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Η συστηματική συλλογή και η μελέτη των κινητών ευρημάτων από τους 

προϊστορικούς οικισμούς της Βόρειας Ελλάδας κατέδειξαν την ευρεία χρήση των 
οστών των ζώων ως πρώτων υλών για την κατασκευή εργαλείων. Ωστόσο, 
επειδή για μεγάλο χρονικό διάστημα τα οστέινα εργαλεία δεν αποτελούσαν 
αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας, οι πληροφορίες γι’αυτά είναι περιορισμένες σε 
σύγκριση με άλλα ευρήματα. Επιπλέον, το ενδιαφέρον της έρευνας 
μετατοπίστηκε από τη μορφολογική ποικιλία των εργαλείων στις ανθρώπινες 
δραστηριότητες και συμπεριφορές που σχετίζονται με την παραγωγή και τη 
χρήση τους. Ως αποτέλεσμα, το είδος των διαθέσιμων πληροφοριών διαφέρει 
μεταξύ των γνωστών εργαλειακών συνόλων. Η μελέτη οργανώνεται σήμερα σε 
τρεις βασικούς άξονες, την επιλογή και την επεξεργασία της πρώτης ύλης και τη 
χρήση των προϊόντων. 

Στο παρόν κείμενο επιχειρείται συνοπτική παρουσίαση των δεδομένων 
για τα οστέινα εργαλεία της Νεολιθικής Εποχής από την Κεντρική Μακεδονία. 
Αυτά τα δεδομένα προέρχονται από τους οικισμούς Βασιλικά, Θέρμη Β και 
Σταυρούπολη και χρονολογούνται στην Ύστερη Νεολιθική (περ. 5400-4700 
π.Χ.). Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για τις επόμενες περίοδους προέρχονται 
από τον οικισμό του Καστανά και αφορούν την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και 
την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (περ. 1600-900 π.Χ.). Σύντομες αναφορές σε 
οστέινα αντικείμενα αυτών των περιόδων γίνονται στην προκαταρκτική 
δημοσίευση της ανασκαφικής έρευνας στην Άσσηρο. Μεμονωμένα ευρήματα 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο που δημοσίευσε ο W.A. Heurtley στον τόμο 
Prehistoric Macedonia. Τα δημοσιευμένα στοιχεία από την Εποχή του Χαλκού και 
την Εποχή του Σιδήρου παρουσιάζονται εδώ εν συντομία, επειδή τα οστέινα 
εργαλεία δεν μελετήθηκαν από την άποψη της τεχνολογίας. Οι ομοιότητες που 
παρουσιάζουν με ευρήματα από σύγχρονες θέσεις της Δυτικής Μακεδονίας και 
της Νότιας Αλβανίας επιτρέπουν πάντως να γίνουν συγκρίσεις και να τεθούν 
θέματα προς διερεύνηση. 
 
Οι πρώτες ύλες 

Στη Νεολιθική Εποχή, για την κατασκευή των οστέινων εργαλείων 
χρησιμοποιούνταν κυρίως τα οστά των ζώων που καταναλώνονταν στους 
οικισμούς. Εξαίρεση αποτελούν τα κέρατα ελαφοειδών, που προέρχονται από 
περισυλλογή στο φυσικό περιβάλλον. Γενικώς, η προμήθεια οστών του 
σκελετού για τη χρήση τους ως πρώτων υλών συνδέεται με τις τεχνικές 
διαμελισμού των ζώων και προετοιμασίας της τροφής και με τη διαχείριση των 
καταλοίπων αυτών των δραστηριοτήτων. Οι τεχνικές ποικίλουν ανάλογα με το 
είδος και το μέγεθος του ζώου, τις παραδόσεις των πληθυσμών, τις περιστάσεις 
της κατανάλωσης, κ.ά. Ένα απλό παράδειγμα δείχνει πώς τέτοιες διαφορές 
επηρεάζουν την απόκτηση των πρώτων υλών. Αναφέρεται συχνά ότι τα 
μεταπόδια που αποτελούν πρώτη ύλη αποσπώνται κατά την εκδορά του ζώου. 

                                                
1 Το κείμενο παραδόθηκε τον Ιούλιο του 2006 για να δημοσιευτεί ως παράρτημα στον τόμο 
200.000, 10.000, 5.000 π.Χ. Μια έκθεση για τη ζωή στην προϊστορική Μακεδονία (επιμ. Δ. 
Γραμμένος). Προσαρμογές στη νέα έκδοση έγιναν τον Οκτώβριο του 2012. Ευχαριστώ την 
Αλεξάνδρα Νικολή και την Ελένη Ψαθή για το χρόνο που διέθεσαν στην ανάγνωση του κειμένου 
και για τα σχόλια και τις διορθώσεις που πρότειναν. 



Όπου γίνεται θραύση των μακρών οστών με σκοπό την εξαγωγή του μυελού 
των οστών, τα μεταπόδια συνήθως θρυμματίζονται. Επομένως, αν υπάρχει 
ανάγκη για ακέραια οστά, η επιλογή τους γίνεται πριν τη θραύση. Από την άλλη 
πλευρά, τμήματα μεταποδικών ή άλλων οστών, κατάλληλα για τη διαμόρφωση 
εργαλείων, βρίσκονται στα κατάλοιπα της θραύσης. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, η 
διαχείριση των οστών κατά και μετά τη σφαγή του ζώου δεν διερευνάται στους 
προϊστορικούς οικισμούς της Βόρειας Ελλάδας. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να 
αποκατασταθούν οι πρακτικές προμήθειας των οστέινων πρώτων υλών. Τα 
στοιχεία που παρατίθενται στη συνέχεια αφορούν τη ζωοανατομική προέλευση 
των οστών. 

Αρκετές φορές δεν είναι δυνατή η ταύτιση του οστού ως προς την 
ανατομική του θέση, το είδος και το μέγεθος του ζώου από το οποίο προέρχεται. 
Αυτό συμβαίνει όταν τα οστέινα αντικείμενα δεν σώζονται ακέραια ή έχουν 
κατασκευαστεί από τμήματα οστών που δεν διατηρούν διαγνωστικά ανατομικά 
χαρακτηριστικά. Η διατήρηση αυτών των χαρακτηριστικών εξαρτάται επίσης 
από το βαθμό επεξεργασίας των αντικειμένων. Σύμφωνα με τα δεδομένα από 
την Κεντρική Μακεδονία, για την κατασκευή εργαλείων χρησιμοποιούνταν 
πρωτίστως τα μακρά οστά και δευτερευόντως οι πλευρές. Στους οικισμούς 
Θέρμη Β και Σταυρούπολη, από τους οποίους προέρχονται τα μεγαλύτερα 
σύνολα οστέινων εργαλείων, τα ποσοστά των μακρών οστών επί του συνόλου 
των χρησιμοποιημένων οστών είναι 63-64% και των πλευρών 15-16%. Τα 
κέρατα των ελαφοειδών αντιπροσωπεύονται με ποσοστά συγκρίσιμα με αυτά 
των πλευρών, 13-14%. Παρόμοια εικόνα σχηματίζεται από την εξέταση των 
δεδομένων, πιο περιορισμένων, από τα Βασιλικά. Από τα οστά του σκελετού των 
ζώων επιλέγονταν σπανιότερα οι ωμοπλάτες. Η χρήση άλλων οστών και 
δοντιών για την κατασκευή εργαλείων ήταν περιστασιακή. Γενικώς, οι 
περισσότερες ενδείξεις για τη χρήση δοντιών στις Βορειοελλαδικές θέσεις 
αφορούν τα κοσμήματα. 

Τα ζώα από τα οποία προέρχονται τα χρησιμοποιημένα οστά ήταν 
κυρίως οικόσιτα, αιγοπρόβατα, βόδια και χοίροι. Αυτά τα ζώα υπερτερούν 
αριθμητικά κατά πολύ των άγριων στους γνωστούς οικισμούς και οι συχνότητες 
με τις οποίες εμφανίζονται τα διάφορα είδη και μεγέθη ζώων στα σύνολα των 
οστέινων εργαλείων αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό αυτές που παρατηρούνται 
στα δείγματα των διατροφικών καταλοίπων. αυτό θεωρείται ένδειξη της χρήσης 
αυτών των καταλοίπων για την κατασκευή εργαλείων. Υποθέτουμε λοιπόν ότι 
τα χρησιμοποιημένα τμήματα οστών μεγαλόσωμων θηλαστικών που δεν έχουν 
ταυτιστεί ως προς το είδος του ζώου ανήκουν κυρίως σε βόδια, ενώ αυτά που 
αποδίδονται σε σχετικώς μικρόσωμα ζώα, μεγέθους μικρού μηρυκαστικού στην 
πλειονότητά τους, ανήκουν σε αιγοπρόβατα και χοίρους. Τα μικρότερα μεγέθη 
αντιστοιχούν σε μικρόσωμα σκυλιά και κυρίως σε λαγούς. Οι χαμηλές 
συχνότητες των μικρότερων οστών (π.χ., μεταπόδια λαγών), που μάλλον 
χρησίμευαν για την κατασκευή κοσμημάτων, μπορούν να αποδοθούν, αν όχι 
στις προτιμήσεις των κατοίκων των οικισμών, στον περιορισμένο χαρακτήρα 
του κυνηγιού ή στους τρόπους συλλογής του οστεοαρχαιολογικού υλικού κατά 
την ανασκαφή (γίνεται επιλεκτική χρήση της τεχνικής της επίπλευσης). Σε άλλες 
περιπτώσεις (π.χ., εργαλεία από κνήμες λαγών), η σπανιότητα δεν αποδίδεται με 
ευκολία σε πλημμελή συλλογή ή, ακόμη, στην κακή διατήρηση των οστών, τα 
οποία είναι ανθεκτικά στη φθορά. Είναι πιθανή η περιορισμένη χρήση τους,  
καθώς συνδέονται με αιχμηρά εργαλεία που κατασκευάζονταν περιστασιακά 



(βλ. Τα εργαλεία). Η ίδια παρατήρηση ισχύει για τα οστά των σαρκοφάγων 
ζώων, που χρησιμοποιούνταν σπανίως ως πρώτες ύλες. 

Οι ομοιότητες μεταξύ των εργαλειακών συνόλων και των ζωικών 
καταλοίπων υποδηλώνουν επίσης ότι η επιλογή των πρώτων υλών ήταν ως ένα 
βαθμό εξαρτημένη από τη διαθεσιμότητά τους. Παρατηρούνται όμως και 
διαφορές. Για παράδειγμα, σχετικώς μειωμένες εμφανίζονται οι συχνότητες των 
χοίρων στα εργαλειακά σύνολα από τις θέσεις στις οποίες αυτό το είδος 
αντιπροσωπεύεται με υψηλά ποσοστά (Βασιλικά, Θέρμη Β). Ανάλογη είναι η 
κατάσταση στον οικισμό του Μακρυγιάλου (Δυτική Μακεδονία) όπου ως 
πιθανές αιτίες προτείνονται οικονομικοί και τεχνικοί παράγοντες (σφαγή της 
πλειοψηφίας των χοίρων σε νεαρή ηλικία, όγκος των οστών ακατάλληλος για 
την κατασκευή εργαλείων). Δεν αποκλείεται πάντως ορισμένα χρησιμοποιημένα 
θραύσματα, όπως στενές παρασχίδες που δεν διασώζουν διαγνωστικά 
ανατομικά χαρακτηριστικά, να προέρχονται από χοίρους. Επίσης, τα οστά 
νεαρών ζώων είναι μάλλον σπάνια στα εργαλειακά σύνολα. Ως τέτοια 
αναγνωρίζονται τα οστά των οποίων οι επιφύσεις δεν οστεοποιήθηκαν ή το 
συμπαγές οστό είναι λεπτό και πορώδες, δηλαδή, δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως. Η 
χρήση τέτοιων οστών ερμηνεύεται κατά περίπτωση με τεχνολογικά κριτήρια, 
όπως το μέγεθος και οι μηχανικές ιδιότητες του οστού που προσιδιάζουν στην 
επεξεργασία ή τη χρήση του εργαλείου. Η μορφή και οι διαστάσεις των οστών 
είναι βασικά κριτήρια της επιλογής τους για την κατασκευή εργαλείων αλλά, σε 
αρκετές περιπτώσεις, η ταχεία φθορά των οστών των νεαρών ζώων κατά την 
επεξεργασία και τη χρήση των εργαλείων τα καθιστούν ακατάλληλη πρώτη ύλη. 
Επιπροσθέτως, το μέγεθος των οστών διαφέρει κατά ηλικία. Πρέπει, τέλος, να 
επισημανθεί ότι οι συχνότητες των νεαρών ηλικιών στα ζωοαρχαιολογικά 
δείγματα ποικίλλουν ανάλογα με το είδος του ζώου και τον οικισμό ή τη 
χρονολογική φάση αλλά τα οστά από αυτές τις ηλικίες δεν αποτελούν την 
πλειονότητα του υλικού. 

Από τις ταυτίσεις των οστών των μικρών μηρυκαστικών και των χοίρων 
διαπιστώνεται προτίμηση στα μεταπόδια, στις κνήμες και στις κερκίδες. Μπορεί 
να επισημανθεί εδώ, ως γενική παρατήρηση, ότι αυτά τα οστά είναι ανθεκτικά 
στη φθορά και μπορούν να αποδώσουν, μετά τη θραύση τους ή άλλου είδους 
τεμαχισμό, τμήματα των οποίων το σχήμα και οι διαστάσεις προσφέρονται για 
την κατασκευή εργαλείων. Στους Νεολιθικούς οικισμούς της Κεντρικής 
Μακεδονίας, αυτή η παρατήρηση έχει αξία αφού η επιλογή του τμήματος του 
οστού ήταν κατά κανόνα στενά συνδεδεμένη με το είδος του επιζητούμενου 
προϊόντος (βλ. Τα εργαλεία). Τα τμήματα μακρών οστών μεγαλόσωμων ζώων 
είναι στην πλειονότητά τους παρασχίδες που δεν διατηρούν διαγνωστικά 
ανατομικά χαρακτηριστικά. Τέλος, σαφής είναι η προτίμηση στα πλευρά των 
μεγαλόσωμων ζώων και ειδικότερα των βοδιών λόγω του κανονικού σχήματος 
και του μεγάλου μεγέθους τους, ιδιότητες που αξιοποιούνταν για την κατασκευή 
εργαλείων συγκεκριμένου τύπου (βλ. Τα εργαλεία). 

Όσον αφορά τα κέρατα των ελαφοειδών, ούτε η συλλογή ούτε η χρήση 
τους φαίνεται να είχαν συστηματικό χαρακτήρα στους τρεις οικισμούς που 
εξετάζουμε. Δεν υπάρχουν ενδείξεις εξειδικευμένης χρήσης αυτής της πρώτης 
ύλης. Στα Βασιλικά και στη Θέρμη Β τα κέρατα των ελαφοειδών είναι 
ολιγάριθμα. Επιπλέον, σχεδόν όλα τα κέρατα που συλλέχθηκαν κατά την 
ανασκαφή στη Θέρμη Β ήταν επεξεργασμένα. Δεδομένης της σπανιότητας 
αυτών των οστών, δεν αποκλείεται η κατοχή τους να είχε μεγαλύτερη αξία από 



τον τρόπο χρήσης τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι μέχρι στιγμής 
γνωστά από τη Βόρεια Ελλάδα, συστηματική και εξειδικευμένη ήταν η χρήση 
του κεράτου ελαφιού στους οικισμούς της πεδιάδας της Δράμας στην Ανατολική 
Μακεδονία. Γενικώς, η χρήση αυτής της πρώτης ύλης ποικίλλει κατά τόπους 
αλλά και διαχρονικά. 

Κατά την Εποχή του Χαλκού και την Εποχή του Σιδήρου, οι βασικές 
πρώτες ύλες παραμένουν οι ίδιες. Αξιοποιούνται όμως για συγκεκριμένους 
τύπους εργαλείων οστά του σκελετού που στην προηγούμενη περίοδο δεν 
χρησιμοποιούνταν παρά περιστασιακά ή καθόλου (π.χ., οστά λεκάνης και 
αστράγαλοι). Επιπλέον, γίνεται συστηματική συλλογή και επεξεργασία των 
κεράτων των πλατονιών και των κόκκινων ελαφιών, όπως δείχνουν τα 
δεδομένα από τον Καστανά αλλά και σύγχρονες θέσεις στη Δυτική Μακεδονία 
(Αγγελοχώρι, Αρχοντικό) και στη Νότια Αλβανία (Sovjan). Στη Βόρεια Ελλάδα, 
τα πλατόνια εμφανίζονται με υψηλότερες συχνότητες από τα κόκκινα ελάφια, 
καθώς κατά την Εποχή του Χαλκού ανατρέπεται στην περιοχή η αναλογία των 
δύο ειδών σε βάρος του κόκκινου ελαφιού. Αυτή τη μεταβολή αντικατοπτρίζουν 
οι συχνότητες των επεξεργασμένων κεράτων από το Αγγελοχώρι. Δεν υπάρχουν 
ακόμη αρκετά διαθέσιμα στοιχεία για να περιγραφεί η επιλογή της πρώτης ύλης 
στον Καστανά και στο Αρχοντικό. Στη Sovjan ο μεγαλύτερος αριθμός κεράτων 
και οστών του σκελετού (επεξεργασμένων και μη) που ανήκουν σε ελαφοειδή 
προέρχεται από κόκκινα ελάφια και υποδηλώνει διαφορετικό φυσικό 
περιβάλλον. Από τα στοιχεία που παρατέθηκαν συμπεραίνουμε ότι οι 
περισσότερες πρώτες ύλες προέρχονταν από τα οστά που βρίσκονταν σε 
μεγάλες ποσότητες στους οικισμούς. Τα οστά των άκρων αποτελούσαν τη 
βασική πηγή της πρώτης ύλης. 
 
Τα εργαλεία 

Από τους Νεολιθικούς οικισμούς έχουν μελετηθεί με μεγαλύτερη 
λεπτομέρεια τα σύνολα οστέινων εργαλείων από τα Βασιλικά και τη Θέρμη Β. Η 
μελέτη του υλικού από τη Σταυρούπολη είναι σε προκαταρκτικό στάδιο. Τα 
σύνολα από τις δύο πρώτες θέσεις είναι σχετικώς μικρού μεγέθους λόγω της 
περιορισμένης έκτασης των ανασκαφών. Αυτό δυσχεραίνει την εξαγωγή 
συμπερασμάτων αναφορικά με ενδεχόμενες μεταβολές στην επεξεργασία των 
οστών κατά τη διάρκεια της Ύστερης Νεολιθικής και με την κατανομή των 
δραστηριοτήτων μέσα στους οικισμούς. 

Τα εργαλεία αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου των 
οστέινων αντικειμένων. Τα περισσότερα κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, τα 
εργαλεία με αιχμηρό ενεργό άκρο (κυρίως «οπείς») και τα εργαλεία με κόψη. 
Υπάρχουν επίσης λίγα εργαλεία με αμβλύ ενεργό άκρο, λαβές και θήκες, καθώς 
και αντικείμενα με ιδιαίτερο σχήμα, τα οποία αναφέρονται ως αγκίστρια, 
βελόνες, κτένι, αρύταινα (ή κουτάλι), δίσκος με οπή και δακτύλιοι. Η χρήση του 
δίσκου και των δακτυλίων δεν διερευνήθηκε. Σε άλλες Νεολιθικές θέσεις 
(Δισπηλιό Καστοριάς), οι δακτύλιοι κατατάσσονται στα κοσμήματα. Τα οστέινα 
κοσμήματα που αναγνωρίστηκαν στις Νεολιθικές θέσεις της Κεντρικής 
Μακεδονίας είναι χάντρες από οστά μικρόσωμων ζώων, οι οποίες, όπως 
προαναφέρθηκε (βλ. Οι πρώτες ύλες), σπανίζουν. Με εξαίρεση τους δακτυλίους 
και τις χάντρες, τα αντικείμενα με ιδιαίτερο σχήμα προέρχονται από τη 
Σταυρούπολη. Στην ίδια θέση βρέθηκε ζωόμορφο οστέινο αντικείμενο που δεν 
σώζεται ακέραιο και είναι ειδώλιο ή απόληξη λαβής εργαλείου.  Στο κείμενο που 



ακολουθεί εξετάζονται τα εργαλεία και ο τεμαχισμός των δακτυλίων, ο οποίος 
μελετήθηκε στη Θέρμη Β. 

Οι τεχνικές της επεξεργασίας των οστών προσαρμόζονταν στο σχήμα, 
στο μέγεθος και στη δομή τους στα πλαίσια της κατασκευής συγκεκριμένων 
ειδών  εργαλείων. Αυτό διευκολύνει τη σύνδεση των καταλοίπων επεξεργασίας 
των οστών, που συμπεριλαμβάνονται στα σύνολα των οστέινων εργαλείων, με 
συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων. Τα κατάλοιπα κατά μήκος τεμαχισμού 
μακρών οστών συνδέονται στην πλειονότητα των περιπτώσεων με την 
κατασκευή οπέων, ενώ οι επεξεργασμένες πλευρές με τη διαμόρφωση 
εργαλείων με κόψη. Οι βασικές τεχνικές επεξεργασίας των οστών ήταν η 
αυλάκωση, η κρούση, το ξύσιμο και η τριβή με λίθινα εργαλεία. Η αυλάκωση 
εφαρμοζόταν κυρίως για τον τεμαχισμό των οστών, το ξύσιμο και η τριβή για τη 
διαμόρφωση των προϊόντων. Η κρούση, στις διάφορες εκδοχές της, 
χρησιμοποιούνταν και στις δύο φάσεις της επεξεργασίας. Η πελέκηση, η οποία 
είναι μια εκδοχή της κρούσης, συνδέεται στενά με την επεξεργασία των κεράτων 
των ελαφοειδών. 

Συχνή ήταν η χρήση σπασμένων μακρών οστών. Τα θραύσματα ήταν 
προϊόντα τεμαχισμού με σκοπό τη διαμόρφωση εργαλείων ή, όπως 
προαναφέρθηκε, κατάλοιπα προετοιμασίας της τροφής. Παρατηρήθηκε η 
προσεκτική επιλογή των θραυσμάτων με κριτήρια το σχήμα και το μέγεθός 
τους. Τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα προέρχονται από τους οπείς. Οι 
περισσότεροι από αυτούς παρουσιάζουν ομοιότητες ως προς το σχήμα και τις 
διαστάσεις τους. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αυστηρή επιλογή 
παρασχίδων παρόμοιων σε σχήμα και μέγεθος με τα προϊόντα κατά μήκος 
τεμαχισμού των μακρών οστών με αυλάκωση, η οποία χρησιμοποιούνταν συχνά 
για την κατασκευή των οπέων. Η μέθοδος της διαμόρφωσης αυτών των 
εργαλείων ήταν κοινή για τα σπασμένα και τα αυλακωμένα οστά. Στα Βασιλικά 
και στη Θέρμη Β, όπου έγιναν συστηματικές παρατηρήσεις, η μέθοδος ήταν η 
εξής: η επιφάνεια της κατά μήκος ρήξης του οστού εξομαλυνόταν και γινόταν 
επίπεδη με τριβή (Εικ. 1.1 και 1.2). Στη συνέχεια γινόταν επεξεργασία με τριβή, 
σπανιότερα με ξύσιμο και τριβή, των πλευρών του θραύσματος για να 
σχηματιστεί το αιχμηρό άκρο, το οποίο τοποθετούνταν στον άξονα συμμετρίας 
του εργαλείου. Μερικές φορές παραλειπόταν το πρώτο στάδιο της διαδικασίας 
(Εικ. 1.3). Τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά των οπέων είναι λοιπόν τα 
εξής: συμμετρία, ευθύγραμμο προφίλ, πλευρές επεξεργασμένες σχεδόν σε όλο το 
μήκος του εργαλείου ώστε να συγκλίνουν από τη βάση προς το αιχμηρό άκρο. Οι 
μη συμμετρικές φόρμες είναι κατά κανόνα το αποτέλεσμα επεμβάσεων κατά τη 
χρήση του εργαλείου με σκοπό την ανανέωση ή την επιδιόρθωση του ενεργού 
άκρου (Εικ. 1.4). Η βάση των οπέων διατηρεί τμήμα της επίφυσης του οστού 
(Εικ. 1.1) ή την επιφάνεια θραύσης της διάφυσης ή της μετάφυσης (Εικ. 1.2 και 
1.3). Είναι ανεπεξέργαστη ή δείχνει επεμβάσεις με σκοπό την εξομάλυνση του 
αναγλύφου, φυσικού ή οφειλόμενου στη θραύση. Το πλάτος των εργαλείων 
κυμαίνεται μεταξύ 5 και 13 (κυρίως 8,5 και 13) χιλιοστών και το πάχος μεταξύ 3 
και 6 χιλιοστών εκτός εάν στη βάση διατηρείται τμήμα της επίφυσης του οστού 
με μεγαλύτερες διαστάσεις. Το μήκος τους κυμαίνεται από 80 ως 130 χιλιοστά, 
με τις υψηλότερες τιμές να αντιστοιχούν στα προϊόντα τεμαχισμού με 
αυλάκωση. Αυτή η τεχνική επέτρεπε τον έλεγχο των διαστάσεων και της 
μορφής των προϊόντων. Το μήκος των εργαλείων μειωνόταν κατά τις διαδοχικές 
επεμβάσεις που αυτά δέχονταν για να ανανεωθεί το ενεργό άκρο. 



 
Eικ 1. Οπείς: (1) και (3) Θέρμη Β, (2) και (4) Βασιλικά. 

 



 
Εικόνα 2. Τεμαχισμός με αυλάκωση: (1) και (2) Βασιλικά, (3) Θέρμη Β. 

 
Η αυλάκωση συνδέεται στενά με τον κατά μήκος τεμαχισμό των 

μεταποδίων των μηρυκαστικών. Εφαρμοζόταν επίσης και σε άλλα μακρά οστά 
ζώων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Στη Θέρμη Β και στις σύγχρονες με αυτή 
φάσεις των Βασιλικών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα προχωρημένο στάδιο 
της Ύστερης Νεολιθικής, παρατηρείται συχνά η αυλάκωση μακρών οστών 
μεγαλόσωμων ζώων, ίσως ως αποτέλεσμα της αυξημένης παρουσίας τους στα 
κατάλοιπα της διατροφής. Και οι παρασχίδες που χρησίμευσαν για την 
κατασκευή οπέων προέρχονται από ζώα διαφορετικού μεγέθους. Όσον αφορά 
τα μεταπόδια των αιγοπροβάτων, η αυλάκωση χρησίμευε για τη διχοτόμησή 
τους, από την οποία προέκυπταν δύο παρόμοια σε σχήμα και μέγεθος προϊόντα. 
Το οστό αυλακωνόταν κατά μήκος της πρόσθιας και οπίσθιας μέσης αύλακας. 
Το εργαλείο μπορούσε να εισχωρήσει βαθιά στο συμπαγές οστό μέχρι το 
μυελικό αυλό (Εικ. 2.1), οπότε η αποκόλληση των δύο τμημάτων στα σημεία που 
παρέμεναν ενωμένα (άνω επίφυση, κάτω μετάφυση) μπορούσε να επιτευχθεί 
χωρίς τη χρήση εργαλείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση (λέπτυνση του συμπαγούς 
οστού, αυλάκωση μίας μόνον όψης του οστού, Εικ. 2.2), η χρήση σφήνας ήταν 
απαραίτητη για να γίνει ο τεμαχισμός. Στα Βασιλικά και στη Θέρμη Β, η 
αυλάκωση χρησιμοποιούνταν συστηματικά σε συνδυασμό με την κρούση για 
τον τεμαχισμό των μεταποδίων και άλλων μακρών οστών. Τουλάχιστον κατά 
την περίοδο που κατοικήθηκε η Θέρμη Β, συνηθιζόταν η αυλάκωση μίας μόνο 
όψης των οστών· η διπλή αυλάκωση εφαρμοζόταν για τη διχοτόμηση των 
μεταποδίων των αιγοπροβάτων. Μια άλλη μέθοδος, που χρησιμοποιούνταν 
σπανιότερα, είναι ο τεμαχισμός σε τέταρτα των κυρίων μεταποδίων των 
βοδιών, των ελαφιών και των πλατονιών (στην εξεταζόμενη περιοχή, δεν 
επιβεβαιώνεται  η εφαρμογή της μεθόδου στα μεταπόδια μικρών 
μηρυκαστικών). Στην περίπτωση αυτή αυλακώνονταν, εκτός από την πρόσθια 
και την οπίσθια όψη, η έσω και ή έξω όψη του οστού (Εικ. 2.3). Όταν αυτή η 



μέθοδος εφαρμοζόταν σε οστά μεγαλόσωμων ζώων, τα προϊόντα ήταν από τα 
μεγαλύτερα που καταγράφονται ως προς τις διαστάσεις τους. Το αντικείμενο 
της εικόνας 1.2 προέρχεται από ανάλογο τεμαχισμό οστού μικρότερου 
μηρυκαστικού. 

Διαπιστώνεται ότι οι κατασκευαστές των οπέων χρησιμοποιούσαν με 
σχετική ευελιξία διαφορετικές πρώτες ύλες και διαφορετικές τεχνικές. Αυτό 
εξηγεί ίσως, εν μέρει, την απόρριψη, πριν από τη χρήση τους, των μισών από τα 
οστά που αυλακώθηκαν, μεταπόδια στην πλειονότητά τους, στα Βασιλικά και 
στη Θέρμη Β. Αν, όπως είναι πιθανό, τα εργαλεία κατασκευάζονταν για να 
καλύψουν προσωπικές και άμεσες ανάγκες, μία λογική εξήγηση για την 
κατάσταση που παρατηρείται στις δύο θέσεις βρίσκεται στο βασικό 
χαρακτηριστικό των μεταποδίων, τη δυνατότητα να αποδώσουν δύο παρόμοια 
προϊόντα. Αυτή η ιδιότητα προφανώς δεν αξιοποιούνταν στο σύστημα 
παραγωγής των οστέινων εργαλείων των Βασιλικών και της Θέρμης Β. Τέλος, η 
ανάλυση των τελειωμένων από κατασκευαστική άποψη οπέων και των 
καταλοίπων επεξεργασίας έδειξε ότι ο τεμαχισμός γινόταν επιμελώς και τα 
ατυχήματα κατά την εκτέλεση της εργασίας ήταν σπάνια και αναμενόμενα. 
 

 
Εικόνα 3. Οπείς: (1) Βασιλικά (σχέδιο: Gérard Der Aprahamian), (2) Θέρμη Β. 

 
Θραύσματα που διατηρούν ένα τμήμα της διάφυσης ακέραιο ή μεγάλο 

τμήμα της διαμέτρου της και ακανόνιστες παρασχίδες χρησιμοποιούνταν 
σπανίως για την κατασκευή οπέων. Προέρχονταν από αιγοπρόβατα, λαγούς ή 
ζώα παρόμοιου μεγέθους. Κατά κανόνα, μόνον η μία άκρη του θραύσματος είχε 
υποστεί επεξεργασία, για να διαμορφωθεί το αιχμηρό άκρο (Εικ. 3.1). Το βασικό 
χαρακτηριστικό αυτών των εργαλείων είναι η ασυμμετρία και το ενεργό άκρο 
που ξεχωρίζει από το σώμα του εργαλείου. Αυτό και τα άλλα χαρακτηριστικά 
του ενεργού άκρου (γωνία, πλάτος, πάχος) είναι συγκρίσιμα με αυτά των οπέων 
που είχαν διαμορφωθεί εκ νέου στο ύψος του ενεργού άκρου και έχασαν τη 
συμμετρική φόρμα τους (Εικ. 1.4). Και στις δύο περιπτώσεις, τα εργαλεία 
συνδέονται με ενέργειες που αποσκοπούν στη γρήγορη διαμόρφωση αιχμών, 
συνήθως λεπτών, χρησιμοποιώντας διαθέσιμα υλικά, όπως τα σπασμένα οστά 



και τα εργαλεία που είχαν σπάσει ή χρησιμοποιηθεί επανειλημμένως και είχαν 
εξαντλήσει τις δυνατότητες της αρχικής χρήσης τους. 

Επειδή δεν έγινε δυνατή η εξαγωγή ικανού αριθμού οπέων από το 
μουσείο για να γίνει λεπτομερής ανάλυση των μικροσκοπικών ιχνών χρήσης, δεν 
υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη χρήση αυτών των 
εργαλείων. Γνωρίζουμε ότι οι οπείς που κατασκευάζονταν από κανονικού 
σχήματος παρασχίδες και από κατά μήκος αυλακωμένα οστά σχετίζονται με τη 
χρήση δέρματος και φυτικών ινών. Πειραματικά δεδομένα βεβαιώνουν ότι η 
μορφή και οι διαστάσεις των εργαλείων ήταν κατάλληλες για τέτοιες χρήσεις 
(π.χ., καλαθοπλεκτική). Επιπλέον, αυτά τα εργαλεία μπορούσαν να δεχθούν 
επανειλημμένες επεμβάσεις ανανέωσης. Απλά διατρητικά εργαλεία 
κατασκευάζονταν από διάφορους τύπους θραυσμάτων, αλλιώς οι ανάγκες 
καλύπτονταν από τα παραπάνω εργαλεία περιστασιακά ή, μάλλον, όταν είχαν 
καταστεί ακατάλληλα για άλλη χρήση. 

Άλλοι οπείς, που εμφανίζονται σπανιότερα, έχουν φόρμες συμπαγείς, 
καμπύλες ή ευθύγραμμες και αρκετές φορές λεπτές (πλάτος και πάχος σώματος 
≤7 χιλ., Εικ. 3.2). Ως πρώτες ύλες κατασκευής τους καταγράφονται μία κερκίδα 
σαρκοφάγου, το σώμα ωλένης μικρόσωμου θηλαστικού, μία στενή παρασχίδα 
μακρού οστού και κατά μήκος αυλακωμένα οστά που προέρχονται σχεδόν 
αποκλειστικά από τη Σταυρούπολη και είναι κέρατα ελαφοειδών. Λόγω του 
σχήματός τους μπορούν να ενταχθούν σε αυτή την ομάδα αντικειμένων αιχμηρά 
εργαλεία που βρέθηκαν επίσης στη Σταυρούπολη και για τα οποία γνωρίζουμε 
μόνον ότι κατασκευάστηκαν από σώματα ωλενών μικρών μηρυκαστικών ή 
σκύλων. Η ομαδοποίηση των παραπάνω εργαλείων είναι αυθαίρετη αφού δεν 
μελετήθηκε η χρήση τους και δεν αποτελούν ένα ομοιογενές σύνολο από την 
άποψη των διαστάσεων και της κατασκευής τους. Μερικά μοιάζουν με το 
εργαλείο της εικόνας 1.2 και, πιθανόν, είναι ισοδύναμα με αυτό από την άποψη 
της χρήσης τους. Όπως σημειώθηκε παραπάνω, διαφορετικές πρώτες ύλες και 
τεχνικές διαδικασίες μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στους Νεολιθικούς 
οικισμούς της Κεντρικής Μακεδονίας για τον ίδιο σκοπό. 

Στα αιχμηρά εργαλεία κατατάσσονται τέσσερα αντικείμενα που 
βρέθηκαν στη Σταυρούπολη, έχουν σχήμα αγκιστριού και κατασκευάστηκαν 
από μακρά οστά μεγαλόσωμων ζώων. Δεν δημοσιεύτηκαν στοιχεία σχετικά με 
τη μέθοδο της κατασκευής τους. Τέλος, λίγα αιχμηρά εργαλεία είναι 
κατασκευασμένα από πλευρές. Επειδή αυτά τα οστά φθείρονται και σπάζουν, 
ενδέχεται θραύσματα από το σώμα αντικειμένων που δεν ταυτίστηκαν με 
συγκεκριμένη κατηγορία εργαλείων να ανήκουν σε αιχμηρά εργαλεία από 
πλευρές. Τα περισσότερα από αυτά τα εργαλεία, επίσης σπασμένα, προέρχονται 
από τη Σταυρούπολη και περιλαμβάνουν τρεις βελόνες. Κοινό χαρακτηριστικό 
όλων των εργαλείων από πλευρές είναι ότι διατηρούν το πεπλατυσμένο σχήμα 
του οστού και έτσι διαφοροποιούνται από τα άλλα σχήματα αιχμηρών 
εργαλείων. Κατασκευάστηκαν από σώματα πλευρών που τεμαχίστηκαν 
εγκαρσίως και από πλάκες συμπαγούς οστού. Τον τεμαχισμό των πλευρών και 
ειδικότερα τον αποχωρισμό της έσω από την έξω πλάκα συμπαγούς οστού 
εξετάζουμε αμέσως παρακάτω με βάση τις παρατηρήσεις που έγιναν για τα 
εργαλεία με κόψη από τη Θέρμη Β και τα Βασιλικά. Ανάλογα στοιχεία δεν είναι 
διαθέσιμα από τη Σταυρούπολη. 

Η μελέτη των καταλοίπων τεμαχισμού από τη Θέρμη Β και τα Βασιλικά 
και η σύγκριση με αντίστοιχα ευρήματα από τον οικισμό Μεγάλο Νησί Γαλάνης 



στη Δυτική Μακεδονία έδειξαν την εφαρμογή συγκεκριμένης μεθόδου για τον 
τεμαχισμό των πλευρών των βοδιών και ίσως, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, 
αγριόχοιρων και κόκκινων ελαφιών. Το πρώτο στάδιο της κατασκευής 
συνίστατο στην αποκοπή, από το σώμα της πλευράς, τμήματος το μήκος του 
οποίου υπερέβαινε τα 112 χιλιοστά και μπορούσε να φτάσει τα 140 (Εικ. 4). Η 
αποκοπή γινόταν με αυλάκωση ή πελέκηση με κοφτερό λίθινο εργαλείο. Στη 
συνέχεια γινόταν αφαίρεση του συμπαγούς οστού από τα χείλη της πλευράς, 
συνήθως με πελέκηση. Αυτό διευκόλυνε την επόμενη ενέργεια, τη διχοτόμηση 
του οστού με τον αποχωρισμό της έσω από την έξω πλάκα συμπαγούς οστού 
(Εικ. 4, Α1). Η διχοτόμηση γινόταν με έμμεση κρούση λόγω της παρουσίας 
σπογγώδους οστού στο εσωτερικό των πλευρών. Η ακολουθία που μόλις 
περιγράψαμε απέδιδε δύο προϊόντα με ίδιο σχήμα και ίδιες διαστάσεις από τα 
οποία διαμορφώνονταν κοφτερά εργαλεία (ξέστρα). Αυτή τη δυνατότητα 
εκμεταλλεύονταν οι κατασκευαστές των εργαλείων όταν κατασκεύαζαν ξέστρα 
με κυρτή κόψη (Εικ. 4, Β). Αποσπούσαν με κρούση δύο τριγωνικά θραύσματα 
από το ένα άκρο του τμήματος που είχε αφαιρεθεί από το σώμα της πλευράς και 
που έπαιρνε έτσι τη μορφή μιας συμμετρικής αιχμής. Με οδηγό τον άξονα 
συμμετρίας της αιχμής διαμόρφωναν, με τριβή, κυρτή κόψη και στις δύο όψεις 
του αντικειμένου. Στη συνέχεια εξομάλυναν, πάλι με τριβή, τις δύο πλευρές και 
τη βάση του. Μετά τη διχοτόμηση γινόταν απλώς επεξεργασία της σπογγώδους 
επιφάνειας ή λεπτυνόταν περαιτέρω το κοφτερό άκρο. Στο διάγραμμα Α2 της 
εικόνας 4 κάνουμε την υπόθεση ότι οι πλάκες στις οποίες δεν είχε διαμορφωθεί 
κυρτή κόψη θα μπορούσαν να κοπούν κατά μήκος για να κατασκευαστούν 
αιχμηρά εργαλεία. Όποια μέθοδος κι αν εφαρμοζόταν, η αφαίρεση του 
συμπαγούς οστού τουλάχιστον από το ένα χείλος της πλευράς θα ήταν αναγκαία 
για να χωριστούν με επιτυχία οι πλάκες. 
 

 
Εικόνα 4. Ακολουθίες τεμαχισμού πλευρών (σχέδια: Gérard Der Aprahamian). 

 
Η διχοτόμηση των πλευρών όπως περιγράφθηκε παραπάνω αποτελεί μια 

ειδική τεχνική διαδικασία. Από την πειραματική μελέτη που έγινε προέκυψαν 



νέα στοιχεία σχετικά με την επιλογή του τμήματος του οστού και με την 
προετοιμασία της διχοτόμησής του. Διαπιστώθηκε ότι όλα τα πλευρά των 
μεγαλόσωμων ζώων δεν επιτρέπουν να κατασκευαστούν τα πλατιά και λεπτά 
προϊόντα που απαντούν στο αρχαιολογικό υλικό. Οι πλευρές των βοδιών έχουν 
γενικώς κανονικό σχήμα και διάφορες σειρές τους είναι κατάλληλες για την 
κατασκευή των παραπάνω εργαλείων. Όμως οι πλευρές των νεαρών ζώων 
έχουν μικρό πάχος σπογγώδους οστού και δυσχεραίνουν ή δεν επιτρέπουν τη 
διχοτόμηση. Επιπλέον, μόνον οι κεντρικές σειρές πλευρών του αγριόχοιρου και 
μεμονωμένες πλευρές ελαφιών, όταν αυτές δεν είναι στρεβλές και δεν φέρουν 
έντονα φύματα, μπορούν να αποδώσουν τις φόρμες και τις διαστάσεις των 
επιζητούμενων εργαλείων. Δεν αναγνωρίστηκαν στο αρχαιολογικό υλικό 
πλευρές αυτών των δύο ειδών αλλά η χρήση τους δεν αποκλείεται. Επειδή το 
κυνήγι ήταν περιορισμένο στα Βασιλικά και στη Θέρμη Β, ενδεχόμενη χρήση των 
πλευρών των αγριόχοιρων και των ελαφιών θα ήταν περιστασιακή. Επίσης, 
βεβαιώθηκε ότι, για να είναι επιτυχής η διχοτόμηση, θα έπρεπε οι πλευρές να 
είναι φρέσκες και ο τεμαχισμός τους να μην απέχει χρονικά από τον διαμελισμό 
του ζώου. Ένας τρόπος για να διατηρηθούν και να αποθηκευτούν τα οστά μέχρι 
τη διχοτόμησή τους είναι να καπνιστεί ο θώρακας ή επιλεγμένες πλευρές. Αυτό 
επιτρέπει την αναβολή της επεξεργασίας για ένα διάστημα περίπου τεσσάρων 
μηνών. Δεν υπάρχουν ανασκαφικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τη μία από τις 
δύο τεχνικές λύσεις και επομένως δεν αποκλείεται ο τεμαχισμός να εντασσόταν 
άμεσα στη διαδικασία κατανάλωσης του σφαγίου: η σφαγή μεγαλόσωμου ζώου 
απαιτεί εμπειρία, όπως και ο τεμαχισμός των πλευρών που περιγράψαμε, και 
ίσως να γινόταν από τα ίδια άτομα. Η ανάλυση των καταλοίπων τεμαχισμού των 
πλευρών έδειξε ότι υπήρχαν δύο κατηγορίες κατασκευαστών, οι έμπειροι και οι 
άπειροι. Οι πρώτοι εκτελούσαν το έργο με επιμέλεια και χωρίς σφάλματα ή 
είχαν, σπανίως, αναμενόμενα ατυχήματα. Μόνον τα προϊόντα της εργασίας 
αυτών των κατασκευαστών χρησιμοποιούνταν για να γίνουν τα εργαλεία. Οι 
άπειροι δεν είχαν κατανοήσει τις διαδικασίες και τον σκοπό της εφαρμογής των 
διαφόρων τεχνικών· συχνά, δεν ήλεγχαν τις κινήσεις τους κατά την εκτέλεση 
της εργασίας. Αν το δείγμα καταλοίπων που μελετήθηκε ήταν μεγαλύτερο θα 
ήταν ίσως δυνατές η αναγνώριση του βαθμού εξοικείωσης με τη μέθοδο και τις 
τεχνικές του τεμαχισμού των πλευρών και η διάκριση μεταξύ περιστασιακής 
αναπαραγωγής και εκμάθησης της μεθόδου. 

Τα ξέστρα από διχοτομημένες πλευρές μεγάλων ζώων δίνουν τις 
υψηλότερες τιμές μήκους κόψης (22-30 χιλιοστά) και από τις χαμηλότερες 
γωνίας κόψης (28-35 μοίρες). Πλατιά και λεπτά, αυτά τα ξέστρα διαφέρουν 
μορφολογικά από αντίστοιχα εργαλεία κατασκευασμένα από άλλα οστά. Μόνον 
ένα εργαλείο από ωμοπλάτη (Εικ. 5.1), οστό που δεν απαντά συχνά στα 
εργαλειακά σύνολα (βλ. Οι πρώτες ύλες), πλησιάζει μορφολογικά τα υπό 
συζήτηση ξέστρα από πλευρές. Αυτά χρησίμευαν μάλλον για την κατεργασία 
δερμάτων. Η υπόθεση μπορεί να διερευνηθεί μόνον αν καταστεί δυνατή η 
μικροσκοπική ανάλυση περισσότερων αρχαιολογικών αντικειμένων. Πειράματα 
έδειξαν ότι τα ξέστρα από πλευρές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, χωρίς να 
μεσολαβεί ανανέωση της κόψης, το διπλάσιο περίπου χρόνο από αυτόν που 
χρησιμοποιούνται τα ξέστρα από άλλα οστά. Οι πλευρές θα ήταν λοιπόν 
ιδιαιτέρως χρήσιμες στα πλαίσια της κατεργασίας του δέρματος, της οποίας οι 
κύριες φάσεις απαιτούν ταχύτητα και αποδοτικά εργαλεία. 
 



 
Εικόνα 5. Εργαλεία με κόψη: (1), (2) και (4) Βασιλικά, (3) και (5) Θέρμη Β. Σχέδια (2) και 
(5): Gérard Der Aprahamian. Η κόψη του εργαλείου της εικόνας 5.5 τοποθετήθηκε στο 
σπασμένο άκρο του αρχικού εργαλείου. 

 
Για την κατασκευή εργαλείων με κόψη χρησιμοποιούνταν, εκτός από 

πλευρές, μακρά οστά και κέρατα ελαφοειδών. Τα μακρά οστά αποτελούσαν τη 
βασική πρώτη ύλη γι’αυτή την κατηγορία εργαλείων και ξεπερνούν αριθμητικά 



τα ⅔ του συνόλου τους. Αντιπροσωπεύονται από σπασμένα οστά. Η αυλάκωση 
χρησιμοποιήθηκε περιστασιακά. Ελάχιστα εργαλεία είναι κατασκευασμένα από 
κέρατα και περιλαμβάνουν τμήματα που προήλθαν από τον κατά μήκος 
τεμαχισμό του οστού και κλάδους που κόπηκαν εγκαρσίως. Από τις 
παρατηρήσεις που έγιναν κυρίως στα Βασιλικά και στη Θέρμη Β προκύπτει ότι, 
με εξαίρεση τα ξέστρα από διχοτομημένες πλευρές, η κατασκευή των εργαλείων 
με κόψη δεν ακολουθεί τυποποιημένα μορφολογικά πρότυπα. 

Συχνή ήταν η χρήση θραυσμάτων μακρών οστών, που διασώζουν 
ακέραιο ένα τμήμα της διάφυσης (Εικ. 5.2 και 5.3). Αυτό το τμήμα αντιστοιχεί 
στο σώμα του εργαλείου και μπορεί να διατηρεί την επίφυση. Τέτοια 
θραύσματα αντιπροσωπεύουν περίπου το ⅓ του συνόλου των εργαλείων με 
κόψη που βρέθηκαν στους δύο οικισμούς. Προέρχονται από κνήμες και 
σπανιότερα από κερκίδες και μεταπόδια (ταυτισμένα οστά). Τα πιο 
χαρακτηριστικά δείγματα προέρχονται από κνήμες που έσπασαν στο μέσον ή 
στο άνω τμήμα της διάφυσης (π.χ., Εικ. 5.2). Τα ζώα με τα οποία ταυτίζονται τα 
οστά είναι μικρά μηρυκαστικά και λίγοι χοίροι. Τα εργαλεία δείχνουν λοξότμηση 
του σπασμένου άκρου της διάφυσης, συνήθως με τριβή, σπανιότερα με ξύσιμο, 
για να σχηματιστεί η κόψη. Κατά κανόνα, το σώμα δεν είναι επεξεργασμένο. 
Μερικές φορές δείχνει επεμβάσεις η βάση. Οι διαστάσεις αυτών των εργαλείων 
ποικίλλουν ως αποτέλεσμα της ζωοανατομικής προέλευσης του οστού και της 
θραύσης. Από τη θραύση εξαρτώνται και οι διαστάσεις του ενεργού άκρου. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το μήκος της κόψης κυμαίνεται από 6 ως 16 
χιλιοστά. Η γωνία της ποικίλλει και, αναλόγως με τη χρήση του εργαλείου και το 
σχήμα της επιφάνειας θραύσης του οστού, η λοξότμηση αφορά τη μία ή και τις 
δύο κύριες όψεις του αντικειμένου. Τα ίχνη χρήσης στα εργαλεία που έγινε 
δυνατόν να εξαχθούν για μικροσκοπική ανάλυση παραπέμπουν σε 
δραστηριότητες όπως το ξύσιμο εύκαμπτων υλικών (π.χ., δέρμα), την 
αποφλοίωση του ξύλου και το σχίσιμο κλαδιών. Οι επεμβάσεις για τη συντήρηση 
των εργαλείων ήταν κατά κανόνα περιορισμένης έκτασης· εντοπίζονται στο 
ενεργό άκρο. Δεν αποκλείεται σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν οι διαστάσεις 
(πάχος, μήκος) αυτού του άκρου το επέτρεπαν, να γινόταν ανακύκλωση του 
εργαλείου με μεταβολή της γωνίας και του σχήματος της κόψης. Ωστόσο, οι 
επεμβάσεις μικρής έκτασης αναγνωρίζονται δύσκολα αφού οι τελευταίες 
καλύπτουν τα ίχνη των προηγούμενων. Αρκετά εργαλεία φέρουν στο σώμα 
τους, που χρησίμευε ως λαβή, ίχνη έντονης χρήσης. Αυτό υποδηλώνει ότι ο 
μικρός βαθμός επεξεργασίας των εργαλείων δεν ισοδυναμεί με πρόχειρη χρήση. 

Οι παρασχίδες που χρησιμοποιήθηκαν για τη κατασκευή εργαλείων με 
κόψη προέρχονται κυρίως από μακρά οστά μεγαλόσωμων ζώων αλλά 
παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές ως προς τις διαστάσεις τους. Μεταξύ των 
μικρότερων μεγεθών, πλάτους 13-18 χιλιοστών και μήκους 70-80 χιλιοστών, 
αναγνωρίζονται αρκετά θραύσματα με στοιχειώδη επεξεργασία (Εικ. 5.4) καθώς 
και ανακυκλωμένο εργαλείο (Εικ. 5.5). Μερικά επιλέχθηκαν για άμεση χρήση και 
δεν δείχνουν ίχνη συντήρησης. Οι υπόλοιπες παρασχίδες φέρουν ίχνη 
επεξεργασίας στο ενεργό άκρο και συχνά στις πλευρές τους για αφαιρεθούν 
ανωμαλίες της επιφάνειας. Σε κάποιες περιπτώσεις αναγνωρίζονται επεμβάσεις 
με απολέπιση ή απόκρουση μεγαλύτερων θραυσμάτων για την τροποποίηση της 
μορφής της παρασχίδας (Εικ. 6). Ξεχωρίζουν οι μεγάλου μεγέθους παρασχίδες, 
οι οποίες προέρχονται από μακρά οστά μεγαλόσωμων ζώων, προφανώς βοδιών. 
Το πλάτος τους ξεπερνά τα 25 χιλιοστά. Το μήκος τους είναι της τάξης των 100 



χιλιοστών αλλά μπορεί να φτάσει και τα 189. Δεν υπάρχει αντιστοιχία 
διαστάσεων με την κόψη της οποίας τα χαρακτηριστικά καθορίζονται κατά τη 
διαμόρφωση του εργαλείου. Όταν η βάση αυτών των μεγάλων εργαλείων 
σώζεται, φέρει συνήθως ίχνη επίκρουσης που σχηματίστηκαν κατά τη χρήση 
του εργαλείου. Τα ενεργά άκρα δείχνουν επεξεργασία του ξύλου· τα εργαλεία 
χρησίμευσαν για το σχίσιμο και τη λάξευσή του. Τα υπόλοιπα εργαλεία από 
παρασχίδες έχουν παρόμοια χρήση ή σχετίζονται με την κοπή φυτικών υλικών 
και την κατεργασία εύκαμπτων υλών. Γενικώς, τα εργαλεία από θραύσματα 
μακρών οστών συνδέονται με εργασίες μικρής κλίμακας. Ορισμένα δείχνουν 
πρόχειρη χρήση αλλά αυτό δεν αποτελεί κανόνα. Η επιλογή των θραυσμάτων 
για την κατασκευή τους γινόταν με γνώμονα την εργασία για την οποία 
προορίζονταν. Τα εργαλεία από κέρατα εξυπηρετούσαν παρόμοιες ανάγκες. 
 

 
Εικόνα 6. Θέρμη Β (σχέδιο: Gérard Der Aprahamian). 

 
Μερικά εργαλεία έχουν αμβλύ ενεργό άκρο· είναι συνήθως μεγάλες 

αιχμές. Η απόληξη του ενεργού άκρου είναι στρογγυλεμένη (Εικ. 7). 
Κατασκευάζονταν από κλάδους κεράτων ελαφοειδών, οι οποίοι κόβονταν 
εγκάρσια με πελέκηση, και ογκώδεις παρασχίδες μακρών οστών μεγαλόσωμων 
ζώων. Το μέγιστο πλάτος και το μήκος των παρασχίδων είναι της τάξης των 20 
και των 84-88 χιλιοστών αντιστοίχως. Μόνον σε μία περίπτωση αναγνωρίστηκε 
παρασχίδα μακρού οστού μικρότερου ζώου. Τα εργαλεία με αμβλύ ενεργό άκρο 
διαμορφώνονταν συνήθως με ξύσιμο. Δεν μελετήθηκε η χρήση τους. Από τα 
ευρήματα γειτονικών περιοχών γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούνταν με τριβή για 
την επεξεργασία εύκαμπτων υλικών και για τη διαμόρφωση λίθινων 
απολεπισμένων εργαλείων. 



 

 
Εικόνα 7. Θέρμη Β (σχέδιο: Gérard Der Aprahamian). 

 

 
Εικόνα 8. Εξαγωγή δακτυλίων. Θέρμη Β. 

 
Μεμονωμένοι ή σε πολύ μικρούς αριθμούς βρίσκονται στις Νεολιθικές 

θέσεις της Κεντρικής Μακεδονίας δακτύλιοι και κατάλοιπα κατασκευής 
δακτυλίων (βλ. Εικ. 8). Παράγονταν αυλακώνοντας εγκαρσίως μακρά οστά 
κυρίως μεγαλόσωμων θηλαστικών, νεαρών και μη. Η μυελική κοιλότητα αυτών 
των οστών παρείχε την επιζητούμενη οπή. Σε μερικές περιπτώσεις, η διάφυση 
ξύθηκε επιμελώς πριν τον τεμαχισμό. Όπως προαναφέρθηκε, σε άλλες 
Νεολιθικές θέσεις αυτά τα ευρήματα κατατάσσονται στα κοσμήματα. Με μία 
εξαίρεση, τα αντικείμενα της Κεντρικής Μακεδονίας δεν φέρουν ίχνη 
διαμόρφωσης μετά τον τεμαχισμό και δεν είναι πλατιά. Δεν αποκλείεται να 
χρησιμοποιούνταν ως θήκες εργαλείων ή δεσμίδων ινών κατά την κατασκευή 
πλεκτών αντικειμένων. Από τη Σταυρούπολη αναφέρονται λαβές ή θήκες για 



την προσάρτηση λίθινων εργαλείων σε λαβές. Κατασκευάζονταν από κέρατα 
ελαφοειδών. Δεν γνωρίζουμε τις διαστάσεις και το ακριβές σχήμα τους για να τα 
συγκρίνουμε με αντίστοιχα ευρήματα από άλλες περιοχές. Το κτένι (εργαλείο με 
οδοντωτή απόληξη) και η λαβή κουταλιού που βρέθηκαν επίσης στη 
Σταυρούπολη είναι σπάνια ευρήματα, κατασκευασμένα από πλευρές. Δεν 
δημοσιεύτηκαν λεπτομέρειες σχετικές με την κατασκευή και τη χρήση τους. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των εργαλείων από τις Νεολιθικές θέσεις της 
Κεντρικής Μακεδονίας συνοψίζονται ως εξής: 

1) Η κατασκευή των εργαλείων, αιχμηρών και κοφτερών στην πλειονότητά 
τους, βασιζόταν στην εκμετάλλευση των μακρών οστών και των 
πλευρών των ζώων που καταναλώνονταν στους οικισμούς. Τα 
θραύσματα επιλέγονταν με κριτήρια τη μορφή και τις διαστάσεις τους. Η 
παραγωγή των οπέων δείχνει τεχνική εμπειρία και ευελιξία στην επιλογή 
των τεχνικών και των πρώτων υλών. 

2) Οι ακολουθίες διχοτόμησης των πλευρών ήταν εξειδικευμένες ως προς 
την πρώτη ύλη και τα προϊόντα του τεμαχισμού. Η ανάλυση των 
καταλοίπων του τεμαχισμού έδειξε αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων με 
διαφορετική τεχνική εμπειρία. 
Τα οστέινα αντικείμενα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και της 

Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου παρουσιάζουν αξιοσημείωτη μορφολογική και 
τυπολογική ποικιλία, η οποία συνδέεται ως ένα βαθμό με τη διευρημένη ποικιλία 
των οστέινων πρώτων υλών (βλ. παραπάνω) και τη συστηματική παραγωγή 
κοσμημάτων, ειδικότερα περονών, αλλά και εργαλείων που σπανίζουν ή 
απουσιάζουν από τις Νεολιθικές θέσεις (π.χ., αιχμές βέλους, σπάτουλες από 
πλευρές, εργαλεία με οδοντώσεις, κ.ά.). Τα εργαλεία είναι στην πλειονότητά 
τους κοφτερά και οπείς από μακρά οστά και πλευρές. Σημαντική είναι η 
εισαγωγική παρατήρηση της Hochstetter, που μελέτησε το υλικό από τον 
Καστανά, ότι η κατασκευή αυτών των εργαλείων ήταν απλή και βασιζόταν στην 
εκμετάλλευση θραυσμάτων. Αυτό συνιστά ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά 
της απλοποίησης της παραγωγής τους από το 2000 π.Χ. (Μέση Χαλκοκρατία) 
και εξής στη Δυτική Μακεδονία και στη Νότια Αλβανία. Τα μακρά οστά 
θραύονταν στον Καστανά για διατροφικούς σκοπούς και ίσως ένα μέρος των 
εργαλείων κατασκευάστηκε από τα υπολείμματα της θραύσης. Στις άλλες 
γνωστές θέσεις παρατηρείται διαλογή των θραυσμάτων. Παρατηρείται επίσης 
σαφής διαφοροποίηση των προϊόντων ανάλογα με την πρώτη ύλη καθώς και 
γεωγραφική και χρονολογική διαφοροποίηση της παραγωγής (είδη προϊόντων, 
ποιότητα κατασκευής). Γενικώς, τα εργαλεία και τα κοσμήματα της Εποχής του 
Χαλκού και της Πρώιμης Εποχής Σιδήρου δείχνουν εκλογικευμένη χρήση των 
οστών. Η απλοποίηση της κατασκευής των πλέον κοινών εργαλείων και οι κατά 
τόπους διαφοροποιήσεις της παραγωγής υποδηλώνουν αναδιοργάνωση των 
τεχνικών δραστηριοτήτων. Παρόμοιες τάσεις δηλώνει η αυξημένη, σε σύγκριση 
με τη Νεολιθική Εποχή, ποικιλία των τεχνικών και των εργαλείων, 
συμπεριλαμβανομένων των χάλκινων, που χρησιμοποιούνταν για την 
επεξεργασία των οστών. Επισημαίνεται ότι η λεπτομερής ανάλυση των ιχνών 
επεξεργασίας που φέρουν τα οστέινα αντικείμενα αποτελεί μια σημαντική πηγή 
πληροφοριών για τη χρήση των μεταλλικών εργαλείων, τα οποία σώζονται 
σπανίως στους οικισμούς. Παρατηρούνται διαφορές στη χρήση αυτών των 
εργαλείων κατά τόπους και κατά χρονολογική φάση. Η περαιτέρω μελέτη θα 
επιτρέψει ίσως να μάθουμε αν αυτές οι διαφορές αντανακλούν την οργάνωση 



της παραγωγής στους οικισμούς και τη θέση των οικισμών στα δίκτυα 
κυκλοφορίας του μετάλλου. 
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