
Όστρεα: 

Θαλάσσια όστρεα: 

Monodonta articulata L.(τροχός) 

Cerithium vulgatum L.(κεράτιος) 

Ostrea edulis L. (στρείδι) 

Pinna nobilis L. (πίννα) 

Tellina donacina L. 

Murex trunculus L.  (πορφύρα) 

Spondylus gaederopus L. (σπόνδυλος, γαϊδουροπόδαρο) 

Donax trunculus L. 

Venus verrucosa L. (αχιβάδα) 

Cardium (Cerastoderma) edule L. (μεθύστρα, καρδιά, καρδίτης) 

Tapes (Venerupis) decussata L. (λάβαρο) 

Glycimeris glycimeris L. (μελοκίδωνο) 

Arca noae L. (καλόγνωμη) 

Mytilus galloprovincialis L. (μύδι) 

Ensis ensis L. (σωλήνας) 

Pecten jacobaeus L. (κτένι) 

 

Ποτάμια/λιμναία: 

Unio pictorum L. 

 

Χερσαία: 

Helix aspersa Müller (σαλιγκάρι) 

Helicella bolonensis Locard 

Rumina decollata L.  

 

 

Σημασία των οστρέων: 

 

Από τη μελέτη του μαλακολογικού υλικού αντλούνται πολλές πληροφορίες 

για το περιβάλλον και το κλίμα αλλά και για ποικίλες πτυχές της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Η σύνθεση των  ειδών των χερσαίων οστρέων ενός αρχαιολογικού 

συνόλου παρέχει πληροφορίες για τον τύπο του εδάφους, τη θερμοκρασία και την 

υγρασία.  Η σύνθεση των ειδών των θαλάσσιων οστρέων προσφέρει πληροφορίες για 

τη γεωμορφολογία της ακτής, τα βάθη της, τη θερμοκρασία των υδάτων, την 

αλατότητα, τα ρεύματα κ.α. Εκτός αυτών, οι άνθρωποι εκμεταλλεύτηκαν τα όστρεα 

ήδη από την Παλαιολιθική εποχή. Από τότε τα χρησιμοποίησαν ως διατροφική πηγή 

και ως πρώτη ύλη για την κατασκευή κοσμητικών στοιχείων, εργαλείων και δοχείων, 

ενώ κάποια από αυτά συνδέονταν και με τη θρησκεία. Η μελέτη τους, συνεπώς, 

παρέχει στοιχεία για την διατροφή, την οικονομία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις 

ανταλλαγές και τις θρησκευτικές τους πρακτικές. 

 

Κατεργασία των οστρέων 

 

 Στην προϊστορική περίοδο οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν τα όστρεα ως πρώτη 

ύλη για την κατασκευή κοσμητικών στοιχείων, εργαλείων , δοχείων κ.ά. 

 Όσον αφορά στα κοσμητικά στοιχεία, από το κέλυφος θαλάσσιων οστρέων 

κατασκεύαζαν κυρίως χάντρες, περίαπτα και δακτυλιόσχημα αντικείμενα (τα 

αποκαλούμενα βραχιόλια). Η τεχνική κατασκευής εξαρτάται από το σχήμα της 



πρώτης ύλης και την επιθυμητή μορφή. Συνεπώς, ποικίλλει, ανάλογα με το βαθμό 

παρέμβασης και αλλοίωσης της φυσικής μορφής της πρώτης ύλης. Στοιχεία για τις 

τεχνικές κατεργασίας αντλούνται από τα εναπομείναντα ίχνη στα ίδια τα κοσμητικά 

αντικείμενα, ενώ πολύτιμη είναι και η συμβολή της Πειραματικής Αρχαιολογίας και 

της Εθνοαρχαιολογίας στη διερεύνηση των τεχνικών επεξεργασίας. Σε γενικές 

γραμμές, πρόκειται για σημαντική εξειδικευμένη γνώση ενώ δεν παρατηρείται 

ιδιαίτερη εξέλιξη των τεχνικών με το πέρασμα του χρόνου. Αυτό που διαφέρει ανά 

περίοδο είναι ο βαθμός τυποποίησης και εξειδίκευσης των τεχνητών. 

Για τη δημιουργία χαντρών επιλέγονταν κυρίως τα κελύφη των ειδών 

Spondylus gaederopus L., Cerastoderma glaucum L., Dentalium sp., Columbella 

rustica L. και Conus mediterraneus Gmelin. Αρχικά γινόταν η απόσπαση ή η 

αποκοπή ενός θραύσματος από τη θυρίδα με κρούση. Η εργασία αυτή παρουσιάζει 

μεγάλες τεχνικές δυσκολίες. Γι’ αυτό προηγείτο της λείανσης της επιφάνειας, 

διαδικασία η οποία θα πραγματοποιείτο ευκολότερα σε μεγαλύτερα κομμάτια 

οστρέου. Στη συνέχεια, το θραύσμα λειαινόταν τμηματικά ή καθολικά, ξεκινώντας 

από την κυρτή επιφάνειά του, κατά πάσα πιθανότητα σε λίθινο τριβείο με αδρή 

επιφάνεια και υγρή άμμο. Μερικές φορές λειαινόταν και η περίμετρος της κοίλης 

πλευράς του. Η λείανση στο στάδιο αυτό στόχευε στη διευκόλυνση της διάτρησης. 

Για να μη μετακινείται η χάντρα στερεωνόταν, ίσως, σε κοιλότητα κάποιου 

μυλόλιθου. Ακολουθούσε η διάτρηση. Η οπή ανοιγόταν από την κοίλη πλευρά, ενώ 

ορισμένες φορές η διάτρηση ξεκινούσε ταυτόχρονα και από τις δύο όψεις. Σπάνια, η 

οπή ανοιγόταν υπό γωνία, ίσως όχι σκόπιμα, ή εκτός κέντρου. Το μεγαλύτερο πλάτος 

εμφανίζουν οι οπές συνήθως προς την κοίλη πλευρά. Η μεγάλη πίεση, η οποία 

ασκείται στο θραύσμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διάνοιξης της οπής, 

προξενούσε αρκετά συχνά το σπάσιμο του θραύσματος. Η διάτρηση πραγματοποιείτο 

με λίθινους οπείς. Της διάνοιξης της οπής έπεται η δεύτερη λείανση σε τριβείο με 

άμμο ως λειαντικό μέσο. Και οι δύο επιφάνειες του θραύσματος λειαίνονταν τόσο, 

ώστε να διαμορφωθούν δύο επίπεδες και συνήθως παράλληλες επιφάνειες. Έπειτα, 

διαμορφωνόταν η κυκλική περιφέρεια και τελειοποιείτο η χάντρα. Αμυδρά 

διακρίνονται και ίχνη των αυλακώσεων της εξωτερικής επιφάνειας, τα οποία 

φαίνονται ως σχέδια. Για εξοικονόμηση χρόνου και για την επίτευξη ομοιομορφίας οι 

χάντρες λειαίνονταν όλες μαζί περασμένες σε ξύλινο ραβδί.  

Παρόμοια τεχνική κατεργασίας εφαρμόζεται και για την κατασκευή 

περιάπτων, των κεντρικών δηλαδή στοιχείων ενός περιδεραίου. Αν και ορισμένα 

διατηρούν το φυσικό τους σχήμα με υποτυπώδη λείανση στην εξωτερική επιφάνεια  

και τη διάνοιξη οπής με αιχμηρό εργαλείο κοντά στο σπόνδυλο (εδώ δεν πρόκειται 

για το ομώνυμο γνωστό είδος του μαλακίου Spondylus gaederopus L. αλλά για 

ανατομικό σημείο στο κέντρο του ανωτέρου τμήματος της θυρίδας των διθύρων). Τα 

περισσότερα κελύφη έχουν τροποποιηθεί τόσο, ώστε να αλλοιωθεί το φυσικό τους 

σχήμα και να καταλήξουν σε γεωμετρικό (δακτυλιόσχημο, δισκοειδές, κυλινδρικό ή 

αμφικωνικό και σπανιότερα βαρελόσχημο, τριφυλλόσχημο ή αστερόσχημο). Για τη 

δημιουργία τους προτιμούνται τα κελύφη των ειδών Spondylus gaederopus L. και 

Glycimeris glycimeris L..  

Τα δακτυλιόσχημα αντικείμενα κατασκευάζονταν από το κέλυφος των 

Spondylus gaederopus L. και σπανιότερα των Glycimeris glycimeris L.. Επιλεγόταν  

συνήθως η άνω θύρα, αφού ήταν η πιο λεπτή. Αρχικά τριβόταν η εξωτερική 

επιφάνεια σε μυλόλιθο, για να απαλειφθούν οι ακανθώδεις προεξοχές, να 

εξομαλυνθεί το όστρεο και να διαμορφωθεί οπή στο κέντρο. Στη συνέχεια η οπή 

διευρυνόταν με λίθινο κρουστήρα.  Αφού απεκόπτετο η κορυφή, λειαινόταν 

προσεκτικά η εξωτερική επιφάνεια, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό κυκλικό – 



ελλειψοειδές σχήμα και η λεία σα μάρμαρο επιφάνειά του. Το πάχος δεν είναι ενιαίο. 

Κοντά στους σπονδύλους αυξάνει.  Μερικές φορές παραμένουν ίχνη ερυθρού 

χρώματος, κατάλοιπα της αρχικής ρόδινης επιφάνειας. Σε ελάχιστα δείγματα 

διακρίνονται διακοσμητικές εγχαράξεις στην περιφέρεια. Η εσωτερική διάμετρός 

τους φτάνει τα  6,5 εκατοστά κατά μέσο όρο και η εξωτερική τα 9 εκατοστά.  

 Από το κέλυφος των θαλάσσιων μαλακίων κατασκευάζονταν και λίγα 

εργαλεία, κυρίως κουταλόσχημα / κοχλιάρια από Mytilus galloprovincialis L. και 

σπανιότερα από Patella sp., τριπτήρες / στιλβωτήρες από Spondylus gaederopus L. 

και Cerastoderma glaucum L., σπάτουλες, τρομπέτες και ενθέματα. Τα ενθέματα 

κατασκευάζονταν από Pinna nobilis L. και Spondylus gaederopus L.. Η διαδικασία 

ήταν απλή: μετά την αποκοπή ενός θραύσματος από τη θυρίδα με κρούση, γινόταν η 

μορφοποίηση με συνδυασμό κρούσης και λείανσης. Προορίζονταν για ενθέματα σε 

έπιπλα όπως για παράδειγμα τα θραύσμα της Πίννας ή για επίρραπτα σε ρούχα όπως 

για παράδειγμα τα κομβιόσχημα από Σπόνδυλο. 

 

 

Λίλιαν Καραλή 


