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H αρχαιολογία σήμερα είναι ένα σύνθετο διεπιστημονικό πεδίο μελέτης και 

έρευνας, όπου εμπλέκονται και συνδυάζονται επιστήμες και γνώσεις από ποικίλους 

τομείς. Ο σκοπός είναι πάντα ένας, η αναδίφηση του παρελθόντος, η ψηλάφηση της 

χαμένης μνήμης, όλων αυτών των ανώνυμων και άγνωστων ανθρώπινων ζωών, που 

πέρασαν και ίσως χάθηκαν, αλλά ίσως και όχι. 

Ο άνθρωπος στην ζωή και στον θάνατο συνοδεύεται από πληθώρα 

οργανισμών, που ζουν και πεθαίνουν επίσης. Τα κατάλοιπά τους είναι πολύ 

σημαντικά για τον σημερινό αρχαιολόγο προκειμένου μελετώντας τα να καταλάβει 

και να ερμηνεύσει καλύτερα το σύνθετο πλέγμα των σχέσεων μεταξύ ανθρώπου και 

περιβάλλοντος. Τα μαλάκια, ένα από τα αρχαιότερα φύλα του ζωικού βασιλείου, με 

περισσότερα από 130.000 είδη, αποτελούν μια από τις σημαντικότερες ομάδες των 

αρχαιοπεριβαλλοντικών καταλοίπων. 

 

 Μαλάκια και αρχαιολογία 

 Τα μαλάκια χαρακτηρίζονται από το μαλακό τους σώμα, το οποίο 

προστατεύουν συνήθως με το όστρακο (Delamotte & Βαρδαλά – Θεοδώρου 1994: 

41-65). Στο φύλο αυτό περιλαμβάνονται οι ομοταξίες Απλακοφόρα, 

Μονοπλακοφόρα, Πολυπλακοφόρα, Γαστερόποδα, Σκαφόποδα, Δίθυρα και 

Κεφαλόποδα. Τα μαλάκια ζουν στην ξηρά, στα γλυκά και υφάλμυρα νερά και στη 

θάλασσα. Πολλές φορές το σχήμα, το χρώμα και η γενικότερη κατασκευή του 

οστράκου αντικατοπτρίζουν το περιβάλλον, στο οποίο ζει ένα είδος, διότι στην  

ανάπτυξη και στη διαμόρφωση του οστράκου και στην ποικιλία των χρωμάτων 

επιδρά άμεσα το περιβάλλον (η τροφή, το φως, η αλατότητα, η θερμοκρασία, η 

περιεκτικότητα σε άλατα, το βάθος και το υπόστρωμα). Την κατανομή των 

οργανισμών και την εγκατάσταση ή εξαφάνιση μιας βιοκοινωνίας καθορίζουν το 

υπόστρωμα, η θερμοκρασία, η αλατότητα, το οξυγόνο, τα ρεύματα, η ένταση του 

φωτός και η ύπαρξη τροφής.  

Σε πολλά μέρη του κόσμου, ανάμεσα τους και στην Ελλάδα, ήδη από την 

Παλαιολιθική εποχή, η σάρκα των μαλακίων αποτέλεσε γαστρονομική απόλαυση, 

ενώ εξαιτίας της φύσης του υλικού, του σχήματος και του χρώματος του οστράκου 

τους χρησιμοποιήθηκαν ως πρώτη ύλη για την κατασκευή τεχνέργων. Για 

κατανάλωση προτιμούνται στον ελλαδικό χώρο τα ακόλουθα είδη (Καραλή 2002α:  

759) Patella, Monodonta, Cardium (κοινά και προσιτά είδη ρηχών νερών) μαζί με  τα 

χερσαία σαλιγκάρια και σε μικρότερο βαθμό τα Cerithium, Mytilus, Murex, Conus, 

Glycimeris και Ostrea (Καραλή 2002α: 750), ενώ για την κατασκευή τεχνέργων 

κυρίως τα  Cardium, Dentalium, Glycimeris, Spondylus αλλά και τα Cerithium, 

Columbella, Conus, Cypraea, Haliotis, Murex, Monodonta, Cyclope, Patella και Unio 

(Καραλή 2002α: 760).  

Αν και μαλάκια ανευρίσκονταν ήδη από τις πρώτες ανασκαφές, η σημασία 

της συμβολής τους στη μελέτη της προϊστορικής εποχής έγινε καταφανής από τα τέλη 
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της δεκαετίας του 1960, μόλις πρόσφατα όμως  προσέλκυσαν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

της αρχαιολογίας και αποτέλεσαν αντικείμενο συστηματικής έρευνας. Η μελέτη τους 

αποσκοπεί στην εξαγωγή πληροφοριών για το κλίμα, τη γεωμορφολογία, τη χλωρίδα 

και την πανίδα της περιοχής στην οποία ζει και δραστηριοποιείται ο άνθρωπος, με 

βάση το είδος. Το κάθε είδος δηλώνει συγκεκριμένο βιότοπο, θερμοκρασία, σύνθεση 

υδάτων, ρεύματα, βάθος και μορφολογία πυθμένα ή εδαφική σύνθεση. Εκτός από την 

μορφολογική ανάλυση περισσότερες πληροφορίες παρέχονται και από τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων των ισοτόπων του άνθρακα από τα κελύφη. Για 

παράδειγμα τα Cardium ( καρδίτης ) είναι χαρακτηριστικά δελταϊκών αποθέσεων και 

αμμωδών ακτών. Παρέχονται επίσης στοιχεία για ποικίλες όψεις της οικονομίας, 

όπως για την διατροφή, τους διάφορους λόγους   επιλογής  συγκεκριμένων ειδών, την  

σημασία τους σε σχέση με τις άλλες διατροφικές πηγές σε διαφορετικές φάσεις και 

εποχές. Γι΄ αυτό σε περιόδους  όπου υπάρχει αφθονία τροφής μειώνεται η 

κατανάλωσή τους ή παρατηρείται προτίμηση σε συγκεκριμένα είδη.  

Προκύπτουν όμως και πληροφορίες για τον εργαλειακό εξοπλισμό και την  

τεχνολογική εξέλιξη, μέσω των μεθόδων αλίευσης και κατανάλωσής τους. Αυτό 

γίνεται φανερό από τα ίχνη και τον θρυμματισμό του οστρέου. Ακόμη πιο ορατοί 

είναι οι τρόποι κατεργασίας στα  τέχνεργα από  όστρεο μαλακίων. Είναι ιδιαίτερα 

συγκινητική η διαχρονικότητα των τρόπων κατεργασίας καθώς και των τύπων. 

Αναφορικά με την κοινωνική δομή, τις καθημερινές ενασχολήσεις, τις μετακινήσεις, 

μεσω των ταπεινών αυτών καταλοίπων είναι δυνατόν να εντοπισθούν ανταλλαγές και  

επαφές, ο πολιτισμός γενικότερα.  Ενδεικτικά ας αναφερθούν οι περίφημοι «δρόμοι 

του σπονδύλου» σε αναλογία με τους «δρόμους του μεταξιού».  

Από τον τρόπο κατανάλωσής των μαλακίων : ωμά, βρασμένα ή ψημένα και 

τις εξακριβωμένες ή πιθανές χρήσεις τους, είναι κάποτε εφικτό να προσεγγίσουμε  τα 

έθιμα, αλλά ακόμη και τις  αντιλήψεις  της εποχής και του πνευματικού κόσμου των 

εκάστοτε παρελθοντικών πληθυσμών  (Καραλή 1986: 58). Φαίνεται ότι η 

κατανάλωσή τους γινόταν ακόμη και σε νεκρόδειπνα, σε θυσίες, σπονδές κ.ά. Η 

χρήση τους  και ως κοσμητικά αντικείμενα διαφωτίζει πολλές κρυφές και άγνωστες 

πτυχές της προσωπικότητας και της ζωής .Η κόσμηση, η οποία ποικίλλει και 

εξαρτάται από τη θέση του ατόμου στην ιεραρχία, την οικονομική του θέση, τη φυλή, 

την ηλικία, το φύλο του και την προσωπικότητά του,  παρέχει ενδείξεις για ποικιλία 

τομέων, όπως  για τις αισθητικές αξίες, τις δοξασίες και το γενικότερο πολιτισμικό  

πλαίσιο (Καραλή 2002α: 745, 750˙ Καραλή 1986: 57-59˙ Καραλή 2002β: 372˙ 

Powell 1996: 37). Έτσι πιστεύεται ότι οι κυπραίες (Luria) συνάδουν με τις γυναίκες, 

ενώ τα (Dentalium) με τα παιδιά και τους άντρες. Τέλος, τα μαλάκια χρησιμεύουν και 

στη χρονολόγηση με φυσικοχημικές μεθόδους (Καραλή 2002α: 746).. 

Για τους παραπάνω λόγους ο εντοπισμός, η αναγνώριση  και η μελέτη των 

οστρέων σε συνδυασμό της φυσιογνωστικής επιστήμης με την αρχαιολογία 

συμβάλλουν στην καλύτερη ερμηνεία και κατανόηση των θέσεων και κατ’ επέκταση 

του περιβάλλοντος και της ζωής του ανθρώπου στην κάθε αρχαιολογική θέση 

(Καραλή 2002β: 372˙ Καραλή 1992: 57˙ Karali – Yannacopoulos 1991-1992: 52, 55). 

 

  Τα όστρεα 

Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες εξάγονται από τη μελέτη των καταλοίπων των 

μαλακίων και των πάσης φύσεως τεχνέργων τα οποία σχετίζονται με αυτά. Η μαλακή 

σάρκα των οργανισμών αυτών, όπως είναι φυσικό δεν διατηρείται, αυτό που 

διασώζεται είναι το περιόστρακο, το «όστρεο». Από την σύνταξη των πρώτων 

μελετών ο  όρος «όστρεο» συμβατικά προτάθηκε και  επελέγη, από την συγγραφέα 

του άρθρου, για την ορθότερη περιγραφή των αρχαιομαλακολογικών καταλοίπων Τα  
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όστρεα παρουσιάζουν  ανθεκτικότητα στο χρόνο. Η διατήρηση τους εξαρτάται από 

τις ταφονομικές συνθήκες, την ανθρώπινη δραστηριότητα και τη χρήση τους (Powell 

1996: 37, 39). Στις επιχώσεις διατηρούνται θυρίδες και τμήματα του κελύφους, 

βελόνες αχινών και δαγκάνες. Η ποσότητα όμως δεν είναι πραγματική, αλλά μόνον 

αντιπροσωπευτική των ειδών. Συνήθως, μερικά παχύτερα και σκληρότερα όστρεα 

εξαιτίας της ανθεκτικότητας τους, υπεραντιπροσωπεύονται ανάμεσα στο 

αρχαιολογικό υλικό διαστρέφοντας την πραγματική τους αξία, αν και κάποιες άλλες 

κατηγορίες υποαντιπροσωπεύονται λόγω διατήρησης ,όπως για παράδειγμα οι 

σουπιές. Η παρουσία τους όμως σε μια αρχαιολογική θέση και μάλιστα ανάμεσα σε 

τροφικά κατάλοιπα οφείλεται στην ανθρώπινη δράση και σπάνια είναι αποτέλεσμα 

ζωικής δράσης όπως συμβαίνει κάποτε με τα σφαιρίδια που εξεμούν τα πτηνά, που 

τρέφονται με μαλάκια  (Powell 1996: 36˙ Καραλή  2002β: 372). 

 

 

 

Συλλογή και μελέτη οστρέων  

Το μαλακολογικό υλικό συλλέγεται κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, με 

κοσκίνισμα και επίπλευση. Ο  όγκος του εξαρτάται από τις πρακτικές συλλογής. Η 

συστηματική περισυλλογή όλου του υλικού επιτρέπει την ποσοτική και στατιστική 

μελέτη του. Το υλικό αυτό συνοδεύεται από ενδείξεις του τρόπου περισυλλογής, των 

στρωματογραφικών δεδομένων και του ανασκαφικού περιβάλλοντος από το οποίο 

προέρχεται. Ακολουθεί ο καθαρισμός και η αναγνώριση των ειδών μέσω συγκρίσεων 

με συλλογές αναφοράς, αν και, επειδή αυτές αποτελούνται από σύγχρονα είδη, δεν 

συνιστούν πάντα ασφαλή οδηγό παραλληλισμών. Στη συνέχεια καθορίζεται ο 

ελάχιστος αριθμός ατόμων και καταγράφεται το μέγεθος, άρα και το βάρος, των 

ατόμων (Καραλή 2002α: 746˙ Καραλή 1986: 57˙ Powell 1996: 37, 39). Η 

μεθοδολογία συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων διαφέρει στις διάφορες 

ανασκαφές, καθιστώντας δύσκολη τη γενική εκτίμηση του υλικού, τη σωστή 

παρουσίαση στατιστικού δείγματος  και τη συνθετική αντιμετώπιση του (Καραλή 

2002β: 372˙ Καραλή 1986: 57).  

 

Τα μαλάκια τα οποία χαρακτηρίζονται ως τέχνεργα περιγράφονται και 

αναλύονται συστηματικά για τη διάκριση επιμέρους συνόλων και την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Η κατάταξη σε κατηγορίες επιτυγχάνεται με βάση το είδος του 

μαλακίου, τη μορφή και τη χρήση, ενώ ζητούμενο παραμένει πάντα η τεχνική. Έτσι, 

αρχικά διαπιστώνεται το είδος του μαλακίου και ο βαθμός της ανθρώπινης 

επέμβασης, κάτι το οποίο δυσχεραίνει η παντελής απουσία  επέμβασης και η πλήρης 

αλλοίωση της μορφής εξαιτίας της κατεργασίας. Η μελέτη των ιχνών χρήσης και 

κατεργασίας διαφωτίζουν θέματα τεχνικής και χρήσης, αν και η επερχόμενη με το 

πέρασμα του χρόνου φυσική φθορά απαλείφει κάποια ίχνη. Οι τεχνικές και τα μέσα 

κατεργασίας καθορίζονται από το πάχος και το σχήμα του κελύφους, την τελική 

επιθυμητή μορφή και το τεχνικό επίπεδο κάθε πολιτισμού. Κύριες μορφές 

επεξεργασίας είναι η διάτρηση και η σχηματοποίηση (μεμονωμένα ή σε συνδιασμό). 

Τα όστρεα χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία, μικροαντικείμενα και κοσμήματα. Η 

εργαλειακή χρήση διατήρησε προσωρινό χαρακτήρα. Πολλά μαλάκια μετά την 

κατανάλωση του οργανισμού τους χρησιμοποιούνταν ως εργαλεία χωρίς επέμβαση ή 

μόνο με ελάχιστη, περιπτώσεις δύσκολες να διακριθούν εκτός αν συνηγορεί η θέση 

εύρεσης τους (οικίες, λάκκοι αποθέσεων)). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα 

κοχλιάρια, οι σπάτουλες, τα στίλβωτρα και τα πηνία – κυλινδρικοί τριπτήρες 

(Καραλή 2002α: 748). Ακόμα, κατασκευάζονταν από μαλάκια λύχνοι, αγγεία και 
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τρομπέτες – βούκινα. Τα κοσμήματα με βάση τη μορφή διακρίνονται σε: α) περίαπτα. 

Πρόκειται για αδιαμόρφωτα διατρυπημένα όστρεα με πρόχειρες επεμβάσεις στη 

μορφή και στο σχήμα
1
 ή σε σχηματοποιημένα κατόπιν αρκετής επεξεργασίας, τα 

οποία αποτελούν το κεντρικό στοιχείο ενός περιδεραίου. Έχουν σχήμα επίμηκες, 

πεπλατυσμένο, σφαιρικό, γεωμετρικό και σπάνια ζωόμορφο και συνήθως 

κατασκευάζονται από σπόνδυλο ή Glycimeris.   

Η τυπολογική τους κατάταξη βασίζεται στο σχήμα και τη θέση της οπής 

ανάρτησης. Λόγω σπανιότητας θεωρούταν αντικείμενα πολυτελείας. Διαχωρίζονται, 

αν και δύσκολα, από τις ψήφους λόγω μεγαλύτερου μεγέθους και κεντρικής θέσης, 

όταν βρίσκονται εξαρτημένα από την άκρη ενός δεσμού. Αποτελούν συνήθη 

κοσμήματα της Νεολιθικής περιόδου (Καραλή 2002α: 749, 760, 761-762˙ Karali – 

Yannacopoulos 1991-1992: 42-47˙ Καραλή 1986: 59), β) κομβιόσχημα. Πρόκειται 

για  ελλειψοειδή, αμφίκυρτα, με ζεύγος οπών στο κέντρο αντικείμενα, τα 

περισσότερα προϊόντα κατεργασίας τμήματος της κάτω θύρας σπονδύλου.  Η 

στρογγυλοποίηση πραγματοποιούταν με λείανση και επακολουθούσε διάτρηση με 

λεπτό τρυπάνι για τη διάνοιξη λοξών οπών, συμμετρικών η μία στην άλλη. Πιθανώς  

ράβονταν πάνω στα ρούχα και γι’ αυτό αποκαλούνται συμβατικά κουμπιά. 

Συναντώνται κυρίως στη  Θεσσαλία και στη Μακεδονία, γ) πλακίδια από Pinna 

nobilis και Spondylus gaederopus, ίσως ένθετα κοσμήματα για έπιπλα ή ρούχα, δ) 

ψήφους, οι οποίες συνθέτουν τα επιμέρους στοιχεία ενός περιδεραίου. Διακρίνονται 

από τα περίαπτα εξαιτίας του μικρού συνήθως μεγέθους τους, των μεγάλων αριθμών 

στους οποίους αποκαλύπτονται και  της κεντρικής θέσης της οπής η οποία διαφέρει 

από τον άξονα ανάρτησης. Κατασκευάζονται από όστρεα διαφόρων μεγεθών με απλή 

διάτρηση ή σχηματοποίηση και διαδικασία κατασκευής όμοια με εκείνη των 

περίαπτων.  

Διακρίνονται τυπολογικά με βάση το σχήμα των πλευρών και τον τύπο της 

διάτρησης (Καραλή 2002α: 762), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη 

των ιχνών φθοράς η οποία εμφανίζεται στα άκρα της οπής, καθώς το βάρος της 

ψήφου εξαιτίας της πίεσης η οποία ασκείται από το δεσμό, προκαλεί μικρές εντομές 

στα άκρα του εσωτερικού και του εξωτερικού στομίου κάθε οπής. Διαμορφώνονται 

σε ποικίλα σχήματα (δακτυλιόσχημο, δισκοειδές, κυλινδρικό ή αμφικωνικό, 

βαρελόσχημο (Σιταγροί V και Δήμητρα), τριφυλόσχημο (Δήμητρα, τέλος φάσης ΙΙ) 

και αστερόσχημο (Σιταγροί ΙΙ)). Για την κατασκευή των δακτυλιόσχημων χαντρών 

και των δισκοειδών κοσμημάτων απαιτούνται όστρεα με επιφάνεια ελαφρά κυρτή και 

λεία.  Επιλέγονται έτσι για την κατασκευή των δακτυλιόσχημων χαντρών Cardium 

sp., Unio sp. και Spondylus sp., ενώ για τις δισκοειδείς Cardium, Unio και Spondylus. 

Για τις κυλινδρικές προτιμούσαν τα Spondylus και Dentalium.  

Αν και χάντρες διαμορφώνονται και με απλή οπή, συνήθως αφού αποσπαστεί 

με κρούση ένα θραύσμα από τη θυρίδα, διαμορφώνεται ένα ελαφρώς κυκλικό 

περίγραμμα, λειαίνεται η εσωτερική και η εξωτερική επιφάνεια σε λίθινο τριβείο με 

αδρή επιφάνεια και υγρή άμμο, διευθετείται η κυρτή επιφάνεια και πραγματοποιείται 

η διάτρηση από την εσωτερική επιφάνεια προς την εξωτερική ή και από τις δύο 

ταυτόχρονα διαμορφώνοντας αμφικωνική οπή, κάτι το οποίο συνηθίζεται στις 

δακτυλιόσχημες και στις βαρελόσχημες.  Στο τελικό, ιδιαίτερα χρονοβόρο, στάδιο 

                                                
1 Απαιτείται διάκριση των τεχνητών οπών από εκείνη την οποία ανοίγουν οι λιθοφάγοι και τα λοιπά 

σαρκοφάγα μαλάκια ή η φυσική φθορά μετά το θάνατο του οργανισμού (τέτοιου είδους οπή 

συναντάται κυρίως στο κυρτό τμήμα του άξονα, στο μέσο περίπου της θυρίδας ή στο μέσο της 

προτελευταίας έλικας των γαστερόποδων. Τα κάθετα τοιχώματα της οπής και η θέση τις διακρίνουν 

από τις ανθρωπογενείς)  (Karali – Yannacopoulos 1991-1992: 41˙ Καραλή 2002α: 762˙ Καραλή 1986: 

58-60).  
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λειαίνονταν πάλι στο τριβείο με την άμμο, ώστε να αποκτήσει κανονικό κυκλικό 

σχήμα και να γυαλίσει. Κατάλοιπα αυτής της διαδικασίας χρησιμοποιήθηκαν συχνά 

από τους κεραμείς ως ενισχυτικό του πηλού. Οι χάντρες από σπόνδυλο 

κατασκευάζονται μάλλον από την κάτω θυρίδα του. Το μέγεθός τους περιορίζεται σε 

λίγα εκατοστά (Καραλή 2002α: 763, 764˙ Karali – Yannacopoulos 1991-1992: 49-

52). Για εξοικονόμηση χρόνου και για ομοιομορφία, οι ψήφοι (χάντρες) λειαίνονταν 

όλες μαζί περασμένες σε ράβδο. Κάθε ψήφος απαιτούσε περίπου μια ώρα εργασίας, 

ενώ ένα περιδέραιο με 300 χάντρες χρειάζονταν 300 ώρες. Τα αντικείμενα αυτά 

συνεπώς είχαν ιδιαίτερη αξία ε)  ψέλια  τα οποία  κατασκευάζονταν από Spondylus 

gaederopus και σπανιότερα από  μεγάλα Glycimeris glycimeris και Triton tritonis L. 

 Τα δακτυλιόσχημα αντικείμενα / δακτύλιοι (βραχιόλια) έχουν διάμετρο κατά 

μέσο όρο εσωτερικά 6,5εκατοστά και 9εκατοστά, διαστάσεις μάλλον μικρές για 

βραχιόλια. Η ακριβής χρήση αυτών με τη μικρή διάμετρο παραμένει άγνωστη. 

Αποκαλύπτονται σε όλον το ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στη Μακεδονία κατά τη 

Νεολιθική περίοδο. Πιθανότατα υπήρξαν αντικείμενο εμπορικών ανταλλαγών με τις 

παραδουνάβιες περιοχές και την Κ. Ευρώπη. Επιλέγονταν συνήθως η λεπτότερη άνω 

θυρίδα του σπονδύλου, ενώ το τελικό σχήμα εξαρτάται από τη δομή της θυρίδας. Για 

την κατασκευή τους πρώτα απάλειφαν με τριβή τις ακανθώδεις προεξοχές και 

λείαιναν την εξωτερική επιφάνεια, ώστε, με μειωμένο πάχος, να διευκολυνθεί η 

αποκοπή του κεντρικού κώνου και να δημιουργηθεί οπή στο κέντρο. Στη συνέχεια η 

οπή διευρύνονταν με λίθινο κρουστήρα και ακολουθούσε λείανση όλης της 

επιφάνειας,  ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό κυκλικό – ελλειψοειδές σχήμα και η 

λεία λευκωπή ως καστανέρυθρη επιφάνεια του.  

Στην περίπτωση του τρίτωνα, Triton – Charonia sp. διαμορφώνονταν από την 

έλικα του. Το πάχος, όχι ενιαίο, προσεγγίζει τα 2εκατοστά και έχει διατομή περίπου 

ορθογώνια στο σημείο ένωσης/στην πλευρά του συνδέσμου των θυρίδων, ενώ στην 

αντίθετη πλευρά μικραίνει και η στεφάνη φτάνει τα 0,3 εκατοστά διαθέτοντας 

μεγαλύτερο πλάτος για την αποφυγή της θραύσης. Μερικές φορές παραμένουν ίχνη 

ερυθρού χρώματος, κατάλοιπα της αρχικής ρόδινης επιφάνειας. Σε ελάχιστα δείγματα 

διακρίνονται εγχάρακτες διακοσμητικές εγχαράξεις στην περιφέρεια (Καραλή 2002α: 

764). Η ταξινομική ανάλυση  και η διερεύνηση των εσωτερικών σχέσεων τους 

οδηγούν στη διατύπωση συμπερασμάτων. Τα οστρέινα κοσμήματα συναντώνται 

κυρίως στους παραθαλάσσιους οικισμούς. Δεν παρατηρούνται αξιοσημείωτες 

διαφορές στις τεχνικές επεξεργασίας στις διάφορες φάσεις. Οι μέθοδοι είναι απλές 

και απαιτούν περισσότερο χρόνο παρά ιδιαίτερο εξοπλισμό ή εξειδίκευση. Μόνο στη 

Νεότερη Νεολιθική η μαζικότητα και η τυποποίηση στην παραγωγή υποδεικνύουν 

την ύπαρξη ειδικών τεχνιτών (Καραλή 2002α: 747, 748, 761-762˙ Καραλή 1992: 57-

58, 59˙ Karali – Yannacopoulos 1991-1992: 52, 55).  

Τέλος, αφού με βάση την ακριβή θέση ανεύρεσης και τα λοιπά ευρήματα 

αναζητηθούν πιθανά εργαστήρια ή απλοί χώροι επεξεργασίας οστρέων, το σύνολο 

των δεδομένων οδηγεί στη διατύπωση υποθέσεων για το οικονομικό πλαίσιο, τις 

βιοτεχνικές μονάδες και τη χρονολογία.  Η ποιότητα των συμπερασμάτων εξαρτάται 

από την επιλογή των κριτηρίων ανάλυσης (Καραλή 2002α: 747). 

Στις χρήσεις θα πρέπει να επισημανθεί και η περίπτωση προσπαθειών 

παραγωγής χρωστικών και συγκεκριμένα της πολύτιμης χρωστικής της αρχαιότητος, 

της πορφύρας. Μέχρι της συγγραφής του παρόντος καμία ένδειξη δεν υπήρξε για 

κάποια παρόμοια προσπάθεια κατά την Νεολιθική περίοδο και μάλιστα στην 

συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Όμως η παραγωγή της κατά την Εποχή του 

Χαλκού αν δεν είναι επείσακτη γνώση, θα μπορούσε να προϋποθέτει μικρής 

εμβέλειας , σε οικιακό επίπεδο προσπάθειες. 
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Τα μαλάκια βρίσκονται, έστω και σε ελάχιστες ποσότητες, σχεδόν σε όλους τους 

οικισμούς της Μακεδονίας, αλλά εξειδικευμένη συλλογή και μελέτη έχει γίνει μόνο 

σε λίγες από αυτές (Καραλή 2002β: 372-373).  

 

 

 

 

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Τα  Μαλακολογικά δεδομένα 

 

Τα μαλάκια βρίσκονται, έστω και σε ελάχιστες ποσότητες, σχεδόν σε όλους τους 

οικισμούς της Μακεδονίας, αλλά εξειδικευμένη συλλογή και μελέτη έχει γίνει μόνο 

σε λίγες από αυτές (Καραλή 2002β: 372-373).  

 

Θέσεις 

 

Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης 

Στο πλαίσιο σωστικής ανασκαφής πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη έρευνα σε μια 

σειρά οικοπέδων: Ωραιοκάστρου 91, 101-103, 104, 106 και 122, Δαγκλή 12, 

Δοϊράνης 3 και 5, Β΄ πάροδος Παστέρ 15 και προξένου Κορομηλά 4. Διαπιστώθηκαν 

ποικίλες οικοδομικές φάσεις σε επιχώσεις με πάχος που κυμαίνεται  από 1,5 μέχρι 

3,80 μέτρα Χρονολογείται στο τέλος της Μέσης και στη Νεότερη Νεολιθική 

(Καραλή 2002α: 745). Η μόνιμη κατοίκηση στον οικισμό αρχίζει στη Νεολιθική 

εποχή σύμφωνα με τα διατροφικά κατάλοιπα. (Καραλή 2002α: 749). Κύριες 

δραστηριότητες είναι η  καλλιέργεια και η κτηνοτροφία αλλά δεν παραλείπεται και το 

κυνήγι, το ψάρεμα και η περισυλλογή μαλακίων (Καραλή 2002α: 750).  

Το μαλακολογικό υλικό περιλαμβάνει κατεργασμένα και ακατέργαστα όστρεα 

(Καραλή 2002α:  746). Από την ανασκαφή κατεγράφησαν 14.710 μαλάκια (14.592 

θαλάσσια και 118 χερσαία), Δίθυρα, Γαστερόποδα και Κεφαλόποδα, συχνά 

ικανοποιητικού μεγέθους, άρα και θερμιδικής αξίας. Αναγνωρίστηκαν 28 θαλάσσια 

είδη, 4 χερσαία, 1 λιμναίο – ποτάμιο και 1 Κεφαλόποδο (Καραλή 2002α: 750)  

(πίνακας Ι, γράφημα Ι). Πιο συγκεκριμένα αποκαλύφθηκαν τα εξής είδη στους 

ακόλουθους αριθμούς: Ostrea edulis L. (6.920), Cardium edule L. (5.063), Murex 

trunculus L. (158), Mytilus galloprovincialis Lamarck (22) (Καραλή 2002α: 751), 

Pinna nobilis L. (441), Mesodesma cornea Poli (3), Sepia officinalis L. (5), Donax 

trunculus L. (153) (Καραλή 2002α: 752), Glycimeris glycimeris L. (65), Ensis ensis L. 

(284), Chama gryphoides L. (6), Monodonta turbinate von Born (6) (Καραλή 2002α: 

753), Chlamys varia L. (6), Tapes decussates L. (76), Cerithium vulgatum Bruguiere 

(32) (Καραλή 2002α: 754), Callista chione L. (23), Venus verrucosa L. (11), 

Venerupis decussata L. (49), Arca noae L. (81) (Καραλή 2002α: 755), Tellina planata 

L. (348), Gibbula albida Gmelin (4), Chamelea gallina L. (2), Pecten jacobaeus L. (4) 

(Καραλή 2002α: 756), Venericardia antiquata L. (829), Unio sp. (15), Murex 

brandaris L. (2), Laevicardium oblongum (1) (Καραλή 2002α:  757), Aequipecten 

opercularis L. (1), Nassa (Cyclope) neritea L. (1), Spondylus gaederopus L. (1) 

(Καραλή 2002α: 758), Rumina decollata L. (1, χερσαίο, ζει σε ξηρές, χέρσες, 

ανοιχτές θέσεις ή σε θαμνώδεις περιοχές σε ασβεστούχα εδάφη), Helix aspersa 
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Müller (63, χερσαίο, ζει σε δάση, κήπους και γενικότερα στις ζεστές και υγρές 

περιοχές), Helix pomatia L. (33, χερσαίο, ζει σε δάση και θαμνώδεις περιοχές) και 

Helicella bolenencis Locard (1, χερσαίο, ζει σε ξηρά εδάφη) (Καραλή 2002α: 759).  

Αριθμητικά επικρατούν τα Ostrea edulis L., Cardium edule L., Venericardia 

antiquata L., Pinna nobilis L., Tellina planate L., Ensis ensis L. και Murex trunculus 

L. (Καραλή 2002α: 749). 

 Με βάση τα είδη αυτά ανασυντίθεται το παλαιοπεριβάλλον και διαπιστώνεται 

και η μορφολογία των παρακείμενων ακτών. Πρόκειται για αμμώδεις, καθώς όλα 

χαρακτηρίζουν αμμώδη περιβάλλοντα/βιοτόπους με εξαίρεση τα  Ostrea edulis, 

Chama gryphoides, Monodonta turbinata, Cerithium vulgatum, Arca noae, Gibbula 

albida, Spondylus gaederopus και Murex τα οποία απαιτούν βραχώδη υποστρώματα
2
, 

και αλλουβιακές με ελάχιστες βραχώδεις περιοχές, ενώ επιβεβαιώνεται η παρουσία 

ποτάμιων ρευμάτων καθώς και η σχετική υγρασία και το θαμνώδες της ευρύτερης 

περιοχής. Τα περιβάλλοντα αυτά παραμένουν σταθερά μέχρι το τέλος της κατοίκησης 

της θέσης υποδεικνύοντας περιβαλλοντική σταθερότητα (Καραλή 2002α: 749, 751, 

778).  

Τα μαλάκια αποτελούν σημαντικό τμήμα της διατροφής στην Μακεδονία 

(Καραλή 2002α: 749). Μάλιστα πρόκειται για τις μεγαλύτερες ποσότητες οι οποίες 

προορίζονταν για κατανάλωση στην προϊστορική Ελλάδα. Τα Δίθυρα υπερτερούν 

αριθμητικά των Γαστερόποδων (Καραλή 2002α: 751). Στη διατροφή προτιμάται το 

Ostrea edulis L. και η αχιβάδα (Cardium edule L.), όπως και στη Μεσημεριανή 

τούμπα (πίνακες Ι, ΙΙ, γραφήματα 1, 2) (Καραλή 2002α: 760).  

Τα όστρεα επίσης χρησιμοποιήθηκαν και για την κατασκευή εργαλείων, 

μικροαντικειμένων και κοσμημάτων (Καραλή 2002α: 760). Όσον αφορά τα 

κοσμήματα ψέλια κατασκευάζονται από Spondylus gaederopus και σπανιότερα από 

Glycimeris glycimeris και περίαπτα από Cardium edule, Glycimeris glycimeris, Pinna 

nobilis και σπάνια από Ostrea edulis. Παράλληλα κατασκευάζονται και 

μικροαντικείμενα, πιθανώς σκεύη αβαθή, από Glycimeris glycimeris και Spondylus 

gaederopus. Τέλος μια Patella λειασμένη πιθανότατα χρησίμευσε για λείανση 

κεραμικής (Καραλή 2002α: 765-768).  

Όσον αφορά τα κοσμήματα από όστρεο κατασκευάζαν ψέλια και περίαπτα. 

Κυριαρχούν θραύσματα βραχιολιών τριγωνικής διατομής. Ακολουθούν τα 

ελλειψοειδούς  διατομής, ενώ σε μικρότερες ποσότητες εμφανίζονται θραύσματα 

κυκλικής και τετράγωνης διατομής. Σε μερικά βραχιόλια η εξωτερική επιφάνεια είναι 

λειασμένη, ενώ σε άλλα καλύπτεται από ίζημα. Μερικά φέρουν παράλληλες αβαθείς 

αυλακώσεις κατά μήκος της επιφάνειας τους καθώς και κάποια εγκοπή στην πλαϊνή 

πλευρά. Όλα τα ψέλια σώθηκαν θραυσματικά (Καραλή 2002α: 769).  

Μικροαντικείμενα βρέθηκαν σε μεγάλη ποσότητα και ποικιλία σε συνδιασμό 

με εργαλεία. Βρέθηκαν όχι μόνο σπασμένα και ημιτελή μικροαντικείμενα από όστρεο 

αλλά και οστέινα και λίθινα εργαλεία. Ο συνδιασμός των παραπάνω οδηγεί στην 

υπόθεση της επιτόπιας κατασκευής και πιθανότατα διακίνησης κοσμημάτων από 

όστρεο και άλλα υλικά, υπόθεση που ενισχύεται με την εύρεση ψήφων, περιάπτων 

και άλλων στοιχείων από ποικίλα υλικά (λίθο, χαλκό κ.ά.) και τον συνδιασμό τους. Ο 

σπόνδυλος χρησιμοποιείται μάλλον κατ’ αποκλειστικότητα για την κατασκευή 

μικροαντικειμένων, ενώ η παρουσία του είναι μηδαμινή στα διατροφικά κατάλοιπα. 

(Καραλή 2002α: 769).  

 

                                                
2 Ωστόσο υπάρχουν και άλλα τα οποία διαβιώνουν σε μια ποικιλία υποστρωμάτων, ανάμεσα στα οποία 

και βραχώδη (Καραλή 2002α: 778). 
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Θεσσαλονίκη 

Αποκαλύφθηκε ασυνήθιστο σταυρόσχημο περίαπτο χρονολογούμενο στη Μέση 

Νεολιθική (Καραλή 2002α: 762).    

 

Θέρμη 

Στη θέση αυτή προσδιορίστηκαν 29 είδη θαλάσσιων, χερσαίων και λιμναίων 

μαλακίων. Πρόκειται για τα εξής: Arca noae L., Glycimeris pilosus L., Mytilus 

galloprovincialis Lamarck, Pinna nobilis L., Chlamys sp., Spondylus gaederopus L., 

Anomia epsippium L., Ostrea edulis L., Chama sp., Cardium turbeculatum L., 

Cerastoderma edule L., Venus gallina, Venus verrucosa L., Tapes aureus Gmelin, 

Tapes decussatus L., Mactra corallina L., Donax trunculus L., Donacilla cornea Poli, 

Solen sp., Ensis ensis L., Pholas daktylus L., Unio sp., Patella coerulea L., Trochus 

sp., Gibbula magus L., Cerithium vulgatum Bruguiere, Murex trunculus L., Cyclope 

(Nassa) neritea L. και Helix sp. Η συλλογή πραγματοποιήθηκε στη Δ. πλευρά της 

λεκάνης του Ανθεμούντα του οποίου η ακτογραμμή μετατοπίστηκε σήμερα πλέον 

προς τα Δ. Οι κοντινές ακτές είναι βραχώδεις σε αντίθεση με το χώρο του 

αεροδρομίου όπου επικρατούν κυρίως παράκτιες λαγκούνες και έλη, όπως φαίνεται 

από τα είδη, τα οποία χαρακτηρίζουν βραχώδεις ακτές αλλά και αμμώδεις καθώς και 

υφάλμυρα νερά (Καραλή 2002β:   374). 

 

Βασιλικά 

Στα Βασιλικά αποκαλύφθηκαν 8 είδη θαλάσσιων και χερσαίων μαλακίων:  Cardium 

edule L., Callista chione L., Ostrea edulis L., Spondylus gaederopus L., Unio 

pictorum L., Murex trunculus L., Euthria cornea L. και Helix sp.. Επικρατούν τα 

Cardium.  Παρόμοιοι χώροι συλλογής με Θέρμη και Μεσημεριανή, ενώ στην περιοχή 

του οικισμού θα πρέπει να υπήρχαν ποτάμια, όπως υποδεικνύουν τα Unio. Κυρίως 

πρόκειται για τροφικά κατάλοιπα (Καραλή 2002β:  375). 

 

Σιταγροί 

Οι Σιταγροί βρίσκονται Δ. της πεδιάδας της Δράμας και απέχουν σήμερα από τη 

θάλασσα περίπου 30 χιλιόμετρα. Οι νεολιθικές επιχώσεις διακρίνονται σε 3 φάσεις, 

την Ι, την ΙΙ και την ΙΙΙ. Το μαλακολογικό υλικό συλλέχθηκε και μελετήθηκε 

συστηματικά. Τα δεδομένα προέρχονται από την καταμέτρηση των αντικειμένων και 

τα ευρήματα από το νεροκόσκινο, και ανήκουν σε αδιατάρακτα στρωματογραφικά 

σύνολα (Καραλή 2002β:  375˙ Miller 2003: 381). Αποκαλύφθηκαν τα εξής είδη  (δεν 

πρόκειται για πλήρη κατάλογο ειδών): Glycimeris glycimeris L., Spondylus 

gaederopus L., Cardium edule L., Mytilus galloprovincialis Lamarck, Unio pictorum 

L., Murex trunculus L. και Thais haemastoma Gmelin (Καραλή 2002β:  376). Τα 

ανευρεθέντα είδη χαρακτηρίζουν κυρίως βραχώδεις πυθμένες και αλλουβιακές 

δελταϊκές αποθέσεις. Στην φάση Ι αποκαλύφθηκαν ελάχιστα δείγματα από Spondylus 

και Glycimeris, ίσως αποτέλεσμα (Shackleton 2003: 361) στρωματογραφικής 

διαταραχής, και αρκετά από Mytilus στο νεροκόσκινο, φαινόμενο δυσερμήνευτο κατά 

το μελετητή, καθώς αποκλείει τη λανθασμένη αναγνώριση και τη στρωματογραφική 

διαταραχή. Στις δύο επόμενες φάσεις τα θαλάσσια και τα χερσαία μαλάκια 

πληθαίνουν. Τα θαλάσσια μαλάκια δεν αντιπροσωπεύουν διατροφικά κατάλοιπα. Η 

πλειοψηφία τους φέρει ίχνη κατεργασίας, ενώ τα ελάχιστα άθικτα μάλλον 

αποτελούσαν και αυτά πρώτη ύλη. Αντιθέτως τα πολυάριθμα μαλάκια του γλυκού 

νερού (Unio) μάλλον καταναλώνονταν (Shackleton 2003: 361, 361-362˙ Reese 1987: 

131). Τo κέλυφος των θαλάσσιων μαλακίων χρησιμοποιήθηκε συστηματικά στους 

Σιταγρούς για την κατασκευή κοσμημάτων. Η μελέτη των κοσμημάτων βασίστηκε 
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στα αρχαιολογικά δεδομένα, στην εθνογραφία και στην πειραματική αρχαιολογία. Τα 

μισοτελειωμένα δείγματα, τα υποπροϊόντα, τα απορρίματα και τα ίχνη χρήσης 

προσφέρουν πληροφορίες για τις τεχνικές κατασκευής και τα τέχνεργα τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν. Η εθνογραφία παρέχει παράλληλα για την κατανόηση των 

τεχνικών, των τεχνέργων και την οργάνωση της εργασίας, ενώ η πειραματική 

αρχαιολογία επιτρέπει την κατανόηση των σταδίων παραγωγής, τον εντοπισμό των 

εργαλείων τα οποία χρησιμοποιούνταν και τον προσδιορισμό του απαιτούμενου 

χρόνου και προσπάθειας για την ολοκλήρωση τους, αν και αυτά εξαρτιώταν από το 

είδος και το μέγεθος του μαλακίου. Προτιμήθηκαν τα όστρεα κυρίως του Spondylus 

gaederopus και τα όστρεα μεγάλων Glycimeris. Το μεγάλο, παχύ και σκληρό όστρεο 

του Spondylus gaederopus αποτελεί κατάλληλη πρώτη ύλη για την κατασκευή 

χαντρών, περίαπτων και (Miller 2003: 369˙ Shackleton 2003: 363) μεγάλων 

δακτυλιόσχημων («βραχιολιών»). Τα μαλάκια αυτά συλλέγονταν ζωντανά ύστερα 

από κατάδυση. Σε καμία θυρίδα δε συναντώνται ίχνη φθοράς από την έκθεση τους 

στην ακτή μετά το θάνατο του οργανισμού, αν και η κατεργασία καθιστά ιδιαίτερα 

δύσκολη την ανίχνευσή τους. Επιπλέον, η πειραματική αρχαιολογία απέδειξε ότι όσα 

συλλέγονται νεκρά από την ακτή είναι πιο ξηρά και εύθραυστα από τα ζωντανά. 

Τέλος, είναι απίθανο να εύρισκαν αρκετές μεγάλες θυρίδες οι οποίες απαιτούνταν για 

την παραγωγή. Η εξασφάλιση τους απαιτεί μεγάλο κόπο. Επειδή προσκολλούνται με 

τη δεξιά θυρίδα στο βραχώδες υπόστρωμα, ανάμεσα σε φύκια και σπόγγους, πρέπει 

να εντοπιστούν και να αποκολληθούν. Σήμερα τα μεγάλου μεγέθος μαλάκια 

σπανίζουν στις ίδιες θάλασσες λόγω της υπερεκμετάλλευσης και της μόλυνσης, ενώ 

τα μικρότερα ζουν σε μεγαλύτερα βάθη. Διασώζονται επίσης και δακτυλιόσχημα από 

μεγάλες θυρίδες των ειδών Glycimeris pectunculus και Glycimeris pilosus, ενώ δε 

λείπουν και τα μικρότερα Glycimeris violescans. Τα Glycimeris διαφέρουν μόνο στο 

ότι είναι πιο εύθραυστα από τα Spondylus και πιο λεπτά. Για την κατασκευή των 

δακτυλιόσχημων τα ίχνη χρήσης και τα υποπροϊόντα υποδεικνύουν κρούση και 

λείανση (Miller 2003: 370˙ Reese 1987: 121). Αρχικά, η εξωτερική επιφάνεια της 

αριστερής συνήθως θυρίδας καθαρίζονταν από τα αγκάθια και λειαίνονταν εσωτερικά 

και εξωτερικά σε τριβείο από σχιστόλιθο. Ορισμένες φορές η λείανση περιελάμβανε 

και τα δόντια του συνδέσμου. Το πάχος της θυρίδας μειώνεται ταυτόχρονα. 

Πειραματικά χρειάστηκε περίπου μισή με μια ώρα για την εξάλειψη των ιχνών από τα 

αγκάθια. Με τη διαδικασία αυτή διαμορφώνεται μια λεία και στρογγυλεμένη 

εξωτερική επιφάνεια και μια κάπως επίπεδη περιοχή κοντά στο σπόνδυλο.  Με την 

πρόοδο της λείανσης η εξωτερική επιφάνεια γίνεται ακόμα πιο επίπεδη, ενώ 

ανοίγεται μια μικρή οπή στο κέντρο της θυρίδας. Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα 

ποικίλλει ανάλογα με το πάχος και την κατάσταση της θυρίδας. Στην περίπτωση των 

Glycimeris τα δόντια του σπόνδυλου και της περιφέρειας δύσκολα εξαλείφονται 

ακόμα και με εντατική επεξεργασία. Στη συνέχεια, η θυρίδα στερεώνεται σε αμόνι 

και η οπή αυτή διευρύνεται πρώτα με κρούση με σφυρί προς το εσωτερικό (Miller 

2003: 371˙ Shackleton 2003: 363) και, όταν αποκτήσει μεγάλες διαστάσεις με έναν 

μικρό τριπτήρα. Το σφυρί χρησιμοποιείται παράλληλα για τις εναπομείνουσες 

σκληρές και παχιές περιοχές. Μέχρι τη διαμόρφωση του τελικού κυκλικού ή 

ωοειδούς σχήματος, με λεία και ευθεία εσωτερικά τοιχώματα εναλλάσσεται η 

κρούση, πιο γρήγορα αλλά και επικίνδυνη, με την τριβή. Ο χρόνος εξαρτάται από το 

πάχος της θυρίδας και την εμπειρία του τεχνίτη. Οι διαστάσεις των δακτυλιόσχημων 

εξαρτώνται σε γενικές γραμμές από τις αντίστοιχες της θυρίδας. Η μέση εξωτερική 

διάμετρος φτάνει τα  54 χιλιοστά και η εσωτερική τα 35 χιλιοστά και τα 50 εκατοστά 

για τα Glycimeris. Στην περιοχή του σπονδύλου έχει μεγάλο πάχος και σχήμα 

περισσότερο ή λιγότερο ορθογώνιο (12 επί 9 χιλιοστά). Απέναντι από το σημείο αυτό 
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το πάχος μειώνεται στα 3 χιλιοστά. Από τα 169 δακτυλιόσχημα τα οποία 

εξετάστηκαν μόνο 12 δεν είχαν ολοκληρωθεί. Αν και απουσιάζουν τα άμεσα στοιχεία 

και οι μικροί αριθμοί των τεχνέργων δεν αρκούν για να υποδείξουν κέντρο 

παραγωγής, η αποκάλυψη όλων σχεδόν των σταδίων κατεργασίας των 

δακτυλιόσχημων, υποδεικνύει επιτόπια κατασκευή. Πιθανώς στην ανασκαμμένη 

περιοχή να μην περιλαμβάνονταν ο χώρος του εργαστηρίου παραγωγής των 

κοσμημάτων από όστρεο ή η μεταφορά των απορριμάτων και των υποπροϊόντων 

εκτός οικισμού να καθιστά αδύνατο τον εντοπισμό του (Miller 2003: 372˙ Shackleton 

2003: 364˙ Reese 1987:  127). Τα δακτυλιόσχημα από Glycimeris και τα μεγάλα μη 

επεξεργασμένα  Glycimeris παρουσιάζονται σε μεγαλύτερους αριθμούς στη φάση ΙΙ, 

ενώ στη φάση ΙΙΙ το μέγεθος τους μικραίνει (Reese 1987: 121, 121). Οι 

συγκεντρώσεις τους σε ορισμένα στρώματα ή τομές φαίνεται να συνδέονται με τον 

όγκο του ανασκαμμένου υλικού. Τα ελάχιστα ανολοκλήρωτα δείγματα βρέθηκαν 

διασκορπισμένα. Ταυτόχρονα η συγκέντρωση των ολοκληρωμένων δακτυλιόσχημων  

αντανακλά περισσότερο τη λειτουργία τους παρά τον τόπο κατασκευής τους. Η 

απουσία αρκετών ακέραιων δειγμάτων αποκλείει τη διαπίστωση της τυποποίησης 

τους ως προς το μέγεθος με το πέρασμα του χρόνου. Οι διαστάσεις τους πάντως 

εξαρτώνται από εκείνες  της θυρίδας, καθιστώντας την επιλογή του είδους και της 

θυρίδας (δεξιά ή αριστερή, μέγεθος) πρώτο βήμα για την τυποποίηση. Τα είδη με 

μεγάλα μεγέθη προτιμούνταν, γιατί προορίζονταν να φορεθούν πιθανώς στους 

καρπούς ως βραχιόλια.  Από τα τοπικά διαθέσιμα τα  Spondylus gaederopus και τα 

μεγαλύτερα είδη Glycimeris (pectunculus και pilosus) πληρούν τις προϋποθέσεις 

αυτές. Στη φάση ΙΙ χρησιμοποιούνται και τα δύο με τα Glycimeris να υστερούν 

ελάχιστα αριθμητικά. Στη φάση ΙΙΙ, όμως, τα Spondylus κυριαρχούν απόλυτα, λόγω 

μεγαλύτερου μεγέθους και αντοχής. Διαπιστώνεται επίσης ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία τους κατασκευάστηκε από την αριστερή άνω του Spondylus. Αυτή ως  

πιο λεπτή, άρα και ευκολοδούλευτη, προσφέρει τη δυνατότητα κατασκευής λεπτών 

δακτυλιόσχημων (Miller 2003: 373˙ Karali – Yannacopoulos 1991-1992: 54). Ο 

συνολικός αριθμός της παραγωγής των δακτυλιόσχημων παραμένει αδύνατος με 

βάση τα υπάρχοντα στοιχεία. Η τεχνική κατασκευής αλλά και το αποτέλεσμα 

παραπέμπουν σε έμπειρους τουλάχιστον τεχνίτες. Και στην περίπτωση των χαντρών 

από μαλάκια (το 1/3 του συνόλου των χαντρών της θέσης), η πλειοψηφία τους στις 

φάσεις ΙΙ και ΙΙΙ κατασκευάζεται από Spondylus gaederopus, από την κατώτερη 

θυρίδα του λόγω του πάχους της (180 χάντρες από το είδος αυτό στις φάσεις ΙΙ και 

ΙΙΙ). Ακολουθούν τα Cerastoderma edule (glaucum). Τα ανολοκλήρωτα δείγματα 

αποκαλύπτουν την τεχνική κατασκευής, παρόμοια για όλα τα είδη. Αφού 

αποκολλούταν ένα θραύσμα από τη θυρίδα, λειαίνονταν τα μέτωπα του μέχρι να 

γίνουν ευθεία (Miller 2003: 374˙ Reese 1987:  127). Στην περίπτωση των 

Cerastoderma edule εκτός από τη λείανση των ραβδώσεων της εξωτερικής 

επιφάνειας, ίσιωναν και τη φυσική κυρτότητα της θυρίδας. Αντιθέτως τα θραύσματα 

από Spondylus αφαιρούταν από το κέντρο συνήθως της θυρίδας, όπου η κύρτωση 

είναι ελαφρά. Ακολουθούσε το άνοιγμα της οπής, χρονοβόρα και δύσκολη εργασία 

στις παχιές χάντρες στις οποίες το άνοιγμα ξεκινούσε και από τις δύο άκρες. Τα 

σωζόμενα ίχνη χρήσης υποδεικνύουν κίνηση με ταλάντωση, ίσως λόγω της χρήσης 

τόξου με βέλος που απέληγε σε  αιχμή από πυριτόλιθο. Τα ατυχήματα δεν ήταν 

σπάνια. Έπειτα λειαίνονταν ξανά μέχρι να αποκτήσουν κυκλικό σχήμα. Οι 

δισκοειδείς χάντρες περνιούνται σε κάποιο κλαδί ή σε λεπτή ίνα και λειαίνονται όλες 

μαζί. Έτσι αποκτούν ομοιόμορφες διαστάσεις και ο χρόνος εργασίας μειώνεται 

αισθητά. Εκτός από τα σχήματα αυτά, συναντιούνται το αμφικωνικό, το 

βαρελόσχημο (στη φάση V) και το αστερόσχημο (φάση ΙΙ το τελευταίο). Τέλος, 
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στιλβώνονταν. Η μέση διάμετρος τους φτάνει τα 5,1 εκατοστά (Miller 2003: 375˙ 

Karali – Yannacopoulos 1991-1992: 51, 52). Πιθανώς οι ίδιοι τεχνίτες κατασκεύαζαν 

τα δακτυλιόσχημα και τις χάντρες, διότι, αν και η ακριβής διαδικασία κατασκευής 

διαφέρει, διακρίνονται πολλές ομοιότητες στα εργαλεία και στις απαιτούμενες 

ικανότητες. Επίσης, ο καταμερισμός των θυρίδων του σπονδύλου, οι αριστερές για 

δακτυλιόσχημα και οι δεξιές για χάντρες και περίαπτα, παραπέμπει σε συντονισμό 

δραστηριοτήτων. Στη φάση ΙΙ αποκαλύφθηκαν, τέλος, και αρκετές μικρές χάντρες 

από  Dentalium, πιθανώς τμήμα περιδεραίου (Karali – Yannacopoulos 1991-1992: 51, 

63). Εκτός από τα δακτυλιόσχημα και τις χάντρες αποκαλύφθηκαν και 16 τριγωνικά 

τέχνεργα από Mytilus galloprovincialis  και ένα περίαπτο κατά τη διάρκεια της 

ανασκαφής και 300 θραύσματα (19 κατεργασμένα) από το νεροκόσκινο. Ακόμα και 

τα μικρά θραύσματα του είδους αυτού φέρουν ίχνη κατεργασίας για τη διαμόρφωση 

ενός τριγωνικού σχήματος αντικειμένου. Η επεξεργασία πραγματοποιείται κατά 

μήκος του οστρέου, ενώ η απόληξη απέναντι από τον σπόνδυλο, όπου το όστρεο είναι 

πιο παχύ και ελάχιστα μαργαριταρώδες, γίνεται ίσια. Το φυσικό σχήμα του μαλακίου 

τροποποιείται σημαντικά. Η χρήση των αντικειμένων αυτών, τα οποία θυμίζουν τα 

σχεδόν σύγχρονα, αν και διαφορετικού ελαφρά σχήματος, κουτάλια από το Σάλιαγκο, 

παραμένει άγνωστη. Η αδυναμία διάκρισης του μη ολοκληρωμένου από το σπασμένο 

αντικείμενο δεν επιτρέπει τη διαπίστωση της επιτόπιας κατασκευής με βεβαιότητα.. 

Πάντως η επιλογή των κατάλληλων θυρίδων συνέβαινε αλλού, καθώς δεν έχουν 

αποκαλυφθεί θραύσματα ακατάλληλων θυρίδων. Ύστερα από παρατηρήσεις στο 

μέγεθος των θραυσμάτων, διαπιστώθηκε ότι στη φάση ΙΙ τα θραύσματα 

παρουσιάζουν μεγαλύτερο μέγεθος από ότι στην ΙΙΙ, χωρίς να βρεθεί το μέγεθος τους 

μικρότερο στη φάση ΙΙΙ. Συμπεραίνεται έτσι ότι τα κατάλοιπα της φάσης ΙΙ 

αποκαλύφθηκαν in situ και ότι αυτά της φάσης ΙΙΙ σχηματίστηκαν στην ΙΙ 

(Shackleton 2003: 362). Η κατανομή τους δείχνει ότι επεξεργάζονταν μόνο κατά τη 

διάρκεια της φάσης ΙΙ (Shackleton 2003: 364˙ Reese 1987: 125). Τα Mytilus με 

τριγωνικό σχήμα εμφανίζονται κατά ομάδες συνήθως, όπως και στον Παράδεισο 

(Reese 1987: 125). Επίσης στη Νεότερη Νεολιθική κατασκευάζονταν και περίαπτα 

από το όστρεο των μαλακίων Glycimeris glycimeris, Luria lurida και Trunculariopsis 

trunculus. Στην περίπτωση των Glycimeris glycimeris, μικρών σε μέγεθος, το 

περίαπτο σχηματίζεται με μία οπή στο σπόνδυλο. Έχουν ωοειδές σχήμα και η οπή 

ανάρτησης παραπέμπει στη χρήση τους ως περίαπτα Συνηθίζονται στη φάση ΙΙΙ 

(Karali – Yannacopoulos 1991-1992: 46-47, 60˙ Reese 1987: 121). Αποκαλύφθηκαν, 

επίσης, 13 κελύφη από Cerastoderma χωρίς ίχνη κατεργασίας, 3 Ostrea edulis, 2 

Nerithea neritina, 4 Murex trunculus, χωρίς ίχνης κατεργασίας, 2 Cerithium 

vulgatum, ένα Arca noae και 2 Luria lurida.  Κανένα από αυτά δε βρέθηκε στη φάση 

Ι (Shackleton 2003: 365; Reese 1987: 124; Reese 1987: 130). Στη φάση Ι 

απουσιάζουν τα κοσμήματα από θαλάσσια όστρεα. Φαίνεται ότι δεν 

εκμεταλλεύονταν το θαλάσσιο περιβάλλον και δεν υπάρχουν επαφές με την ακτή. 

Στη φάση ΙΙ εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς (Miller 2003: 380) και στην φάση 

ΙΙΙ σχεδόν τριπλασιάζονται.  Οι εξελίξεις ανάμεσα στη φάση ΙΙ και στη φάση ΙΙΙ δεν 

αφορούν μόνο την αύξηση της παραγωγής αλλά και την οργάνωση της. Ενώ οι 

αριθμοί των χαντρών από σπόνδυλο μειώνονται από τη φάση ΙΙ στην ΙΙΙ, ο αριθμός 

των δακτυλιόσχημων από το ίδιο υλικό αυξάνει αξιοσημείωτα. Στη φάση ΙΙΙ 

προτιμάται ο σπόνδυλος αντί του Glycimeris στην κατασκευή δακτυλιόσχημων. Στην 

ίδια φάση (ΙΙΙ) πολλαπλασιάζονται τα ακέραια Glycimeris με οπή ανάρτησης στον 

σπόνδυλο, τα οποία φοριούνται μάλλον ως περίαπτα. Οι μεταβολές αυτές 

υποδεικνύουν μια αυξανόμενη τυποποίηση στην εκμετάλλευση των μαλακίων, με τον 

Spondylus να επιλέγεται κυρίως για δακτυλιόσχημα και τα Glycimeris για περίαπτα. 
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Αυτή η τυποποίηση μπορεί να συνδιαστεί με μια αυξανόμενη εξειδίκευση (Miller 

2003: 381˙ Shackleton 2003: 363). Στη φάση ΙΙ πιθανώς χρησιμοποιούσαν Glycimeris 

και σπόνδυλους αδιακρίτως και η προτίμηση για τον σπόνδυλο εκδηλώθηκε στην 

φάση ΙΙΙ (Shackleton 2003: 362).  Πιθανώς θέσεις στην πεδιάδα της Δράμας, όπως οι 

Σιταγροί, αποτελούσαν κέντρα διανομής πολλών αντικειμένων από σπόνδυλο που 

βρέθηκαν στην κεντρική Ευρώπη (Shackleton 2003: 363). 

 

Παράδεισος 

Ο Παράδεισος βρίσκεται στη δεξιά όχθη του Νέστου, στο Ν. Καβάλας. Σήμερα 

απέχει 30 χιλιόμετρα από την ακτή, αλλά στη Νεολιθική περίοδο η απόσταση ήταν 

μικρότερη εξαιτίας της απουσίας των πρόσφατων δελταϊκών επιχώσεων του Νέστου. 

Η κατοίκηση στη θέση αντιστοιχεί με τη φάση ΙΙΙ των Σιταγρών και τη Νεότερη 

Νεολιθική στο Ντικιλί Τας. Οι επιχώσεις φτάνουν τα 1,7 μέτρα και διακρίνονται 7 

στρώματα (stratum). Συνολικά αποκαλύφθηκαν 377 άτομα
3
 θαλάσσιων μαλακίων και 

61 μαλακίων του γλυκού νερού. Το στρώμα 1, στρωματογραφικά διαταραγμένο, 

περιελάμβανε το 31% των θαλάσσιων και το 21% των χερσαίων μαλακίων. Το 

στρώμα 2 περιείχε το 41% των θαλάσσιων και το 53% των χερσαίων μαλακίων και 

τα στρώματα 3-7 το 28% των θαλάσσιων και το 26% των χερσαίων. Στα στρώματα 1 

και 2 έχουν ανασκαφεί όλες οι τομές, στο 3 μόνο δύο και στα υπόλοιπα μόνο μία. Τα 

μαλάκια αυτά ανήκουν σε 22 είδη: Cardium edule L., Acanthocardia turbeculata L., 

Glycimeris violascens L., Mytilus galloprovincialis Lamarck, Ensis sp., Collumbela 

rustica L., Murex trunculus L., Venus verrucosa L., Dentalium vulgatum da Costa, 

Donax semistriatus Poli, Pecten sp., Spondylus gaederopus L., Patella coerulea L., 

Arca noae L., Mactra corallina L., Callista chione L, Tapes decussata L., Thais 

haemastoma L., Monodonta turbinata Born, Conus mediterraneus Bruguiere, Solen 

sp. και Unio pictorum L. (Καραλή 2002β:  376˙ Reese 1987: 119). Στην ανάλυση ο 

Reese ομαδοποιεί κάποια είδη (πχ Cerastoderma/Acanthocardia, Ensis/Solen), διότι 

λόγω της κατάστασης διατήρησης δεν μπορούν να αποδοθούν με βεβαιότητα στο ένα 

ή στο άλλο είδος. Δεν αποτελούν κατάλοιπα διατροφής. 96 τουλάχιστον από αυτά 

συλλέχθηκαν από την ακτή ενώ ο οργανισμός είχε πεθάνει, όπως υποδεικνύουν οι  

φθορές από τη μεταθανάτια έκθεση τους στην ακτή. Στην περίπτωση των  Glycimeris 

το ποσοστό αυτό αγγίζει το 79% και των Cerastoderma/Acanthocardia το 13%. 

Ακόμα και τα 22 ζωντανά Ensis/Solen προορίζονταν πιθανώς για κάποιον άλλο λόγο 

(Reese 1987: 119).  Σε γενικές γραμμές σε όλα τα στρώματα παρουσιάζεται η ίδια 

εικόνα στη χρήση των μαλακίων. Τα  Ensis και Cerastoderma με οπές απουσιάζουν  

από το στρώμα 3 και κάτω και τα Murex περιορίζονται από το στρώμα 3 και άνω. 

Κάποια έχουν αποκαλυφθεί σε δάπεδα ή συνδέονται με χάλκινες βελόνες ή πήλινα 

ειδώλια  Σε ορισμένες περιπτώσεις διακρίνονται συγκεντρώσεις ποσοτικές ή 

συνδιασμός τους με σπάνια είδη
4
 (Reese 1987: 120). Όσον αφορά τα Glycimeris τα 

                                                
3 Κάθε άτομο θεωρείται ότι διαθέτει δύο θυρίδες για τα δίθυρα και κάθε γαστερόποδο ένα άτομο. Ο 

αριθμός των ατόμων των διθύρων βασίζεται στην κατάσταση των οστρέων και στο μέγεθος των 

θυρίδων (Reese 1987: 119). 
4 Στο Δάπεδο 3, στο ανώτερο τμήμα (Upper Floor), στις επιχώσεις (deposits) 1/3-4 (στην κορυφή του 

στρώματος 2, στην τομή Β) αποκαλύφθηκε μια συγκέντρωση μοναδικών οστρέων: θραύσμα από 

επεξεργασμένο Unio, το μοναδικό Thais, μία Patella, ένα Venus, ένα  Dentalium και μία Columbella. 
Στο Δάπεδο 2, στο μεσαίο δάπεδο (Middle Floor), στο στρώμα 2, επιχώσεις 1/8, 10, 12, 14 και 18 

αποκαλύφθηκαν 9 Cerastoderma, 5 Glycimeris (3 φθαρμένα από το νερό και με οπή σε σπόνδυλο 

(umbo), 2 λειασμένα (ground down) και ένα με φυσική οπή), δύο Mytilus με τριγωνικό σχήμα και 3 

θραύσματα από Mytilus, 3 Ensis, ένα Mactra λειασμένο και με οπή σε σπόνδυλο και 5 Unio. Στο 

Δάπεδο 2, στρώμα 3, επίχωση 1/15, 19 βρέθηκαν 4 Cerastoderma, 4 Glycimeris (δύο φθαρμένα από τη 

δράση του νερού και ένα λειασμένο στο σπόνδυλο), ένα Mytilus (Reese 1987: 120) με τριγωνικό 
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23 από αυτά φέρουν οπή στον σπόνδυλο. Οι 14 οπές οφείλονται στη δράση του 

ανθρώπου και 9 σε φυσικά αίτια μετά το θάνατο του μαλακίου (φθορά και τριβή στην 

ακτή).  Όλα συλλέχθηκαν από την ακτή νεκρά εκτός από ένα.  Απουσιάζουν οι 

μεγάλου μεγέθους θυρίδες από Glycimeris.  Τα όστρεα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για 

την κατασκευή δακτυλιόσχημων (annulets), μικρών σε μέγεθος και αυτά κατά 

συνέπεια (Reese 1987: 121). Αριθμητικά κυριαρχούν τα Cerastoderma, ελάχιστα από 

τα οποία φέρουν ίχνη κατεργασίας. Μόνο 3 θυρίδες έχουν ακανόνιστου σχήματος 

οπή κοντά στον σπόνδυλο, όλες από το στρώμα 3 (1/15, 21, 22), ενώ 6 θυρίδες 

Cardium είναι καμένες (δύο από στρώμα 1: 5/4, 12, τρία από το στρώμα 2: 4/20, 35, 

5/17 και ένα από το στρώμα 3: 1/25) (Reese 1987: 124). Από τα 48 Mytilus, τα 13μ 

κατόπιν επεξεργασίας, έχουν διαμορφωθεί σε τέχνεργα με τριγωνικό σχήμα. Φέρουν 

ίχνη επεξεργασίας στις δύο πλευρές και στο σπόνδυλο, ενώ η απόληξη της πλευράς 

απέναντι από το σπόνδυλο είναι κομμένη. Το μέγιστο μήκος των ακέραιων δειγμάτων 

αγγίζει τα 26-49 εκατοστά. Από αυτά 3 προέρχονται από το διαταραγμένο 

επιφανειακό στρώμα, 3 από το στρώμα 2, 5 από το στρώμα 3, 2 από το στρώμα 4 και 

9 από τα Δάπεδα. Συχνά αποκαλύπτονται σε ομάδες  των δύο μέχρι 4. Πιθανώς την 

ίδια διαμόρφωση να είχαν και κάποια θραύσματα Mytilus. Η εξεύρεση τους σε 

ομάδες (Reese 1987: 125) τόσο στον Παράδεισο όσο και στους Σιταγρούς, και 

μάλιστα στον Παράδεισο στα δάπεδα κοντά σε χάλκινες βελόνες επιτρέπει ίσως την 

εικασία ότι τα τέχνεργα αυτά και οι βελόνες να χρησιμοποιούνταν μαζί. Πιθανώς με 

αυτά ή με το ένα από τα δύο πραγματοποιούνταν οι εγχαράξεις στην κεραμική (Reese 

1987: 126). Ακόμα βρέθηκαν 2 θραύσματα με ίχνη κατεργασίας από Spondylus. Στην 

τομή Α, στην επιφανειακή επίχωση 5/2 αποκαλύφθηκε θραύσμα από δακτυλιόσχημο 

(αποφεύγεται ο όρος βραχιόλι, γιατί λόγω μεγέθους θεωρεί ότι δε χωρούσαν να 

φορεθούν στον καρπό), πλάτους 14 χιλιοστών, πάχους 10 και εσωτερικής διαμέτρου 

35 και στο στρώμα 2, 5/7, θραύσμα από δακτυλιόσχημο, πλάτους 25 χιλιοστώνκαι 

πάχους 5. Το τρίτο δείγμα είναι μια μικρή φθαρμένη από το νερό και τρυπημένη από 

θαλάσσιο ζώο θυρίδα μη κατεργασμένη (Reese 1987: 127). Αποκαλύφθηκαν και 3 

Murex με οπή στην τελευταία σπείρα, ανοιγμένη από φυσικά αίτια. Όσα από αυτά 

έφεραν οπές (Reese 1987: 129) μπορεί να λειτουργούσαν ως περίαπτα (Reese 1987: 

130). Από τις Columbella δύο έφεραν οπή στην κατώτερη σπείρα και άλλη μία είχε 

σπασμένο άξονα, προορισμένη ίσως για ανάρτηση. Ακόμα βρέθηκε ένα Conus 

φθαρμένο από το νερό και με οπή στον άξονα, στο στρώμα 3 (1/15) στο Δάπεδο 2, 

μαζί με Mytilus με τριγωνικό σχήμα, μία χάλκινη βελόνα και ένα θραύσμα από 

πήλινο ειδώλιο (Reese 1987: 130). Ως τροφή χρησιμοποιήθηκαν μάλλον μόνο τα 61 

Unio, δίθυρα του γλυκού νερού, πιθανώς προερχόμενα από το Νέστο. Από αυτά  το 

μόνο κατεργασμένο βρέθηκε στο Δάπεδο 3, στρώμα 2 (1/4) και είχε ίσως τετράγωνο 

ή ορθογώνιο σχήμα (Reese 1987: 131).  

 

                                                                                                                                       
σχήμα και δύο θραύσματα, δύο Ensis, ένα Donax, ένα Conus με οπή στον άξονα, το κατώτερο τμήμα 

ενός ειδωλίου και μια χάλκινη βελόνα. Πάνω ακριβώς από το Δάπεδο 1, στο κατώτερο (παλαιότερο) 

Δάπεδο (στρώμα 3: 1/25) αποκαλύφθηκαν 4 Cerastoderma (ένα καμένο), ένα Glycimeris (φθαρμένο 

από το νερό και λειασμένο σε σπόνδυλο), 4 Mytilus με τριγωνικό σχήμα και 3 θραύσματα, ένα Ensis, 

ένα Pecten και ένα Unio και η δεύτερη χάλκινη βελόνα. Από το ανώτερο τμήμα του Δαπέδου 1, 
στρώμα 3: 1/27, 44, προέρχονται 5 Cerastoderma, μία Columbella με άνοιγμα στον άξονα και δύο 

Unio. Από μέσα και κάτω από το Δάπεδο 1, στρώμα 4: 1/36, 37 βρέθηκαν 4 Cerastoderma, δύο 

Glycimeris (το ένα φθαρμένο από τη δράση του νερού), δύο Mytilus με τριγωνικό σχήμα, ένα Ensis και 

δύο θραύσματα από Unio. Στην επίχωση 5/20 στο στρώμα 2 βρέθηκαν ένα Cerastoderma, ένα 

Glycimeris φθαρμένο από τη δράση του νερού, ένα Mytilus, ένα Murex φθαρμένο από τη δράση του 

νερού και με οπή σε σπείρα (body whorl) και ένα Unio (Reese 1987: 121). 
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Δήμητρα 

Η Δήμητρα βρίσκεται στο Ν. Σερρών, κοντά στην Αμφίπολη. Σήμερα οι αλλουβιακές 

αποθέσεις των ποταμών της περιοχής έχουν απομακρύνει περισσότερο την ακτή από 

τη θέση σε σχέση με την εποχή κατοίκησής της.  Πραγματοποιήθηκε ανασκαφή 

περιορισμένης έκτασης με τη διάνοιξη δύο τομών, ενώ έγινε ξερο- και νεροκόσκινο. 

Μαλακολογικό υλικό προέρχεται και από τις δύο αυτές τομές, την Ι και την ΙΙ. Η 

τομή ΙΙ, η οποία περιλαμβάνει μεγαλύτερους αριθμούς μαλακίων και περισσότερα 

είδη από την ΙΙ, χρονολογείται στη Μέση και στη Νεότερη Νεολιθική και η Ι στη 

Νεότερη Νεολιθική και στην Εποχή του Χαλκού. Αποκαλύφθηκε διασκορπισμένο 

στις επιφάνειες κατοίκησης και η πλειοψηφία του σώζεται σε θραυσματική μορφή. 

Κάποια έφεραν και ίχνη καύσης (Karali – Yannacopoulou 1997: 200, 201, 203). 

Αποκαλύφθηκαν συνολικά 21 είδη, τα οποία ανήκουν στα Δίθυρα, στα Γαστερόποδα 

και στα Σκαφόποδα. Αριθμητικά υπερτερεί το  Unio pictorum με 3.194 θυρίδες. Η 

πλειοψηφία τους σώζεται σε καλή κατάσταση. Περιλαμβάνουν νεαρά και ενήλικα 

άτομα και το μήκος τους κυμαίνεται από 2 ως 8 εκατοστά. Ακολουθούν το Cardium 

sp. με 587 θυρίδες, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται σπασμένες και 

θρυμματισμένες (Karali – Yannacopoulou 1997: 201˙ Καραλή 2002β: 377), το Helix 

sp. με 292 άτομα μεγάλων συνήθως διαστάσεων και μεγαλύτερη συγκέντρωση στην 

τομή ΙΙ, το Bittium reticulatum de la Costa με 149 άτομα, μεγέθους περίπου 1 

εκατοστού, η παρουσία των οποίων οφείλεται στην τύχη, το Spondylus gaederopus με 

118 θυρίδες, θραυσμένες κυρίως, το Nassa neritea με 111 άτομα, μικρών 

διαστάσεων, το Cerithium vulgatum με 90 άτομα, τα περισσότερα σε καλή 

κατάσταση, μικρού προς μεσαίου μεγέθους (2,5 εκατοστά ύψος) (Karali – 

Yannacopoulou 1997: 202˙ Καραλή 2002β: 377), το  Glycimeris glycimeris με 54 

θυρίδες, το Ostrea edulis με 27 μεσαίου μεγέθους θυρίδες, το Mytilus 

galloprovincialis με 26 θυρίδες, το Gibbula adansoni Payraudeu με 24 άτομα, το 

Conus ventricosus με 20 άτομα, το Murex sp. με 18 άτομα, το Callista chione με 19 

θυρίδες, το Pecten jacobaeus με 17 θυρίδες, το Euthria cornea με 8 άτομα, το 

Chlamys varia με 6 άτομα, το Arca noae με 6 και το Nassarius reticulatus με 6 

άτομα. Τον κατάλογο συμπληρώνουν αδιευκρίνιστος αριθμός ατόμων των ειδών  

Columbella rustica και  Dentalium vulgare da Costa (Karali – Yannacopoulou 1997: 

203˙ Καραλή 2002β: 377˙ Reese 1987: 122, 124, 130). Στη Δήμητρα τα μαλάκια 

αποτελούσαν μια καλή συμπληρωματική διατροφική πηγή (Karali – Yannacopoulou 

1997: 201). Καταναλώνονταν κυρίως τα Unio pictorum και τα Cardium edule και 

κατά δεύτερο λόγο τα  Helix και ίσως τα  Conus ventricosus και τα Spondylus 

gaederopus (Karali – Yannacopoulou 1997: 201-203). Η αριθμητική κυριαρχία του 

λιμναίου – ποτάμιου μαλακίου Unio pictorum αποτελεί ένδειξη εκμετάλλευσης των 

παραποτάμιων συστημάτων. Τα θαλάσσια όστρεα με σαφώς μικρότερους αριθμούς 

φανερώνουν την κίνηση και προς τις ακτές και τη συλλογή τους παράλληλα με άλλες 

δραστηριότητες, αν και δεν φαίνεται να γίνεται εντατική εκμετάλλευση τους. Η 

κατάσταση των καταλοίπων του Unio pictorum έδειξε ότι ο οργανισμός εξάγονταν με 

την εισαγωγή ενός αιχμηρού αντικειμένου στην αριστερή γωνία της μακριάς πλευράς 

της θυρίδας. Σπανιότερα ανοίγεται οπή στο κέντρο της θυρίδας ή στην περιοχή του 

άξονα (Karali – Yannacopoulou 1997: 201; Reese 1987: 122). Το κέλυφος των Helix 

αποκαλύπτεται συνήθως άθικτο. Μερικές φορές υπάρχει μια οπή κοντά στο στόμιο, 

στο πιο πλατύ σημείο της τελευταίας σπείρας. Αυτή οφείλεται στην προσπάθεια 

εξαγωγής του οργανισμού, ο οποίος καταφεύγει εκεί με την άνοδο της θερμοκρασίας, 

γεγονός το οποίο υποδεικνύει ψήσιμο. Στη θέση αυτή βρέθηκε και ένα αγγείο το 

οποίο περιείχε 23 Helix (Karali – Yannacopoulou 1997: 202). Τα μαλάκια, χερσαία 

και θαλάσσια, χρησιμοποιήθηκαν και για την κατασκευή εργαλείων και κοσμημάτων. 
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Όσον αφορά τα εργαλεία, διαπιστώθηκε η ύπαρξη κουταλιών από τη θυρίδα του 

Mytilus galloprovincialis, το σχήμα της οποίας επιτρέπει τη διαμόρφωση της σε 

κουτάλι με ελάχιστη κατεργασία. Αποκαλύφθηκαν 9 κουτάλια, 8 στην τομή ΙΙ και 

ένα στην τομή Ι, όλα σε αποσπασματική μορφή καθιστώντας αδύνατη την 

αποκατάσταση του αρχικού σχήματός τους. Διατηρείται μόνο το αριστερό τμήμα της 

θυρίδας (Karali – Yannacopoulou 1997: 204). Από μαλάκια κατασκευάζονται επίσης 

δακτυλιόσχημα, χάντρες και περίαπτα. Τα δακτυλιόσχημα ή βραχιόλια ανέρχονται σε 

30. Όλα σώζονται αποσπασματικά και έχουν κατασκευαστεί από την ανώτερη θυρίδα 

μικρών και νέων ατόμων του είδους Spondylus gaederopus. Έχουν 

ωοειδές/ελλειπτικό σχήμα. Η διάμετρος τους κυμαίνεται από 4,5 ως 7 εκατοστά και 

το πάχος τους από 0,5 μέχρι 0,8 εκατοστά. Ίσως προσαρμόζονταν στον καρπό, στο 

μπράτσο ή στον αστράγαλο με κορδόνι (Reese 1987: 128˙ Karali – Yannacopoulou 

1997: 209˙ Karali – Yannacopoulou 1991-1992: 54). Οι χάντρες αφθονούν στη 

Δήμητρα αποτελώντας μάλιστα την επικρατέστερη πρώτη ύλη στις αρχαιότερες 

φάσεις. Για τα αντικείμενα αυτά προτιμούνται τα Glycimeris glycimeris και σε 

μικρότερο βαθμό τα Cardium  και τα Dentalium. Στα σχήματα τους διακρίνεται μια 

ποικιλία. Συναντώνται δισκοειδείς, κομβιόσχημες, κωνικές, τριφυλόσχημες, 

κυλινδρικές, με ορθογώνια διατομή, σφαιρικές και σταγονόσχημες, ενώ δε λείπουν 

και όσες διατηρούν το φυσικό σχήμα με μια οπή τεχνητή ή φυσική. Όσες έχουν 

σχήμα κρίκου-δακτυλιδιού χαρακτηρίζονται από επίπεδη και στρογγυλεμένη μορφή 

και γι’ αυτό κατασκευάζονται από είδη με κατάλληλο σχήμα, ώστε να μην απαιτείται 

παρά ελάχιστη εργασία εκτός της δημιουργίας της οπής ανάρτησης. Για το λόγο αυτό 

προτιμούνται τα Glycimeris glycimeris και σε μικρότερη έκταση τα Cardium edule. 

Αποκαλύφθηκαν συνολικά 53 τέτοιες χάντρες (35 από Glycimeris glycimeris και 18 

από Cardium edule). Οι διαστάσεις τους ποικίλλουν. Το μήκος τους κυμαίνεται από 

1,2 μέχρι 5 εκατοστά. Οι χάντρες αυτές βρέθηκαν διάσπαρτες. Έτσι δεν είναι δυνατή 

η διαπίστωση του συνδιασμού τους σε περιδέραια. Από την κατηγορία αυτή δε 

λείπουν και οι πιο περίτεχνες χάντρες κατασκευασμένες από Spondylus gaederopus 

(74), Unio pictorum (1) και Dentalium vulgare (1). Η εξωτερική τους διάμετρος 

κυμαίνεται από 0,4 ως 1 εκατοστό. Για τις κυλινδρικές χάντρες, 9 συνολικά, και 

αυτές με ορθογώνια διατομή προτιμάται ο Spondylus gaederopus. Το μήκος τους 

φτάνει τα 1,4 εκατοστά και το πλάτος τους τα 0,6 εκατοστά. Οι σφαιρικές χάντρες 

διαμορφώνονται είτε από  ακατέργαστα Γαστερόποδα με φυσικό σφαιρικό σχήμα είτε 

με κατεργασία. Χάντρες τέτοιου είδους κατασκευάζονται από Nassa neritea (5), 

Conus ventricosus (3) και Euthria cornea (2). Αποκαλύφθηκαν επίσης δύο 

βαρελόσχημες, η μια εκ των οποίων ήταν ημιτελής, και μια τριφυλόσχημη. Στην τομή 

ΙΙ, στο στρώμα 11, βρέθηκε μια μικρή σχεδόν τετράγωνη πλάκα από Spondylus 

gaederopus, η οποία είχε σπάσει στην απόπειρα διάνοιξης οπής και είχε απορριφθεί 

γι’ αυτό  (Karali – Yannacopoulos 1991-1992: 50, 51, 52˙ Karali – Yannacopoulou 

1997: 205, 206, 207, 208˙ Reese 1987: 122, 124 128, 131). Τέλος, συλλέχθησαν και 

46 χάντρες από Dentalium vulgare (Karali – Yannacopoulou 1997: 208).  Για τα 

περίαπτα χρησιμοποιούνται κυρίως οι θυρίδες των Pecten και Spondylus gaederopus 

(Karali – Yannacopoulou 1991-1992: 60), ενώ στις περιπτώσεις των περίαπτων με 

ελάχιστη επεξεργασία κυριαρχούν τα Glycimeris glycimeris και Cerastoderma edule 

(Karali – Yannacopoulou 1997: 204), και ακολουθούν ελάχιστα λειασμένα από τη 

δράση της θάλασσας Murex sp. με οπή. Αποκαλύφθηκε επίσης και  ένα από 

Spondylus gaederopus με μορφή κουμπιού, περίπου στρογγυλού με δύο οπές στο 

μέσο και ένα τμήμα τριγωνικού σχήματος από Spondylus gaederopus (Karali – 

Yannacopoulou 1997: 205˙ Reese 1987: 128). Στις παλαιότερες φάσεις της 

κατοίκησης φαίνεται να προτιμάται το όστρεο ως πρώτη ύλη για την κατασκευή 



 16 

κοσμημάτων. Τα απορρίματα (Karali – Yannacopoulou 1997: 209), τα αποτυχημένα 

και τα μισοτελειωμένα δείγματα υποδεικνύουν την επιτόπια παραγωγή. Η 

περιορισμένης έκτασης ανασκαφή, ωστόσο, δεν επιτρέπει τη διαπίστωση της 

λειτουργίας ενός μόνο εργαστηρίου ή το βαθμό διάδοσης της δραστηριότητας στον 

οικισμό. Η εργασία είναι καλής ποιότητας, αλλά για την ανίχνευση τυχόν 

ειδικευμένων ατόμων απαιτείται ολοκληρωμένη ανασκαφή και μελέτη της 

κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης της θέσης (Karali – Yannacopoulou 1997: 

210). 

  

Πεντάπολη 

Αποκαλύφθηκαν 6 είδη θαλάσσιων και χερσαίων μαλακίων, χαρακτηριστικά 

βραχωδών και αμμωδών βαθών: Unio pictorum L., Cardium edule L., Helix sp., 

Mytilus galloprovincialis L., Murex trunculus L. και Chlamys varia L. Η παρουσία 

Unio υποδεικνύει εγγύτητα με παραποτάμια οικοσυστήματα (Καραλή 2002β:  377-

378). 

 

Dikili Tash 

Το Ντικιλί Τας βρίσκεται στην πεδιάδα της Δράμας και απέχει σήμερα από τη 

θάλασσα 20 χιλιόμετρα. Όλες οι τομές απέδωσαν μαλακολογικό υλικό. 

Αποκαλύφθηκαν 23 θαλάσσια και χερσαία είδη. Ποσοτικά κυριαρχεί το Cardium 

edule L. με 2.226 άτομα (Reese, 1987, 124: 2.344)., και ακολουθούν σε πολύ 

μικρότερους αριθμούς τα  Unio sp. με 154 άτομα, Glycimeris glycimeris L. (93 

άτομα), Patella sp. (64), Spondylus gaederopus L. (26), Ensis ensis L. (19), Murex 

trunculus L. (17), Mytilus galloprovincialis L. (16), Arca noae L. (10), Monodonta 

articulata Lamarck (8), Helix sp. (8), Collumbella rustica L. (4), Pinna nobilis L. (4), 

Pecten jacobaeus L. (3), Ostrea edulis L. (3), Nassa neritea L. (2) Chilostoma 

Cyclolabris (χερσαίο, 2 άτομα), Chama gryphoides (1), Cassis undulata Gmelin (1), 

Euthria cornea (1), Mactra corallina L. και Zonaria pyrum Gmelin. Το Cardium 

συλλέγεται από αμμώδη υποστρώματα και εκβολές ποταμών. Οι περισσότερες 

θυρίδες του είδους αυτού σώζονται σπασμένες στην κοιλιακή περιοχή ή φέρουν μία 

μεγάλη οπή, η οποία μάλλον χρησίμευε για ανάρτηση. Το Unio συλλέγεται από 

ποτάμια και λίμνες. Και στην περίπτωση αυτή η πλειοψηφία των θυρίδων 

διασώζονται σπασμένες. Το ίδιο συμβαίνει με τα Ensis ensis, τις πεταλίδες και τα 

Helix. Τα Murex trunculus, μεγάλου μεγέθους τα περισσότερα, έχουν πιθανώς 

συλλεγεί από την ακτή ζωντανά. Ακόμα και οι θυρίδες των Spondylus gaederopus 

σώζονται σε θραύσματα, κάποιες φορές και καμένες. Τα είδη αυτά φαίνεται ότι 

καταναλώνονταν ως τροφή, καθώς αποτελούν απαραίτητο διατροφικό συμπλήρωμα. 

Σε γενικές γραμμές οι περισσότερες θυρίδες διατηρούνται σπασμένες, ενώ τα 

περισσότερα είδη είναι εδώδιμα, ώστε μάλλον όλα τα κατάλοιπα συνείσφεραν στη 

διατροφή. Συχνά μάλιστα στα Δίθυρα διασώζεται μόνο η μια θυρίδα, επειδή η άλλη 

έχει σπάσει κατά τις απόπειρες διάνοιξης για την εξαγωγή του οργανισμού. Τα Helix  

φαίνεται ότι καταναλώνονταν ωμά, διότι τα κελύφη τους ήταν πολύ σπασμένα ή 

έφεραν οπή κοντά στο στόμιο, από όπου θα εξάγονταν ο οργανισμός με ένα αιχμηρό 

αντικείμενο. Βέβαια η θραύση μπορεί να οφείλεται και στην επεξεργασία τους για τη 

διαμόρφωση αντικειμένων και σε τυχαία γεγονότα, πριν ή μετά την απόρριψη τους 

(Καραλή 2002β:  378˙ Karali – Yannacopoulou L. 1992α: 154˙ Reese 1987: 121, 124, 

130). Όσον αφορά την  κατανάλωση, δεν παρατηρείται ιδιαίτερη εξέλιξη ή διαφορές 

με το πέρασμα του χρόνου, παρά μόνο ότι αυξάνεται λίγο στη Μέση Νεολιθική και 

ακόμα περισσότερο στη Νεότερη Νεολιθική. Τα ποικίλα περιβάλλοντα διαβίωσης 

αποκαλύπτουν ότι οι κάτοικοι κινούνταν στους χώρους αυτούς, όχι μόνο για τη 
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συλλογή μαλακίων ασφαλώς. Εκτός από διατροφικό συμπλήρωμα, τα μαλάκια 

χρησιμοποιήθηκαν και για την κατασκευή τεχνέργων, εργαλείων και κοσμημάτων 

(εργαλεία και κοσμήματα οργανισμού (Karali – Yannacopoulou 1992α: 153, 155, 

156, πίνακας 14, 157). Τα γένη των μαλακίων στο Ντικιλί Τας δε διαφέρουν από 

εκείνα των άλλων θέσεων της Μακεδονίας στη Νεολιθική εποχή. Παντού διακρίνεται 

ο συνδιασμός Cardium –  Unio –  Glycimeris glycimeris, αν και στο Ντικιλί Τας τα 

τελευταία σπανίζουν περισσότερο σε σύγκριση με τις άλλες θέσεις (Karali – 

Yannacopoulou 1992α: 157). Όσον αφορά τα κοσμήματα από όστρεο 

κατασκευάζονται ελάχιστες χάντρες και περίαπτα και αρκετά βραχιόλια. Πιο 

συγκεκριμένα, αποκαλύφθηκε ένα μόνο περίαπτο από Spondylus gaederopus. Έχει 

σταυροειδές σχήμα και διαθέτει δύο εγκοπές στην εσωτερική επιφάνεια, ίσως για την 

προσαρμογή νήματος, ενώ η επιφάνεια του έχει λειανθεί. Οι χάντρες έχουν σχήμα 

βαρελόσχημο, κυλινδρικό ή φυσικό. Η πλειοψηφία τους χρονολογείται στη Νεότερη 

Νεολιθική (Karali – Yannacopoulou 1992β: 161). Η βαρελόσχημη χάντρα, 

κυλινδρική ουσιαστικά με μια διόγκωση στο μεσαίο τμήμα της,  είναι 

κατασκευασμένη από Spondylus gaederopus.  Χάντρες κατασκευάζονταν και από 

θυρίδες των ειδών Cardium edule (35) και Glycimeris glycimeris (2) με μια οπή, η 

οποία θα μπορούσε να έχει σχηματιστεί και από φυσικά αίτια (Karali – 

Yannacopoulou 1992β: 162). Όταν τα αρχαιολογικά συμφραζόμενα δεν 

αποκαλύπτουν τη χρήση τέτοιων θυρίδων με οπές ανοιγμένες χωρίς ιδιαίτερη 

επιμέλεια, η κατάταξή τους στα κοσμήματα είναι δύσκολη, καθώς οι οπές αυτές 

ενδέχεται να προέκυψαν από και από τυχαία γεγονότα ή από τις προσπάθειες του 

ανθρώπου να ανοίξει το κέλυφος. Οι χάντρες αυτές χρονολογούνται στη Νεότερη 

Νεολιθική. Τέλος, βρέθηκαν και 4 χάντρες από Dentalium vulgare,  2 από τη Μέση 

Νεολιθική και δύο από τη Νεότερη. Τα βραχιόλια κατασκευάζονταν  από ζωντανό ή 

απολιθωμένο σπόνδυλο, στη Μέση Νεολιθική και κυρίως στη Νεότερη. Από αυτά τα 

4 είναι  ακέραια και τα 85 θραύσματα. Κατασκευάζονται από την ανώτερη θυρίδα 

του σπονδύλου και έχουν γενικά ελλειπτική μορφή. Η εσωτερική διάμετρος 

κυμαίνεται από 6,3 ως 7 εκατοστά και η εξωτερική από 8 ως 9,5 εκατοστά. Το πάχος 

ποικίλλει. Παρόλη τη λείανση οι πόροι διατηρούνται σε ορισμένα δείγματα  (Karali – 

Yannacopoulou 1992β: 163). Ορισμένα από αυτά δεν είναι κλειστά και η μια από τις 

δύο άκρες φέρει οπές, ίσως για να δένονται μαζί με σχοινί αρκετά από αυτά. Η 

παρατηρούμενη αφθονία βραχιολιών, πιθανώς να εξηγείται από την ύπαρξη 

εργαστηρίου στην περιοχή αλλά και από την επιθυμία απόκτησης του από τους 

κατοίκους της. Ακόμα αποκαλύφθηκαν και θραύσματα μαργάρου, ίσως  απομεινάρια 

από κελύφη τα οποία καταστράφηκαν από τον άνθρωπο ή από ενθέματα επίπλων ή 

μικρών αντικειμένων (Karali – Yannacopoulou 1992β: 164).  Τέλος βρέθηκαν και 

ελάχιστα αντικείμενα κατασκευασμένα από όστρεο. Η πλειοψηφία τους 

χρονολογείται στη Νεότερη Νεολιθική. Πρόκειται για μια κεφαλή από ρόπαλο, 

κωνικού σχήματος, ίσως από σπόνδυλο, σπασμένη στο σημείο της προσαρμογής της 

στο στέλεχος, ένα ρόπαλο, ωοειδούς σχήματος, του οποίου η κεφαλή φέρει μια 

προεξοχή και οπή, ενώ η μορφή παραπέμπει σε  αξίνα πολέμου (pioche d’ armes)., με 

σπασμένο το ένα άκρο (Karali – Yannacopoulou 1992γ: 112), δύο  κουτάλια, από  

μύδια, με περιορισμένη κατεργασία η οποία ακολουθεί το σχήμα της θυρίδας 

(λειαίνεται περιμετρικά για να αποκτήσει πιο τριγωνικό σχήμα και να αποκτήσει στο 

αριστερό άκρο της ανώτερης θυρίδας ένα πιο αιχμηρό προφίλ. Λειαίνεται και το 

εσωτερικό), ένα θραύσμα το οποίο μοιάζει με σπάτουλα, από θυρίδα Unio, το οποίο 

στη μια πλευρά φέρει ίχνη μαργάρου και στην ανώτερη άκρη είναι λειασμένο και  μια 

θυρίδα από σπόνδυλο, φθαρμένη από τη δράση του νερού, χωρίς ίχνη επέμβασης, 

μπορεί να χρησίμευε ως μικρό δοχείο (Karali – Yannacopoulou 1992γ: 113). 
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Καστρί οικισμός 

Στο χώρο αυτό, ο οποίος κατοικήθηκε από τη Νεολιθική περίοδο μέχρι και την εποχή 

του Σιδήρου και ο οποίος απέχει 5 χιλιόμετρα από τη θάλασσα, αποκαλύφθηκε 

οικισμός και νεκροταφείο. Τα όστρεα τα οποία συλλέχθηκαν δειγματοληπτικά και 

μελετήθηκαν προέρχονται από τον οικισμό και τους τάφους. Ο αριθμός τους 

ανέρχεται στα 3.089 όστρεα. Ανήκουν σε 30 είδη: Patella coerulea L., Patella 

vulgata L., Monodonta turbinata Born, Cardium edule L., Murex trunculus L., Helix 

cincta Muller, Mytilus galloprovincialis Lamarck, Arca noae L., Spondylus 

gaederopus L., Paracentrotus lividus sp., Glycimeris glycimeris L., Columbella 

rustica L., Pinna nobilis L., Cerithium vulgatum Bruguiere, Triton tritonis L., 

Monodonta articulata Lamarck, Luria lurida L., Cumathium corrugatum Lamarck, 

Modiolus barbatus sp., Ostrea edulis L., Gibbula sp., Lementina arenaria L., Bittium 

reticulatum da Costa, Gibbula divaricata L., Cerithium rupestris Risso, Murex 

brandaris L., Thracia papyracea Poli, Nassa neritea L., Conus sp. και Strombus sp. 

Επειδή ο οικισμός είναι νησιωτικός είναι εμφανής η διαφοροποίηση σε αριθμό και 

είδη που ζουν σε πολύ βαθιά νερά πχ τρίτωνες (Καραλή 2002β:  380-381). 

 

Σέρβια 

Στα Σέρβια, τα οποία απέχουν 50 περίπου χιλιόμετρα από τη θάλασσα, συλλέχθηκαν 

θαλάσσια και χερσαία μαλάκια κατά τη διάρκεια της ανασκαφής και από το 

νεροκόσκινο. Τα θαλάσσια μαλάκια ανέρχονται σε 46 και έφεραν ίχνη κατεργασίας 

για τη διαμόρφωσή τους σε τέχνεργα όλα εκτός από 3, τα οποία πιθανώς 

αποτελούσαν αποτελούσαν πρώτη ύλη. Οι αριθμοί τους και η απόσταση της θέσης 

από τη θάλασσα καθιστούν απίθανη τη μεταφορά τους για κατανάλωση (Καραλή 

2002β:  383˙ Mould, Ridley, Wardle 2000: 276, 285).  Τα μαλάκια αυτά ανήκουν στα 

είδη Cardium, Cardium edule, Cerastoderma glaucum, Glycimeris και Spondylus 

gaederopus. Η πλειοψηφία τους (28) βρέθηκε σε επιχώσεις της Μέσης Νεολιθικής,  

με συγκεντρώσεις μέσα και γύρω από τη Structure 3 στη φάση Ι και μέσα στη 

Structure 7 της φάσης 4 και ελάχιστα (6) στις Νεότερες Νεολιθικές, τα οποία 

εικάζεται ότι μπορεί να έχουν παρεισφρύσει από στρώματα της Μέσης Νεολιθικής, 

ενώ απουσιάζουν από την Πρώιμη Νεολιθική περίοδος στην οποία αφθονούν τα 

χερσαία. Από αυτά τα 9 έχουν διαμορφωθεί σε χάντρες, τα 16 σε βραχιόλια, τα 8 σε 

περίαπτα, ενώ ένα χρησιμοποιήθηκε πιθανώς ως στιλβωτήρας (polisher) (Mould, 

Ridley, Wardle 2000: 276, 285). Από τις 9 χάντρες, μόνο δύο αναγνωρίστηκαν ως 

προς το είδος. Μία έχει κατασκευαστεί από Cerastoderma glaucum και μια από 

Spondylus gaederopus. Οι 8 έχουν δισκοειδές σχήμα και μια κυλινδρικό. Η διάμετρος 

τους κυμαίνεται από 4,5 μέχρι 5,6 εκατοστά και το πάχος από 1,5 ως 2,3 εκατοστά. 

Δύο από αυτές αποκαλύφθηκαν σε εστία της φάσης ΙΙ και έφεραν ίχνη καύσης, αν και 

όχι μάλλον σκόπιμης. Όλες προέρχονται από επιχώσεις της Μέσης Νεολιθικής 

(Mould, Ridley, Wardle 2000: 277-278, 286). Τα βραχιόλια κατασκευάζονταν κυρίως 

από Glycimeris και σπανιότερα από Spondylus gaederopus. Από αυτά μόνο το ένα 

φαίνεται ολοκληρωμένο, ενώ στην πλειοψηφία τους ο βαθμός ολοκλήρωσης δεν 

άγγιζε ούτε το 50%. Όλα ήταν λειασμένα και 7 καμένα, εξαιτίας πυρκαγιάς η οποία 

έπληξε την επίχωση. Η διάμετρος τους φτάνει στα βραχιόλια από Spondylus τα 7-10 

εκατοστά, επιτρέποντας το πέρασμα στον καρπό ενός ενήλικου ατόμου, ενώ σ’ αυτά 

από Glycimeris τα 5-6 εκατοστά, περιορίζοντας τη δυνατότητα χρήσης ως βραχιόλι 

στα παιδιά. Δεν αποκλείεται βέβαια και η κόσμηση με αυτά των μαλλιών, του 

σώματος ή των ενδυμάτων. Στις άκρες του ολοκληρωμένου  βραχιολιού 

διαπιστώθηκε η  παρουσία δύο ζευγών οπών. Τα 12  από αυτά, ανάμεσα τους και η 
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συντριπτική πλειοψηφία εκείνων από  Spondylus (4 από τα 5) προέρχονται από 

επιχώσεις της Μέσης Νεολιθικής (φάση ΙΙ και ΙΙΙ) και τα υπόλοιπα  4 από της 

Νεότερης Νεολιθικής.  Παρόμοια βραχιόλια κατασκευάζονται στη θέση και από λίθο 

και πηλό (Mould, Ridley, Wardle 2000: 278-281˙ Riddley & Wardle 1979: 212, pl. 

26c). Τα περίαπτα κατασκευάζονταν από Cerastoderma glaucum, Cardium (edule?), 

Spondylus gaederopus, Pecten jacobaeus και Cyclope neritea. Από τα 8 περίαπτα 

μόνο σε ένα στρογγυλεμένο σταγονόσχημο περίαπτο, το οποίο είχε τρυπηθεί 

οριζόντια στην κορυφή και του οποίου η στεφάνη ανάρτησης έχει σπάσει, διατηρείται 

το φυσικό σχήμα και η διαμόρφωση της επιφάνειας του.  Συνήθως τις μόνες 

επεμβάσεις αποτελούν η οπή ανάρτησης κοντά στο σπόνδυλο, η επεξεργασία στα 

άκρα και η λείανση. Τα περισσότερα διαθέτουν μία οπή και ελάχιστα (Mould, Ridley, 

Wardle 2000: 281) δύο. Συχνά μάλιστα είναι αδύνατη η εξακρίβωση των αιτιών 

δημιουργίας της οπής (άνθρωπος ή σαρκοφάγα μαλάκια). Και στην περίπτωση αυτή 

τα ίχνη καύσης οφείλονται σε έκθεση τους σε πυρκαγιά και όχι σε σκόπιμη ενέργεια. 

Το μήκος ποικίλλει από 0,9 ως 6,2εκατοστά. Από αυτά 6 περίαπτα χρονολογούνται 

στη Μέση Νεολιθική και 2 στη Νεότερη (Mould, Ridley, Wardle 2000: 282-283, 286; 

Karali – Yannacopoulou 1991-1992: 60; Reese 1987: 128). Το μοναδικό μαλάκιο το 

οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε ως κόσμημα είναι ένας τριπτήρας, αν η ερμηνεία είναι 

σωστή, από τη φάση 8 (Mould, Ridley, Wardle 2000: 284). Η παρουσία θαλάσσιων 

μαλακίων στη θέση υπονοεί την ύπαρξη εμπορίου ή άλλων επαφών με την ακτή.  

Αποκαλύφθηκαν επίσης και άφθονα χερσαία μαλάκια. Σε αυτά περιλαμβάνονται μη 

αναγνωρίσιμα μαργαριτοφόρα του γλυκού νερού (Mould, Ridley, Wardle 2000: 276) 

και άφθονα χερσαία σαλιγκάρια. Η πλειοψηφία των χερσαίων σαλιγκαριών ζει σε 

δάσος και ο λόγος παρουσίας τους  δεν είναι ξεκάθαρος. Στην Πρώιμη Νεολιθική τα 

σαλιγκάρια των σκιερών περιβαλλόντων αφθονούν τόσο όσο και όσα  χαρακτηρίζουν 

ξηρές, ανοιχτές εκτάσεις. Τα τελευταία φαίνονται να πολλαπλασιάζονται σε αριθμό 

σε μεταγενέστερες εποχές και οι Chondrula tridens σε ορισμένα περιβάλλοντα 

υποδεικνύουν ίσως επιτόπια διαβίωση. Η έντονη παρουσία δασόβιων ειδών σε 

ανοιχτό μέρος, όπως η θέση, θα μπορούσε να ερμηνευτεί λόγω της χρήσης των 

αχυροσκεπών των οικιών από τα είδη αυτά ως υποκατάστατο του δάσους ή με τη 

μεταφορά τους μαζί με την οικοδομήσιμη ξυλεία. Κάποια από αυτά ενδέχεται να 

περιέχονταν και στο επίχρισμα (daub) των οικημάτων, καθώς ένα Clausiliid 

αποκαλύφθηκε ενσωματωμένο σε κομμάτι καμένου επιχρίσματος, ενώ περιστασιακά 

βρίσκονται εμπιέσεις χερσαίων μαλακίων στην κεραμική (Ridley & Wardle 1979, 

Καραλή 2002β: 383). Τα μαλάκια αποτελούν την πιο κοινή πρώτη ύλη για την 

κατασκευή κοσμημάτων ίσως λόγω του εξωτικού  τους χαρακτήρα (Mould, Ridley, 

Wardle 2000: 285). Η γενική έλλειψη νεολιθικών ταφών εμποδίζει την κατανόηση 

(Mould, Ridley, Wardle 2000: 286) της χρήσης των κοσμημάτων και της σχέσης τους 

με τις διάφορες κοινωνικές ομάδες. Παρόμοιες χάντρες έχουν αποκαλυφθεί στη 

Μακεδονία στο Ντικιλί Τας και στη Δήμητρα, ενώ βραχιόλια στο Ντικιλί Τας, στο 

Μακρύγιαλο, στους Σιταγρούς (πάνω από 150 δείγματα) και στη Δήμητρα (από τα 

ίδια είδη) (Mould, Ridley, Wardle 2000: 287). Σε Πρώιμα Νεολιθικά στρώματα 

αποκαλύφθηκαν Cardium edule, μεγάλος αριθμός από τα οποία ήταν σπασμένα, άρα 

συλλέγονταν για τροφή (ρηχά, υφάλμυρα νερά), σπάνια  Unio crassus (γλυκά νερά) 

και Cerithium vulgatum (Rodden 1962: 274). Αποκαλύφθηκαν 27 θυρίδες Cardium 

με οπή κοντά στον άξονα μέρος περιδεραίου (Rodden 1962: 285). Cardium με οπές 

βρίσκονται συχνά σε ομάδες και αποτελούν υπολείμματα περιδεραίου (Reese 1987: 

124). 
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Καστανάς 

Το μαλακολογικό υλικό δεν έχει δημοσιευθεί. Αναφέρεται μόνο η παρουσία Cardium 

sp. (Καραλή 2002β:  383). 

 

Νέα Νικομήδεια 

Η Νέα Νικομήδεια βρίσκεται 40 χιλιόμετρα περίπου από την ακτή. Το μαλακολογικό 

υλικό δεν έχει δημοσιευθεί. Από τα υπάρχοντα στοιχεία φαίνεται ότι τα μαλάκια 

χρησίμευαν ως τροφή και ως πρώτη ύλη για την κατασκευή τεχνέργων. Στην 

Αρχαιότερη Νεολιθική αποκαλύφθηκαν 27 δακτυλιόσχημες χάντρες από  Cardium 

και 14 Cardium με οπές, ίσως κατάλοιπα περιδεραίου. Την ίδια περίοδο 

χρονολογούνται και τα Unio crassus, ανάμεσα στα οποία και ένα κατεργασμένο και 

διαμορφωμένο σε σπάτουλα (56 χιλιοστά μήκος) όπως και ένα μικρό δακτυλιόσχημο 

(εσωτερική διάμετρος: 5 εκατοστά) από Glycimeris. Από στρώμα της Μέσης 

Νεολιθικής προέρχονται δύο άλλα μικρά δακτυλιόσχημα από το ίδιο είδος και ένας 

κατεργασμένος Spondylus (Reese 1987: 122, 124, 128, 131˙ Karali – Yannacopoulos 

1991-1992: 50). Στη Νεότερη Νεολιθική τα Cardium πληθαίνουν και αποτελούν 

μάλλον κυρίως διατροφικά κατάλοιπα, καθώς η πλειοψηφία τους δεν έφεραν ίχνη 

επεξεργασίας (Reese 1987: 124). Ωστόσο δε λείπουν και τα περίαπτα από  Cardium 

edule ούτε και οι χάντρες  (Karali – Yannacopoulou 1991-1992: 60, 63). Χάντρες 

κατασκευάζονται και από Spondylus gaederopus (Karali – Yannacopoulou 1991-

1992: 63). Τέλος αναφέρεται και ένα θραύσμα από Mytilus κατεργασμένο κατά 

μήκος της περιφέρειας (edge) του, ίσως θραύσμα από Mytilus με τριγωνικό σχήμα 

(από διαταραγμένη επίχωση, ίσως Νεότερη Νεολιθική) (Reese 1987: 126). 

 

Ροδοχώρι 

Στο σπήλαιο Ροδοχωρίου αποκαλύφθηκε ωοειδές περίαπτο από Spondylus 

gaederopus  με δύο αντιθετικές ομάδες τριπλών οπών, χρονολογούμενο στη Νεότερη 

Νεολιθική (Reese 1987: 128˙ Karali – Yannacopoulou 1991-1992: 46, 60). 

 

Όλυνθος 

Σε επιχώσεις της Νεότερης Νεολιθικής αποκαλύφθηκε θραύσμα δακτυλιόσχημου 

(annulet) από  Spondylus (Reese 1987: 128) και ψέλι από  Spondylus (μήκος: 8 

εκατοστά, πλάτος: 5,1 και μέσο πάχος: 0,4), σε βάθος 1.20 μέτρα κάτω από την 

επιφάνεια του λόφου. Το ψέλιo, ελλειπτικού σχήματος, ημικυκλικό, έχει σπασμένα 

άκρα. Στο ένα κυρτό άκρο έχουν ανοιχτεί δύο οπές, ενώ στο αντίστοιχο απέναντι 

διακρίνονται άλλες τρεις. Οπή υπάρχει και στο κέντρο του κατώτερου τμήματος όπως 

και στην άκρη, μικρότερου μεγέθους. Οι οπές στα κυρτά άκρα χρησίμευαν πιθανώς 

για την προσαρμογή του στον καρπό ή στο μπράτσο μέσω κάποιου κορδονιού, ενώ 

εκείνη στο κατώτερο τμήμα για ανάρτηση άλλου μικρότερου περίαπτου. Η 

απομονωμένη οπή ίσως προορίζονταν για ανάρτηση. Οι οπές αυτές αποτελούν 

μοναδικό φαινόμενο, αν και τα περισσότερα ψέλια σώζονται σε αποσπασματικές 

μορφές, κάτι το οποίο δεν  αποκλείει την ύπαρξη οπών και σε αυτά. Ίσως επρόκειτο 

για συγκεκριμένη μόδα (Karali – Yannacopoulou 1991-1992: 54; Mylonas 1929: 81, 

εικόνα 93). Στην ίδια περίοδο αποκαλύφθηκαν και περίαπτα από Cardium edule 

(Karali – Yannacopoulou 1991-1992: 60), ενώ στα επίπεδα Ι και ΙΙ αναφέρεται η 

εξεύρεση θαλάσσιων οστρέων, χωρίς να δίνονται περισσότερες πληροφορίες από τον 

Μυλωνά (Mylonas 1929: 5).  
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Μακρύγιαλος Πιερίας 

Σε επιχώσεις της Νεότερης Νεολιθικής Ι (φάση Ι,  5.300-4.800 π.Χ.) αποκαλύφθηκαν 

ένα δακρυόσχημο περίαπτο κατασκευασμένο από Spondylus gaederopus, ένα 

«κομβιόσχημο αντικείμενο» από το ίδιο είδος, πιθανώς εξάρτημα ένδυσης και δύο 

χάντρες διαμορφωμένες από διάτρητα όστρεα Cerastoderma glaucum 

(Δημακοπούλου 1999: 74-75). 

 

Συμπεράσματα 

Μαλάκια, έστω και σε ελάχιστες ποσότητες έχουν αποκαλυφθεί σε όλους τους 

οικισμούς της Μακεδονίας (Καραλή 2002α: 769). Τα μέχρι στιγμής δεδομένα 

δείχνουν μια αρκετά εντατική εκμετάλλευση των μαλακίων κυρίως ως πρώτη ύλη για 

την κατασκευή κοσμημάτων αλλά και στη διατροφή. Στους οικισμούς της ενδοχώρας 

(Ντικιλί Τας, Δήμητρα, Παράδεισος) καταναλώνεται ιδιαίτερα το δίθυρο ποτάμιο 

όστρεο Unio. Στις παράκτιες περιοχές ή σε όσες είχαν άμεση επικοινωνία με τη 

θάλασσα αφθονούν κατάλοιπα των δίθυρων  Cardium (Παράδεισος, Νέα Νικομήδεια, 

Πευκάκια, Ντικιλί Τας). Το χερσαίο Helix sp. σπανίζει ή δεν έχει συλλεγεί παντού. 

Όσον αφορά στα κοσμήματα κυριαρχούν εκείνα από Spondylus gaederopus. Τέτοια 

κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί σε άμεση σχέση με τον ανθρώπινο σκελετό ούτε σε 

συγκεκριμένα αρχαιολογικά σύνολα, ώστε να διατυπωθούν συμπεράσματα σχετικά 

με την σημασία τους στον ελληνικό χώρο (Καραλή 2002α: 769).  Τα περισσότερα 

χρησίμευαν, σύμφωνα με εθνογραφικά παράλληλα, κυρίως ως φυλακτά, διακριτικά 

φύλου, φυλής, ηλικίας, θέσης και ισχύος. Η σημασία αυτών των κοσμημάτων 

έγκειται στο ότι το είδος και ο τύπος τους εντάσσονται στις χαρακτηριστικές 

κατηγορίες αντικειμένων, τα οποία παράγονται εντοπίως και, σύμφωνα με τις θεωρίες 

διακίνησης αντικειμένων και ιδεών, μεταφέρονται από ομάδες ταξιδιωτών – εμπόρων 

στις βορειότερες περιοχές της Βαλκανικής μέχρι και την Κ. Ευρώπη. Αποτελούν 

πολύτιμο υλικό για τον εντοπισμό πολιτιστικών και εμπορικών επαφών. Το θέμα των 

ανταλλαγών και του εμπορίου αφορά κυρίως βραχιόλια και κατά δεύτερο λόγο τα 

διάφορα είδη χαντρών και κουμπιών (;) από Spondylus gaederopus. Τα βραχιόλια 

από σπόνδυλο πρωτοεμφανίζονται σποραδικά στην Αρχαιότερη Νεολιθική (λίγα 

δείγματα στη Ν. Νικομήδεια και στις Αλές Βοιωτίας). Η κατεργασία του σπόνδυλου 

αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στη Μέση και στη Νεότερη Νεολιθική, σε συγκεκριμένες 

θέσεις της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Σε Διμήνι, Σιταγρούς, Δήμητρα και 

Ντικιλί Τας υπάρχουν ενδείξεις για επιτόπια κατεργασία, αφού έχουν βρεθεί 

ολόκληρα και ημιτελή αντικείμενα μαζί με κατάλοιπα από τις φάσεις επεξεργασίας, 

καθιστώντας έτσι βέβαιη την ύπαρξη εργαστηρίων. Το μεγαλύτερο σύνολο 

βραχιολιών από σπόνδυλο βρέθηκε στο Διμήνι (περιλαμβάνει και πολλά καμένα). 

Ακολουθούν η Αγία Σοφία Λάρισας, το Ντικιλί Τας, οι Σιταγροί και η Δήμητρα. Σε 

μικρότερες ποσότητες βρέθηκαν στα Σέρβια, στα Βασιλικά, στο Μακρύγιαλο, στην 

Όλυνθο και στην Κίτρινη Λίμνη Κοζάνης. Στην Ν. Ελλάδα βρέθηκαν στον Κίτσο 

Αττικής, στη Θεόπετρα,  στο Κωρύκειο άντρο στην Φωκίδα,  στον Σάλιαγκο,  στο 

Λεωνίδιο, στο Φράγχθι, στην  Αλεπότρυπα κ.α. Βορειότερα βρέθηκαν σε όλα τα 

Βαλκάνια και στην Κ. Ευρώπη, μέχρι και την Δ. Ευρώπη (Καραλή 2002α: 770).   

 

Αναλύσεις με τη μέθοδο των ισοτόπων του οξυγόνου έδειξαν ότι προέρχονται από το 

Αιγιακό περιβάλλον και όχι από τη Μαύρη Θάλασσα όπως αρχικά πιστευόταν. Η 

μεγάλη διασπορά τους είναι αποτέλεσμα κάποιας μορφής εμπορίου και ανταλλαγών. 

Η ύπαρξη εργαστηρίων στη Μακεδονία ενισχύει την υπόθεση ότι από εκεί 

διοχετεύονταν βορειότερα. Ο κύριος άξονας διακίνησης είναι τα μεγάλα ποτάμια και 

ιδίως  ο Δούναβης όπου κατέληγαν: α) μέσω Αξιού στο Ν. Μοράβα και από εκεί στο 
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Δούναβη ή β) μέσω Δαρδανελίων – Μαρμαρά – Βοσπόρου στη Βουλγαρία και στη 

Ρουμανία και από εκεί στο Δούναβη. 

 Στην Ευρώπη τα κοσμήματα από σπόνδυλο βρέθηκαν κυρίως σε τάφους και 

πολλά ήταν επιδιορθωμένα, ενδεικτικό της αξίας τους, όπως και οι 

απομιμήσεις σε άλλα υλικά. Οι απόψεις ποικίλουν για τη διακίνηση των 

παραπάνω αντικειμένων. Ορισμένοι τα θεωρούν δώρα μεταξύ υψηλά 

ιστάμενων προσώπων, τα οποία μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις. Οι 

Renfrew και Shackleton παραλλήλισαν τον κύκλο του σπονδύλου με τον 

κύκλο Kula στα νησιά Τρομπριάν του Ειρηνικού.  Δεν απαντά όμως ακόμη 

κανείς στο ερώτημα με τι ανταλλάσσονταν ο σπόνδυλος καθώς είναι ακόμη 

άγνωστες οι σχέσεις αλληλεξάρτησης, που είχαν οι κάτοικοι τόσο μακρινών 

αποστάσεων. Ερωτηματικά πολλά  προκαλεί η συγκέντρωση κοσμημάτων 

από σπόνδυλο σε ορισμένες θέσεις. Αν ήταν απλά δώρα, θα περίμενε κανείς 

να σπάνιζαν (ένα – δύο κάθε φορά). Σε κύκλο Kula τα δώρα δεν θάβονταν με 

τους νεκρούς, όπως στα Βαλκάνια και στην Κ. Ευρώπη και δε 

χρησιμοποιούνται σε καθημερινή ζωή, ενώ στα Βαλκάνια στα βραχιόλια 

διαπιστώνονται ίχνη επιδιορθώσεων και φθοράς.  Στο Διμήνι βρέθηκαν 

πολλά κατάλοιπα επεξεργασίας και σχεδόν παντού, ενώ στην οικία Ν 

συγκεντρώνονται βραχιόλια και στην Γ συγκεντρώνονται κουμπιά και 

χάντρες. Το ερώτημα παραμένει αν πρόκειται για μεγάλη εξειδίκευση στην 

παραγωγή ή για άνιση κατανομή πλούτου (Καραλή 2002α:  771; Karali – 

Yannacopoulou 1991-1992: 55). Έχει προταθεί και η  άποψη ότι τα 

κοσμήματα αυτά ανταλλάσσονταν με είδη διατροφής σε περίπτωση ανάγκης. 

Δύσκολο όμως θα ήταν να δεχτεί κανείς τέτοιο πλεόνασμα των νεολιθικών 

κοινοτήτων για παρόμοιες εξαγωγές. Άλλη θεωρία είναι ότι η κυκλοφορία 

σπονδύλου ακολουθούσε μια γραμμική πορεία, η οποία έφθινε όσο 

απομακρυνόταν από την πηγή. Όμως η σχέση απόστασης – ποσότητας δεν 

είναι αντιστρόφως ανάλογη, γιατί υπάρχουν θέσεις στην Κεντρική Ευρώπη 

με περισσότερα δείγματα απ’ ότι οι πλησιέστεροι στην αρχική εστία. Για να 

καλυφθεί μια τόσο εκτεταμένη αγορά ίσως υπήρχαν επιμέρους κέντρα 

συγκέντρωσης και αναδιανομής. Δεν αποκλείεται να έφτανε εκεί  ο 

σπόνδυλος ως πρώτη ύλη και να τον επεξεργάζονταν επί τόπου. Άλλοι  

ερευνητές παραλληλίζουν το εμπόριο του σπονδύλου με αυτό του οψιανού, 

το οποίο όμως λειτούργησε σε άλλη βάση και είχε πολύ μεγαλύτερη χρονική 

διάρκεια. Για άλλους η διάδοση των αντικειμένων από σπόνδυλο υποδηλώνει 

πληθυσμιακές μετακινήσεις, γεγονός το οποίο δεν τεκμηριώνεται από τα 

λοιπά ανασκαφικά ευρήματα. Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα συστηματική 

καταγραφή και μελέτη των κοσμημάτων από όστρεο σπονδύλου. Οι διαφορές 

τους ίσως είναι περισσότερες από όσες νομίζουμε και το φαινόμενο ίσως δεν 

είναι ενιαίο. Τα αντικείμενα αυτά περιορίζονται χρονικά κυρίως στη Νεότερη 

Νεολιθική. Η αυξημένη ζήτηση και η ιδιαίτερα δύσκολη κατασκευή τους 

προϋποθέτουν ειδικούς τεχνίτες, οι οποίοι θα εργάζονταν για λογαριασμό της 

κοινότητας ή συγκεκριμένων ατόμων. Μερικές μόνο κοινότητες που είχαν 

την τύχη να βρίσκονται κοντά στις πηγές της πρώτης ύλης (Διμήνι, Αγία 

Σοφία) θα είχαν τη δυνατότητα να ελέγχουν την παραγωγή και να 

οργανώνουν το εμπόριο. Διαφαίνεται μια οικονομική ανισότητα μεταξύ της 

παράλιας ζώνης και οικισμών του εσωτερικού. Στη Ν. Ελλάδα κοσμήματα 

από σπόνδυλο είναι γνωστά, αλλά αυτά αποτελούν ακόμη σπάνιο εύρημα 

παρ’ ότι ήταν εύκολο να τα προμηθευτούν και να τα κατασκευάσουν επίσης. 

Στο Αιγαίο τα κοσμήματα από σπόνδυλο προέρχονται από οικισμούς, ενώ 
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στην Ευρώπη αποτελούν κτερίσματα τάφων. Στην Ελλάδα κατασκευάζονται 

με σκοπό την εξαγωγή και όχι την εσωτερική κατανάλωση. Η εξάπλωση των 

αντικειμένων αυτών δε σχετίζεται με την χρηστική τους αξία αλλά με μια 

συμβολική (Καραλή 2002α: 772). Τα κοσμήματα από σπόνδυλο με βάση τα 

διαθέσιμα στοιχεία συνηθίζονται σε συγκεκριμένη περίοδο. Αποτέλεσαν ένα 

από τα συνεκτικά στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού με εκείνους των 

Βαλκανίων και της Κ. Ευρώπης. Η αρχική και κύρια εστία παραγωγής ήταν 

στο Αιγαίο, σε εξειδικευμένους οικισμούς. Στο μακρύ ταξίδι προς Β. υπήρχαν 

ενδιάμεσοι σταθμοί, περιφερειακά κέντρα διανομής δηλαδή που ίσως 

λειτουργούσαν και ως εργαστήρια για την εισαγόμενη πρώτη ύλη. Τα 

βραχιόλια από σπόνδυλο είχαν ιδιαίτερη αίγλη στο εσωτερικό των 

Βαλκανίων και στην Κ. Ευρώπη ως εξωτικά αντικείμενα με συμβολικό 

περιεχόμενο. Παρόλο που δεχόμαστε την ύπαρξη εμπορίου είναι άγνωστες οι 

λεπτομέρειες του. Οργανωμένο εμπόριο ή ένα πιο κλειστό κύκλωμα με 

προσωπικές σχέσεις; Μάλλον δύσκολο να υπήρχαν προσωπικές σχέσεις σε 

τόσο μεγάλη ακτίνα. Είναι πιθανόν τα ανταλλάξιμα είδη να ήταν από φθαρτές 

ύλες (ξυλεία, δέρματα) και γι’ αυτό να μη διατηρούνται.  Συζητείται επίσης η 

δυνατότητα ανταλλαγής με οψιανό από τα Καρπάθια και το Giftik της Μ. 

Ασίας. Οι χημικές αναλύσεις του Δημόκριτου δείχνουν ότι τα εργαλεία από 

οψιανό της Β. Ελλάδας δεν προέρχονται αποκλειστικά από τη Μήλο. Ίσως 

ήταν πιο εύκολο να προμηθεύονται την πρώτη ύλη από το Βορά παρά από το 

Νότο (Καραλή 2002α: 773; Karali – Yannacopoulou 1991-1992: 55). 

 

Η ζωή  στην Νεολιθική Μακεδονία γίνεται διαρκώς ευρύτερα γνωστή χάρη στην 

συμβολή της αρχαιολογικής σκαπάνης και των εξειδικευμένων μελετών. Τα νέα 

αποτελέσματα θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την κατανόηση του 

παλαιοπεριβάλλοντος και του πολιτισμού της Μακεδονίας κατά την Νεολιθική 

περίοδο αναδεικνύοντας την συμβολή της στην διαμόρφωση του φαινομένου της 

νεολιθικοποίησης στον ελληνικό χώρο. 
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