαδή καπάκι που τη σκέπαζε. Για την κατασκευή 
της µπόντζας απαιτείται κατάλληλο χώµα (να σχηµατίζει πηλό µε πλαστικότητα) και γιδόµαλλο. 

Στους ορεινούς οικισµούς, όπου η καύσιµη ύλη προσφέρεται άφθονη στον περιβάλλοντα 
χώρο, ο κτιστός οικιακός φούρνος είναι συνηθέστερος. Η χρήση της µπόντζας και της γάστρας 
καλύπτει εκεί, δευτερεύουσες ανάγκες όπτησης. Στους πεδινούς οικισµούς της Θεσσαλίας, 
αντίθετα, ο µόνιµος φούρνος εµφανίσθηκε στις πρώτες δεκαετίες του προηγούµενου αιώνα και 
γνωρίζει ευρεία διάδοση µετά το 1940 (Γουργιώτη 1994, 206-207). 

                                                 
42 Οι γυναίκες στον Γράµµο κατασκεύαζαν σε µήτρα (καλούπι) από ξύλο ένα παρόµοιο σκεύος που 
χρησιµοποιούσαν στο ψήσιµο του καλαµποκένιου ψωµιού. 
43 Ένα πήλινο σκεύος, του 6ο αι. π.Χ. σε σχήµα ταψιού µε επίπεδη βάση και περιχείλωµα που βρέθηκε στην Αρχαία 
Αγορά Αθηνών έχει µεγάλη οµοιότητα µε τη θεσσαλική «µπόντζα». Παρόµοιο αγγείο, από ακάθαρτο πηλό µε 
µικροσκοπικά κενά, που πιθανόν δηµιουργήθηκαν από τις προσµίξεις του µε άχυρο, έχει βρεθεί και σε 
µεταβυζαντινή οικία στα Φάρσαλα. Έφερε ίχνη καύσης εξωτερικά (Γουργιώτη 1992, 206). 
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VI. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ 
 

1. ΩΜΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 
Πάρα πολλά διατροφικά είδη δεν χρειάζονται ψήσιµο για να καταναλωθούν. Για 

παράδειγµα, όλα σχεδόν τα φρούτα, ποικίλοι καρποί και ακόµη κάποια όσπρια, ρίζες, βολβοί, 
λαχανικά, µανιτάρια και µπαχαρικά καταναλώνονται ωµά. Εξάλλου, αρκετά ζωικά είδη, σε 
άλλους πολιτισµούς απαιτούν µαγείρεµα, σε άλλους όµως µπορούν ή/και οφείλουν να 
καταναλωθούν και ωµά, όπως λουκάνικα και άλλα  αλαντικά, ψάρια και όστρεα. Ενώ, εκλεκτό 
έδεσµα στον δυτικό κόσµο είναι το “filet tartar”, που αποτελείται από ωµό ψιλοκοµµένο κρέας 
αλόγου ή µοσχαριού, γαρνιρισµένο µε φρέσκο κρεµµύδι και µαϊντανό ή ωµό αυγό. Ιδιαίτερα 
δηµοφιλές είναι επίσης, διεθνώς πλέον, το ιαπωνικό “σούσι”, δηλαδή ωµό ψάρι µε φύκια. 

Πολλοί λαοί καταναλώνουν ωµά κάποια κοµµάτια κρέατος. Οι Νενέτς της Σιβηρίας, για 
παράδειγµα, τρώνε την καρδιά και το συκώτι των ταράνδων αµέσως µετά τη σφαγή, όσο αυτά 
είναι ακόµη ζεστά. Με ανάλογο τρόπο, οι Ινδιάνοι των Πεδιάδων της Βόρειας Αµερικής 
έτρωγαν, κατά τη διάρκεια της θανάτωσης του ζώου το µυαλό, το συκώτι, τα νεφρά, τους 
χόνδρους της µύτης και τον µυελό των µακρών οστών του. Οι µητέρες έδιναν στα µικρά παιδιά 
να πιπιλίσουν διαλεγµένα κοµµάτια του κρέατος, ενώ, οι γηραιότεροι άνδρες προτιµούσαν να 
τρώνε τους όρχεις µαζί µε φρούτα, για να αποκτήσουν υγεία και ζωτικότητα (Schier 1993, 34). 
Στην Αφρική και αλλού, ωµά καταναλώνονται πολλά έντοµα και σκουλήκια, συχνά µάλιστα ενώ 
συλλέγονται. 

Οι πληροφορίες για τα είδη των τροφών που καταναλώνονταν άψητα στις νεολιθικές 
αιγαιακές εγκαταστάσεις είναι δυστυχώς πενιχρές. Ορισµένα ίχνη από αιχµηρά εργαλεία πάνω 
σε όστρεα, ιδιαίτερα σε δίθυρα, δηµιουργήθηκαν κατά την προσπάθεια να ανοιχθούν44 και είναι 
µια ένδειξη πως αυτά τρώγονταν και ωµά45, αφού τα κελύφη των µαλακίων έχουν την ιδιότητα 
να ανοίγουν όταν τους ασκείται υψηλή θερµοκρασία κατά το ψήσιµο. Παραδείγµατα τέτοιων 
ιχνών, που βρίσκονται µάλιστα συχνά στο κάτω δεξί άκρο του οστρέου, αναφέρονται από τη 
Φτελιά Μυκόνου (Karali 2002, 202), τα Θαρρούνια Ευβοίας (Καραλή 1993, 373), τη Νέα 
Νικοµήδεια (Rodden 1962, 274) και αλλού. 

 

2. ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ-ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 

Κατάλοιπα µεµονωµένων γευµάτων είναι εξαιρετικά σπάνιο να διατηρηθούν στις 
νεολιθικές θέσεις του Αιγαίου και αυτό διότι οι γενικές συνθήκες ταφονοµίας δεν το επιτρέπουν. 
Ζωικά κατάλοιπα, ιδιαίτερα εκείνα που βρίσκονται σε συνάφεια µε εστίες, αποτελούν 
ενδεχοµένως προϊόντα απόρριψης µετά την κατανάλωση. Άφθονα τέτοια βρέθηκαν για 
παράδειγµα, στο σπήλαιο Μιαµού στην Κρήτη (Ζώης 1973, 183, Vickery 1936, 18), την τοµή Ι 
στην Αίθουσα Β στην Αλεπότρυπα ∆ιρού (Καραλή 1998α, 108-110), στην καλύβα 4-Α της ΜΝ 
στη Νέα Μάκρη (Παντελίδου-Γκόφα 1991, 32), στο Κάστρο Αλιµνιάς (Σάµψων 1987, 79), στις 
φάσεις ΙΙΑ και ΙΙΙΒ στο Αχίλλειο (Winn & Shimabuku 1989β, 36, 50) και αλλού. 

∆ιατροφικό υπόλειµµα αποτελούν, επίσης, τα κελύφη των σαλιγκαριών που βρέθηκαν σε 
εστίες της Νέας Μάκρης (Παντελίδου-Γκόφα 1991, 87, 92, 120 και παραπάνω σελ. 77) όπως και 
ο σωρός των θαλάσσιων οστρέων από την αυλή της οικίας στον Κατσαµπά, κοντά στο Ηράκλειο 
Κρήτης (Ζώης 1973, 129). 

Υπενθυµίζεται εξάλλου το ενδιαφέρον εύρηµα από το στρώµα καταστροφής της ΑΝ της 
Οικίας C στην Κνωσό. Στην εστία, δηλαδή, όπου βρέθηκαν τα θραύσµατα µεγάλης φιάλης που 
                                                 
44 Όταν τα µαλάκια ανήκουν σε είδη που ζουν προσκολληµένα σε βράχια, τα ίχνη στην περιφέρειά τους µπορεί να 
προκλήθηκαν και από το εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή τους. 
45 Υπάρχει βέβαια και η πιθανότητα να άνοιγαν τα όστρεα και, στη συνέχεια, να µαγείρευαν τη σάρκα χωριστά από 
το κέλυφος ή ακόµη και να τα χρησιµοποιούσαν ως δόλωµα στην αλιεία. 
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περιείχε τα οστά ενός µικρού ζώου και ένα πέλεκυ. Το σύνολο αυτό παραπέµπει, ίσως, σε ένα 
«γεύµα που χάθηκε» (Evans 1964, 153, πιν. 33,4). 

Εντυπωσιακά είναι, επίσης, τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από αναλύσεις για 
οργανικά κατάλοιπα σε µαγειρικά αγγεία (εικ. 78) από το σπήλαιο στο Γεράνι Ρεθύµνου, το 
οποίο είχε χρησιµοποιηθεί, ως εποχικό κατάλυµα από την ΑΝ έως και τη ΝΝ46. Σε δύο λοπάδες 
της ΜΝ ανιχνεύθηκαν ζωικά και φυτικά λίπη47, ελαιόλαδο και φυτικοί κηροί από φύλλα και 
φρούτα· πιθανά θεωρούνται, επιπλέον, κατάλοιπα από λίπος γάλακτος ή λίπος προβάτων ή 
αιγών ή/και έλαιο από θαλάσσια ζώα. Σε ένα άλλο αγγείο, της ΝΝ, διαπιστώθηκαν οργανικά 
κατάλοιπα µαγειρεµένου φαγητού, που περιείχε φυλλώδη λαχανικά και σηµαντική ποσότητα 
ελαιολάδου (Τζεδάκις & Martlew 1999, 80-83). 

Παρόµοιες εργαστηριακές αναλύσεις οργανικών και ανόργανων καταλοίπων σε 
προϊστορικά τέχνεργα είναι πολύτιµες για τους µελετητές της νεολιθικής διατροφής, διότι δίνουν 
τη δυνατότητα ανίχνευσης διατροφικών συστατικών, που δεν είναι αρχαιολογικά ορατά και 
µέχρι σήµερα δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν. 

 
Τα εν ζωή γεύµατα και οι διατροφικές συνήθειες των ζωντανών µελών ενός πληθυσµού48 

«καθρεπτίζονται» και στα ανθρώπινα σκελετικά κατάλοιπά τους (βλ. και παραπάνω 31). Ο 
µικρός, όµως, αριθµός των οργανωµένων νεολιθικών νεκροταφείων του ελλαδικού χώρου, η 
διαταραγµένη συχνά στρωµατογραφία και η αποσπασµατικότητα των σκελετικών καταλοίπων 
οδηγούν σε µεγάλα διαγνωστικά προβλήµατα, που δυσχεραίνουν το έργο των µελετητών. 

Στα οστεολογικά ευρήµατα από τις Καλυθιές της Ρόδου, για παράδειγµα, υπήρχε σοβαρή 
έλλειψη βασικών στοιχείων για την εκτίµηση του φύλου, του ύψους, της ηλικίας αλλά και της 
διατροφής των νεολιθικών κατοίκων. Τα οστά που µελετήθηκαν από εκεί ανήκαν σε 13 ενήλικα 
άτοµα και 7 παιδιά. ∆ιαπιστώθηκε η παρουσία τερηδόνας και έντονη µασητική αποτριβή στα 
134 από τα 150 δόντια, που οφείλονται αφενός στη σκληρή και εκτριπτική τροφή και αφετέρου 
στη χρήση λίθινων τριβείων για την άλεση των δηµητριακών. Σε κάποιες περιπτώσεις, 
παρατηρήθηκε πάχυνση της ρίζας και κατάγµατα της µύλης των δοντιών (εικ. 79), που συχνά 
οφείλονται στην προσπάθεια µάσησης σκληρών τροφών, όπως είναι µερικοί καρποί και ρίζες 
(Φουντουλάκης 1987, 164, 169). 

∆ιαφορετική φαίνεται να είναι η οδοντική υγεία των ενηλίκων νεολιθικών κατοίκων της 
Σκοτεινής στα Θαρρούνια, όπως δείχνουν τα ανθρωπολογικά κατάλοιπα από το σπήλαιο και το 
παρακείµενο νεκροταφείο, που χρονολογούνται στη ΝΝ Ι και ΙΙ. Τα δόντια τους βρίσκονται σε 
εντυπωσιακά καλή κατάσταση χωρίς τερηδονισµό και προχωρηµένη περιοδοντίτιδα, και 
δείχνουν διαιτολόγιο πλούσιο σε πρωτεΐνες και αµινοξέα, γεγονός που ενισχύεται και από την 
αφθονία των οστών ζώων από το σπήλαιο. Έντονη όµως είναι, και εδώ, η αποτριβή των 
µασητικών επιφανειών (Stravopodi 1993, 387, Σάµψων 1993, 236, Στραβοπόδη 1989, 11-13). 

Παρόµοια είναι η εικόνα στον Μακρύγιαλο, όπου οι λίγες περιπτώσεις τερηδόνας και τα 
ελάχιστα παραδείγµατα υποπλασίας της οδοντικής αδαµαντίνης προδίδουν µια σχετικά καλή 
διατροφή των νεολιθικών κατοίκων και των δύο φάσεων (Ι και ΙΙ) του οικισµού (Τριανταφύλλου 
1997, 274). Αξίζει να σηµειωθεί, ότι τα σκελετικά κατάλοιπα των γυναικών του οικισµού 
παρουσίαζαν περισσότερα στοιχεία παθολογίας, που µπορεί να παραπέµπουν στον ενεργό ρόλο 
τους στην παραγωγική διαδικασία, και στις εγκυµοσύνες και τους θηλασµούς που δύνανται να 
επηρεάσουν αρνητικά την υγεία των γυναικών (Triantaphyllou 1999, 133). 

                                                 
46 Η κατακρήµνιση της εισόδου πριν το τέλος της ΝΝ έφερε το τέλος της χρήσης του σπηλαίου και αποτελεί το 
terminus post quem για τη χρονολόγησή του.  
47 ∆εν διαπιστώθηκε συγκεκριµένη τροφική πηγή. 
48 Ο περιορισµός της µελέτης στα οστά, ελλείψει άλλων ανθρώπινων καταλοίπων, όπως τα µαλακά µέρη του 
σώµατος, καθιστά αδύνατο τον εντοπισµό κάποιων ασθενειών σχετικών µε τη διατροφή, όπως η ερυσίβη. Η 
αρρώστια προκαλείται από το µύκητα “Claviceps purpurea” του αλευριού των δηµητριακών, κυρίως της σίκαλης, 
και µπορεί να προσβάλει ολόκληρη την κοινότητα (Brothwell & Brothwell (1969) 1998, 190).  
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Η προκαταρκτική εξέταση του ανθρώπινου οστεολογικού υλικού από το Οστεοφυλάκιο 
ΙΙ, του τέλους της ΝΝ, στην Αλεπότρυπα δείχνει µια σειρά από παθολογικά συµπτώµατα, όπως 
αναιµία, αρθρίτιδα, ελονοσία, τερηδόνα και υποπλασία των δοντιών, καθώς και µικρό µέσο 
ύψος, χαµηλό µέσο όρο ζωής και υψηλή παιδική θνησιµότητα. Τη φυσική, εποµένως, 
κατάσταση των κατοίκων του σπηλαίου επηρέασε όχι µόνο η µακρόχρονη διαβίωση σε αυτό, 
αλλά και η περιορισµένη χρήση ορισµένων διατροφικών ειδών (Παπαθανασόπουλος 1996β, 84). 

Ενδείξεις υψηλής παιδικής θνησιµότητας, σχετικής πιθανόν, µε επιδηµιολογικές 
εκρήξεις, µε συνθήκες υγιεινής και µε φάσεις έντονου υποσιτισµού παρατηρούνται και στο 
ανθρωπολογικό υλικό από το σπήλαιο Σκοτεινή στα Θαρρούνια (Στραβοπόδη 1989, 12). Ο 
απογαλακτισµός και η πρώτη επαφή µε στέρεες τροφές είναι περίοδος ιδιαίτερα δύσκολη και 
επικίνδυνη για τα παιδιά, στα οποία η αυξηµένη ανάγκη πρωτεϊνών µπορεί να προκαλέσει 
εξασθένιση του οργανισµού κάνοντάς τον ιδιαίτερα ευάλωτο σε ασθένειες (Brothwell & 
Brothwell 1969 (1998), 186-187). 

Σε νεολιθικούς πληθυσµούς, αναιµίες διατροφικής προέλευσης, όπως η porotic 
hyperostosis και cribra orbitalia, παρατηρούνται επίσης συχνά στα οστά. ∆είχνουν έλλειψη 
σιδήρου από την ανεπάρκεια κρέατος (Stravopodi 1993, 385, Παπαθανασίου 2000, 126). 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα από τη Νέα Νικοµήδεια, όπου το ποσοστό της πορώδους 
υπερόστωσης (porotic hyperostosis) στα παιδιά έφτανε το 56% (Angel 1971, 77-84). 

Αξιοσηµείωτα είναι τα αποτελέσµατα εργαστηριακών ερευνών µε χρήση σταθερών 
ισοτόπων στο ανθρωπολογικό υλικό από τη Θεόπετρα, που έδειξαν οµοιογένεια στη διατροφή 
του πληθυσµού. Χαρακτηριστική είναι η συνολικά µειωµένη ποσότητα θαλάσσιας πρωτεΐνης, η 
οποία οφείλεται πιθανότατα στη µεγάλη απόσταση του σπηλαίου από τη θάλασσα 
(Παπαθανασίου 2000, 122, 125-126). ∆ιατροφική έµφαση δινόταν στα γεωργικά προϊόντα, µε 
µικρή µόνο και περιστασιακή κατανάλωση κρέατος. Παρόµοιες συνήθειες παρατηρούνται σε 
πολλούς γεωργο-κτηνοτροφικούς πληθυσµούς, ακόµη και όταν βρίσκονται σε παράκτιες 
περιοχές. Για παράδειγµα, στο Γεράνι της Κρήτης, παρά τη γειτνίαση του σπηλαίου µε τη 
θάλασσα, η κατανάλωση θαλάσσιων ειδών είναι και πάλι, περιορισµένη (Martlew 1999, 216-
217). Αυτό οφείλεται, ίσως, στο γεγονός ότι τα εξηµερωµένα δηµητριακά αποτελούν τροφή µε 
µεγάλη θερµιδική αξία, η οποία αποθηκεύεται, επιπλέον, εύκολα και διατηρείται για πολύ καιρό. 
Ανάλογη ήταν, µάλιστα, η διατροφή των αγροτικών πληθυσµών της Ελλάδας έως το 1950. Η 
κατανάλωση του κρέατος ήταν ελάχιστη, και συνδυαζόταν κυρίως µε γιορτές και ειδικές 
περιστάσεις. 

 

3. ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Πληροφορίες για την επίπλωση των νεολιθικών οικιών προέρχονται κυρίως από πήλινα 

οµοιώµατά τους, αφού τα έπιπλα ήταν µάλλον κατασκευασµένα από φθαρτά υλικά. 
Πήλινα οµοιώµατα τραπεζιών (ή σκαµνιών) (εικ. 80) έχουν βρεθεί στη Θεσσαλία και 

επιβεβαιώνουν την ύπαρξη τέτοιων επίπλων φυσικών διαστάσεων. Πολλά από αυτά είναι 
κακοφτιαγµένα και, για τον λόγο αυτό, η κατασκευή τους αποδίδεται µάλλον σε παιδιά. 

Ένα µαρµάρινο κόσµηµα, από τη Μαγούλα Νεσσωνίδας αποτελεί οµοίωµα τραπεζιού ή 
σκαµνιού, που χρονολογείται µάλλον στην ΑΝ ή ΜΝ. Επτά τµήµατα ανάλογων πήλινων 
οµοιωµάτων από τις Φάσεις III και IV στο Αχίλλειο αποδίδουν δυο τύπους τετράποδων 
τραπεζιών των αρχών της Νεολιθικής: ένα χαµηλό, ορθογώνιο µε οπή στη µία γωνία, και ένα 
άλλο παρόµοιο, µε περιχείλωµα και προχοή (Gimbutas 1989, 204-205). Η ανασκαφέας τα 
χαρακτηρίζει «θυσιαστικά» (sacrificial), εξαιτίας των οπών που φέρουν, τις οποιές θεωρεί 
αποµίµηση πραγµατικών. Με την ερµηνεία αυτή διαφωνεί η Κυπαρίσση-Αποστολίκα (2001, 
72), που σηµειώνει ότι οι οπές θα ήταν µάλλον χρησιµότερες σε σκαµνιά, των οποίων θα 
διευκόλυναν την µεταφορά. Οµοιώµατα τραπεζιών ή καθισµάτων έχουν βρεθεί, επίσης, στον 
Μακρύγιαλο και στο σπήλαιο της Θεόπετρας (Gimbutas 1989, 176-177). 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, από τα νεολιθικά ειδώλια των καθιστών 
ανθρώπινων µορφών στο Αιγαίο, οι άνδρες είναι εκείνοι που κάθονται συνήθως σε καθίσµατα, 
ενώ οι περισσότερες γυναικείες µορφές φαίνεται να κάθονται απλά στο έδαφος (Gimbutas 1986, 
εικ. 9:20, Πίν. XLIX: 1, 1989, 198, Τσούντας 1908, 290, Πιν. 31:2). ∆εν λείπουν, ωστόσο, και οι 
εξαιρέσεις όπως είναι η γνωστή «κουροτρόφος» από την Ακρόπολη του Σέσκλου 
(Παπαθανασόπουλος 1981, εικ. 36-40). Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται ίσως σε αντιλήψεις 
που υπήρχαν σχετικά µε το φύλο ή σχετίζεται µε άλλες όψεις του πολιτισµικού  υποβάθρου των 
αντίστοιχων κοινωνιών. 

Η χρήση τέτοιων επίπλων δεν µπορεί να συνδεθεί ασφαλώς µε τη νεολιθική κατανάλωση 
της τροφής. Προπαντός, αφού, µέχρι τον Μεσοπόλεµο, η επίπλωση στα σπίτια της ελληνικής 
υπαίθρου ήταν γενικά ιδιαίτερα περιορισµένη σε ποικιλία και αριθµό. Στα µέσα του 19ου, αιώνα, 
ο E. About αναφέρει, για παράδειγµα, ότι στο πανηγύρι του Άη Νικόλα στο Κεράσοβο της 
Πελοποννήσου υπήρχαν τρεις καρέκλες, οι µοναδικές του χωριού, ενώ όλες οι γυναίκες ήταν 
καθισµένες κατάχαµα (Κυριακίδου-Νέστορος 1999, 537). 

Πριν τον πόλεµο του 1940, η ελληνική αγροτική οικογένεια έτρωγε καθισµένη 
σταυροπόδι στο πάτωµα, µέσα από ένα µοναδικό σκεύος, τη σουπιέρα, που ήταν ακουµπισµένη 
στον σοφρά (εικ. 81): ένα χαµηλό ξύλινο, στρογγυλό συνήθως τραπέζι (διαµ. 0,50 και υψ. 0,30) 
που στηρίζεται σε ένα, τρία ή τέσσερα ποδαράκια. Ατοµικά πιάτα δεν υπήρχαν και, τις 
περισσότερες φορές, χρησιµοποιούνταν από κοινού λίγα κουτάλια ή µόνο τα δάκτυλα των 
χεριών. Όταν ο σοφράς δεν ήταν σε χρήση, κρεµιόταν στον τοίχο της οικίας από ένα καρφί, 
αφήνοντας τον χώρο ελεύθερο για άλλες δραστηριότητες. 

Οι Σαρακατσάνοι ακουµπούν το ψωµί και το φαγητό τους σε µικρές σανιδένιες τάβλες, 
αρχικά δίχως πόδι και, σταδιακά, µε τέσσερα µικρά πόδια. Στο κέντρο έµπαινε το καφκί, ένα 
ηµισφαιρικό δοχείο σκαλισµένο σε µονοκόµµατο ξύλο, που ήταν σε κοινή χρήση, αφού τα πιάτα 
ήταν άγνωστα (Καββαδίας 1991, 37-39). 

Συχνά δε και ο σοφράς ακόµη αντικαθίσταται από ένα κιλίµι ή πετσέτα, τη µεσάλα, που 
στρωνόταν στο πάτωµα49. Στη Νεολιθική περίοδο, θα µπορούσαν να χρησιµοποιούνται υφαντά, 
ή ψάθες, κατάλοιπα των οποίων έχουν εντοπιστεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της 
εγκατάστασης, που φαίνεται ότι συνδέονταν µε την παρασκευή και ίσως µε την κατανάλωση της 
τροφής (βλ. και παραπάνω σελ. 80). Να σηµειωθεί, ότι οι χώροι προετοιµασίας και όπτησης της 
τροφής είναι και χώροι κατανάλωσής της ακόµη και σήµερα, όχι µόνο σε παραδοσιακές αλλά σε 
δυτικού τύπου κοινωνίες. 

 
Η χρήση ατοµικών ή όχι αγγείων τροφοκατανάλωσης ή σκευών σερβιρίσµατος (εικ. 82) 

θεωρείται βέβαιη για τη Νεολιθική περίοδο. Οι αποσπασµατικότητα των ανασκαφών και των 
νεολιθικών ευρηµάτων, όσο και η σχεδόν αποκλειστική ενασχόληση των µελετητών µε την 
τυπολογία των αγγείων έχουν συχνά ως αποτέλεσµα την υποβίβαση της λειτουργικότητάς τους 
ως χρηστικών συνόλων στο πλαίσιο της καθηµερινής ζωής. 

Τα περισσότερα από τα σκεύη που εντοπίζονται στις νεολιθικές εγκαταστάσεις 
εξυπηρετούσαν πιθανόν, συγχρόνως, πολλές και διαφορετικές ανάγκες. ∆εν είναι µάλιστα λίγες 
οι περιπτώσεις που η χρήση τους δεν σταµατούσε, αλλά µόνο άλλαζε όταν αυτά έσπαζαν, όπως 
δείχνουν οι οπές συγκόλλησης και άλλα στοιχεία επιδιορθώσεών τους. Με το επίσηµο 
σερβίρισµα όσο και µε την καθηµερινότερη κατανάλωση της τροφής θεωρείται ότι συνδέονται 
ανοικτά συνήθως αγγεία, όπως κύπελλα, λεκανίδες, σκύφοι και φιάλες, διακοσµηµένα ή 

                                                 
49 Η Ν. Σκουτέρη-∆ιδασκάλου (1999, 546, 549) σηµειώνει ότι ο σοφράς και το φαγητό καταγής δηλώνουν, µε 
διαφορετικούς βέβαια τρόπους και την «προχειρότητα» της καθηµερινής συµπεριφοράς, αλλά και την επισηµότητα 
της τελετουργικής συµπεριφοράς, σε πανηγύρια και εορτασµούς. Έτσι, τα τελετουργικά και εορταστικά τραπέζια 
είναι ή πρέπει να είναι χαµηλά, αφού ο πλέον συµβολικός τρόπος φαγητού παραµένει σταθερά δεµένος µε τη γη. Το 
ψηλό τετράγωνο τραπέζι και οι καρέκλες µπήκαν στην καθηµερινότητα της παραδοσιακής ελληνικής υπαίθρου 
µετά το τέλος της γερµανικής κατοχής, καθιερώνοντας τις δυτικές συνήθειες και συχνά µε µόνο σκοπό την επίδειξη. 
Με την είσοδο του τραπεζιού, καθιερώθηκε και το ατοµικό σερβίτσιο (ό.π. 543-544). 
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ακόσµητα. Αγγεία µε αλοίφωµα ή ευαίσθητη και εύθρυπτη διακόσµηση, ιδίως στο εσωτερικό 
τους (εικ. 83, 84), χρησιµοποιήθηκαν πιθανόν για στέρεες τροφές (Μερούσης 2004, 528). 

Τον πολυπληθέστερο ίσως τύπο τέτοιων αγγείων αποτελούν οι φιάλες (εικ. 85), το σχήµα 
των οποίων προσφέρεται για διαφορετικές ανάγκες. Έχουν διαφορετικά µεγέθη, από πολύ 
µικρές όπως τα κύπελλα έως µεγάλες και βαθιές, µε κωνικό ή ηµισφαιρικό σώµα, µε κάθετα 
τοιχώµατα και µε κατακόρυφο ή εξωστρεφές χείλος. Αποτελούν το 60% της κεραµεικής από το 
Αχίλλειο, τα 2/3 των αγγείων από τον Θορικό Αττικής, και το χαρακτηριστικότερο σχήµα στη 
Νέα Μάκρη της ΑΝ (Winn & Shimabuku 1989d, 81, Τουλούµης 1994, 122). Έχουν 
κατασκευαστεί και από λίθο, ενώ πιθανότατα θα υπήρχαν και πολλές από ξύλο, που δυστυχώς 
δεν σώθηκαν. 

Οι φιάλες και άλλα ανοικτά αγγεία θα ήταν κατάλληλα για υγρές όσο και για στέρεες 
τροφές. Η συχνή παρουσία τους ενδέχεται να υποδηλώνει την ευρεία κατανάλωση χυλών από 
δηµητριακά, διατροφικό παρασκεύασµα που επικρατούσε σε ολόκληρη την Ευρώπη 
τουλάχιστον έως τον 18ο αιώνα50. Ενδείξεις για κατανάλωση χυλών από σπασµένα δηµητριακά 
προέρχονται από δύο οικίες της ΠΕΧ στο Αρχοντικό στη Μακεδονία (Βαλαµώτη, Παπανθίµου, 
Πιλάλη 2005, 499-500). 

Ως προς το µέγεθος, αξίζει να σηµειωθεί, ότι, σε δείγµα 4.422 οστράκων από φιάλες που 
αντιπροσωπεύουν όλες τις φάσεις του οικισµού στο Αχίλλειο, τα µεγάλα αγγεία (µε διάµ. 0,16-
0,25) υπερείχαν στην ΑΝ, ενώ µια τάση για µικρότερα (διαµ. 0,06-0,15) παρατηρείται στη ΜΝ 
(Winn & Shimabuku 1989δ, 101, 161, Πίν. Β8, Β.11). 

 Με την κατανάλωση συνδέονται, επίσης, τα µόνωτα ή άωτα κύπελλα (εικ. 86), µερικά 
από τα οποία είναι κατάλληλα για την πόση υγρών, ίσως και ζεστών ροφηµάτων, όπως 
υποδηλώνει η παρουσία λαβής. Οι αρύταινες θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στη µετάγγιση 
και το σερβίρισµα αλλά και στην κατανάλωση υγρών. Οι λαβές τους είναι συχνά κατάλληλες για 
να αναρτώνται51, ίσως απευθείας στη λαβή ή το χείλος µεγαλύτερου αγγείου που θα περιείχε 

νερό ή άλλο υγρό. Αρύταινες βρέθηκαν 
σε αρκετές εγκαταστάσεις, όπως η 
Λιανή Άµµος κατά την ΑΝ στην 
Ερέτρια (Σάµψων 1996-1998, 83), οι 
Σιταγροί (Renfrew κ.ά. 1986, Pl. XI(1)) 
και οι Καλυθιές στη ΝΝ (Σάµψων 1987, 
24). Στην Κρήτη, το σκεύος αυτό 
εµφανίζεται ήδη στη ΜΝ (Betancourt 
1985, 41). Από πολλά εθνογραφικά 
παραδείγµατα είναι γνωστό ότι ανάλογη 
χρήση έχουν και οι κατάλληλα κοµµένες 
νεροκολοκύθες (Leroi-Gourhan (1945) 
1973, 189). Τέτοιες, όµως, δεν έχουν 
αναγνωριστεί µέχρι σήµερα στα 
παλαιοβοτανικά κατάλοιπα από το 
νεολιθικό Αιγαίο, παρά µόνο ως πιθανά 
οµοιώµατα. 

                                                 
50 Όπως το puls των Ετρούσκων, που γινόταν µε βάση το κεχρί, η polenta και το grumel που κατανάλωναν 
αγροτικοί κυρίως πληθυσµοί, για παράδειγµα στην Καρχηδόνα, και το grou, έναν πηκτό χυλό από καλαµπόκι και 
νερό ή γάλα, που έφτιαχναν στη Βρετάνη. Σύγχρονες µορφές χυλών είναι το σκωτσέζικο και αγγλικό porridge, και 
η kacha στη Ρωσία και την Πολωνία, που παρασκευάζεται από κοπανισµένη και καβουρντισµένη σίκαλη (Braudel 
1995, 136-138). 
51 Λαβές αγγείων µε κερατοειδείς αποφύσεις είχαν, πιθανόν, εκτός από αισθητικό και χρηστικό χαρακτήρα, αν 
προορίζονταν για την ανάρτηση και τακτοποίησή τους. Τέτοιες λαβές είναι πολύ διαδεδοµένες στη ΝΝ, από το 
Ανατολικό Αιγαίο και τη Μικρά Ασία εως τη Μακεδονία και τη Νότια Βαλκανική, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, 
απουσιάζουν όµως, τελείως από την κυρίως Ελλάδα (Sampson 2002, 63-64, Σάµψων 1987, 88). 

Εικ. 86. Μόνωτο κύπελλο της ΜΝαπό τη Θεσσαλία 
(Παπαθανασόπουλος 1996δ, 255, πίν. 101). 



 
 
 
 
 

104

Εξάλλου, οστέινα και πήλινα κουτάλια έχουν βρεθεί σε πολλές νεολιθικές 
εγκαταστάσεις, και είχαν προφανώς χρησιµοποιηθεί και στην κατανάλωση υγρών και υδαρών 
τροφών, ενώ, θα υπήρχαν, µε βεβαιότητα, και αρκετά ξύλινα. Τα παραδείγµατα από το Αχίλλειο 
(εικ. 87, 88) µοιάζουν µε τα σύγχρονα και έχουν, µάλιστα, µεγάλη ποικιλία σχηµάτων 
(Gimbutas 1989, 211). Ο αριθµός τους, ωστόσο, δεν υποστηρίζει την ατοµική χρήση τους52, αν 
και όσα είχαν ενδεχοµένως φτιαχτεί από φθαρτά υλικά θα αύξαναν την ποσοτική στους 
εκπροσώπηση. Εξάλλου, όστρεα µε κατάλληλο σχήµα και µέγεθος είχαν επίσης χρησιµοποιηθεί 
συχνά ως κοχλιάρια από τους νεολιθικούς κατοίκους του Αιγαίου. 

Στα σκεύη για κατανάλωση της τροφής κυρίως για τον τεµαχισµό του κρέατος και των 
σκληρών τροφών θα πρέπει να προστεθούν οι λίθινες και οστέινες λεπίδες και, ίσως, κάποια 
οστέινα ή ξύλινα σύνεργα για την εξαγωγή του µυελού από τα κόκκαλα, όπως οι αιχµές που 
χρησιµοποιούνται από τους κατοίκους της ανατολικής Σιβηρίας (Leroi-Gourhan (1945) 1973, 
191). 

Με την τροφοκατανάλωση συνδέονται, επίσης, οι λοπάδες, που είχαν χρήση ανάλογη µε 
εκείνη των σύγχρονων πιάτων. Ενδιαφέροντα είναι τα βαρκόσχηµα σκεύη από το ∆ισπηλιό, τα 
οποία ίσως προορίζονταν για την όπτηση ή/και την κατανάλωση ψαριών (Σωφρονίδου 2002, 
185, Χουρµουζιάδης (1999) 2000, 66). Εάν η υπόθεση αυτή ευσταθεί, τότε η παρουσία ενός 
τόσο εξειδικευµένου σκεύους στην Νεολιθική περίοδο είναι πραγµατικά εντυπωσιακή. 

Επιπλέον, σκεύη από εύθραυστα υλικά όπως το ξύλο, η ψάθα, µερικά όστρεα (π.χ. η 
Pinna nobilis) και πλατειά φύλλα µπορεί να χρησιµοποιήθηκαν ευρέως, στο σερβίρισµα και την 
κατανάλωση της τροφής. 

Να σηµειωθεί ότι εκτός από τη χρηστική τους αξία, πολλά από τα σκεύη αυτά ενείχαν 
πιθανόν και συµβολική αξία, ως µέσα επίδειξης, παρουσίασης, µοιράσµατος και «προσφοράς». 
Το υλικό, ο τρόπος κατασκευής και διακόσµησης, το σχήµα, το µέγεθος και άλλα τους 
χαρακτηριστικά αντανακλούν, επίσης, τη σηµασία που αποδίδεται από τα άτοµα και τις οµάδες, 
στην εκάστοτε τροφή που σχετίζεται µε αυτά. 

Τέλος, δυστυχώς µόνο υποθέσεις µπορούν να διατυπωθούν για τον αριθµό των 
καθηµερινών, όσο και των τελετουργικών γευµάτων κατά τη Νεολιθική περίοδο στο Αιγαίο. 

 

                                                 
52 Η χρήση ατοµικών κουταλιών και πιρουνιών γενικεύτηκε στην Ευρώπη µόλις µετά το 16ο αιώνα µ.Χ.                       
(Braudel 1995, 213-215). 
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VIΙ. ΌΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ 
 
Η προετοιµασία και η κατανάλωση της τροφής δεν συνδέονται µόνο µε τη βιολογική 

αλλά και µε την κοινωνική επιβίωση των ανθρώπων. Όπως σηµειώνει η Σκουτέρη-∆ιδασκάλου 
(1997-1998, 5) «σύνθετες κοινωνικές λειτουργίες και συµβολισµοί αρθρώνονται γύρω από τους 
τρόπους διατροφής. Οι πολύπλοκες νοηµατοδοτήσεις του φαγητού ως προς τους τρόπους µε 
τους οποίους ορίζονται κοινωνικά η απόσταση και εγγύτητα, το εδώδιµο, το επιτρεπτό και το 
απαγορευµένο… η καθηµερινότητα και η τελετουργικότητα, καθιστούν τη διατροφή άξονα 
κοινωνικής αναφοράς. Οι υλικές, οι τεχνικές και οι συµβολικές πρακτικές που αναφέρονται στην 
παραγωγή και κατανάλωση της τροφής είναι κοινωνικοποιηµένες και συνιστούν ένα από εκείνα 
τα σύνθετα συστήµατα πολιτισµικής ταξινόµησης, που κινητοποιούν συνολικές αναπαραστάσεις 
και συµβολισµούς για την ταυτότητα και τη διαφορά». 

Η διατροφή αποτελεί σηµαντική κατηγορία της κοινωνικής ζωής. Όλες οι κοινωνίες 
διευθετούν, οργανώνουν, ταξινοµούν και εγκαθιστούν νόµους και συµβολικούς κώδικες που 
σχετίζονται µε τη διατροφή των µελών τους. Οι κώδικες αυτοί, είναι πολιτισµικά και ιστορικά 
ορισµένοι και άρα διαφορετικοί για κάθε κοινωνία. Η εκµάθησή τους είναι, µαζί µε τη 
διδασκαλία της γλώσσας, από τις βασικότερες, κοινωνικά µαθηµένες και βιωµένες 
συµπεριφορές και πρωταρχικό στοιχείο κοινωνικοποίησης και συγκρότησης ταυτότητας. 

 

1. ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ 

1.1 Ο κατά φύλο καταµερισµός των διατροφικών δραστηριοτήτων 
Στις λεγόµενες «πρωτόγονες» οµάδες, το κυνήγι ανήκει κατά κανόνα στον άνδρα και η 

τροφοσυλλογή στη γυναίκα. Ο διαχωρισµός αυτός, που µπορεί να οφείλεται σε λόγους 
βιολογικούς, κοινωνικούς ή θρησκευτικούς δεν είναι, ωστόσο, απόλυτος (εικ. 89). Οι σύγχρονες 
αναφορές στη γυναικεία συµµετοχή στο κυνήγι είναι πολλές. Στους Αϊνού των νήσων Sakhalin 
και Hokkaidō της Ιαπωνίας, οι γυναίκες κυνηγούν φώκιες, τάρανδους και ζαρκάδια, ενώ στους 
Γιανοµάµο του Αµαζονίου, ψαρεύουν (∆ηµητρίου 1996, 269). Οι άνδρες Βουσµάνοι 
συµµετέχουν ενίοτε στην αναζήτηση και τη συγκοµιδή φυτικών προϊόντων, όχι όµως τόσο 
συχνά ώστε να απειλούνται τα φυσικά και κοινωνικά όρια του καταµερισµού των 
υπευθυνοτήτων των φύλων. 

Την κατεξοχήν ευθύνη της καλλιέργειας της γης κατά τη Νεολιθική περίοδο, είχαν 
σύµφωνα µε µια άποψη, οι γυναίκες, που διέθεταν την προηγούµενη εµπειρία από τη συλλογή 
φυτών και καρπών (Ehrenberg (1989) 1992, 83, Eliade (1981) 1999, 246, Κοκκινίδου & 
Νικολαΐδου 1993, 51, Κυπαρίσση-Αποστολίκα 2001, 45-46). 

Όπως σηµειώνει η Ehrenberg (ό.π., 81), στις παραδοσιακές κοινωνίες όπου η 
καλλιέργεια της γης πραγµατοποιείται µε άροτρο, οι περισσότερες αγροτικές εργασίες γίνονται 
από τους άνδρες, µε τις γυναίκες να παίζουν συµπληρωµατικό µόνο ρόλο. Ενώ, όπου 
χρησιµοποιείται αξίνα ή ραβδί οι γυναίκες έχουν τη σχεδόν αποκλειστική ευθύνη, εκτός από την 
αποψίλωση του προς καλλιέργεια χώρου, που είναι ανδρική εργασία. 

Στο πλαίσιο της κτηνοτροφίας, οι γυναίκες της κοινότητας µπορούν να έχουν την ευθύνη 
µικρού αριθµού ζώων, όµως συνήθως µε την φροντίδα και το άρµεγµα των ζώων ασχολούνται 
οι άνδρες, ενώ στη γυναικεία δικαιοδοσία ανήκει η επεξεργασία του γάλακτος για την παραγωγή 
τυριού και γιαουρτιού. 

Για παράδειγµα, στους Σαρακατσάνους, οι γυναίκες αναλαµβάνουν την φροντίδα των 
κατσικιών53, των χοίρων και των πουλερικών, καθώς και την παρασκευή των οικογενειακών 
γαλακτοκοµικών. Τα κοπάδια αποτελούν εξολοκλήρου στην ανδρική σφαίρα (Καββαδίας 1991, 
159). 
                                                 
53 Οι αίγες θεωρούνται ζώα του διαβόλου γι’ αυτό και τη συντήρησή τους αναλαµβάνουν οι γυναίκες, που, 
σύµφωνα µε τις σαρακατσάνικες δοξασίες, είναι οι πιο αρµόδιες για να έχουν σχέσεις µε τις σκοτεινές δυνάµεις. 
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Στη συντριπτική πλειονότητα των κοινωνιών, η µαγειρική, και κατά συνέπεια ο 

συνολικός τοµέας της οικογενειακής εστίας ανήκει στις γυναίκες. Εκεί όπου, σύµφωνα µε τον 
Levi-Strauss, αυτές παρασκευάζουν το φαγητό, µετασχηµατίζοντας την τροφή από «ωµή» σε 
«µαγειρεµένη» (Ortner 1994, 95-96). Με τον τρόπο αυτό, πραγµατοποιούν µια ουσιώδη 
µετάβαση από τη φύση στον πολιτισµό, συµµετέχοντας δραστικά στη διαδικασία του 
εκπολιτισµού. Η µαγειρική είναι µια γνώση που µεταβιβάζεται από µητέρα σε κόρη, σε µία 
διαδικασία µάθησης που ξεκινά από πολύ µικρή ηλικία, µε το κορίτσι να παίζει τον ρόλο της 
βοηθού. Τριβεία εντοπίστηκαν µόνο σε γυναικείες ταφές των πολιτισµών του ∆ούναβη (Linear 
Pottery Sites) και δείχνουν τον ενεργό και αποκλειστικό ρόλο των γυναικών στην 
τροφοπαρασκευαστική διαδικασία (Ehrenberg (1989) 1992, 93). Ανάλογα παραδείγµατα δεν 
είναι, δυστυχώς, γνωστά από το νεολιθικό Αιγαίο. 

Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι, στον ελληνικό αγροτικό χώρο, όταν η τροφή και ιδιαίτερα 
το κρέας ψήνεται έξω από το σπίτι και µάλιστα σε άµεση επαφή µε τη φωτιά (ψητό, σουβλιστό, 
οφτό), τότε παρεµβαίνει ο άντρας ως µάγειρας ή/και ως αποκλειστικός καταναλωτής. Σε 
αντίθεση µε το καθηµερινό, στο πλαίσιο του οίκου, µαγείρεµα που, αυτό, είναι γυναικείο 
(Τζαβάρα 1986, 425). 

 
Με τις γυναίκες συνδέεται ακόµη η επινόηση, και ενίοτε η παραγωγή της κεραµεικής, 

αφού τα αγγεία χρησιµοποιήθηκαν κυρίως για την αποθήκευση και το µαγείρεµα τροφών, που 
είναι γυναικείες δραστηριότητες (Ehrenberg (1989) 1992, 88, Vitelli 1989, 17). Η διαδικασία της 
παραγωγής αγγείων συνδυάζεται µάλιστα, συχνά, µε εκείνη της παρασκευής ψωµιού. Οι άνδρες 
µπήκαν στο προσκήνιο όταν η κεραµεική απόκτησε πιο εξειδικευµένο και εµπορικό χαρακτήρα 
(Κυπαρίσση-Αποστολίκα 2001, 47). Μολονότι, όµως, η χειροποίητη κυρίως αγγειοπλαστική 
θεωρείται γυναικεία υπόθεση, αρκετά εθνογραφικά παραδείγµατα δείχνουν ότι άνδρες και 
γυναίκες συνεργάζονται στη συνολική διαδικασία (Nelson 1997, 106). 

1.2 Τροφή και κοινωνική απαγόρευση 
Η εν γένει διατροφική στρατηγική είναι αποφασιστική για την επιβίωση του ανθρώπινου 

είδους και βρίσκεται κάτω από απόλυτο κοινωνικό έλεγχο. Ένας συνδυασµός σχετικών 
κατεστηµένων και απαγορεύσεων νοηµατοδοτεί πρακτικά και συµβολικά το σύστηµα 
οργάνωσης του χώρου (ιδιωτικός, δηµόσιος, κουζίνα κ.λπ.) και του χρόνου (καθηµερινότητα, 
γιορτή, εποχικότητα κ.λπ.) ακόµη και την οργάνωση κατά φύλα και ηλικίες, τους ρόλους των 
ατόµων στην παραγωγική διαδικασία, τις σχέσεις τους µε το θείο, την ταυτότητα, την ετερότητα, 
τη ζωή και τον θάνατο. Το σύνολο των διαιτητικών κανόνων είναι συναφές µε το σύστηµα 
αξιών κάθε κοινωνίας, καθώς και µε τον ιστορικό χρόνο στον οποίο αυτό αναφέρεται (Ματθαίου 
1994, 269). 

Οι σχέσεις και οι διακρίσεις µεταξύ των ανδρών και των γυναικών εκφράζονται πολύ 
συχνά και µέσα από τις διαφορές στις τροφοπαραγωγικές και τροφοπαρασκευαστικές 
δραστηριότητες και στη διανοµή της τροφής. Έτσι, στα ανδροκρατικά συστήµατα, οι άνδρες 
απολαµβάνουν περισσότερη και καλύτερη τροφή από τις γυναίκες. Στους Μπαρούγια της Νέας 
Γουινέας, οι γυναίκες απαγορεύεται να φάνε το κρέας των πουλιών, µε τα φτερά των οποίων 
στολίζονται οι άνδρες. Οι άνδρες θα σερβιριστούν πρώτοι και θα πάρουν τα καλύτερα κοµµάτια 
κρέατος, για παράδειγµα, το συκώτι, που θεωρείται η έδρα του πνεύµατος του χοίρου. Για τις 
γυναίκες θα µείνουν τα χειρότερα κοµµάτια και όσα θεωρούνται «ακάθαρτα», όπως η γλώσσα. 
Μια µορφή κοινωνικής «αντίστασης» αποτελεί η γυναικεία αποχή από το µαγείρεµα που στερεί 
στην οµάδα τη δυνατότητα διατροφής (Godelier 1977, 170, 173). 

Απαγορεύσεις που σχετίζονται µε την τροφή ή/και µε τα σκεύη που χρησιµοποιούνται 
από τις γυναίκες για την κατανάλωσή της συνδέονται, σε πολλές κοινωνίες, µε ειδικές περιόδους 
του βιολογικού τους κύκλο, όπως την εµµηνόρροια, την εγκυµοσύνη, τον τοκετό και τη λοχεία, 
όταν οι ίδιες θεωρούνται ευάλωτες, αλλά κυρίως µιαρές. 
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Για παράδειγµα, στα τέλη του 19ου αιώνα, κατά την εµµηνόρροιά τους οι γυναίκες των 
Ινδιάνων Μπρίµπρι της Κόστα Ρίκα χρησιµοποιούσαν για το σερβίρισµα, αντί πιάτων, φύλλα 
µπανάνας που στη συνέχεια πέταγαν µακριά, σε ένα αποµονωµένο τόπο. Τις µέρες αυτές, οι 
ίδιες έπιναν νερό από ένα ειδικό δοχείο, το οποίο αν χρησιµοποιούσε άλλος, πίστευαν ότι αυτός 
θα πέθαινε. Με ανάλογο τρόπο, στην Ουγκάντα, κάθε δοχείο που άγγιζαν γυναίκες κατά την 
εµµηνορρυσία έπρεπε να καταστρέφεται. Ενώ στους Ντενέ της Αµερικής, η γυναίκα 
απαγορευόταν να αγγίξει κρέας άγριου ζώου, από φόβο µήπως οδηγήσει τους κυνηγούς σε 
αποτυχία. Παρόµοιες απαγορεύσεις και υποχρεώσεις επιβάλλονται επίσης κατά τις περιόδους 
της εγκυµοσύνης και ιδιαίτερα της λοχείας που θεωρούνται επικίνδυνες από πολλές κοινωνίες 
(Frazer 1991, 98-99, Hastorf 1991 (1992), 136). Εθνογραφική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε 
πρόσφατα στα Μεσόγεια Αττικής έδειξε ότι οι γυναίκες που πατάνε σταφύλια για την 
παρασκευή του κρασιού πρέπει να είναι «καθαρές», δηλαδή ηλικιωµένες µετά την εµµηνόπαυση 
ή νεώτερες που τις µέρες εκείνες δεν έχουν τα έµµηνά τους. ∆εν πρέπει εξάλλου να είναι 
λεχώνες, ούτε να έχουν σεξουαλική επαφή το προηγούµενο βράδυ, ούτε σε όλο το διάστηµα που 
βράζει το κρασί (Gefou-Madianou 1992, 108-136). 

Ο Harris (1989, 264-266) παρατηρεί ότι, ιδιαίτερα σε φτωχά µέρη, οι δυσµενείς 
απαγορεύσεις σχετικά µε την τροφή δεν προέρχονται µόνο από αυθαίρετες αντιλήψεις και 
δεισιδαιµονίες, αλλά µάλλον και από τις προσπάθειες περιορισµού των διατροφικών 
απαιτήσεων των εγκύων και των µητέρων που θηλάζουν, ώστε να προστατευθούν οι ανάγκες 
των υπόλοιπων µελών της κοινότητας, και ιδιαίτερα εκείνων που εργάζονται. Από την άλλη 
πλευρά, πίσω από τις επιβολές και τις απαγορεύσεις, υπάρχει σχεδόν πάντα µια τάση για 
εξισορρόπηση της γυναικείας διατροφής. Στο κρατίδιο Tamil Nadu της Ινδίας, για παράδειγµα, 
το κρέας περιορίζεται µεν κατά την εγκυµοσύνη, αλλά την ίδια περίοδο αυξάνεται πολύ η 
παρεχόµενη ποσότητα γάλακτος. Ακόµη, το δηµητριακό Setari italica και το όσπριο Dolichus 
biflorus που επίσης απαγορεύονται θεωρούνται ούτως η άλλως από τους Ινδούς πολύ κακές 
τροφές. Ενώ, ιδιαίτερα θρεπτικά είναι τα υγρά που επιβάλλονται στην αρχή της λοχείας, µια 
περίοδο αυξηµένων αναγκών του γυναικείου οργανισµού (Harris 1989, 260-262). 

∆ιατροφικές απαγορεύσεις και νηστείες ισχύουν όµως, συχνά, και για τους άνδρες, 
κυρίως, σε περιόδους κυνηγιού και πολέµου. Κατά την προετοιµασία τους για το κυνήγι της 
φάλαινας, οι Ινδιάνοι Νούτκα Σάουντ υπόκειντο σε περιορισµούς, µεταξύ των οποίων η νηστεία 
επί µια εβδοµάδα. Το ίδιο έκαναν και πριν από κάθε πόλεµο. Στο νησί Νιάς της Ινδονησίας οι 
κυνηγοί δεν κατανάλωναν χοιρινό κρέας και αλάτι όταν ετοίµαζαν τις παγίδες. Αντίστοιχα όταν 
τοποθετούσαν τις παγίδες για αρκούδες, οι Ινδιάνοι Κάρριερ της Βρετανικής Κολοµβίας 
χρησιµοποιούσαν υποχρεωτικά για να πίνουν ένα ειδικό κύπελλο από φλοιό σηµύδας (Frazer 
1991, 112-114). 

Πολλές ανάλογες αντιλήψεις συνδέονταν µε την οµοιοπαθητική και µε τη συµπαθητική 
µαγεία, βάσει των οποίων η κατανάλωση ενός διατροφικού είδους, ιδίως ζωικού, έχει ως 
αποτέλεσµα την οικειοποίηση των φυσικών και πνευµατικών ιδιοτήτων του. Οι Ινδιάνοι 
Cherokee, για παράδειγµα, θεωρούσαν πως όποιος τρέφεται µε κρέας ελαφιού είναι 
γρηγορότερος και πιο έξυπνος από εκείνους που καταναλώνουν αδύνατα ή δειλά πτηνά και 
βραδυκίνητα εξηµερωµένα ζώα. Όµοια και οι Φαν, στη ∆υτική Αφρική, όταν ήταν σε νεαρή 
ηλικία απέφευγαν να φάνε χελώνες, για να µη χάσουν την ταχύτητα των ποδιών τους, σε 
αντίθεση µε τους γέροντες που µπορούσαν να τις καταναλώνουν άφοβα (ό.π. 1992, 264). Στην 
Αργιθέα των Θεσσαλικών Αγράφων πίστευαν, επίσης, πως οι έγκυες δεν έπρεπε να φάνε λαγό 
για να µην γεννήσουν παιδί που θα «λαγοκοιµάται», δηλαδή που θα κοιµάται ελαφρά και θα 
ξυπνά εύκολα (Τόσκα-Καµπά 1981, 22). 

Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγµα των Νταρφούρ της Κεντρικής Αφρικής, που 
πίστευαν πως το συκώτι είναι η έδρα της ψυχής και ότι ο άνθρωπος µπορεί να µεγαλώσει την 
ψυχή του τρώγοντας το συκώτι ενός ζώου. Αυτό εθεωρείτο ιερό, και δεν επιτρεπόταν να το 
αγγίζουν µε τα χέρια. Γι’ αυτό το έκοβαν ωµό σε µικρά κοµµάτια και το µετέφεραν στο στόµα 
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µε τη µύτη ενός µαχαιριού ή ενός ραβδιού. Οι γυναίκες δεν επιτρεπόταν να φάνε συκώτι γιατί, 
κατά την αντίληψη της φυλής, αυτές δεν είχαν ψυχή (Frazer 1992, 267). 

∆ιαπολιτισµικές έρευνες έχουν δείξει, εξάλλου, ότι η τροφή συνδέεται µε τη γονιµότητα 
και τον ερωτισµό. Σε πολλές γλώσσες, το τρώω και το πεινώ σηµαίνουν επίσης, έχω ή όχι 
σεξουαλικές σχέσεις· ενώ, συχνά, τα γεννητικά όργανα παραπέµπουν µεταφορικά σε τρόφιµα. 
Σεξουαλικές απαγορεύσεις ισχύουν όταν οι Μπαρούγια της Ν. Γουϊνέας καλλιεργούν τους 
κήπους τους, όταν σφάζουν, τεµαχίζουν, ψήνουν και καταναλώνουν χοίρους, και όταν πάνε για 
κυνήγι (Verdiglione 1977, 174-175). 

 

2. ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ 
Ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο παίζουν οι στέρεες τροφές και τα ποτά και στα τελετουργικά 

που σχετίζονται µε τα περάσµατα, τις διαβάσεις βιολογικών και κοινωνικών ορίων στο πλαίσιο 
µιας κοινότητας, για παράδειγµα από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση, από ζωντανό 
άνθρωπο σε νεκρό πρόγονο κ.λπ. (Λιτς 1993, 97, 121-124). Τα περάσµατα αυτά συνοδεύονται 
από απαγορεύσεις και υπαγορεύσεις σχετικές µε το είδος της τροφής, την παρασκευή και τον 
τρόπο κατανάλωσής της. Για παράδειγµα, οι νεαροί Ινδιάνοι Μαντάν περνούν τέσσερις µέρες 
απόλυτης νηστείας πριν την τελετουργία ενηλικίωσής τους (Clastres 1992, 190). Ενώ, ακόµη και 
σήµερα στους ορθόδοξους χριστιανικούς γάµους προσφέρεται στους νεόνυµφους κρασί και 
καρύδια µε µέλι. Η τροφή αποτελεί, επίσης, µέρος του ταφικού τελετουργικού ή συνοδεία-
προσφορά στους νεκρούς. 

Στο Αιγαίο της ΝΝ και ΤΝ, µερικές ενδείξεις µπορούν να οδηγήσουν σε κάποια πιθανή 
διασύνδεση της τροφής µε τον θάνατο. Έτσι, πολλά οστά ζώων στο Οστεοφυλάκιο ΙΙ της 
Αίθουσας ∆ στην Αλεπότρυπα θεωρήθηκαν κατάλοιπα ταφικών τελετών µε θυσίες και 
προσφορές στη διάρκεια δευτερογενών ταφών (Παπαθανασόπουλος 1971, 299). Έτσι 
ερµηνεύονται και τα οστά των, εξηµερωµένων κυρίως, ζώων στους λάκκους της Φάσης Ι στον 
Μακρύγιαλο. Βάσει ταφονοµικών στοιχείων, αυτά συγκεντρώθηκαν ίσως σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα εκεί, και δεν αποτελούν εποµένως κατάλοιπα καθηµερινής κατανάλωσης, αλλά 
µάλλον τελετουργικής γιορτής, πιθανόν στο πλαίσιο του ταφικού τελετουργικού (Collins & 
Halstead 1999, 140-141). 

Οι νεολιθικές ταφές που συνοδεύονται από αγγεία είναι περιορισµένες στο Αιγαίο και, 
όπου υπάρχουν, είναι άγνωστος ο ρόλος που αυτά επιτελούσαν. Για παράδειγµα, στην ταφή που 
αποκαλύφθηκε στα Σέρβια, ολόκληρα σκεύη βρέθηκαν πάνω στο σώµα του νεκρού, ενώ κοντά 
στο χέρι του υπήρχε τµήµα ενός ζωόµορφου αγγείου (Ασλάνης 1992, 254). Μικρά αγγεία 
βρέθηκαν, επίσης, κοντά στα τεφροδόχα του νεκροταφείου της Πλατιάς Μαγούλας Ζάρκου και 
περιείχαν ίσως κάποιου είδους τροφή για τον νεκρό (Γαλλής 1982, 113). Η παρουσία 
κεραµεικής σε τάφους δεν πρέπει να θεωρείται πάντοτε τυχαία, από την άλλη όµως, δεν µπορεί 
να υποστηριχθεί µε βεβαιότητα πως αυτή περιείχε τροφή ή ποτό ως προσφορά στο νεκρό. 

Σε στρώµατα της ΜΝ στη νότια Σκανδιναβία έχουν βρεθεί κύπελλα µε πόδι (pedestal 
bowls) (εικ. 90) που µοιάζουν αρκετά µε τα αγγεία του τύπου “réchaud” από τη Φτελιά και 
µερικές άλλες νεολιθικές εγκαταστάσεις του Αιγαίου (εικ. 91, 92). Εκεί, συνδέονται όµως µε 
ταφικά µνηµεία και σπάνια µε οικισµούς, και η Sørensen (2000, 114-115) υποστηρίζει ότι 
χρησιµοποιήθηκαν σε τελετουργίες σχετικές µε προσφορές τροφής. Για τον λόγο αυτό, δόθηκε 
έµφαση στην αισθητική τους εµφάνιση και στη διαµόρφωση του ποδιού, που προσθέτει ύψος 
στο αγγείο, και πιθανόν σχετίζεται µε τη συµβολική σηµασία που αποδιδόταν στο περιεχόµενό 
του. 

Ιδιαίτερο είδος προσφοράς αποτελούν, ίσως, τα χρηστικά αγγεία που βρίσκονται 
σκόπιµα σπασµένα πάνω σε νεολιθικές ταφές ή είχαν πεταχτεί στην ταφική πυρά (Jacobsen 
1976, 234, Παπαθανασόπουλος 1996γ, 176-177). Αυτά αποτελούν, ενδεχοµένως, µέρος µιας 
ταφικής τελετουργίας, κατά την οποία το αντικείµενο που συνδέεται µε την τροφή 
καταστρέφεται, «θανατώνεται», ώστε να περάσει στην ίδια κατάσταση µε τον νεκρό για να 
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µπορέσει να τον ακολουθήσει (Γαλλής 1996γ, 174). Μπορεί, όµως να σηµαίνει και το τέλος της 
χρήσης του σκεύους, είτε διότι αυτό θεωρείται πλέον µιασµένο, είτε γιατί ο νεκρός δεν το 
χρειάζεται πια. 

Στη σύγχρονη εποχή, προσφορές τροφών στους νεκρούς και τελετουργικό «σπάσιµο» 
σκευής γίνονται σε πολλές περιοχές και κοινότητες του ελλαδικού χώρου, για παράδειγµα στους 
Βλάχους της Βόρειας Πίνδου (Wace & Thomson 1989, 126), στους Σαρακατσάνους (Καββαδίας 
1991, 333-335) και αλλού. 

 

3. ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΡΟΦΗΣ 
Το στοιχειώδες επίπεδο του «να δίνει» κανείς είναι να µοιράζεται την τροφή. Το 

µοίρασµα της τροφής µε την οικογένεια, µε γείτονες ή συγγενείς, ακόµη και σε καθηµερινή 
βάση, υποδηλώνει την ισότητα µεταξύ των µελών και των νοικοκυριών της κοινότητας και, 
συγχρόνως ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο στέρησης και λιµού, και εγκαθιστά ένα δίκτυο 
αµοιβαιότητας και συλλογικών υποχρεώσεων στο οποίο στηρίζεται η επιβίωση, η συνοχή και η 
ισορροπία των ατόµων και των οµάδων. 

Ο Λίενχαρντ (1985, 125) παρατηρεί ότι σε κοινωνίες που δεν διαθέτουν σταθερό 
πλεόνασµα τροφής, η απόκτηση ενός µεγάλου θηράµατος συνήθως συνεπάγεται το µοίρασµα 
και την κατανάλωσή του µε τους φίλους και συγγενείς, που συχνά έρχονται µάλιστα για τον 
σκοπό αυτό από µακριά. Τέτοιες ευκαιρίες δίνουν τη δυνατότητα να συγκεντρωθούν οι 
άνθρωποι, να φάνε και να γιορτάσουν µαζί. Η συλλογή της κόλλας από µιµόζα, που θεωρείται 
από τους ιθαγενείς εκλεκτή τροφή, γινόταν αφορµή για παρόµοιες συναθροίσεις στους ιθαγενείς 
Αυστραλούς (Sahlins (1974) 1981, 37). Από την άλλη πλευρά, έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν 
στους Ινδιάνους Pueblo έδειξαν ότι το µοίρασµα της τροφής είναι δυναµικότερο όταν η σοδειά 
είναι καλή και το πλεόνασµα µεγαλύτερο (Perlès 2001, 291). 

Αξιοσηµείωτη είναι η ιδιαίτερη προτίµηση που εκφράζουν πολλές κοινωνικές οµάδες για 
το κρέας και την κατανάλωσή του, προκειµένου να ενισχυθούν οι συλλογικοί θεσµοί που 
ενώνουν τα µέλη τους. Οι Γιανοµάµο που ζουν στη ζούγκλα του Αµαζονίου, για παράδειγµα, 
πιστεύουν πως αν δεν µοιραστούν το κρέας από το θήραµα, θα χάσουν την ικανότητα να 
κυνηγούν. Στους !Kung η διανοµή του κρέατος ξεκινά από τον κυνηγό, και συνεχίζεται στους 
βοηθούς του, τους συγγενείς πρώτου βαθµού, κατόπιν τους µακρινότερους συγγενείς κ.λπ. 
ώσπου να πάρουν µερίδιο, έστω και µικρό, όλα τα µέλη του καταυλισµού. Στην προέκταση της 
τακτικής αυτής, το κρέας µπορεί να γίνει και αιτία διάστασης και διάσπασης της οµάδας, αφού η 
έλλειψή του µπορεί να προκαλέσει φιλονικίες και εντάσεις στην κοινότητα, ακόµη και πόλεµο 
µε γειτονικές οµάδες (Harris 1989, 26, 27). 

Στις παραδοσιακές κοινωνίες η συνεργασία των ανθρώπων για την πραγµατοποίηση 
κοινοτικών έργων µπορεί συχνά να γίνει αιτία για µοίρασµα της τροφής και συµποσιασµό. Έτσι, 
το σκάψιµο της τάφρου στη Νέα Νικοµήδεια, το κτίσιµο των περιβόλων του ∆ιµηνιού και η 
κατασκευή των αναβαθµίδων (“terracing walls”) στο Φράγχθι απαιτούσαν συλλογική 
προσπάθεια, την οποία πιθανότατα ακολουθούσαν οµαδικά γεύµατα. Αλλά και καθηµερινές, 
ιδιωτικές δραστηριότητες, όπως το κτίσιµο µιας οικίας, το κυνήγι ή κάποιες αγροτικές εργασίες 
γίνονται, παραδοσιακά, από κοινού και συνοδεύονται από φαγητό. Βάσει των συνολικών 
κινητών ευρηµάτων από το ∆ιµήνι, ο Χουρµουζιάδης (1979, 67) υποστήριξε ότι όλες οι 
πληθυσµιακές οµάδες των νεολιθικών γεωργοκτηνοτρόφων του οικισµού µοιράζονταν τον 
πλούτο τους, εποµένως και την τροφή τους. 

Νεολιθικές δοµές για τη φωτιά, όπως εστίες και φούρνοι που βρίσκονταν σε ανοικτούς 
χώρους έχουν θεωρηθεί κοινόχρηστες (βλ. παραπάνω σελ. 87-88, 94). Ενώ, µεγάλες φιάλες για 
την κατανάλωση της τροφής, συνδέονταν πιθανόν, όπως σηµειώθηκε ήδη, µε την πρακτική του 
µοιράσµατός της, ίσως ανάµεσα σε ανθρώπους µε σχέσεις συγγένειας ή γειτνίασης. 

Στα νεώτερα χρόνια, στα νυκτέρια που γίνονταν στην Αργιθέα των Αγράφων 
συγκεντρώνονταν οι γυναίκες για να πλέξουν, να ράψουν και να συζητήσουν. Η νοικοκυρά στο 
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σπίτι της οποίας γινόταν η συνάθροιση ετοίµαζε και πρόσφερε πίτες, τηγανίτες και κάστανα. Η 
οικοδέσποινα φρόντιζε, επίσης, για το φαγητό και το ποτό όλων όσων µαζεύονταν στο σπίτι της 
για ποικίλες εργασίες, όπως το ξεφλούδισµα των καλαµποκιών (Τόσκα-Καµπά 1981, 107, 112-
113). 

Πρόκειται, δηλαδή, για µια υποχρέωση προσφοράς τροφής, που είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική στις «πρωτόγονες» όσο και στις σύγχρονες κοινωνίες. Ο Μ. Μως (1979, 81) 
σηµειώνει πως η άρνηση ή η παράλειψη να προσκαλέσεις και να προσφέρεις όσο και να δεχτείς 
µε τη σειρά σου τροφή ισοδυναµούν µε απόρριψη της κοινωνικής «συµµαχίας» και της 
αµοιβαίας επαφής, αφού η υποχρέωση της προσφοράς συνεπάγεται και την υποχρέωση της 
αποδοχής της. 

Ιδιαίτερα σηµαντική για τις σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ των ανθρώπινων οµάδων 
είναι και η ανταλλαγή διατροφικών ειδών, που δίνει επιπλέον τη δυνατότητα απόκτησης αγαθών 
που δεν βρίσκονται στο άµεσο περιβάλλον ή δεν ανήκουν στη δικαιοδοσία όλων των οµάδων. 

Έτσι γινόταν µάλλον και σε νεολιθικές εγκαταστάσεις που είχαν πρόσβαση σε 
διαφορετικές τροφοπαραγωγικές πηγές. Στον ηπειρωτικό οικισµό Πευκάκια στον Βόλο 
εντοπίστηκαν για παράδειγµα, τεράστιες ποσότητες υπολειµµάτων θαλασσινής τροφής, και ο 
Χουρµουζιάδης (1981, 41) θεωρεί ότι ήταν πιθανόν αποτέλεσµα ανταλλαγής µε το ∆ιµήνι. 
Αυτός ήταν ίσως και ο λόγος που έκανε δυνατή την παράλληλη ανάπτυξη δύο θέσεων που 
βρίσκονταν τόσο κοντά η µια στην άλλη. Και στη θέση Λαφτήρα στη Ρόδο, όµως, όπου υπήρχε 
επάρκεια σε αλιεύµατα και κτηνοτροφικά προϊόντα, η απουσία φυτικών αγαθών πιθανόν 
αντισταθµιζόταν µέσα από ανταλλαγές (Σάµψων 1987, 76). 

Για τη δηµιουργία δεσµών συναδελφικότητας και αλληλεγγύης, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει 
εξάλλου η κατανάλωση ποτών, ιδιαίτερα αλκοολούχων. Εθνογραφικά παραδείγµατα δείχνουν 
πως το ποτό έχει ιδιαίτερη πολιτισµική σηµασία. Χρησιµοποιείται για τον εορτασµό και την 
επισφράγιση σηµαντικών κοινωνικών, οικονοµικών και άλλων γεγονότων και συµφωνιών µέσω 
των οποίων επιβεβαιώνονται, µε αποφασιστικό τρόπο και σε πολλά επίπεδα, οι κοινωνικές 
σχέσεις. 

Η σηµασία του ποτού δεν συναρτάται µόνο µε τον βαθµό αλλά και µε τον τρόπο 
κατανάλωσής του. Ειδικότερα τα οινοπνευµατώδη ποτά είναι ένα συµβολικό µέσο µοιράσµατος 
και ανταλλαγής, εξαιτίας µάλλον της ευφορίας που προκαλούν. Στις περισσότερες κοινωνίες, η 
συλλογική πόση και µέθη αντιδιαστέλλεται προς τη µοναχική-αντικοινωνική κατανάλωση 
αλκοολούχων ποτών. Στους Αφρικανούς Iteso, η κατανάλωση µπύρας εκφράζει κοινωνικότητα, 
και είναι ταυτόσηµη µε το ιδίωµα της γενναιοδωρίας, την πρωταρχική συνθήκη της πολιτισµικής 
ταυτότητας, που είναι ανώτερη και αυτής ακόµη της ονοµατοδοσίας (Παπαταξιάρχης 1992, 210, 
245 σηµ. 13). 

 

4. ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ 
Χαρακτηριστικό πολλών αγροτικών κοινωνιών, αρχαίων και σύγχρονων, είναι η 

συσχέτιση της γονιµότητας της φύσης µε τη γυναίκα. Οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωµαίοι ταύτιζαν 
το χώµα µε τη µήτρα και το όργωµα µε τη γενετήσια ένωση, και πίστευαν ότι οι γυναίκες 
επηρέαζαν θετικά ή αρνητικά τη γονιµότητα της γης. Στην Ουγκάντα και την Ινδία, η στείρα 
γυναίκα θεωρείται, ακόµη και σήµερα, επικίνδυνη για τους κήπους και τα χωράφια. Οι Ινδιάνοι 
Ορενόκο θεωρούσαν ότι η σπορά του καλαµποκιού είναι ευθύνη των γυναικών, διότι αυτές 
γνωρίζουν πώς να συλλαµβάνουν και να φέρνουν στον κόσµο παιδιά. Ενώ, στη Νότια Ιταλία 
των µέσων του 20ου αιώνα, η σπορά ήταν καλό να γίνει από εγκυµονούσα, για να δώσει πλούσια 
συγκοµιδή. Σε πολλούς πολιτισµούς η παροµοίωση της γυναίκας µε το χωράφι συνεπάγεται τον 
αντίστοιχο παραλληλισµό του άνδρα µε τους σπόρους, του φαλλού µε την τσάπα, και του 
οργώµατος µε τη γενετήσια πράξη. Αυτό δείχνει η διπλή σηµασία της λέξης lak («φαλλός» και 
«τσάπα») σε ορισµένες αυστρο-ασιατικές διαλέκτους (Eliade (1981) 1999, 245-248). 
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Παρόλο που ανάλογες αντιλήψεις είναι πολύ δύσκολο να στοιχειοθετηθούν για 
περιόδους τόσο πρώιµες όσο η Νεολιθική, η διακόσµηση πίθου από τη Σκοτεινή Θαρρουνίων µε 
ανάγλυφες ανθρώπινες µορφές µε τονισµένα γεννητικά όργανα (εικ. 93) σχετίζεται ενδεχοµένως 
µε κάποια γονιµική λατρεία και µε τελετές κατά την αποθήκευση του διατροφικού 
πλεονάσµατος (Σάµψων 1993, 268, Ορφανίδη 1998α, 99). Παρόµοια συµβολική σχέση µεταξύ 
τροφής και αναπαραγωγής δείχνουν ίσως και δύο οι αρύταινες µε λαβή σε σχήµα φαλλού από τη 
Θεσσαλία (εικ. 94) της ΝΝ (Τσούντας 1908, 195-196). 

Αξίζει να σηµειωθεί, ακόµη, η σχέση της 
γονιµότητας της γης και της τροφής µε τον θάνατο 
και τους νεκρούς. Οι νεκροί ενταφιάζονται όπως και 
οι σπόροι, και οι ίδιοι προστατεύουν τη σπορά όσο 
βρίσκεται στη γη. Έχουν, εποµένως, δικαιοδοσία και 
στην σοδειά που προκύπτει, δηλαδή στην τροφή των 
ζωντανών (Λεκατσάς 1957, 101). Ο Ιπποκράτης 
υποστήριξε ότι τα πνεύµατα των νεκρών είναι που 
κάνουν τους σπόρους να φυτρώνουν και να 
µεγαλώνουν. Ανάλογες αντιλήψεις υπάρχουν, 
εξάλλου, και σε άλλους πολιτισµούς. Στην Κίνα, οι 
καρποί φυλάγονταν στο πιο σκοτεινό σηµείο του 
σπιτιού, πάνω ακριβώς από το σηµείο όπου ήταν 
θαµµένοι οι νεκροί. Ενώ στη Γερµανία, µε το 
ξεκίνηµα της σποράς την άνοιξη, προσφέρονταν 
θυσίες στους νεκρούς ώστε να υπερασπιστούν και να 
φροντίσουν τη συγκοµιδή (Eliade (1981) 1999, 326-
328). 

Ταφές σε σχέση µε αποθηκευτικούς χώρους 
στο νεολιθικό Αιγαίο θα µπορούσαν να στηρίξουν 

κάποιες ανάλογες αντιλήψεις. Για παράδειγµα, εκείνες που βρέθηκαν αντίστοιχα κάτω από 
δάπεδο οικίας µε αποθηκευτικά αγγεία στη Μάκρη Έβρου (Ευστρατίου 1991, 427) και σε 
αποθηκευτικό όρυγµα στη Νέα Νικοµήδεια (Χουρµουζιάδης 1973β, 210). 

Τέλος, σηµαντικός είναι ο ρόλος της τροφής στις τελετές που σχετίζονται µε θυσίες και 
προσφορές στους θεούς. Ο Burkert (1993, 93) διακρίνει δύο µεγάλες κατηγορίες «θυσίας», την 
προσφορά φυτικής τροφής, ιδιαίτερα των πρώτων καρπών κάθε σοδειάς (απαρχαί54, primitiae), 
και τη θυσία ζώων. Το σηµαντικό είναι πως ό,τι «προσφέρεται» τελετουργικά αποµακρύνεται 
οριστικά από την αρµοδιότητα των ανθρώπων. 

Οι προσφορές µπορούν να προσφερθούν µε την απλή απόθεσή τους σε κάποιον ιερό 
χώρο, ή να «θυσιαστούν» δηλαδή να καταστραφούν ηθεληµένα. Έτσι οι πρώτοι σπόροι δεν 
φυτεύονται, αλλά προσφέρονται στον ναό ή στα διάφορα πνεύµατα. Ενώ, κατά τη συγκοµιδή, τα 
πρώτα στάχυα αφήνονται στον αγρό, όπου πραγµατοποιούνται συχνά θυσίες, για παράδειγµα, 
στην αρχή του αλωνίσµατος55. 

Κατάλοιπα τέτοιων τελετουργικών προσφορών τροφής αποτελούν, ίσως, οι λίγοι σπόροι 
σιταριού που περιέχονταν µαζί µε ένα σβώλο ερυθρού χρώµατος σε ένα πολύ µικρό αγγείο (ύψ. 
0,055) από το νεολιθικό ∆ιµήνι (Τσούντας 1908, 198), καθώς και το κεχρί που βρέθηκε σε 
µικροσκοπικά αγγεία της ΝΝ στην Όλυνθο (Renfrew 1973, 164). 

Η θυσία56 ζώων αποτελεί, ουσιαστικά, µια τελετουργική σφαγή. Έµµεσες ενδείξεις για 
τέλεση θυσιών ζώων στη Νεολιθική περίοδο στο Αιγαίο αποτελούν, ίσως, µερικά βουκράνια 

                                                 
54 Το έθιµο των απαρχών πέρασε από την αρχαιότητα και στη χριστιανική θρησκεία (Κουκουλές 1952, 267). 
55 Για παραδείγµατα τελετουργιών που σχετίζονται µε τις αγροτικές εργασίες, βλ. Eliade (1981) 1999 και Frazer 
1992. 
56 Τυπικό χαρακτηριστικό της θυσίας, που ίσως έχει τις απαρχές του στην Παλαιολιθική Περίοδο, είναι η συλλογή 
ιδιαίτερα των µηριαίων οστών του θηράµατος, η απόθεσή τους σε κάποιο χώρο, και το στήσιµο του κρανίου πάνω 

Εικ. 94. Φαλλόσχηµη λαβή αρύταινας από 
τη Θεσσαλία (Τσούντας 1908, 196, εικ. 102-
103). 
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καθώς και κρανία µικρότερων κερασφόρων ζώων, που αποτελούν, σύµφωνα µε µερικούς 
µελετητές, µέρη προσφορών. Ένα τέτοιο βρέθηκε επιχρισµένο µε πηλό σε στρώµατα των αρχών 
της ΝΝ στο Ντικιλί Τας, και άλλα παρόµοια προήλθαν από κτήριο της Φάσης ΙΙ στον 
Προµαχώνα (Topolniča). 

Βούκρανα έχουν εντοπιστεί σε στρώµατα της ΑΝ στην Ανατολία και την Εγγύς 
Ανατολή, και σε εγκαταστάσεις της Κεντρικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης των όψιµων 
φάσεων του πολιτισµού Vinča. Εκεί, συνδέονται µε κτίσµατα «κοινοτικού» χαρακτήρα και 
έχουν πιθανή συµβολική σηµασία στο πλαίσιο µιας λατρευτικής συµπεριφοράς µε οικονοµική 
κατά κανόνα βάση, σε επίπεδο κοινότητας (Cauvin 2004, 25-26, Κουκούλη-Χρυσανθάκη κ.ά 
1996, 689, εικ. 7, 2005, 96, 100-104, Παπαδόπουλος 2002, 193-194). 

Με προσφορές έχουν συνδεθεί από τον Τσούντα (1908, 223, εικ. 121) και τα 
διακοσµηµένα πήλινα σκεύη που ο ίδιος ονόµασε «κρατευτές» (εικ. 95, 96), και ερµήνευσε ως 
«στηρίγµατα των οβελών προς όπτησιν των κρεάτων κατά τας θυσίας». Ο Χουρµουζιάδης 
(1979, 38) αντιπροτείνει ότι τα σκεύη αυτά, που δεν έχουν προηγούµενο στη ΜΝ, σχετίζονται 
µε την εξέλιξη των τρόπων τροφοπαρασκευής και τη σωστότερη αξιοποίηση των διατροφικών 
προϊόντων. 

Η άποψη πως κάποια είδη κεραµεικής δεν κατασκευάστηκαν για καθηµερινή, αλλά για 
τελετουργική χρήση βρίσκει σύµφωνους αρκετούς ερευνητές. Έτσι, ο Halstead (1999, 80. Βλ. 
και Τουλούµης 2002, 88) θεωρεί ότι η λεπτότεχνη διακοσµηµένη κεραµεική (table ware) 
χρησιµοποιήθηκε στην κατανάλωση της τροφής ως κοινωνικής εκδήλωσης. Η Vitelli (1989, 22) 
και η Perlès (2001, 216) σηµειώνουν επίσης πως, τουλάχιστον έως την αρχή της ΜΝ, η χρήση 
των αγγείων δεν συνδεόταν µε το µαγείρεµα, αλλά µάλλον µε τελετουργίες και, γενικά, µε 
ειδικές περιπτώσεις κατανάλωσης τροφών και ποτών. 

Αντικείµενα που συνδέθηκαν κατεξοχήν µε το τελετουργικό είναι οι τράπεζες. Στην 
επιφάνεια, µάλιστα, πολλών από εκείνες που βρέθηκαν στη Θεσσαλία και το ∆ισπηλιό 
διακρίνονται και ίχνη πυράς (Σωφρονίδου 2002, 186). Η παρουσία τους είναι συχνή και στη 
Μάκρη (Ευστρατίου 1990, 599). Στη Νέα Νικοµήδεια εντοπίστηκαν δέκα µεµονωµένα πόδια 
από τράπεζες ή µεγάλα αγγεία (Rodden 1996, 100). Ο Μυλωνάς (1928) 1975, 17) υπέθεσε ότι, 
σε αναλογία µε τις µεταγενέστερες µινωικές τράπεζες προσφορών, τέτοια σκεύη πιθανόν 
χρησιµοποιήθηκαν σε θρησκευτικές τελετές. Η σύνδεσή τους µε την καθηµερινή κατανάλωση 
της τροφής αµφισβητείται και από τη Gimbutas (1986, 301), που τις συνδέει επίσης µε το 
τελετουργικό. Με τις απόψεις αυτές διαφωνεί ο Χουρµουζιάδης (1978, 48-49, Σωφρονίδου 
2002, 234), που υποστηρίζει πως τα διακοσµηµένα αγγεία είναι αντικείµενα καθηµερινής 
χρήσης, αφού µάλιστα βρίσκονται σε όλα τα στρώµατα και τις ανασκαφικές τοµές, µαζί µε 
όστρακα µονόχρωµης κεραµεικής, εργαλεία και οργανικά κατάλοιπα. 

Συνδεδεµένα µε λατρευτικές ή µαγικές δραστηριότητες σχετικές µε την τροφή 
θεωρούνται αρκετά από τα ανθρωπόµορφα νεολιθικά ειδώλια57, κυρίως εκείνα που βρέθηκαν σε 
συνάφεια µε χώρους προετοιµασίας και αποθήκευσης της τροφής, και ειδικότερα µε εστίες, 
φούρνους, τριβεία και µαγειρική κεραµεική (Hodder 1990, 60-61, Μαραγκού 1996, 148). Τέτοια 
είναι γνωστά σε οικισµούς της ΝΑ Ευρώπης, όπως η Vinča, το Tîpeşti, η Sabatinovka και άλλοι, 
αλλά και σε αιγαιακές εγκαταστάσεις, όπως το Μάνδαλο (Παπαευθυµίου-Παπανθίµου 1987, 
175), η Νέα Νικοµήδεια, όπου πέντε ειδώλια βρέθηκαν στη βάση πιθανού φούρνου (Rodden 
1996, 42), ο Σάλιαγκος (Evans & Renfrew 1968, 18) και  το Αχίλλειο (Φάση ΙIa). Εκεί, δύο 
ειδώλια και ένα ανθρωπόµορφο αγγείο σχετίζονταν µε εστία, ενώ, ένα ειδώλιο εγκύου βρέθηκε 
πάνω στην κρηπίδα ενός φούρνου (Winn & Shimabuku 1989β, 36). 

                                                                                                                                                             
σε ένα δέντρο ή πάσσαλο. Η πράξη αυτή βρίσκεται στον πυρήνα της αρχαίας ελληνικής θυσιαστήριας παράδοσης, 
δηλαδή του καψίµατος των µηριαίων οστών πάνω στον βωµό (µηρία καίειν) και το στήσιµο βουκράνων ως σήµατος 
του ιερού ή του βωµού. Μπορεί δε να ερµηνευτεί ως µια «επιστροφή» του ζώου στον υπεφυσικό του ιδιοκτήτη µε 
σκοπό την αναγέννησή του (Burkert 1993, 97,98). 
57 Τα νεολιθικά ειδώλια έχουν κατά καιρούς ερµηνευθεί ως οµοιώµατα θεοτήτων, αλλά και ως παιχνίδια, φυλακτά, 
στοιχεία ενός κωδικοποιηµένου συστήµατος επικοινωνίας κ.λπ. (Μεταξύ άλλων, Ορφανίδη 1998β, 233-262). 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πήλινο θραύσµα ειδωλίου µεγάλων διαστάσεων 
από το δάπεδο εστίας της αρχαιότερης φάσης στην εγκατάσταση του Προµαχώνα-Topolniča 
(Κουκούλη-Χρυσανθάκη 2003, 75-76). Ανάλογες µεγάλες πήλινες µορφές έχουν αναφερθεί και 
από την ανασκαφή του βουλγαρικού τοµέα της ίδιας εγκατάστασης. Αυτές αποτελούν, µαζί µε 
το πρόστυλο πήλινο βουκράνιο από το Ντικιλί Τας, τα πρωιµότερα δείγµατα µεγάλης πλαστικής 
της πρώιµης ΝΝ στην Ανατολική Μακεδονία. Προβλήµατα ερµηνείας έχει ένα πήλινο 
ανθρωπόµορφο ειδώλιο που βρέθηκε σε λάκκο µε άγνωστη χρήση στον Μακρύγιαλο Πιερίας. 
Στην επιφάνειά του σώζονταν υπολείµµατα άχυρου που, αν δεν είναι τυχαία, συνδέονται µε 
κάποιο τελετουργικό για την εξασφάλιση πλούσιας συγκοµιδής (Παππά κ.ά. 2000, 285). 

Άξια αναφοράς είναι, επίσης, η µίµηση σπόρων δηµητριακών σε σώµατα ειδωλίων 
(ανθρωπόµορφων και ζωόµορφων), ενίοτε για την απόδοση των οφθαλµών. Αλλά και η 
παρουσία αποτυπωµάτων τέτοιων σπόρων, για παράδειγµα, στο ειδώλιο από τον Πρόδροµο που 
φέρει στον ώµο το αρνητικό ίχνος ενός κόκκου σιταριού (Μαραγκού 1996, 148, Τουφεξής 1996, 
159-160, Χουρµουζιάδης 1994, 73). 

Οι ∆. Κοκκινίδου και Μ. Νικολαΐδου (1993, 63) συµφωνούν ότι τα γυναικεία ειδώλια 
οριοθετούν συµβολικά τις καθηµερινές τροφοπαρασκευαστικές και αποθηκευτικές 
δραστηριότητες, καθώς και τις συναφείς µε αυτές κοινωνικές εκδηλώσεις. Εξάλλου, η έµφασή 
τους στη στεατοπυγία συµβόλιζε πιθανόν την επιθυµία και την ευχή για καλή διατροφή και 
δυνατή σωµατική διάπλαση, σε µια εποχή που η εξασφάλιση της τροφής δεν ήταν εύκολη 
(Κυπαρίσση-Αποστολίκα 2001, 49). 

Γεγονός είναι ότι κοντά σε εστίες και φούρνους βρίσκονται, εκτός από τα γυναικεία 
συνήθως ειδώλια, και οµοιώµατα φούρνων και επίπλων, τα οποία ενδεχοµένως λειτουργούσαν 
αποτροπαϊκά, για την προστασία των αγαθών και την ευηµερία της οικογένειας (Μαραγκού 
1996, 150). Πολύ χαρακτηριστικό είναι το πήλινο οµοίωµα ορθογώνιας οικίας της ΝΝ από την 

Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου (εικ. 97), που βρέθηκε κάτω από το δάπεδο µιας πραγµατικής οικίας, 
και µάλιστα κοντά στην εστία, όπου τοποθετήθηκε πιθανότατα ως προσφορά θεµελίωσης 
(Τουφεξής 1996, 329 αρ. κατ. 266). Είναι ορθογώνιο, χωρίς στέγη, µε χαµηλά ακανόνιστα 

Εικ. 97. Πήλινο οµοίωµα οικίας της ΝΝ από την Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου (Παπαθανασόπουλος 
1996δ, 329, πίν. 266). 
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τοιχώµατα και επίπεδη βάση. Στο µέσον της µιας µακράς πλευράς του, υπάρχει είσοδος και, 
απέναντί της, κτιστός φούρνος µε ηµισφαιρικό θόλο. Οκτώ κινητά ανθρωπόµορφα ειδώλια, στο 
εσωτερικό του, παραπέµπουν µάλλον στα µέλη της οικογένειας των χρηστών της οικίας, ενώ, 
δύο απροσδιόριστα πήλινα αντικείµενα αντιστοιχούν πιθανόν σε πλάθανα(;). Παρόµοια 
οµοιώµατα έχουν βρεθεί, µαζί µε ειδώλια, κοντά σε φούρνους στο Ovcarovo της ΒΑ 
Βουλγαρίας (Hodder 1990, 60). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι πληροφορίες για τη διατροφή κατά τους νεολιθικούς χρόνους στον ελλαδικό χώρο, 
βασίζονταν µέχρι πρόσφατα, σχεδόν αποκλειστικά, στα υλικά κατάλοιπα σχετικών τεχνέργων, 
όπως τα µαγειρικά σκεύη, τα λίθινα και οστέινα εργαλεία, οι εστίες και οι φούρνοι. Τα ίδια τα 
οργανικά υπολείµµατα αποτελούν σήµερα αντικείµενα συλλογής κατά την ανασκαφή και 
µελέτης στο εργαστήριο. ∆εν υπάρχει όµως ακόµη µια σύνθεση των συνολικών αρχαιολογικών 
και διεπιστηµονικών γνώσεών µας για το τόσο σηµαντικό κεφάλαιο των διατροφικών συνηθειών 
και πρακτικών στο νεολιθικό Αιγαίο. Αυτό προσπάθησε να κάνει η παρούσα εργασία. 

Ως προς τα, ίδια τα διατροφικά είδη, τα ζωοαρχαιολογικά δεδοµένα δείχνουν ότι το 
µεγαλύτερο µέρος του συνόλου των ζωικών πρωτεινών στη Νεολιθική περίοδο προέρχονται από 
τα εξηµερωµένα ζώα, δηλαδή, τις αίγες, τα πρόβατα, τους χοίρους και τα βοοειδή. 

Τα πρόβατα υπερισχύουν κατά κανόνα στις εγκαταστάσεις της ΑΚΝ και ΑΝ, χωρίς να 
λείπουν φυσικά και από το οστεολογικό υλικό της ΝΝ. Αίγες αναγνωρίζονται σε όλους τους 
οικισµούς, και αποτελούν, µαζί µε τα πρόβατα, βασική πηγή διατροφής. Προτιµώνται σε 
εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε ορεινές και βραχώδεις τοποθεσίες, λόγω µάλλον της 
προσαρµοστικότητάς τους σε ανάλογα τοπία. Τα αιγοπρόβατα εκτρέφονται πρωτίστως για το 
κρέας, ιδιαίτερα στις πρώιµες φάσεις της Νεολιθικής περιόδου, και δευτερευόντως για το γάλα. 
Η κατανάλωση χοίρων ακολουθεί ποσοτικά τα δύο προηγούµενα είδη, φαίνεται όµως να 
παρουσιάζει µια αυξητική τάση κατά τη ΜΝ και ΝΝ. Στη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου οι 
κλιµατικές και περιβαλλοντικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές για την ανάπτυξη του είδους, ο χοίρος 
ήταν πολύ διαδεδοµένος και σφαζόταν, σε µικρές συνήθως ηλικίες, για το κρέας και το λίπος 
του. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα που διαµορφώνεται για τα βοοειδή. Η παρουσία τους είναι 
δυναµικότερη κυρίως στις νεολιθικές εγκαταστάσεις της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, όπου 
το περιβάλλον αρµόζει καλύτερα στην εκτροφή τους. Εκτρέφονται για το κρέας αλλά και για το 
γάλα τους. Σε ορισµένους µάλιστα οικισµούς παρατηρείται, κατά τη ΝΝ, µια πιο σύνθετη 
διατροφική στρατηγική, που στρέφεται και στα δευτερογενή γαλακτοκοµικά προϊόντα. Οι 
σκύλοι εκπροσωπούνται επίσης στα αρχαιοζωολογικά κατάλοιπα. Παρείχαν µάλλον κυρίως τις 
υπηρεσίες τους ως σύντροφοι στο κυνήγι και τη φύλαξη των κοπαδιών, χωρίς να λείπουν όµως 
και οι περιπτώσεις που ίχνη κοφτερών εργαλείων ανιχνεύονται στα οστά τους και δείχνουν ότι, 
έστω περιστασιακά, και αυτοί καταναλώνονταν από τους ανθρώπους. 

Το κυνήγι άγριων ζώων µοιάζει να περιορίζεται σηµαντικά µε την έναρξη της 
κτηνοτροφίας, χωρίς όµως να σταµατά να αποτελεί βασικό διατροφικό συµπλήρωµα, σε 
ορισµένες τουλάχιστον περιοχές. Σηµαντικότερο θήραµα κατά τη Νεολιθική είναι το κόκκινο 
ελάφι, ενώ αναγνωρίζονται, επίσης, ο άγριος ταύρος, ο αγριόχοιρος, το πλατόνι, το ζαρκάδι, ο 
λαγός και η αλεπού, που σήµερα δεν θεωρείται εδώδιµη. Μικρός αναλογικά είναι ο αριθµός των 
οστών των πουλιών, γεγονός που οφείλεται όµως πιθανόν στις ελλιπείς ανασκαφικές µεθόδους. 
Στα τέλη της Νεολιθικής περιόδου, για αδιευκρίνιστους λόγους, το κυνήγι φαίνεται να αποκτά 
και πάλι µεγαλύτερη σπουδαιότητα, σε κάποιες εγκαταστάσεις. 

Κελύφη σαλιγκαριών βρίσκονται συχνά στις νεολιθικές εγκαταστάσεις, σε λίγες όµως 
περιπτώσεις µπορεί να υποστηριχθεί µε βεβαιότητα ότι αυτά αποτελούν κατάλοιπα γευµάτων, 
όπως στη Νέα Μάκρη. Αρκετά ακόµη είδη ζώων που καταναλώνονται σε πολλά µέρη της γης, 
όπως τα φίδια, οι χελώνες, τα αµφίβια και τα έντοµα, δύσκολα διασώζονται ή αναγνωρίζονται 
στα ανασκαφικά δεδοµένα, και δεν είναι δυστυχώς γνωστό εάν ήταν µέρος της νεολιθικής 
αιγαιακής διατροφής. Ανύπαρκτες είναι οι βεβαιωµένες ενδείξεις για µελισσοκοµικές πρακτικές, 
χωρίς αυτό να σηµαίνει πως το µέλι, τουλάχιστον το άγριο, ήταν άγνωστο. 

Περιορισµένες είναι εν γένει και οι πληροφορίες για την ιχθυοπανίδα. Τα είδη που 
κυρίως εντοπίζονται προέρχονται από τη θάλασσα και είναι ο τόννος, το µαγιάτικο, ο κολιός, η 
τσιπούρα, η πέρκα, αλλά και πολλά είδη µαλακίων. Πρώτη στις προτιµήσεις είναι η πεταλίδα, 
ενώ το στρείδι, το µύδι, το µηλοκύδωνο, οι καλόγνωµες, οι γυαλιστερές, οι αχιβάδες κ.ά. 
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ακολουθούν στις διατροφικές προτιµήσεις των νεολιθικών κατοίκων του Αιγαίου. Κατάλοιπα 
ψαριών και οστρέων από ποτάµια και λίµνες είναι επίσης παρόντα. Σουπιές, χταπόδια και άλλα 
θαλασσινά ίσως καταναλώνονταν επίσης, όµως µόνο κατάλοιπα οστρακόδερµων, όπως το 
καβούρι, έχουν βρεθεί µέχρι σήµερα. Στο πλαίσιο της αγροτοκτηνοτροφικής οικονοµίας, η 
αλιευτική δραστηριότητα παρουσιάζεται µειωµένη, ιδιαίτερα στην ΑΝ και ΜΝ, σε σχέση µε τη 
Μεσολιθική περίοδο, που σε ορισµένες τουλάχιστον εγκαταστάσεις ήταν εντατική. 
Σηµαντικότερο ρόλο φαίνεται να παίζει σε νεολιθικές θέσεις των ∆ωδεκανήσων και των 
Κυκλάδων. 

Ουσιαστική βάση της νεολιθικής διατροφής αποτέλεσαν τα καλλιεργηµένα δηµητριακά, 
και συγκεκριµένα το µονόκοκκο και δίκοκκο σιτάρι και το κριθάρι. 

Σπόροι και σταχύδια µονόκοκκου σιταριού έχουν βρεθεί και σε καθαρά δείγµατα, ενώ το 
δίκοκκο σιτάρι ανιχνεύεται στην πλειονότητα των οικισµών, ιδιαίτερα εκείνων της ΑΝ, και 
µάλιστα στη Θεσσαλία της ΝΝ εµφανίζεται συχνότερα από άλλα είδη. Σποραδικά και σε µικρές 
ποσότητες βρίσκονται ακόµη ο µαλακός και σκληρός σίτος και το σιτάρι σπέλτα. Το δίστοιχο 
κριθάρι καλλιεργείται συχνότερα σε εγκαταστάσεις της ΑΝ και τείνει να αντικατασταθεί από 
τον εξάστοιχο τύπο κατά τη ΝΝ, κυρίως στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στα νησιά των 
Κυκλάδων φαίνεται να έχει ισχυρή παρουσία, µάλλον εξαιτίας της αντοχής του σε άνυδρα 
εδάφη. Κεχρί, βρώµη και σίκαλη ανιχνεύονται επίσης αρχαιολογικά, η χρήση τους όµως στην 
ανθρώπινη νεολιθική διατροφή παραµένει αβέβαιη. 

Από τα όσπρια, που δεν εντοπίζονται ωστόσο συχνά στα φυτικά κατάλοιπα, η φακή 
συµµετέχει, φαίνεται, αποφασιστικά στο διαιτολόγιο, ακόµη και σε εκείνο της ΑΚΝ. Το λαθούρι 
και ο βίκος, αν και περιέχουν τοξίνες και η κατανάλωσή τους είναι επικίνδυνη χωρίς την 
κατάλληλη προηγούµενη επεξεργασία, βρίσκονται επίσης πολύ συχνά σε αιγαιακές 
εγκαταστάσεις όλων των φάσεων της Νεολιθικής περιόδου. Μπιζέλια, κουκιά και ρεβύθια 
προσθέτονται στα δείγµατα, κυρίως από οικισµούς της ΝΝ. 

Τα παλαιοβοτανικά κατάλοιπα δείχνουν ότι η νεολιθική δίαιτα περιλάµβανε µάλλον 
επιπλέον και µια µεγάλη ποικιλία καρπών και φρούτων, σε άγρια και ήµερη µορφή. Από τους 
σηµαντικότερους καρπούς είναι το βαλανίδι, αν και η χρήση του στην ανθρώπινη διατροφή δεν 
επιβεβαιώνεται πάντα. Έχουν βρεθεί, ακόµη, άγρια αµύγδαλα, αχλάδια και κυρίως σύκα (σπόροι 
και απανθρακωµένοι καρποί). Σπανιότερα είναι τα βατόµουρα, τα κράνα, τα κούµαρα, τα 
καρύδια, τα κάστανα και τα φουντούκια, ενώ το ρόδι, που είναι ιδιαίτερα αγαπητό διαχρονικά, 
έχει αναγνωριστεί µόνο ως απεικόνιση σε κοσµήµατα. Το σταφύλι έχει ανιχνευθεί στην άγρια 
µορφή του, ήδη κατά την ΑΚΝ, ενώ στην ήµερη κατά την ΝΝ. Σπόροι και καρποί, άγριας 
µάλλον, ελιάς έχουν επίσης βρεθεί σε πολλές νεολιθικές εγκαταστάσεις, αν και σε περιορισµένες 
ποσότητες. Μολονότι η χρήση αρωµατικών φυτών επιβεβαιώνεται µόνο για την Εποχή του 
Χαλκού, σπόροι πολύγονου, κόλιανδρου, λιναριού και τερεβίνθου εντοπίζονται συχνά σε 
νεολιθικούς οικισµούς. ∆υστυχώς, η ακριβής χρήση τους µας διαφεύγει. 

Από τα φυλλώδη λαχανικά, η µολόχα εκπροσωπείται σε µια µόνο εγκατάσταση. Ενώ για 
άλλες τέτοιες τροφές, που είναι γνωστές στην κλασική αρχαιότητα, όπως τα µανιτάρια, οι βολβοί 
κ.ά. µόνο υποθέσεις µπορούν να διατυπωθούν. 

Γνωστικό κενό υπάρχει σε σχέση µε το αλάτι, που δεν έχει εντοπιστεί ακόµη σε καµία 
νεολιθική θέση, καθώς και µε τα φυσικά ή αλκοολούχα ποτά που ενδεχοµένως παρασκευάζονταν 
και καταναλώνονταν. Εξάλλου, η απόλυτη αναγκαιότητα του πόσιµου νερού για την επιβίωση 
φαίνεται από την επιλογή θέσεων µε πρόσβαση σε πηγές, και από κατασκευές για την ύδρευση 
σε πολλούς νεολιθικούς οικισµούς. 

Πολύ δύσκολη είναι γενικά, η διάκριση µεταξύ τροφής και ζωοτροφής, ιδιαίτερα στο 
πλαίσιο των νεολιθικών κοινωνιών. Όλα τα εδώδιµα είδη που βρίσκονται σε µια εγκατάσταση 
θα µπορούσαν εν δυνάµει να καταναλώνονται και από τους ανθρώπους, η ειδική διατροφική 
συµβολή τους όµως είναι δόκιµο να αναζητείται κατά περίπτωση, µέσα από τις εκάστοτε 
αρχαιολογικές τους συνάφειες και τις ενδεχόµενες ενδείξεις κάποιας ιδιαίτερης φροντίδας προς 
αυτά, στα διαφορετικά στάδια της επεξεργασίας τους. 
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Η επεξεργασία και η µεταποίηση των τροφών στοχεύουν να τις κάνουν πιο εύπεπτες, 
ανθεκτικότερες στο χρόνο ή/και περισσότερο γευστικές, και εναρµονίζονται µε τις δυνατότητες 
και τις αντιλήψεις στο συγκεκριµένο πολιτισµικό τους περιβάλλον. Η αναγνώριση των σχετικών 
πρακτικών µέσα στα αρχαιολογικά συµφραζόµενα είναι συχνά πολύ δύσκολη, εξαιτίας της για 
διάφορους λόγους σπανιότητας των συναφών στρωµατογραφικών δεδοµένων αλλά και της 
έλλειψης ενδιαφέροντος από τους µελετητές. 

Ωστόσο, σήµερα, οι συνδυασµένες αρχαιοβοτανικές, ζωοαρχαιολογικές και άλλες 
διεπιστηµονικές µελέτες µπορούν να οδηγήσουν σε ιδιαίτερα διαφωτιστικά στοιχεία, µέσα από 
τα οποία αποκαλύπτεται σχεδόν ο συνολικός κύκλος δραστηριοτήτων σχετικών µε την 
επεξεργασία της τροφής. Επιπλέον, οι αρχαιολογικές πληροφορίες για τον εργαλειακό 
εξοπλισµό και τη σκευή στις νεολιθικές εγκαταστάσεις (τριβεία, τριπτήρες, ηθµοί, κ.λπ.), 
παραπέµπουν σε ενδεχόµενες τροφοπαρασκευαστικές πρακτικές, που συχνά είναι ανάλογες µε 
εκείνες που διαπιστώνονται µέσα από την εθνογραφική παρατήρηση. 

Ελάχιστα είναι γνωστά και για τους τρόπους όπτησης της τροφής. Σταθερές κατασκευές 
για την ανοικτή και κλειστή χρήση της φωτιάς, κυρίως εστίες και φούρνοι, που συνδέονται 
άµεσα µε την προετοιµασία και το µαγείρεµα της τροφής βρίσκονται σε όλες τις νεολιθικές 
εγκαταστάσεις, στο εσωτερικό των οικιών όσο και στους ανοικτούς χώρους έξω από αυτές. Τις 
περισσότερες φορές, ένα σπίτι διαθέτει δυο εστίες, µια στο δωµάτιο και µια στην αυλή. 
Πολύχωρες οικίες διαθέτουν ενδεχοµένως ξεχωριστή εστία σε κάθε δωµάτιο. Ενώ στον ίδιο 
χώρο µπορεί να συνυπάρχουν περισσότερες τροφοπαρασκευαστικές δοµές µε συµπληρωµατική 
χρήση. Σε συνάφεια µε τις εστίες βρίσκονται συχνά φυτικά και ζωικά κατάλοιπα, καθώς και 
εργαλεία και αγγεία που σχετίζονται συνήθως µε την παρασκευή, την κατανάλωση και την 
αποθήκευση της τροφής. Εξάλλου, εκτός από τις σταθερές, υπήρχαν ίσως και φορητές ή 
ηµιµόνιµες εστίες, που όµως δεν έχουν αναγνωριστεί µε ασφάλεια µέχρι σήµερα στα 
αρχαιολογικά δεδοµένα. 

Στις εστίες η τροφή µπορεί να ψηθεί µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους, που είναι 
ενδεχοµένως συνάρτηση της φύσης του διατροφικού προϊόντος και της όποιας ανθρώπινης 
επιλογής. Οι τρόποι όπτησης, σπάνια αναγνωρίζονται δυστυχώς, στα αρχαιολογικά 
συµφραζόµενα του νεολιθικού αιαγαιακού χώρου. Καµένα οστά ζώων αποτελούν πιθανόν 
κατάλοιπα άµεσης όπτησης σε ανοικτή φωτιά. Ιδιαίτερα σηµαντικά είναι µερικά ευρήµατα, 
όπως εκείνα από τη Νέα Μάκρη, όπου µια υπαίθρια εστία της ΜΝ φαίνεται πως είχε 
κατασκευαστεί για το ψήσιµο κρέατος σε οβελό. Στην ίδια εστία βρέθηκε και ένας σωρός 
σαλιγκαριών που είχαν ενδεχοµένως συγκεντρωθεί εκεί για να ψηθούν στη ζεστή στάχτη. 

Το ψήσιµο της τροφής σε αγγεία καθιερώνεται, πιθανόν, και στο νεολιθικό Αιγαίο µε την 
εµφάνιση της κεραµεικής αν και έχει υποστηριχθεί ότι κάτι τέτοιο ίσχυσε µετά το τέλος της ΑΝ. 
Πήλινα, κατά κανόνα χονδρά και συχνά µε καµπύλα τοιχώµατα είναι τα σκεύη που 
χρησιµοποιούνται συνήθως στη µαγειρική σε ανοικτή φωτιά. Ρηχά πινάκια θα µπορούσαν 
επίσης να τοποθετηθούν κατευθείαν πάνω στη φωτιά ή να χρησιµοποιηθούν µέσα στην καφτή 
στάχτη, όπως οι σύγχρονες γάστρες. Αρύταινες  και κουτάλια, που είναι µέρη της αιγαιακής 
νεολιθικής σκευής, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για το ανακάτεµα αλλά και το 
σερβίρισµα του φαγητού. 

Τα µαγειρικά σκεύη µπορούν να τοποθετηθούν απευθείας πάνω στα κάρβουνα ή να 
στηριχθούν λίγο πάνω από αυτά, σε παραστιά. Η δεύτερη φαίνεται να αντικαθιστάται συχνά από 
τα τριποδικά µαγειρικά αγγεία. ∆ιαπολιτισµική και διαχρονική πρακτική είναι και η ανάρτηση 
των σκευών αρκετά πάνω από τη φωτιά, µε τη στερέωσή τους µε σκοινί ή γάντζο συνήθως σε 
ξύλινη κατασκευή. Ανάλογες κατασκευές αναγνωρίστηκαν σε εσωτερικούς όσο και σε 
εξωτερικούς χώρους µερικών νεολιθικών αιγαιακών εγκαταστάσεων, όπως το Αρκαδικό. Το 
βράσιµο µε τη χρήση καυτών λίθων είναι σύνηθες σε εθνογραφικά παραδείγµατα. Πιθανόν 
όµως, η ύπαρξη κεραµεικής κατά τη Νεολιθική περίοδο να αντικατέστησε ή τουλάχιστον να 
περιόρισε σηµαντικά µια τέτοια πρακτική. 
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Η όπτηση τροφών σε κλειστή φωτιά επιλέγεται και σήµερα για µια µεγάλη ποικιλία 
διατροφικών ειδών. Οι κλειστοί λάκκοι είναι ένας απλός τρόπος για να µαγειρευτεί κυρίως το 
κρέας· τέτοιες όµως κατασκευές πολύ σπάνια αφήνουν βεβαιωµένα αρχαιολογικά κατάλοιπα. 
Αντίθετα, φούρνοι κατάλληλοι για την όπτηση όσο και για τη θέρµανση επισηµαίνονται από τις 
πρώτες κιόλας φάσεις της Νεολιθικής περιόδου στους περισσότερους οικισµούς του Αιγαίου. 
Τέτοιες δοµές συχνά συνυπάρχουν µε εστίες έχοντας ίσως και συµπληρωµατική χρήση µε αυτές. 
Σε συνάφεια µε τους φούρνους, βρίσκονται και πάλι φυτικά και ζωικά κατάλοιπα, όστρακα 
αγγείων και εργαλεία. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η ύπαρξη πήλινων οµοιωµάτων φούρνων, που 
συµπληρώνουν την αποσπασµατική αρχαιολογική εικόνα των πραγµατικών. 

Πενιχρές είναι, δυστυχώς, οι πληροφορίες για τα είδη των τροφών που καταναλώνονταν 
ωµά, ενώ και υπολείµµατα µεµονωµένων γευµάτων είναι εξαιρετικά σπάνια στις νεολιθικές 
θέσεις του Αιγαίου. Η έντονη µασητική αποτριβή, η πάχυνση της ρίζας και τα κατάγµατα της 
µύλης των δοντιών σε αρκετά από τα νεολιθικά ανθρώπινα σκελετικά ευρήµατα οφείλονται 
αφενός στην προσπάθεια κατανάλωσης σκληρών τροφών και αφετέρου στη γενικευµένη χρήση 
λίθινων τριβείων για την άλεση των καρπών. Εργαστηριακές έρευνες από φυσικούς 
ανθρωπολόγους έδειξαν µια διατροφική προτίµηση στα γεωργικά προϊόντα, µε µικρή µόνο και 
περιστασιακή κατανάλωση κρέατος. Εθνογραφικές εξάλλου µελέτες έχουν δείξει πως ανάλογη 
διατροφή είχαν και οι αγροτικοί πληθυσµοί της Ελλάδας έως τα µέσα περίπου του 20ού αιώνα 
και ίσως και αργότερα. 

Πληροφορίες για την επίπλωση των νεολιθικών οικιών προέρχονται σχεδόν 
αποκλειστικά από τα πήλινα και, σπανιότερα, λίθινα οµοιώµατα τραπεζών και καθισµάτων, των 
οποίων όµως η χρήση δεν µπορεί να συνδεθεί µε ασφάλεια µε την κατανάλωση της τροφής. 
Αφού, σε πολλές παραδοσιακές κοινωνίες ακόµη και στον ελλαδικό χώρο, οι άνθρωποι 
συνηθίζουν να τρώνε τα καθηµερινά τους γεύµατα καθισµένοι στο έδαφος, συχνά µέσα από ένα 
µόνο κοινό, κεντρικό σκεύος και, τις περισσότερες φορές, µε τα χέρια, τουλάχιστον τις στέρεες 
τροφές. 

Η χρήση ποικίλων αγγείων σερβιρίσµατος και τροφοκατανάλωσης θεωρείται βέβαιη για 
τη Νεολιθική περίοδο. Μολονότι τα περισσότερα σκεύη ήταν µάλλον πολυχρηστικά, για τον 
σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν ειδικότερα τα ανοικτά κυρίως αγγεία, όπως οι φιάλες και τα 
µόνωτα και άωτα κύπελλα, τα πινάκια, οι αρύταινες και τα κουτάλια. Αξίζει να σηµειωθεί 
πάντως, το ενδεχόµενο ύπαρξης και κάποιας πιο «εκκεντρικής» τροφοκαταναλωτικής σκευής, 
όπως τα βαρκόσχηµα σκεύη από το ∆ισπηλιό, που υποστηρίχθηκε ότι προορίζονταν για την 
ειδική όπτηση ή/και την κατανάλωση ψαριών. Μια µεγάλη, εξάλλου, ποικιλία σκευών από 
υλικά που δεν σώθηκαν θα πρέπει επίσης να χρησιµοποιήθηκε ευρέως. Το µεγάλο µέγεθος που 
έχουν συχνά τα σχετικά χρηστικά αγγεία συνδέθηκε µε την πιθανή όπτηση τροφής για πολλά 
ατόµα, που ίσως έτρωγαν και µαζί. Οι µελέτες για τις µεταβολές του µεγέθους των αγγείων 
αυτών στις διαφορετικές φάσεις κατοίκησης µιας νεολιθικής εγκατάστασης, είναι δυστυχώς 
λιγοστές και δεν επιτρέπουν τη διατύπωση ασφαλών υποθέσεων για ενδεχόµενες µεταβολές και 
στον αριθµό των ατόµων που ίσως συνέτρωγαν. 

Στη συντριπτική πλειονότητα των γνωστών κοινωνιών, η παρασκευή και όπτηση της 
καθηµερινής τροφής του νοικοκυριού αποτελεί γυναικεία υπόθεση. Μέσα από µια διαδικασία 
µάθησης που ξεκινά από µικρή ηλικία, η µαγειρική γνώση και εµπειρία µεταβιβάζεται συνήθως 
από τη µητέρα στην κόρη. ∆εν πρέπει όµως να αποκλειστεί η συµµετοχή και των ανδρών στις 
τροφοπαρασκευαστικές δραστηριότητες. Εθνογραφικά παραδείγµατα δείχνουν ότι οι άνδρες 
συνεργάζονται µε τις γυναίκες ή αναλαµβάνουν εξ ολοκλήρου εργασίες όπως το γδάρσιµο, ο 
τεµαχισµός του κρέατος κ.λπ. Όπως και αν έχει, ερωτήµατα σχετικά µε τον κατά φύλο 
καταµερισµό των τροφοπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων, τον βαθµό συνεργασίας των µελών 
της κοινότητας, ή τον αριθµό και το είδος των καθηµερινών και τελετουργικών γευµάτων στο 
νεολιθικό Αιγαίο δεν είναι ακόµη δυνατόν να προσεγγισθούν συστηµατικά. 

Με ανάλογο τρόπο, δύσκολη είναι και η διατύπωση υποθέσεων σχετικών µε τη χρήση 
του εσωτερικού και του εξωτερικού κατοικιακού χώρου για τις τροφοπαρασκευαστικές 
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δραστηριότητες. Η σύγχρονη αντίληψη για αυτές τονίζει βέβαια τη σηµασία του εσωτερικού. Η 
ύπαρξη, όµως, εστιών, φούρνων και µιας µεγάλης ποικιλίας κινητών ευρηµάτων σε υπαίθριους 
χώρους δείχνει πως αυτοί ήταν σαφέστατα λειτουργικοί στο νεολιθικό Αιγαίο. Ίσως, τελικά, η 
νεολιθική πραγµατικότητα να µην απείχε πολύ από τις ελληνικές παραδοσιακές πρακτικές, όπου 
ο ρόλος της αυλής είναι ουσιώδης και το στεγασµένο τµήµα της οικίας χρησιµοποιείται κυρίως 
για τον ύπνο και τη φύλαξη της οικοσκευής. 

Η προετοιµασία και η κατανάλωση της τροφής δεν είναι σηµαντική µόνο για την 
βιολογική αλλά και για την κοινωνική επιβίωση των ανθρώπων και των κοινοτήτων τους. Οι 
διατροφικοί κώδικες των µελών κάθε κοικοκυριού και κάθε οµάδας είναι δυναµικοί, στο υλικό, 
συµβολικό και εν γένει πολιτισµικό επίπεδο. ∆υστυχώς, οι αιγαιακές νεολιθικές 
«θεσµοθετήσεις» και αντιλήψεις για τον ουσιώδη τοµέα της διατροφής δεν είναι καθόλου 
εύκολο να ανιχνευθούν µέσα από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα –και, πάντως, δεν έχουν καν 
αρχίσει ακόµη να απασχολούν σοβαρά τη συναφή επιστηµονική έρευνα. 

Ως ένα βαθµό, αυτό είναι φυσικό, δεδοµένου του εξαιρετικά περιορισµένου και 
αποσπασµατικού χαρακτήρα των διαθέσιµων πληροφοριών. Αποτελεί, ωστόσο, ίσως και το 
αποτέλεσµα µιας κατεύθυνσης της αρχαιολογικής συλλογιστικής, που συχνά επικεντρώνεται σε 
τµηµατικές εικόνες της πραγµατικότητας του παρελθόντος, παραµελώντας ουσιαστικά τις όποιες 
δυνατές συνολικότερες συνθέσεις για τους ανθρώπους, τις οµάδες και την καθηµερινότητά τους. 
Σε µερικές τέτοιες συνολικές εικόνες οδηγούν οι ανασκαφικές συνάφειες, εάν εξεταστούν 
συστηµατικά και «ξαναδιαβαστούν» υποµονετικά, µε διεπιστηµονικά διευρυµένους 
προβληµατισµούς και, εποµένως, µε περισσότερο ευαισθητοποιηµένες ερµηνευτικές προοπτικές. 

 
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, για τα διατροφικά είδη και τους τρόπους 

επεξεργασίας, µεταποίησης, όπτησης και κατανάλωσης της τροφής στο νεολιθικό Αιγαίο, 
επιχειρήθηκε, απλώς, ένα ξεκίνηµα µιας τέτοιας προσέγγισης που µπορεί, ελπίζω, να  
αποτελέσει ένα έναυσµα για τη διεξοδικότερη και πληρέστερη έρευνα και µελέτη αυτού του 
τόσο κρίσιµου για την κατανόηση των αιγαιακών νεολιθικών κοινοτήτων θέµατος. 
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              Χάρτης 1. Χρονολογικό διάγραµµα της Νεολιθικής περιόδου στον ελλαδικό χώρο και στις όµορες περιοχές (Γαλλής 1996α, 28-29, εικ. 3). 
 

 
 
 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
& ΝΟΤΙΑ 
ΕΛΛΑ∆Α 

∆ΥΤΙΚΗ 
ΕΛΛΑ∆Α 
ΙΟΝΙΟ 

ΚΡΗΤΗ ΝΟΤΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ 

ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ ΒΟΡΕΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ 

∆ΥΤΙΚΗ 
Μ. ΑΣΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛ. 
ΘΡΑΚΗ 

∆ΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
∆ΥΤ. ΘΡΑΚΗ 

ΒΟΡΕΙΑ 
ΘΡΑΚΗ 

ΝΟΤΙΑ 
ΑΛΒΑΝΙΑ 

ΝΟΤΙΑ ΠΡΩΗΝ 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ 
4500 – 3200 π.Χ. 

Ραχµάνι Αττική-
Κεφάλα 
∆ιρός 

Αττική-
Κεφάλα 

Πύργος 
Φαιστός 

Νεότερη 
Αιγαιακή 
Νεολιθική 
4 (ΝΑΝ4) 

Αττική-
Κεφάλα 

Πολιόχνη 
Ι 
Εµποριό 
VI-VII 

Kum Tepe 
Ib & Ia 

Μάνδαλο Ι-ΙΙ Κριτσανά 
(Νεότερη 
Νεολιθική) 

Σιταγροί ΙΙΙΒ-
C 

Karanovo VI 
Kodzadermen 

Maliq Iia-b Bubanj Hum Ia, 
Vinča C2/D 

ΝΕΟΤΕΡΗ 
ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ 
(ΝΝΙΙ) 
(∆ΙΜΗΝΙΑΚΕΣ 
ΦΑΣΕΙΣ) 
4800 – 4500 π.Χ. 

Κλασικό 
∆ιµήνι 
Οτζάκι 
Αγία Σοφία 

Γωνιά, 
Κωρύκειον 
Άντρον, ∆ιρός 

Άγιος 
Νικόλαος 

Κνωσός 
Ι & ΙΙ 

Νεότερη 
Αιγαιακή 
Νεολιθική 
3 (ΝΑΝ3) 
Νεότερη 
Αιγαιακή 
Νεολιθική 
2 (ΝΑΝ2) 

Πάρος, 
Νάξος 
Σπήλαιο Ζα, 
Γκρόττα 
Σάλιαγκος 

Εµποριό 
VIII 

IIipinar V Νεότερη 
Νεολιθική 
(∆ιµηνιακές 
φάσεις) 

Όλυνθος 3, 
Βασιλικά IV. 
Όλυνθος 2, 
Βασιλικά ΙΙΙ. 
Όλυνθος Ι 

Ντικιλί Τας ΙΙC 
(Γαληψός) 
Ντικιλί Τας ΙΙΒ 
Παραδηµή IV 
Σιταγροί ΙΙΙΑ 
Ντικιλί Τας ΙΙΑ 

Karanovo V 
Marica 

Maliq I - 
Kamnik 

Vinča C1 

ΝΕΟΤΕΡΗ 
ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ 
(ΝΝΙ) 
(ΠΡΟ∆ΙΜΗΝΙΑΚΕΣ 
ΦΑΣΕΙΣ) 
5300 – 4800 π.Χ. 

Αράπη 
Τσαγγλί-
Λάρισσα 

Αµαυρόχρωµη 
κεραµεική 
(matt-
painted), 
Σπηλιά 
Κίτσου, 
Ελάτεια 

Χοιροσπηλιά Κνωσός 
ΙΙΙ & ΙV 

Νεότερη 
Αιγαιακή 
Νεολιθική 
1 (ΝΑΝ1) 

Σάλιαγκος Εµποριό 
IX-X 
Άγιος 
Γάλας 
«Κάτω 
Σπήλαιο» 
ΙΙ 

IIipinar VI-
VII 
Yarimburgaz 
2-3 

Νεότερη 
Νεολιθική 
(Προδιµηνιακές 
φάσεις) 

Βασιλικά Ι-ΙΙ Παραδηµή ΙΙΙ 
Σιταγροί ΙΙ 
Ντικιλί Τας Ι 
Σιταγροί Ι 
Παραδηµή Ι-ΙΙ 

Karanovo IV 
Kalojanovec 
Karanovo III 
(Vaselinovo) 

Dunavec 
Cakran 

Vinča B 
Porodin II 
Vinča A, Anza IV 

ΜΕΣΗ 
ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ 
5800 – 5300 π.Χ. 

Ζάρκος 
(Πρωτογκρίζα 
κεραµεική) 
Σέσκλο Ι-ΙΙΙ 

Χαιρώνεια 
Urfrirnis 

Χοιροσπηλιά Κνωσός 
V-VII 

Αρχαιότερη 
Αιγαιακή 
Νεολιθική 
ΙΙ 

 Άγιος 
Γάλας 
«Κάτω 
Σπήλαιο» 
Ι, Άγιος 
Πέτρος 

IIipinar 
VIII-IX 
Yarimburgaz 
4-5 
Haŋilar I-V 

Σέρβια: 
Μέση 
Νεολιθική 

  Karanovo II Vashtemi-
Podgorie 

Starčevo, Anza I-III 
Porodin I 

ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ 
ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ 
6500 – 5800 π.Χ. 

Προσέσκλο 
Πρωτοσέσκλο 

Rainbow 
ware, Φράγχθι 

Σιδάρι 
(cardium-
impresso) 

Κνωσός 
VIII - IX 

Αρχαιότερη 
Αιγαιακή 
Νεολιθική Ι 

 Άγιος 
Πέτρος 
Σπήλαιο 
Κύκλωπα, 
Γιούρα 

IIipinar X 
Haŋilar VI-
IX 

Πρωτοσέσκλο 
(Σέρβια V) 

  Karanovo I Cardium-
Impresso 

 

ΑΚΕΡΑΜΕΙΚΗ 
6800 – 6500 π.Χ. 

Άργισσα Φράγχθι  Κνωσός 
Χ 

  Σπήλαιο 
Κύκλωπα, 
Γιούρα 

       



1  Μάκρη 47  Λάρισα 93  Σπ. Γερανίου 
2  Προσκυνητές 48  Σουφλί Μαγούλα 94  Κατσαµπάς 
3  Παραδηµή 49  Άγιος Πέτρος 95  Κνωσός 
4  Παράδεισος 50  Σπ. Κύκλωπα 96  Σπ. Μιαµού 
5  Ντικιλί-Τας 51  Πολιόχνη 97  Φουρνή 
6  Πολύστυλο 52  Χοιροσπηλιά 98  Μαγκασάς 
7  Σιταγροί 53  Αστακός 99  Σπ. Πελεκητών 
8  Αρκαδικό 54  Κοκκινοσπηλιά 
9  ∆ήµητρα 55  Ελάτεια 

10  Ασπροβάλτα 56  Αγία Μαρίνα 
11  Προµαχώνας 57  Χαιρώνεια 
12  Λητή 58  Εύτρηση 
13  Σταυρούπολη 59  Πύργος 
14  Θέρµη 60  Σπ. Σαρακηνού 
15  Βασιλικά 61  Θεολόγος 
16  Όλυνθος 62  Σπ. Σκοτεινής 
17  Μάνδαλο 63  Ερέτρια 
18  ∆ροσιά 64  Σπ. Πανός 
19  Πολυπλάτανο 65  Νέα Μάκρη 
20  Γιαννιτσά 66  Αθήνα 
21  Νέα Νικοµήδεια 67  Παλαιά Κοκκινιά 
22  Αρχοντικό 68  Πούσι-Καλογέρι 
23  Μακρύγιαλος 69  Σπ. Κίτσου 
24  ∆ισπηλιό 70  Θορικός 
25  Κίτρινη Λίµνη 71  Κεφάλα 
26  Σέρβια 72  Άγιος Γάλας 
27  ∆ολιανά 73  Εµποριό 
28  Σιδάρη 74  Τηγάνι 
29  Καστρίτσα 75  Φτελιά 
30  Μαγουλίτσα 76  Σάλιαγκος 
31  Σπ. Θεόπετρας 77  Σπ. Ζα 
32  Ζάρκος 78  Παρθένι 
33  Πρόδοµος 79  Γυαλί 
34  Τζάνη 80  Κάστρο Αλιµνιάς 
35  Αχίλλειο 81  Καλυθιές 
36  Τσαγγλί 82  Λαφτήρα 
37  Σέσκλο 83  Αρχάγγελος 
38  ∆ιµήνι 84  Ακράτα 
39  Πευκάκια 85  Καστριά 
40  Πλατύκαµπος 86  Κόρινθος 
41  Γεντίκι 87  Νεµέα 
42  Νεσσωνίς 88  Τίρυνθα 
43  Ραχµάνι 89  Λέρνα 
44  Αράπη 90  Φράγχθι 
45  Οτζάκι 91  Α΄ Κουβελέικη 
46  Άργισα 92  Αλεπότρυπα 
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ΕΙΚΟΝΕΣ 
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Εικ. 1. Σχηµατική αναπα- 
ράσταση προϊστορικού 
δρεπανιού (Ehrenberg (1989) 
1992, 58, εικ. 13). 
 
 

 
 

 
 

Εικ. 18. Θαλάσσια όστρεα από το σπήλαιο του Κύκλωπα, το σπήλαιο 
Αλεπότρυπα και τη νησίδα Σάλιαγκος (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 234, πίν. 53).

Εικ. 15. Λίθινα οµοιώµατα ψαριών από τη Θεσσαλία (Κυπαρίσση-
Αποστολίκα 2001, 42, πίν. 3:36-38). 
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Εικ. 20. Σπόροι και ραχίδια δηµητριακών, σπόροι 
κράνου, αγριοτσικουδιάς και σαµπούκου της 
Νεολιθικής περιόδου από τα Γιαννιτσά (Βαλαµώτη 
1992, 184, εικ. 1). 

Εικ. 21. Απανθρακωµένα σύκα της ΝΝ από το ∆ιµήνι 
(Χουρµουζιάδης 1995, 179, εικ. 2). 
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Εικ. 23. Κράνο (Dalby 2000, 74, εικ. 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Εικ. 25. Πρόχους της ΝΝ από το Καστέλλι Φουρνής 
(Παπαθανασόπουλος 1996δ, 284, πίν. 165). 

Εικ. 24. Πηγάδι 8-Α της ΜΝ στη Νέα Μάκρη 
(Παντελίδου-Γκόφα 1991, εικ. 100). 
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       Εικ. 27. Τεχνικές καλαθοπλεκτικής από το σπήλαιο Σκοτεινή (Σάµψων 1993, σχ. 256, 257). 
 

 
 
Εικ. 28. Ξύλινο γουδί από την Α. Ασία (Leroi 
-Gourhan (1945) 1973, εικ. 861). 

Εικ. 29. Λεπίδες από οψιανό και πυριτόλιθο της ΑΝ από 
τον Πρόδροµο (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 236, πίν. 55). 
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Εικ. 30. Οστέινα εργαλεία της ΝΝ από τα 
∆ωδεκάνησα (Σάµψων 1987, πίν. 63). 
 

 
 

 
Εικ. 35. Σπάτουλα της 6ης-4ης χιλιετίας π.Χ. από το Σέσκλο (Παπαθανασόπουλος 1981, 54, εικ. 4:4). 
 

Εικ. 32. Αναπαράσταση καθαρισµού ψαριών (Tinè & 
Traverso 2001, 65). 

Εικ. 34. Τριβείο και τριπτήρας µε ίχνη ερυθρού χρώµατος από το σπήλαιο Θεόπετρας 
(Παπαθανασόπουλος 1996δ, 215, πίν. 15 & 16). 
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Εικ. 36. Οστέινη σπάτουλα της ΜΝ από το Σέσκλο (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 242, πίν. 69:δ). 
 

     
      Εικ. 37. Πλάθανο (Τσούντας 1908, εικ. 257). 
 

                     
                         Εικ. 38. Κεφάλι ροπάλου («κρανιοθραύστης») της ΤΝ από την Αλεπότρυπα  
                        (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 226, πίν. 40). 
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Εικ. 39.  Κεφαλές ροπάλων της ΝΝ από το ∆ιµήνι (Παπαθανασόπουλος 
1996δ, 240, πίν. 65:β,γ). 

Εικ. 40. Πελέκεις από το ∆ιµήνι και το Σέσκλο. 
ΑΝ-ΝΝ περίοδος (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 
238, πίν. 62). 

Εικ. 43. Όστρακο ηθµού από τη φάση IVa στο 
Αχίλλειο (Winn & Shimabuku 1989δ, 128, εικ. 5:61).
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Εικ. 44. Σαρακατσάνικη λεκάνη για το ζύµωµα του ψωµιού (Καββαδίας 1991, 39, εικ. 6). 
 
 
 

 
Εικ. 45. Ειδώλιο γυναικείας µορφής της ΑΝ από 
τον Πρόδροµο (Χουρµουζιάδης 1973α, πίν. 81). 
                  

Εικ. 47. Τυροβόλι από τη Μυτιλήνη. 
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Εικ. 48. Τοµές και όψεις αγγείων τύπου cheese pot από τη Φτελιά (Sampson 2002, 62, εικ. 56-59). 
                

                            
                 Eικ. 49. Πιθανή αναπαράσταση αγγείου τύπου cheese pot (Sampson 1988α, πίν. 68γ). 
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Εικ. 50. Τοµές και όψεις αγγείων τύπου cheese pot από τη Φτελιά (Sampson 2002, 65, εικ. 62).. 
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Εικ. 51. Αγγείο τύπου “réchaud” από τη Φτελιά στη Μύκονο (Sampson 2002, 71, εικ. 63). 

Εικ. 52. Καρποδόχη της ΝΝ από το Σπήλαιο Σκοτεινή (Σάµψων 1993, σχ. 
56:2). 
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                            Εικ. 53. «Βούρτσα» και «βουρτσόξυλο» για παρασκευή βουτύρου  
                            (Καββαδίας .1991, εικ. 20). 
 
 

               
             Εικ. 55. Σχηµατική απεικόνιση ταφής µε πυρά–εστία στο ίδιο επίπεδο από την Αλεπότρυπα 
             (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 175, εικ. 46). 
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Εικ. 56. Εστία µε λίθινο περιθώριο (άνω) και αναπαρά- 
στασή της (κάτω) (Παντελίδου-Γκόφα 1997, 51, εικ. 38-
39). 

Εικ. 58. Σχηµατική αναπαράσταση των τεσσάρων 
τρόπων δοµής τροφοπαρασκευαστικών κατασκευών 
(Χουρµουζιάδης 1979, 129, εικ. 8). 

Εικ. 57. Ιπνός από τη Θεσσαλία (Τσούντας 1908, 54, εικ. 10). 
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Εικ. 59. Υπαίθριος χώρος ή  «φρεντζάτο» (Καββαδίας 
1991, 78, εικ. 59). Εικ. 62. Η Οικία Α µε εστία στο κέντρο από 

τη Φάση ΙΙΙΑ-Β στην Κνωσό (Evans 1964, 
154, εικ. 16). 

Εικ. 60. Εστία στο εσωτερικό σαρακατσάνικης καλύβας (Καββαδίας 1991, 83, εικ. 64). 
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Εικ. 64. Σχέδιο του “Hole – mouth pot” της Φάσης ΙΙΙ στην Κνωσό 
(Evans 1964, 201, εικ. 42). 

Εικ. 65. Κτιστή εστία για στήριξη οβελού της ΜΝ από τη Νέα Μάκρη 
και αναπαράστασή της (Παντελίδου-Γκόφα 1997, 52, εικ. 40, 41). 
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Εικ. 71. Εστίες και φούρνοι της Φάσης IVα στο Αχίλλειο 
(Winn & Shimabuku 1989γ, 60, εικ. 4:39). 

Εικ. 70. Πόρπη ζώνης της 
ΑΚΝ από τη Θεσσαλία 
(Θεοχάρης 1993, 38, εικ. 
2α). 

Εικ. 69. Κέρατο 
ζώου για ανάρτηση 
σκεύους από την Α. 
Σιβηρία (Leroi-
Gourhan (1945) 
1973, εικ. 881). 

Εικ. 67. Μαγειρικό σκεύος που φέρει αποφύσεις µε κάθετες οπές από τη 
Φάση Ια στο Αχίλλειο(Winn & Shimabuku 1989δ, 102, εικ. 5.35/1). 
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Εικ. 72. Αναπαράσταση φούρνων σύµφωνα µε δεδοµένα από το Αχίλλειο και τη Νέα 
Νικοµήδεια (Pèrles 2001, 195, εικ. 9:7). 

Εικ. 74. Φούρνος στο παραδοσιακό 
Αχίλλειο (Shimabuku & Winn 1989, 73, 
εικ. 4:49). 

Εικ. 76. Σαρακατσάνικος φούρνος (Καββαδίας 
1991, 80, εικ. 60). 
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Εικ. 77. Πόνιτσα από τη Σαρακηνή (Ευστρατίου 2002, 332, σχ. 24). 

Εικ. 78. Λοπάδα της ΜΝ από το Σπήλαιο Γερανίου (Τζεδάκις &Martlew 1999, εικ. 45). 
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Εικ. 79. Οδοντολογικό υλικό µε τερηδόνες και αποτριβές από τις 
Καλυθιές στη Ρόδο (Σάµψων 1987, πίν. 66). 

Εικ. 80. Οµοίωµα τραπεζιού ή καθίσµατος από τη Θεσσαλία (Κυπαρίσση-Αποστολίκα 
2001, πίν. 4:79). 

Εικ. 81. Ξύλινος σοφράς (Καββαδίας 1991, 37, εικ. 2). 
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     Εικ. 82. Κυριότερα σχήµατα ανοικτών αγγείων από τις Καλυθιές στη Ρόδο (Σάµψων 1987, σχ. 32). 
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Εικ. 85. Φιάλες της ΤΝ από τα ∆ολιανά 
(Παπαθανασόπουλος 1996δ, 252, πίν. 92, 93, 
94). 

Εικ. 83. Γραπτή φιάλη της ΝΝ από το ∆ιµήνι 
(Παπαθανασόπουλος 1981, 78, εικ. 23). 

Εικ. 84. Λεκανίδα της ΜΝ από το Τσαγγλί 
(Παπαθανασόπουλος 1996δ, 259, πίν. 107). 

Εικ. 87 και 88. Πήλινα κουτάλια από το νεολιθικό Αχίλλειο (Gimbutas 1989, 210, 211 εικ. 7:70, 71). 
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Εικ. 89. Απεικόνιση γυναίκας κυνηγού (Mimbres Collection, New Mexico. Gero 
& Conkey (1991) 1992, εικ. Εξώφυλλου). 

Εικ. 90. Καρποδόχες της ΜΝ από τη ∆ανία (Sørensen 2000, 114, εικ. 6.3α). 
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Εικ. 91, 92. Καρποδόχες της ΝΝ από το Σάλιαγκο (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 276, 277, πίν. 143, 
144). 

Εικ. 93. Τµήµα πιθοειδούς αγγείου µε ανάγλυφη παράσταση από το σπήλαιο 
Σκοτεινή της ΝΝ (Παπαθανασόπουλος 1996δ, 270, πίν. 131). 
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Εικ. 95, 96. Πήλινοι κρατευτές της ΝΝ από το Σέσκλο (∆ηµακοπούλου 1998, 89, εικ. 153, 
Τσούντας 1908, πίν. 30). 


