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Νεολιθικά υφαντικά εργαλεία από το σπήλαιο 
του Σαρακηνού: Μια πρώτη αξιολόγηση

Το ύφασμα, ως αγαθό, συνδέεται με μία από τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου, την ένδυση. 
Η παραγωγή του, από τη δημιουργία της κλωστής μέχρι το τελικό προϊόν, αποτελεί μια σύν-
θετη διαδικασία που περιλαμβάνει πολλά στάδια, όπως την παραγωγή και επεξεργασία των 
υφαντικών ινών, την κλωστοποίηση, την ύφανση και την τελική επεξεργασία του υφάσματος 
(Anderson 2010: 10-22). 
Αν και η υφαντουργία υπήρξε μία από τις πρωιμότερες τεχνικές και πολιτισμικές κατακτήσεις, 
τα υλικά κατάλοιπα των αρχαίων υφασμάτων είναι πενιχρά λόγω της φθαρτότητας του οργα-
νικού υλικού. Στην περίπτωση δηλαδή της προϊστορικής κλωστοϋφαντουργίας στον μεσογει-
ακό χώρο, από τα τέσσερα στοιχεία, που κατά τον ορισμό του Lemonnier χαρακτηρίζουν κάθε 
τεχνική διαδικασία (πρώτη ύλη, εργαλείο, ενέργεια και τεχνογνωσία), συχνά δεν μπορούμε 
να προσεγγίσουμε αρχαιολογικά ούτε την ενέργεια, ούτε την τεχνογνωσία αλλά ούτε και την 
πρώτη ύλη (Βακιρτζή 2013: 50-51). Κατά συνέπεια, η αρχαιολογική έρευνα που επικεντρώ-
νεται στη μελέτη της προϊστορικής ζωής στην Ελλάδα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα υλικά 
κατάλοιπα των κλωστοϋφαντουργικών εργαλείων, όπως κεραμεικά βάρη, σφονδύλια, πηνία 
και βελόνες. 
Η παρουσίασή μου θα επικεντρωθεί στη μελέτη της προϊστορικής υφαντουργίας στον ελλα-
δικό χώρο, ιδιαίτερα κατά τη νεολιθική περίοδο, όπως τεκμηριώνεται μέσα από τα υλικά κα-
τάλοιπα των σπηλαίων, τόπους κατοίκησης, χώρους καταφυγίου και μυστηριακής λατρείας. 
Αρχικός στόχος της έρευνας ήταν η τυπολογική καταγραφή των υφαντικών εργαλείων του 
σπηλαίου του Σαρακηνού, καθώς και η μελέτη της «λειτουργικής» πληροφορίας που τα ευ-
ρήματα ενσωματώνουν. Στην επόμενη φάση θα πραγματοποιηθούν πειράματα για τη μελέτη 
της πληροφορίας μέσω πιστών αντιγράφων των ευρημάτων. Μια τέτοια έρευνα θα έχει τρεις 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις: μέσα από την αρχαιολογία, μέσα από την εθνογραφία και μέσα 
από την πειραματική εφαρμογή (Τσουρινάκη 2001: 33-36).
Το σπήλαιο του Σαρακηνού βρίσκεται στον βραχώδη όγκο που ορίζει την πεδιάδα της Κωπα-
ΐδας προς ανατολάς (Σάμψων 2014: 8-10). Πρόκειται για ένα μεγάλο σπήλαιο που αποτελεί-
ται από μία αίθουσα 2.000 τ.μ. Η μεγάλη τοξωτή είσοδος του σπηλαίου εξασφαλίζει φυσικό 
φωτισμό και απεριόριστη θέα προς την Κωπαΐδα. Με τις έρευνες που διεξάγονται από την 
Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας του ΥΠΠΟ έχει διαπιστωθεί ιδιαίτερα πυκνή 
χρήση του σπηλαίου από την παλαιολιθική περίοδο ώς και την εποχή του χαλκού και ιδιαίτε-
ρα κατά τη νεολιθική περίοδο (Σάμψων 2014: 11-35). Η διαπίστωση αυτή ήταν αναμενόμενη 



8| λόγω της πλεονεκτικής θέσης του σπηλαίου δίπλα στη λίμνη που κάλυπτε την Κωπαΐδα εκεί-
νη την περίοδο. 
Οι χρήστες του σπηλαίου πρέπει να αναζητηθούν στους παραλίμνιους οικισμούς που βρίσκο-
νταν στην ευρύτερη περιοχή της Κωπαΐδας και πιθανόν στους πασσαλόπηκτους οικισμούς του 
Δισπηλιού. Όπως υποδεικνύει το ανασκαφικό υλικό, το σπήλαιο χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα 
κατά τη νεότερη νεολιθική περίοδο, δηλαδή την 6η με 5η χιλιετία. Μεγάλη ποσότητα άβαφης 
κεραμεικής αυτής της περιόδου, καθώς και λίθινα και οστέινα εργαλεία, γραπτά αγγεία και μαρ-
μάρινα ειδώλια έχουν βρεθεί στο σπήλαιο (Sampson, Kaczanowska, Kozlowski 2009: 20-29). 
Ανάλογα ευρήματα έχουμε από πολλά νεολιθικά σπήλαια του ελλαδικού χώρου, όπως στη Σκο-
τεινή στην Εύβοια, στη Θεόπετρα της Καλαμπάκας, στο Κωρύκειο άντρο στον Παρνασσό, στο 
σπήλαιο του Κύκλωπα στις βόρειες Σποράδες, στο Φράγχθι και στην Αλεπότρυπα στην Πελο-
πόννησο. Τα σπήλαια αυτά θα μας απασχολήσουν στην επόμενη φάση αυτής της μελέτης. 
Η υφαντουργική δραστηριότητα στο σπήλαιο του Σαρακηνού τεκμηριώνεται από πλήθος υφα-
ντικών εργαλείων, όπως πήλινα και οστέινα σφονδύλια, αγνύθες, πηνία και οστέινες βελόνες 
(Σάμψων 2014: εικ. 55). Λόγω του περιορισμένου χρόνου, θα επικεντρωθώ στα σφονδύλια 
που αποτελούν και τη μεγαλύτερη ομάδα. 
Σχοινιά, σπάγκοι και νήματα μπορούν να κατα-
σκευαστούν από υλικά φυτικής ή ζωικής προέ-
λευσης με ποικίλες τεχνικές (Barber 1991: 41), 
στις οποίες είναι απαραίτητη η διαδικασία της 
κλωστοποίησης με τη βοήθεια ενός εργαλεί-
ου, του αδραχτιού. Ιδιαίτερα στην κλωστοϋφα-
ντουργία, η προετοιμασία της ίνας, καθώς και 
το γνέσιμο της κλωστής αποτελούν την πιο μα-
κροχρόνια φάση της παραγωγής. Η διαδικασία 
αυτή έχει τρεις φάσεις: (α) το ομοιόμορφο τρά-
βηγμα των ινών από την τουλούπα που βρίσκε-
ται στη ρόκα, (β) την περιστροφή του αδραχτιού 
ώστε οι παράλληλες ίνες να γίνουν κλωστή, (γ) 
το σταδιακό τύλιγμα της κλωστής στο αδράχτι. 

Εικ. 1. Σφονδύλι κωνικού σχήματος από καφεκόκκι-
νο λειασμένο πηλό χωρίς επίχρισμα. Αρχείο Σ. Τσου-
ρινάκη. Με την ευγενική άδεια του Αρχείου Ανασκα-
φής Σπηλαίου Σαρακηνού, του Α. Σάμψων και της 
Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας.

Για την αποτελεσματική περιστροφή του αδραχτιού, απαραίτητο συμπλήρωμά του είναι το 
σφονδύλι, δηλαδή το κυλινδρικό βαρίδι που ενισχύει την περιστροφική κίνηση που δίνουν τα 
δάχτυλα του ατόμου που γνέθει. Οι τρόποι του γνεσίματος εξαρτώνται από πολλά, όπως το 



|9είδος της ίνας που γνέθεται, η χαλαρότητα της περιστροφής, το πάχος της παραγόμενης κλω-
στής, η μελλοντική της χρήση, καθώς και η ταχύτητα της παραγωγής. Συνεπώς, η μορφή του 
σφονδυλιού, που ποικίλλει όσον αφορά στο σχήμα, στο βάρος και στη διάμετρο, σχετίζεται 
άμεσα με τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του εργαλείου. 
Σε πρώτο επίπεδο, η παρουσία των σφονδυλίων στο σπήλαιο του Σαρακηνού τεκμηριώνει τη 
χρήση αδραχτιού με σφονδύλι ως μια συνήθη τεχνική νηματοποίησης. Σε δεύτερο επίπεδο 
όμως, η τυπολογική καταγραφή των εργαλείων, που παρουσιάζει μεγάλη πολυμορφία όσον 
αφορά στο σχήμα, στο βάρος και στη διάμετρο, μας δίνει νέες πληροφορίες, δηλαδή μια νέα 
«λειτουργική» τυπολογία του εργαλείου. 
Σύμφωνα με τις αρχές της εθνοαρχαιολογίας και της πειραματικής αρχαιολογίας, η λειτουργική 
τυπολογία των κλωστικών εργαλείων επιδέχεται πολλές δυνατότητες ανάλυσης και ερμηνείας. 
Κατά συνέπεια, η αντιμετώπιση των υφαντικών εργαλείων ως τεχνολογικών και πολιτισμικών 
φορέων, καθώς και η εφαρμογή αντιγράφων των εργαλείων στην παραγωγική διαδικασία, 
μπορεί να αποδειχθεί γόνιμη για την αντιμετώπιση πολλών ζητημάτων, όπως είναι η τεχνο-
γνωσία της κοινότητας, ο βαθμός εξειδίκευσης του ατόμου, ο καταμερισμός εργασίας στα 
στάδια της παραγωγής, οι πολιτισμικές ανταλλαγές με άλλα κοινωνικά σύνολα. Τέλος, μπορεί 
να δώσει πολλές πληροφορίες για την παραγωγική διαδικασία, εκεί όπου απουσιάζει το προ-
ϊστορικό ύφασμα ως τέχνεργο. 
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