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ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΒΛΗΜΑΤΑ ΣΦΕΝΤΟΝΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΔΑΜΙΔΟΥ

«…και έθεσεν ο Δαυίδ την χείραν του εις τον σάκκον του και 
λαβών λίθον εξ αυτού, εξεσφενδόνισεν αυτόν και εκτύπησε τον 
Φιλισταίον επί του μετώπου του […] ούτω ο Δαυίδ κατέβαλε τον 
Φιλισταίον με σφενδόνην και με λίθον, εκτύπησε τον Φιλι-
σταίον και εφόνευσεν αυτόν…» 

(Σαμουήλ Α΄, 17:49-50) 

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ…

΄Οταν γίνεται λόγος για τη σφεντόνα, η 

πρώτη εικόνα που πιθανότατα έρχεται στο 

νου κάποιου είναι ακριβώς αυτή η μονομα-

χία που περιγράφεται στο χωρίο της Πα-

λαιάς Διαθήκης ανάμεσα στο μεγαλόσωμο, 

πάνοπλο πολεμιστή των Φιλισταίων Γολι-

άθ και το νεαρό, άπειρο και οπλισμένο μο-

ναχά με τη σφεντόνα του Ισραηλίτη βοσκό 

Δαυίδ (Εικ. 1). ΄Ολοι φυσικά γνωρίζουν την 

απροσδόκητη έκβαση αυτής της άνισης μά-

χης… Μολονότι με δυσκολία μπορεί να εντο-

πιστεί κάποιο ίχνος ιστορικής αλήθειας στη 

γραπτή αυτή «πηγή», ωστόσο δεν παύει να 

αποτελεί ένδειξη τόσο της αποτελεσματικό-

τητας μιας σφεντόνας στα χέρια ενός επιδέ-

ξιου χειριστή της όσο και της διαχρονικότη-

τας της χρήσης της. 

Το «όπλο του Δαυίδ» λοιπόν, όπως συχνά 

αποκαλείται η σφεντόνα, παρέμεινε σχεδόν 

ίδιο και απαράλλαχτο όλες αυτές τις χιλιετί-

ες, για να θυμίζει κάτι από τα «παλιά εκείνα 

χρόνια» και να μας συνδέει τελικά με αυτά. Βέ-

βαια, τότε ξεκί-

νησε να χρησι-

μοποιείται ως 

απαραίτητο ερ-

γαλείο για το 

κυνήγι, ως ανα-

γκαίο μέσο, δη-

λαδή, για την 

επιβίωση του 

νεολιθικού αν-

θρώπου, ενώ με 

τον καιρό μετα-

τράπηκε σε ένα 

αρκετά απο-

τελεσματικ ό 

όπλο στα χέρια 

δεινών πολεμιστών της αρχαιότητας. Παράλ-

ληλα με την εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνι-

ών, κατ’ επέκταση και των πολεμικών όπλων, 

η σφεντόνα έγινε απλά ένα παιχνίδι, το οποίο, 

τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγες δεκαετί-

ες, έβλεπε κανείς μικρά παιδιά να το μεταφέ-

ρουν στην πίσω τσέπη των κοντών παντελο-

νιών τους… 

Εικ. 1
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Η ΣΦΕΝΤΟΝΑ

Είναι μάλλον αρκετά γνωστό στους πε-

ρισσότερους το πώς λειτουργεί και χρησιμο-

ποιείται μια σφεντόνα χειρός, καθώς πολλοί 

ίσως να έχουν αναμνήσεις και εικόνες από το 

παιδικό αυτό παιχνίδι (βλ. Εικ. 2). Η σφεντό-

να λοιπόν αποτελείται από έναν μικρό θύλα-

κα, που συγκρατεί το βλήμα, και δύο λουριά, 

τις άκρες των οποίων κρατά στο δεξί του χέρι 

συνήθως ο επίδοξος σφενδονητής (Παπαευ-

θυμίου-Παπανθίμου 1989: 158). Για τη ρίψη 

μιας βολής, η σφεντόνα πρέπει να περιστρα-

φεί σταθερά και με δύναμη μία ή δύο φορές 

(οι περισσότερες περιστροφές όχι μόνο δεν 

είναι απαραίτητες, αλλά αποπροσανατολί-

ζουν συχνά και από το στόχο) στο ύψος πε-

ρίπου των ώμων και στη συνέχεια να απε-

λευθερωθεί απότομα το ένα λουρί. Με αυτόν 

τον τρόπο η ενέργεια από την περιστροφή 

μεταφέρεται στο βλήμα, το οποίο μπορεί να 

εκσφενδονιστεί με ταχύτητα πάνω από 100 

χλμ. την ώρα (Βουτυρόπουλος 1996: 65). 

Αξίζει να τονιστεί ότι το μήκος των λουριών 

μπορεί να κυμαίνεται σε διαφορετικά επίπε-

δα ανάλογα με την απόσταση που απαιτεί-

ται να καλύψει το βλήμα. Με άλλα λόγια, όσο 

πιο επιμήκης είναι η σφεντόνα, τόσο μεγα-

λύτερο βεληνεκές αποκτά το βλήμα. 

Στην αρχαιότητα η σφεντόνα ήταν δερ-

μάτινη ή πλεκτή από σκοινί, λινάρι ή μαλλί, 

από φθαρτά δηλαδή υλικά, γεγονός που κα-

θιστά τη διατήρησή της στο πέρασμα των 

αιώνων σχεδόν αδύνατη. Ελάχιστα είναι τα 

παραδείγματα στα αρχαιολογικά χρονικά 

όπου μία σφεντόνα διασώζεται ακέραια ή 

έστω αποσπασματικά. Οι αρχαιότερες σω-

ζόμενες σφεντόνες προέρχονται από την Αί-

γυπτο από τον τάφο του Τουτανχαμών, ο 

οποίος πέθανε περίπου το 1325 π.Χ. (Εικ. 3). 

Πρόκειται για ένα ζευγάρι περίτεχνα πλεγ-

μένων σφεντόνων, που βρέθηκαν μαζί με 

άλλα όπλα, προφανώς για να συντροφεύ-

ουν τον Φαραώ σε μεταθανάτιους κυνηγε-

τικούς αγώνες. Ακόμη μία εντοπίστηκε στο 

Φαγιούμ της Αιγύπτου το 1914 από τον W. 

M. Petrie. Βρέθηκε σε αποσπασματική μορ-

φή δίπλα σε μία σιδερένια αιχμή δόρατος και 

χρονολογείται περίπου το 800 π.Χ.1

Η σφεντόνα χρησιμοποιήθηκε ευρέως και 

στο Νέο Κόσμο για κυνηγετικούς, πολεμικούς 

ή ψυχαγωγικούς σκοπούς. Η πρώτη ακέραια 

προϊστορική σφεντόνα της αμερικανικής 

ηπείρου προέρχεται από τη Βόρεια Αμερική, 

από το σπήλαιο Lovelock της Νεβάδα. Εντο-

πίστηκε στο λαιμό ενός εν μέρει μουμιοποιη-

μένου εξάχρονου αγοριού και χρονολογείται 

το 532 π.Χ. περίπου. Η εύρεση της σφεντόνας 

σε παιδική ταφή οδη-

γεί στο συμπέρασμα 

ότι αυτή μάλλον απο-

τελούσε παιχνίδι, κα-

θώς ένα άτομο τόσο 

νεαρής ηλικίας με δυ-

σκολία θα μπορούσε 

να ασχοληθεί με το κυ-

νήγι και πολύ περισ-

σότερο με οποιαδήπο-

τε μορφή πολεμικής 

σύγκρουσης. Αρκετές 

σφεντόνες, ακέραιες ή 

αποσπασματικά σω-

ζόμενες, συλλέχτηκαν 

και από το αρχαίο Πε-

ρού (Heizer & Johnson 

1952: 139-40).

1  Βλ. http://www.bharathnet.com/look index.php?title=Sling_(weapon).

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΔΑΜΙΔΟΥ

Εικ. 2
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Μέσα από γραπτές πηγές και αναπαρα-

στάσεις επιβεβαιώνεται η διαχρονικότητα 

της χρήσης της σφεντόνας σε κυνηγετικές 

και πολεμικές κυρίως δραστηριότητες, μια 

χρήση που εκτείνεται χωρικά από την Ευ-

ρώπη και τη Ασία ως την Αμερική και χρονι-

κά από την προϊστορική εποχή ως τις μέρες 

μας. Ο ΄Ομηρος στην Ιλιάδα του (Ραψωδία Ν, 

στίχος 712 κ.ε.) συγκαταλέγει τη σφεντόνα 

μαζί με το τόξο και το δόρυ στον πολεμικό 

εξοπλισμό των Αχαιών και των Τρώων. Αρ-

γότερα ΄Ελληνες και Ρωμαίοι συγγραφείς, 

όπως ο Ηρόδοτος (κεφάλαιο 9, 63), ο Θουκυ-

δίδης (VI 43), ο Ξενοφώντας (Ανάβαση, III), 

ο Καίσαρας (De bello gallico V 43, II 7,1) και ο 

Πολύβιος (III 33, 11) καταγράφουν και μαρ-

τυρούν τη μακροχρόνια και αποτελεσματική 

χρήση της σφεντόνας σε πολεμικές εκστρα-

τείες της εποχής, εξαίροντας ταυτόχρονα τις 

ικανότητες ξακουστών και επίλεκτων σφεν-

δονητών του αρχαίου κόσμου, τους Ρόδιους, 

τους Βαλεάρες και τους Κρήτες δηλαδή. 

Η τοιχογραφία από το Νεολιθικό οικισμό 

του Çatal Hüyük στην Τουρκία (Εικ. 4) φανε-

ρώνει την πρώιμη χρήση της σφεντόνας στο 

κυνήγι, ενώ στο ασημένιο ρυτό της πολιορ-

κίας (Εικ. 5) από το λακκοειδή τάφο IV του 

ταφικού περιβόλου Α των Μυκηνών (1550-

1500 π.Χ.) εικονίζονται τρεις γυμνοί σφεν-

δονητές που υπερασπίζονται με ζήλο την 

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΒΛΗΜΑΤΑ ΣΦΕΝΤΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ
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οχυρωμένη πόλη δίπλα στη θάλασσα. Στην 

Εποχή του Σιδήρου μια βραχογραφία από 

το Τρεν της Αλβανίας (Εικ. 6) παρουσιάζει 

έναν έφιππο άνδρα που βγήκε για κυνήγι με 

τη συνοδεία σκύλου κρατώντας στο δεξί του 

χέρι μια σφεντόνα. Πλήθος άλλων απεικονί-

σεων παριστάνουν μεμονωμένους ή σε πα-

ράταξη σφενδονητές πλήρως εξοπλισμένους 

και έτοιμους να πολεμήσουν, όπως για παρά-

δειγμα τα ανάγλυφα αραμαϊκής τέχνης του 

ενάτου αιώνα π.Χ. στο Tell Halaf της Συρίας 

(Εικ. 7), κάποια νομίσματα του τέταρτου και 

τρίτου αιώνα π.Χ. από την ΄Ασπενδο (Εικ. 8), 

ασσυριακά (Εικ. 9) και ρωμαϊκά (Εικ. 10) 

ανάγλυφα, οι αιγυπτιακές τοιχογραφίες από 

το Beni Hasan (Εικ. 11) και ο διάκοσμος του 

ετρουσκικού τάφου Tomba della caccia e 

pesca στην Tarquinia (Εικ. 12). 

Ο τρόπος που λειτουργεί η σφεντόνα και 

εκσφενδονίζεται το βλήμα εφαρμόστηκε αρ-

γότερα σε πολεμικές μηχανές των ιστορικών 

χρόνων, όπως ο καταπέλτης, ενώ σήμερα η 

σφεντόνα σε μια πιο εξελιγμένη μορφή και 

κατασκευασμένη με σύγχρονα πλέον υλι-

κά αποτελεί κυρίως μέσο άσκησης και ψυ-

χαγωγίας για τους τελευταίους εναπομείνα-

ντες λάτρεις αυτής. 

ΤΑ ΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΦΕΝΤΟΝΑΣ

Τα βλήματα ή αλλιώς οι πεσσοί ή σύμ-

φωνα με την αγγλική ορολογία οι σφαί-

ρες σφενδόνης (sling bullets) αποτελούν το 

απαραίτητο συμπλήρωμα μιας σφεντόνας 

χειρός. Εξαιτίας, όμως, της φθαρτότητας του 

υλικού κατασκευής της, τα βλήματα (βλ. Εικ. 

13) είναι τα μοναδικά σχεδόν αρχαιολογικά 

τεκμήρια της ύπαρξης και εξάπλωσής της 

ανά τον κόσμο. Η ονομασία τους παραπέ-

μπει γενικά σε κυνηγετικές, αθλητικές, ψυ-

χαγωγικές ή πολεμικές δραστηριότητες και 

προέρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσ-

σα. Το ουσιαστικό πεσσός παράγεται από 

το αρχαίο ρήμα πίπτω που σημαίνει πέφτω, 

ενώ το ουσιαστικό βλήμα παράγεται από 

το αρχαίο ρήμα βάλλω που σημαίνει χτυπώ 

ή ρίχνω, ακόντιο συνήθως, από μακριά2. Οι 

λέξεις αυτές διατήρησαν μέχρι σήμερα την 

αρχική τους σημασία, αλλά απέκτησαν στα-

διακά και άλλες ερμηνείες3. 

Τα βλήματα σφεντόνας, μολονότι αποτε-

λούν κοινά ευρήματα όλων σχεδόν των νεολι-

θικών ανασκαφών (Μυλωνάς 1928: 25), δεν 

προκαλούν συνήθως το ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

ούτε των αρχαιολόγων ούτε του κοινού. Στην 

Ελλάδα ο πρώτος που επισήμανε την ύπαρξη 

βλημάτων ήταν ο X. Τσούντας (1908) στις ανα-

σκαφές του στο Σέσκλο, το Διμήνι και τη Μαρ-

μάριανη. Πάντως, αναφορές για την εύρεση 

πήλινων ή λίθινων πεσσών σφεντόνας εντο-

πίζονται σε αρκετές δημοσιεύσεις, αν και στις 

περισσότερες δε δίνονται περεταίρω στοιχεία. 

Οι μοναδικοί που έχουν καταπιαστεί ως τώρα 

εν μέρει με τη χρήση και ερμηνεία αυτών των 

αντικειμένων είναι ο Ν. Ευστρατίου (1982), η 

Αικ. Παπαευθυμίου-Παπανθίμου (1989, 1998) 

και ο Ν. Βουτυρόπουλος (1991, 1996). 

Ο G. Childe ήταν εκείνος που έστρεψε την 

προσοχή στην παρουσία βλημάτων σε νεο-

λιθικούς οικισμούς του ελλαδικού χώρου 

το 1951 με το άρθρο του «The significance 

of the sling for Greek Prehistory», στο οποίο 

αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι προϊστο-

ρικοί αρχαιολόγοι έχουν την τάση να αγνο-

ούν εντελώς αυτό το υλικό με το σκεπτικό 

ότι κάθε βότσαλο μπορεί να λειτουργήσει 

ως βλήμα και ότι δεν πρόκειται για τεχνουρ-

γήματα, για αντικείμενα δηλαδή που έχουν 

υποστεί κάποια ανθρώπινη επεξεργασία. 

΄Ομως, έστω κι αν αυτά ισχύουν, είναι μέρος 

2  Βλ. Γ. Παπανδρεοπούλου, Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Α. Γεωργοπαπαδάκου, Λεξικόν Ανωμάλων 

Ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης.
3 Βλ. Τεγόπουλος-Φυτράκης, Μικρό Ελληνικό Λεξικό

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΔΑΜΙΔΟΥ
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μόνο της πραγματικότητας, διότι αναιρούν 

τελείως το γεγονός ότι υπάρχουν και πήλινα 

βλήματα σφεντόνας, τα οποία κάποιος έπλα-

σε, έδωσε συγκεκριμένο σχήμα και έψησε. 

Εξαιτίας αυτού του μειωμένου ενδιαφέρο-

ντος πολύ συχνά οι πεσσοί παραμένουν στα 

αζήτητα, μέσα στις αποθήκες των μουσείων 

(Παπαευθυμίου-Παπανθίμου 1998: 265). 

Οι πεσσοί της Νεολιθικής εποχής διατη-

ρούν περίπου το ίδιο σχήμα και μέγεθος για 

αιώνες, γεγονός που δυσκολεύει οποιαδήπο-

τε προσπάθεια διαμόρφωσης μιας τυπολογι-

κής ακολουθίας (Buchholz 1965: 152). Κατα-

τάσσονται, ωστόσο, σε δύο κατηγορίες τόσο 

ως προς το υλικό κατασκευής τους όσο και 

ως προς το σχήμα τους. Στην πλειονότητά 

τους είναι πήλινοι και σε μικρότερο ποσοστό 

λίθινοι. Τα πήλινα βλήματα μπορεί να είναι 

άψητα (Τσούντας 1908: 87, Θεοχάρης 1967: 

119), απλώς στεγνωμένα στον ήλιο ή κοντά 

σε εστίες (Weinberg 1965: 289), κάποιες φο-

ρές μισοψημένα (Perlès 2001: 228), και σε 

ορισμένες περιπτώσεις κακοψημένα ή ακό-

μα και επιμελώς ψημένα στη φωτιά (Σωτηρι-

άδης 1908: 93, Wace & Thompson 1912: 125, 

Milojčić et al. 1962: 15). Υπάρχει, βέβαια, πά-

ντα και η πιθανότητα κάποιο αντικείμενο να 

κάηκε τυχαία, κατά τη διάρκεια λόγου χάρη 

μιας φωτιάς που ξέσπασε στο χώρο (Perlès 

2001: 95). Επειδή ακριβώς μερικά δεν έχουν 

υποστεί τη διαδικασία όπτησης, εξηγείται το 

γεγονός ότι πολλά από αυτά είναι εύθραυ-

στα και διαλύονται εύκολα κατά τη διάρκεια 

της ανασκαφής (Τσούντας 1908: 343, Πα-

παευθυμίου-Παπανθίμου 1989: 148). ΄Αρα, 

βγαίνει αβίαστα σχεδόν και το συμπέρασμα 

ότι ο αριθμός τους θα ήταν μάλλον μεγαλύ-

τερος στα νεολιθικά χρόνια (Θεοχάρης 1967: 

84, Perlès 2001: 229). Υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου βλήματα σφεντόνας εντοπίστηκαν συ-

γκεντρωμένα εντός του οίκου, κοντά στην 

εστία, προφανώς για να ψηθούν μερικώς και 

όχι εντελώς (Weinberg 1962: 202). ΄Εχει υπο-

στηριχτεί επίσης ότι οι προϊστορικοί άνθρω-

ποι επέλεγαν να αφήνουν τα πήλινα βλήμα-

τα να στεγνώσουν από μόνα τους σταδιακά 

στον ήλιο ή να ψηθούν σε πολύ χαμηλή θερ-

μοκρασία παρά να ψηθούν απότομα σε δυ-

νατή φωτιά, διότι τότε υπήρχε ο κίνδυνος 

να αποκτήσουν ρωγμές στην επιφάνειά τους 

ή να χάσουν το μέγιστο δυνατό βάρος τους 

(Korfmann 1973: 39). 

Η αναγνώριση ενός λίθινου αντικειμένου 

ως πεσσού σφεντόνας είναι δύσκολη υπό-

θεση, καθώς κι ένα απλό βότσαλο ανάλο-

γου μεγέθους και σχήματος θα μπορούσε να 

λειτουργήσει ως τέτοιος. Ταυτόχρονα είναι 

σχεδόν αδύνατον να εξακριβωθεί με βεβαι-

ότητα αν ένα εύρημα υπήρξε κάποτε βλήμα 

σφεντόνας (Βουτυρόπουλος 1996: 65), εφό-

σον απουσιάζουν μελέτες γύρω από τυχόν 

ίχνη χρήσης ή επεξεργασίας πάνω σε αυτά. 

Κατεργασμένοι λίθινοι πεσσοί δε φαίνεται 

πάντως να χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλη 

έκταση. Χαλίκια, ένα φτηνό και προσβάσι-

μο σε όλους υλικό, θα μπορούσαν κάλλιστα 

να τους αντικαταστήσουν (Παπαευθυμίου-

Παπανθίμου 1989: 148). Οι λίθοι που επιλέ-

γονταν ωστόσο θα πρέπει να ήταν σκληροί 

και ανθεκτικοί (Buchholz 1965: 152). 

Τα βλήματα, όσον αφορά το σχήμα τους, 

χωρίζονται σε σφαιρικά και σε αμφικωνι-

κά, σύμφωνα με τον Ν. Ευστρατίου (1982: 

82) και τον Ν. Βουτυρόπουλο (1996: 65) ή 

σε σφαιρικά και σε ωοειδή, σύμφωνα με 

την Αικ. Παπαευθυμίου-Παπανθίμου (1989: 

148). Η διαφορά ανάμεσα στα αμφικωνικά 

και στα ωοειδή έγκειται στο γεγονός ότι τα 

πρώτα έχουν πιο έντονες και αιχμηρές απο-

λήξεις και παράλληλα εμφανίζουν στο μέσο 

τους μια έντονη γωνία που θα μπορούσε να 

ξεχωρίσει σε δύο μισά το αντικείμενο, ενώ 

τα δεύτερα έχουν αποστρογγυλεμένα άκρα 

και δε φέρουν την έντονη γωνία στο μέσο 

τους. ΄Ισως, οι αμφικωνικοί πεσσοί μπο-

ρούν να θεωρηθούν ως μία υποκατηγορία 

των ωοειδών (Παπαευθυμίου-Παπανθίμου 

1989: 157). Οι παλαιότεροι αρχαιολόγοι πε-

ριγράφουν το σχήμα και το μέγεθος των 

πεσσών ως «σχήμα πυρήνος ελαίας» (Τσού-

ντας 1908: 328, Μυλωνάς 1928: 25) ή ως μέ-

γεθος πυρήνα ροδάκινου (Buchholz 1965: 

152). Σε πιο σύγχρονες βιβλιογραφικές ανα-

φορές πάντως οι αμφικωνικοί πεσσοί πε-

ριγράφονται ως ατρακτοειδείς ή ατρακτό-

σχημοι (Κώτσος 1992: 199, Γραμμένος & 

Κώτσος 2002: 22). Ωστόσο, τα τυπολογικά 

αυτά χαρακτηριστικά δεν είναι τόσο αυστη-

ρά και άρα ενδέχεται να συναντήσει κάποιος 

μικρές διαφοροποιήσεις στα εξωτερικά τους 
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γνωρίσματα ως αποτέλεσμα αυτοσχεδια-

σμού (Ευστρατίου 1982: 83). 

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο των αμ-

φικωνικών βλημάτων είναι η αεροδυναμι-

κή διατομή τους, που επιτρέπει στο αντικεί-

μενο μετά την εκσφενδόνιση να κινείται με 

μειωμένη την αντίσταση στον αέρα και επο-

μένως να αυξάνει το βεληνεκές του (Βουτυ-

ρόπουλος 1996: 65). Τα πλεονεκτήματα της 

βαλλιστικής αυτής κατασκευής των βλημά-

των εξηγούν πρώτον το γεγονός ότι η πλει-

ονότητα των ευρημάτων έχει αμφικωνικό ή 

ωοειδές σχήμα και δεύτερον τη διαπίστωση 

ότι η λογική της κίνησης στον αέρα ενός σώ-

ματος με τέτοια μορφή έχει πολλές και δι-

αφορετικές πρακτικές εφαρμογές από την 

αρχαιότητα ως τη σύγχρονη εποχή (όπως το 

αεροπλάνο, παραδείγματος χάριν). 

Τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν 

με διάφορα βλήματα έδωσαν αξιοσημείω-

τα αποτελέσματα. Τα λίθινα, απλά χαλίκια 

με επίμηκες σχήμα και βάρος περίπου 60γρ. 

και όχι επεξεργασμένες πέτρες, έφτασαν 

στα 130 μ., ενώ τα πήλινα, στεγνωμένα στον 

ήλιο, κάλυψαν μία απόσταση βολής μέχρι τα 

120 μ. Σε ακόμα μικρότερη απόσταση έφτα-

σαν τα ψημένα σε κλίβανο δείγματα. ΄Αρα, 

φαίνεται ότι τα λίθινα βλήματα έχουν μικρή 

υπεροχή όσον αφορά το εύρος του βεληνε-

κούς έναντι των πήλινων. Ωστόσο, τα τελευ-

ταία προηγούνται ως προς την ακρίβεια βο-

λής και ακολουθούν τα λίθινα, εκτός κι αν 

αυτά ήταν κατεργασμένες πέτρες και όχι 

απλά χαλίκια (Newcomer 1978: 17κ.ε.). 

Τα βλήματα σφεντόνας χρησιμοποιήθη-

καν χρονικά πρώτα στην περιοχή της Ανα-

τολικής Μεσογείου, της Ανατολίας και της 

Μεσοποταμίας, όπου η Νεολιθική ξεκινά σα-

φώς νωρίτερα. Για παράδειγμα, σε θέσεις 

όπως το Çatal Hüyük, το Haçilar, το Tell Sabi 

Abyad, το Yümük Tepe (Μερσίνα) της νότι-

ας Τουρκίας, η Hassuna στην Ασσυρία και 

το Sialk στο δυτικό Ιράν εντοπίστηκαν πο-

λυάριθμα αμφικωνικά βλήματα από ψημέ-

νο πηλό και από λίθο. Βρέθηκαν είτε ως με-

μονωμένα ευρήματα είτε σε συγκεντρώσεις 

και θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκαν στο κυ-

νήγι και σε συγκρούσεις μεταξύ νεολιθικών 

ομάδων. Συνδυάζονται μάλιστα συχνά με 

«οχυρωματικές» κατασκευές και στρώματα 

καταστροφής κάποιων οικισμών (Haçilar, 

Yümük Tepe) (Childe 1951: 2-3, Vutiropulos 

1991: 15-6, 88, Βουτυρόπουλος 1996: 65).

Στο χώρο του Αιγαίου η χρήση των πεσ-

σών σφεντόνας μαρτυρείται αρχαιολογικά 

από την αρχή της νεολιθικής περιόδου, με 

εξαίρεση την Κρήτη και τις Κυκλάδες. Πρω-

τοεμφανίζονται σε οικισμούς της Αρχαιότε-

ρης Νεολιθικής και συνεχίζουν να χρησιμο-

ποιούνται εντατικά κατά τη διάρκεια της 

Μέσης, της Νεότερης και της Τελικής Νεολι-

θικής. Πήλινα στην πλειονότητά τους αλλά 

και λίθινα βλήματα, κυρίως αμφικωνικού 

και ωοειδούς σχήματος και λιγότερα σφαι-

ρικά, εντοπίζονται σε πολλές νεολιθικές θέ-

σεις είτε ως μεμονωμένα ευρήματα είτε σε 

συγκεντρώσεις μέσα στο σπίτι και κάποιες 

φορές κοντά στην εστία4. Ενδεικτικά μπο-

ρούν να αναφερθούν οι μεγάλες συσσωρεύ-

σεις πήλινων πεσσών από το «εργαστήριο 

του κεραμέα» στο Σέσκλο (Τσούντας 1908: 

343-4), από το «σπίτι Q» στο Τσαγγλί (Wace 

& Thompson 1912: 121) και από την «αψι-

δωτή» οικία Q στο Ραχμάνι της Τελικής Νε-

ολιθικής (Wace & Thompson 1912: 43). 

Χαρακτηριστικές επίσης είναι οι περιπτώ-

σεις της Ελάτειας (Weinberg 1962: 202-3) 

και του Αγίου Πέτρου στις Βόρειες Σπορά-

δες (Efstratiou 1985: 47) όπου εντοπίστη-

καν συγκεντρωμένα πήλινα και λίθινα αντί-

στοιχα βλήματα κοντά σε πήλινες εστίες. 

Παρόμοιες συγκεντρώσεις πήλινων και λί-

θινων πεσσών σφεντόνας σε άμεση γειτνί-

αση με φούρνους και εστίες συναντώνται 

και στο Δισπηλιό. Τα τρία αυτά παραδείγμα-

τα αποτελούν και τα μοναδικά στον ελλαδι-

κό χώρο. 

 Σε κανέναν νεολιθικό οικισμό δε διαπιστώ-

θηκε η παρουσία και κατ’ επέκταση η χρήση 

επεξεργασμένων λίθινων βλημάτων. Συνήθως 

πρόκειται για βότσαλα ή πέτρες κατάλληλου 

σχήματος, μεγέθους και δυναμικής που συλ-

λέχτηκαν από τη γύρω περιοχή για συγκεκρι-

μένους σκοπούς. Επίσης, σχεδόν πουθενά δεν 

4    Βλ. Αδαμίδου 2006: 91-110, για περισσότερες πληροφορίες και πλήρη καταγραφή των ευρημάτων από όλες τις 

νεολιθικές θέσεις στην Ελλάδα. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΔΑΜΙΔΟΥ



55

έχουν εντοπιστεί πήλινα βλήματα με οποιο-

δήποτε είδος διακόσμησης. Εξαιρέσεις σε αυ-

τόν τον κανόνα αποτελούν ο εγχάρακτος με 

γραμμές και στιγμές πήλινος πεσσός της Ολύν-

θου (Mylonas 1929: 81) (Εικ. 14) και ο σφαι-

ρικός πήλινος κατά πάσα πιθανότητα πεσσός 

με αποτυπώματα νυχιών από τον οικισμό του 

Παραδείσου στη Θράκη (Hellström 1987: 86). 

 Από το χώρο του Αιγαίου η χρήση της σφε-

ντόνας επεκτείνεται σταδιακά και στην υπό-

λοιπη βαλκανική χερσόνησο. Σε οικισμούς 

της Νεολιθικής και Χαλκολιθικής Εποχής 

στη Βουλγαρία (Azmak, Karanovo, Rakitovo, 

Stara Zagora, Vasselinovo κ.α.), την πρώ-

ην Γιουγκοσλαβία (Jablanica, Mala-Tumba, 

Mogila, Porodin κ.α.) και την Αλβανία (Smilčić, 

Krković, Danilo-Bitinj κ.α.) εντοπίστηκαν πο-

λυάριθμοι πήλινοι και λίθινοι, αμφικωνικοί και 

σφαιρικοί πεσσοί5. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται 

στον οικισμό της Αρχαιότερης Νεολιθικής στη 

βουλγαρική πόλη Stara Zagora (περίπου 4900-

4700 π.Χ.), όπου διαπιστώθηκε ότι η θέση 

εγκαταλείφθηκε μετά από φωτιά και κατοι-

κήθηκε εκ νέου κατά τη διάρκεια της Χαλκο-

λιθικής. Η καταστροφή αυτή σε συνδυασμό με 

τη μεγάλη ποσότητα πήλινων αμφικωνικών 

βλημάτων που βρέθηκαν διασκορπισμένα πα-

ντού οδηγεί στην υπόθεση ότι μπορεί να προ-

ηγήθηκε κάποια σύγκρουση, χωρίς βέβαια να 

αποκλείει κανείς τα φυσικά αίτια ενός τέτοιου 

φαινομένου (Vutiropulos 1991: 29). Σταδιακά 

η χρήση των πεσσών εξαπλώνεται και σε οικι-

σμούς της Βόρειας, Κεντρικής και Δυτικής Ευ-

ρώπης (Childe 1925: 156, 230, 299, Buchholz 

1965: 153).

Στην Εποχή του Χαλκού η σφεντόνα συ-

νεχίζει να χρησιμοποιείται, αλλά χάνει με 

την πάροδο του χρόνου σε αξία (Vutiropulos 

1991: 53). Αυτή την εποχή τα βλήματα σφε-

ντόνας κατασκευάζονται κυρίως από λίθο 

καθώς και από μόλυβδο εξαιτίας της ανά-

πτυξης της μεταλλουργίας, διατηρούν το 

ίδιο περίπου αεροδυναμικό σχήμα, μολονό-

τι τα μολύβδινα είναι μικρότερα σε μέγεθος 

αλλά βαρύτερα. Οι πήλινοι πεσσοί μάλλον 

χρησιμοποιούνται σε περιορισμένο ποσοστό 

στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, οπότε είναι 

πιθανή η σταδιακή αντικατάστασή τους από 

τους λίθινους (Παπαευθυμίου-Παπανθίμου 

1989: 148, Treuil et al. 1996: 199). Αυτή 

την εποχή εμφανίζονται για πρώτη φορά λί-

θινα και μολύβδινα βλήματα σε οικισμούς 

των Κυκλάδων, όπως το Καστρί της Σύρου 

(Bossert 1967: 58) και η Κορφή τ’ Αρωνιού 

στη Νάξο (Ντούμας 1964: 411-2), αλλά και 

στην Κνωσό της Κρήτης (Evans 1928: 344). 

Μολύβδινα βλήματα σφεντόνας εξακο-

λουθούν να χρησιμοποιούνται σε μεγαλύ-

τερες ποσότητες πλέον από το τέλος της 

Εποχής του Χαλκού, σε όλη την Εποχή του 

Σιδήρου (Buchholz 1965: 152) και στις επό-

μενες ιστορικές περιόδους για στρατιωτι-

κούς καθαρά σκοπούς. Η σφεντόνα υπήρξε 

ένα από τα βασικά όπλα των Ελλήνων και 

των Ρωμαίων κατά τους κλασικούς, ελλη-

νιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους (Childe 

1951: 1). Στην ΄Ολυνθο, για παράδειγμα, 

βρέθηκαν πολυάριθμα μολύβδινα βλήματα 

που χρησιμοποίησε ο στρατός του Φιλίπ-

που της Μακεδονίας εναντίον των κατοί-

κων της. Το αποτέλεσμα αυτής της επίθε-

σης ήταν η ολοκληρωτική καταστροφή της 

πόλης της Ολύνθου τον Αύγουστο του 348 

π.Χ. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 

σε κάποιους μολύβδινους πεσσούς που ήρ-

θαν στο φως ήταν χαραγμένα τα γράμματα 

ΧΑΛ καθώς επίσης και το όνομα του Φιλίπ-

που (Robinson 1929: 75-6), κάτι που θεω-

ρήθηκε ως αναγνωριστικό της ταυτότητας 

του ιδιοκτήτη (Mylonas 1929: 81). Φαίνεται, 

δηλαδή, ότι από την εποχή αυτή και έπειτα 

5 Βλ. Vutiropulos 1991: 22-33, 41-9, 64-87, όπου υπάρχει πλήρης αναφορά και χρονολόγηση των ευρημάτων της 

κάθε θέσης.
6   Είναι ο πληθυντικός αριθμός της λατινικής λέξης glans που σημαίνει βελανίδι. 
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γράφονται διάφορα ονόματα, σύμβολα και 

μηνύματα πάνω στους πεσσούς, ίσως ως 

ένδειξη υπεροχής του πολεμιστή που κατα-

φέρνει να πλήξει το στόχο του. ΄Ετσι, είναι 

πιθανόν να αναγράφεται το όνομα του κα-

τασκευαστή ή του ιδιοκτήτη ή του αρχηγού 

του στρατεύματος, όπως συμβαίνει στην πε-

ρίπτωση της Ολύνθου. 

Οι Ρωμαίοι χρησιμοποίησαν στις μάχες 

τους μολύβδινα glandes6 (Childe 1951: 1). 

Πρόκειται, με άλλα λόγια, για τα βλήματα 

σφεντόνας των Ρωμαίων, που πήραν τη χα-

ρακτηριστική αυτή ονομασία από το αμφι-

κωνικό σχήμα του καρπού της βελανιδιάς. Η 

χρήση της σφεντόνας μειώνεται δραματικά 

μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορί-

ας, ενώ παράλληλα ο πολεμικός εξοπλισμός 

εξελίσσεται και βελτιώνεται. Οι τελευταίες 

αποδείξεις για την παρουσία των πεσσών 

σε αρχαιολογικά στρώματα προέρχονται 

από τη Νότια Βρετανία, όπου στο οχυρό του 

Maiden Castle εντοπίστηκαν 40.000 περίπου 

βλήματα σφεντόνας με σκοπό προφανώς 

την προστασία του κάστρου από πιθανούς 

εισβολείς, και επιπλέον από την περιοχή των 

΄Ανδεων στην Αμερική, όπου άκμασε ο πολι-

τισμός των ΄Ινκας. Συμπεραίνεται ότι η σφε-

ντόνα ήταν το κύριο όπλο των ΄Ινκας και με 

αυτό προσπάθησαν να αντισταθούν στους 

Ισπανούς κατακτητές7. 

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ 
ΤΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ

Στο Νεολιθικό οικισμό του Δισπηλιού Κα-

στοριάς εντοπίστηκαν συνολικά 102 βλήμα-

τα σφεντόνας, εκ των οποίων τα 66 είναι 

πήλινα και τα 36 λίθινα. Το σχήμα που κυ-

ριαρχεί στα πήλινα βλήματα είναι το αμφι-

κωνικό, ακολουθεί το ωοειδές και σε πολύ 

μικρότερο ποσοστό το σφαιρικό. Οι περισ-

σότεροι πήλινοι πεσσοί σώζονται ακέραιοι ή 

σχεδόν ακέραιοι, ενώ μόνο σε έξι περιπτώ-

σεις το δείγμα έχει σωθεί σε μέγεθος μικρό-

τερο του μισού, και διατηρούνται σε καλή 

έως μέτρια κατάσταση με ελάχιστες εξαι-

ρέσεις, όπου τα αντικείμενα φέρουν έντο-

νες φθορές στην επιφάνειά τους. Το χρώμα 

του πηλού είναι συνήθως καστανό (ανοι-

χτό έως σκούρο) ή ερυθρό (ανοιχτό έως 

σκούρο), αλλά βρέθηκαν και παραδείγματα 

όπου ο πηλός είναι μαύρος ή τεφρός σκού-

ρος είτε σε ολόκληρη την επιφάνεια του 

πεσσού είτε εν μέρει, προφανώς ως αποτέ-

λεσμα των συνθηκών όπτησης ή μεταγενέ-

στερης επαφής με φωτιά ή καπνό. Το μήκος 

των ακέραιων πήλινων πεσσών είναι συνή-

θως γύρω στα 5 εκ., η διάμετρός τους γύρω 

στα 3 εκ. και το βάρος τους περίπου 60γρ. 

Σε κανέναν πεσσό δεν υπάρχει οποιοδήποτε 

είδος διακόσμησης. Στην οριζόντια κατανο-

μή των πήλινων βλημάτων σφεντόνας κυρι-

αρχεί η μεγάλη συγκέντρωση της τομής 7β. 

Εδώ εντοπίστηκαν συνολικά τριάντα βλή-

ματα (27 πήλινα και 3 λίθινα) σε δύο στρώ-

σεις και σε πυκνή κυκλική διάταξη, δηλαδή 

το ένα ακριβώς δίπλα και πάνω στο άλλο. Ο 

τρόπος που βρέθηκαν τοποθετημένα οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι μάλλον πρόκειται για 

το περιεχόμενο ενός σάκου ή σκεύους από 

οργανικά υλικά, το οποίο με την πάροδο του 

χρόνου αποσυντέθηκε. Το γεγονός αυτό της 

μεταφοράς και αποθήκευσης των βλημάτων 

σηματοδοτεί και την πρώτη τέτοιου είδους 

αρχαιολογική μαρτυρία στον ελλαδικό χώρο, 

καθώς βιβλιογραφικά τουλάχιστον δεν έχει 

αναφερθεί πουθενά κάτι αντίστοιχο.

Οι περισσότεροι λίθινοι πεσσοί είναι 

σφαιρικοί, αλλά αρκετά μεγάλο είναι και 

το ποσοστό των ωοειδών. ΄Ολοι βρέθηκαν 

ακέραιοι, αλλά λίγοι σώζονται σε καλή κα-

τάσταση. Η πλειονότητα των λίθινων βλη-

μάτων φέρει αρκετά ή πολλά ιζήματα στην 

επιφάνειά της, γεγονός που δυσχεραίνει τη 

διατύπωση παρατηρήσεων. Μακροσκοπι-

κά, πάντως, και όπου υπήρχε η δυνατότητα 

δεν εντοπίστηκε σε κανένα λείανση ή άλλη 

επεξεργασία. Ο μέσος όρος του μήκους τους 

είναι τα 4,5 εκ., της διαμέτρου τους τα 3,6 

εκ. ενώ ζυγίζουν περίπου 80 γρ. Είναι συνή-

θως μεμονωμένα ευρήματα και πολύ σπά-

νια εντοπίζονται πολλοί μαζεμένοι. Πολύ 

συχνά, όμως, συνανήκουν με πήλινους πεσ-

σούς, όπως έχει ήδη καταγραφεί στη μεγά-

λη συγκέντρωση της 7β, αλλά και σε άλλα 

ανασκαφικά τετράγωνα. Το γεγονός ότι πή-

7   Βλ. http://www.bharathnet.com/look/index.php?title=Sling_(weapon)

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΔΑΜΙΔΟΥ



57

λινοι και λίθινοι πεσσοί ανήκουν στα ίδια 

συμφραζόμενα συνηγορεί υπέρ της αναγνώ-

ρισης των δεύτερων και υποδηλώνει την 

κοινή και ταυτόχρονη χρήση των αντικειμέ-

νων8.

Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να τονι-

στεί ότι η κατανομή των βλημάτων στο 

χώρο και στο χρόνο του οικισμού είναι αρ-

κετά δύσκολη υπόθεση εξαιτίας της ιδιαί-

τερης φύσης της θέσης. Το γεγονός δηλαδή 

ότι τα νερά της λίμνης επηρεάζουν άλλοτε 

λιγότερο και άλλοτε περισσότερο τη ζωή 

και την κατοίκηση και κατ’ επέκταση τις 

αποθετικές και μετα-αποθετικές διαδικα-

σίες των αντικειμένων, καθιστά προβλη-

ματική την οποιαδήποτε χωρική και χρο-

νική ένταξη των κινητών ευρημάτων. Με 

άλλα λόγια είναι πιθανόν τα αντικείμε-

να που ήρθαν στο φως να μην εντοπίζο-

νται τελικά στο χώρο που τοποθετήθηκαν 

ή χρησιμοποιήθηκαν από τους κατοίκους 

του προϊστορικού Δισπηλιού, αλλά να πα-

ρασύρθηκαν εκεί από τα νερά της λίμνης ή 

να κατέπεσαν εκεί ύστερα από μια πιθα-

νή καταστροφή των πασσαλόπηκτων σπι-

τιών και πλατφορμών. Επειδή, όμως, δεν 

υπάρχει διαφορετικός τρόπος για να δη-

μιουργηθεί μια (ενδεικτική ή συμβατική 

έστω) βάση δεδομένων, η οριζόντια και 

κατακόρυφη κατανομή των πεσσών στη-

ρίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία. Εξάλλου, 

η παραπάνω παρατήρηση αφορά κυρίως 

τα μεμονωμένα ευρήματα, καθώς οι περι-

πτώσεις όπου αρκετά βλήματα συνευρί-

σκονται και συνανήκουν δεν μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως τυχαίες. 

Η πλειονότητα των πεσσών του οικι-

σμού εντοπίστηκε στον Ανατολικό Τομέα, 

σημαντικά λιγότεροι βρέθηκαν στο Δυτι-

κό Τομέα και ελάχιστοι στους υπόλοιπους 

ανασκαφικούς τομείς. Αυτό συμβαίνει διό-

τι ο Ανατολικός και σε μικρότερο βαθμό ο 

Δυτικός Τομέας αποτελούν τις περισσότε-

ρο ανεσκαμμένες σε έκταση και σε βάθος 

περιοχές, ενώ οι έρευνες στο Νότιο και στο 

Βόρειο Τομέα καθώς και στο Λίθινο Περί-

βολο αριθμούν λίγα μόνο έτη. Όσον αφορά 

τη στρωματογραφική κατανομή των πή-

λινων και λίθινων βλημάτων σφεντόνας 

μετά από μια στατιστική προσέγγιση των 

δειγμάτων έγινε φανερό πως πάνω από 

τα μισά βλήματα του οικισμού (63% επί 

του συνόλου) εντάσσονται στη δεύτερη 

οικιστική φάση (Φάση Β). Πολύ λιγότερα 

(33%) εντοπίζονται στη νεότερη οικιστι-

κή φάση (Φάση Α), ενώ ελάχιστα βλήματα 

(4%) ανήκουν στην αρχαιότερη φάση της 

θέσης (Φάση Γ). 

Συμπερασματικά, αξίζει να σημειωθεί 

ότι οι μισοί και πλέον πεσσοί που έχουν 

καταγραφεί ανήκουν σε μικρές (από 3 

έως 6) ή σε μεγαλύτερες (όπως οι τριάντα 

του ανασκαφικού τετραγώνου 7β) συγκε-

ντρώσεις και επίσης ότι πολλοί από αυ-

τούς βρέθηκαν πολύ κοντά ή και δίπλα σε 

πιθανές πήλινες κατασκευές, όπως φούρ-

νοι ή εστίες. Βέβαια, κάτι τέτοιο δε σημαί-

νει ότι έχουν βρεθεί ακέραιες κατασκευές, 

αλλά η παρουσία τους είναι σχεδόν σίγου-

ρη με βάση κάποια συμπαγή, επίπεδα και 

σχηματοποιημένα τμήματα πηλού, ίχνη 

καύσης και μαύρα δάπεδα. Αυτή ακριβώς 

η συγκέντρωση βλημάτων και γειτνίασή 

τους με εστίες παρατηρήθηκε για πρώτη 

φορά από τον S. S. Weinberg (1962: 202-3) 

στην Ελάτεια και θεωρήθηκε ότι οι πήλινοι 

πεσσοί τοποθετούνταν εκεί για να ψηθούν 

αργά και σταδιακά στη φωτιά. Ίσως κάτι 

ανάλογο να συμβαίνει και στην περίπτω-

ση του Δισπηλιού. Προς το παρόν η εικόνα 

της ανασκαφής δίνει την εντύπωση ότι τα 

βλήματα εντοπίζονται τόσο μέσα όσο και 

έξω από τα σπίτια του οικισμού. 

Μολονότι δεν έχει δημοσιευτεί μέχρι 

τώρα κάποια αναλυτική μελέτη για το βαθ-

μό παρουσίας της άγριας πανίδας9 στο Δι-

σπηλιό, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι οι 

κάτοικοι της λίμνης δεν αρκέστηκαν μόνο 

στην εκτροφή βοοειδών, αιγοπροβάτων και 

χοίρων, αλλά παράλληλα κυνηγούσαν ελα-

8   Βλ. Αδαμίδου 2006: 47-81, όπου δίνονται τόσο η αναλυτική καταγραφή, περιγραφή και απεικόνιση του συνό-

λου των βλημάτων που εντοπίστηκαν στο Δισπηλιό όσο και οι επιμέρους παρατηρήσεις μέσα από σχεδιαστικά 

γραφήματα.
9   Το σύνολο του οστεολογικού υλικού μελετάται προς το παρόν από την Dr. Ν. Φωκά-Κοσμετάτου και την Ε. Σα-

μαρτζίδου. 
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φοειδή και πουλιά (Τουλούμης 2002: 99). Η 

ποσοτική σύγκριση των βλημάτων του Δι-

σπηλιού με τα υπόλοιπα εργαλεία της θέσης 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η χρήση τους 

ήταν σχετικά περιορισμένη. Με άλλα λόγια 

το οστεολογικό υλικό σε συνδυασμό με την 

εύρεση βλημάτων σφεντόνας αλλά και μι-

κρού αριθμού λίθινων αιχμών βέλους επι-

βεβαιώνουν ότι ο Νεολιθικός κάτοικος της 

θέσης ασχολήθηκε συμπληρωματικά μόνο 

με το κυνήγι, ενώ η οικονομία του οικισμού 

ήταν κατά βάση γεωργοκτηνοτροφική. 

Σε γενικές γραμμές πάντως το υλι-

κό από το Δισπηλιό δε διαφοροποιεί ούτε 

ανατρέπει την εικόνα που έχουν σχηματί-

σει ως τώρα οι αρχαιολόγοι για τα αντικεί-

μενα αυτά, καθώς ανάλογα συμπεράσματα 

και παρατηρήσεις έχουν γίνει σε μικρότερο 

ή μεγαλύτερο βαθμό και από άλλους ερευ-

νητές. Μέσα από μια συγκριτική μελέτη 

των ευρημάτων της κάθε Νεολιθικής θέσης 

στην Ελλάδα δεν προκύπτει καμία ουσια-

στική αλλαγή στα εξωτερικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά τους. 

ΑΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ο αρκετά ικανός αριθμός των πήλινων 

και λίθινων βλημάτων από το Δισπηλιό και 

τους υπόλοιπους νεολιθικούς οικισμούς φα-

νερώνει ότι η σφεντόνα χρησιμοποιήθηκε 

ως κυνηγετικό όπλο σε κάποιο τουλάχιστον 

βαθμό. Φαίνεται ότι οι κάτοικοι της λίμνης 

αξιοποίησαν τόσο τα πήλινα όσο και τα λί-

θινα βλήματα δείχνοντας, όμως, μεγαλύτερη 

προτίμηση στα πρώτα. Αυτό γίνεται αντιλη-

πτό και από το συνολικό αριθμό των ευρη-

μάτων αλλά και από τη μεγάλη συγκέντρω-

ση που βρέθηκε στο ανασκαφικό τετράγωνο 

της 7β, όπου τα «αποθηκευμένα» δείγματα 

ήταν σχεδόν όλα πήλινα. Ανάλογη προτίμη-

ση διαπιστώθηκε ότι είχαν και οι κάτοικοι 

των άλλων Νεολιθικών θέσεων. Για παρά-

δειγμα στην Οτζάκι Μαγούλα (Mottier 1981: 

136, 149 και Hauptmann 1981: 154, 191, 

223) και στην Αράπη Μαγούλα (Milojčić & 

Hauptmann 1969: 96, 102, 104, 108) εντο-

πίστηκαν μόνο πήλινοι πεσσοί, ενώ σαφώς 

περισσότεροι είναι οι πήλινοι έναντι των λί-

θινων λόγου χάρη στο Σέσκλο (Τσούντας 

1908: 343-4 και Παπαευθυμίου-Παπανθίμου 

1989: 144, 146-8) και στο Τσαγγλί (Wace & 

Thompson 1912: 121).

 Ωστόσο μια τέτοια εικόνα μπορεί να εί-

ναι πλασματική, αν σκεφτεί κανείς τη δυ-

σκολία αναγνώρισης και ταύτισης ενός 

λίθινου πεσσού, αλλά και την ευκολία πρό-

σβασης που διέθεταν οι προϊστορικοί άν-

θρωποι σε μικρές πέτρες σε συνδυασμό με 

την άμεση δυνατότητα μετατροπής τους 

σε πεσσούς σφεντόνας. Με άλλα λόγια δεν 

κρίνεται απολύτως απαραίτητο να υπάρ-

χουν εντός του οικισμού μεγάλες ποσότη-

τες λίθινων βλημάτων, εφόσον μια μικρή 

περιήγηση στη γύρω περιοχή θα εξασφά-

λιζε στο Νεολιθικό κυνηγό τα κατάλληλα 

εφόδια για το σκοπό του. Η περίπτωση των 

πήλινων πεσσών είναι κάπως διαφορετική. 

Χρειάζεται, δηλαδή, κάποια προεργασία για 

την κατασκευή και παραγωγή τους, μια δι-

αδικασία σχετικά χρονοβόρα για την εύρε-

ση και επεξεργασία του πηλού, το πλάσιμο 

και το ψήσιμο ή στέγνωμα του αντικειμέ-

νου στον ήλιο. ΄Αρα εδώ ίσως υφίσταται 

ένας προγραμματισμός για να υπάρχουν σε 

διαθεσιμότητα πήλινα βλήματα ανά πάσα 

στιγμή. Το γεγονός ότι 27 πήλινοι πεσσοί 

στην τομή 7β ήταν τοποθετημένοι μέσα σε 

κάποιο σκεύος ή σάκο συνηγορεί υπέρ ενός 

τέτοιου προγραμματισμού και υποδηλώνει 

ότι τους φύλαγαν κάπου μαζεμένους και 

έτοιμους προς χρήση. 

Από την άλλη πλευρά βέβαια η ταυτό-

χρονη και παράλληλη χρήση τόσο των πή-

λινων όσο και των λίθινων πεσσών είναι 

μια πραγματικότητα σε πολλούς οικισμούς 

της Νεολιθικής. Με μία πρώτη αξιολόγη-

ση δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί μια 

ξεχωριστή και διαφορετική χρησιμότητα 

των δύο υλικών. Είναι παρόλα αυτά πιθα-

νόν οι Νεολιθικοί να εντόπισαν στην πράξη 

ορισμένες διαφορές και για αυτό να εφάρ-

μοζαν είτε το πήλινο είτε το λίθινο βλήμα 

ανάλογα με την περίσταση. Οι πειραματι-

κές παρατηρήσεις που πραγματοποιήθη-

καν από τον Newcomer (1978) ίσως δίνουν 

μια απάντηση. Το γεγονός, δηλαδή, ότι οι λί-

θινοι πεσσοί καλύπτουν μεγαλύτερη εμβέ-

λεια και φτάνουν σε πιο μακρινή απόσταση 

ενώ οι πήλινοι πεσσοί προσφέρουν καλύ-
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τερη ακρίβεια βολής μπορεί να είχε γίνει 

αντιληπτό από τους νεολιθικούς ανθρώ-

πους και έτσι η επιλογή του υλικού γινόταν 

ανάλογα με τη χρήση. Φυσικά οι παραπά-

νω προτάσεις μόνο ως υποθετικές και εν-

δεχόμενες μπορούν να ενταχθούν στο γενι-

κότερο προβληματισμό περί συνειδητής ή 

τυχαίας επιλογής του υλικού των νεολιθι-

κών πεσσών. 

Ίσως τελικά τα δεδομένα που φτάνουν 

ως τις μέρες μας όσον αφορά τα βλήματα 

σφεντόνας που ανασύρονται μέσα από τα 

ερείπια ενός κατεστραμμένου ή εγκατα-

λειμμένου Νεολιθικού οικισμού να είναι 

ελλιπή και αποσπασματικά. Στην πραγμα-

τικότητα αγνοούμε αν αυτά που εντοπίζο-

νται κατά τη διάρκεια της ανασκαφής εί-

ναι εκείνα που είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί 

ή είναι μόνον εκείνα που ήταν έτοιμα για 

να χρησιμοποιηθούν ή πρόκειται και για 

τα δύο. Και μετά τη χρήση τους στο κυ-

νήγι τι ακριβώς συνέβαινε; Τα περισυνέλ-

λεγαν για να τα χρησιμοποιήσουν ξανά ή 

μήπως τα άφηναν στη θέση τους; Σαφώς 

δε θα ήταν δύσκολο για τους νεολιθικούς 

να βρουν βότσαλα της λίμνης με το κα-

τάλληλο σχήμα και μέγεθος ή ακόμα και 

να πλάσουν από πηλό ένα μικρό αμφικω-

νικό βλήμα. Είτε τα μάζευαν και τα επέ-

στρεφαν στο σπίτι τους είτε δεν τα ανα-

ζητούσαν ποτέ, είναι δύσκολο να μιλήσει 

κανείς για μια συγκεκριμένη πρακτική και 

τακτική, αφού θα μπορούσε κάλλιστα να 

πρόκειται για ένα τυχαίο γεγονός. Εξάλ-

λου υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο η πλει-

ονότητα των βλημάτων που χρησιμοποιή-

θηκαν να βρίσκεται έξω από τον οικισμό 

και τα δεδομένα που έρχονται στα χέρια 

μας να αποτελούν μέρος μόνο μιας συνολι-

κής εικόνας, την οποία δε θα καταφέρουμε 

ποτέ να αναπλάσουμε πλήρως… 

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

Αρκετά ενδιαφέρουσες και γεμάτες προ-

βληματισμό είναι οι συζητήσεις που έχουν 

προκύψει γύρω από την ερμηνεία αυτών των 

απλών και μικρών αρχαιολογικών ευρημά-

των. Οι επικρατέστερες απόψεις είναι εκεί-

νες που αντιμετωπίζουν τη σφεντόνα και τα 

βλήματά της ως τα βασικά εργαλεία για το 

κυνήγι και εκείνες που δίνουν επιπρόσθε-

τες κοινωνικές προεκτάσεις στη χρήση τους 

και τα θεωρούν παράλληλα πολεμικά όπλα. 

Με μια πρώτη προσέγγιση του θέματος κα-

μία από τις παραπάνω απόψεις δε φαίνεται 

απίθανη, διότι τα αντικείμενα αυτά είναι κα-

τασκευασμένα με τέτοιο αεροδυναμικό σχή-

μα που σαφώς ο αρχικός σκοπός τους ήταν 

να βάλλουν, να χτυπήσουν δηλαδή κάτι, ένα 

ζώο, ένα πουλί ή ακόμα και έναν άνθρωπο. 

Το ζήτημα όμως είναι αν μια πολεμική χρή-

ση μπορεί να αναχθεί με βεβαιότητα στη Νε-

ολιθική Εποχή. 

Έτσι, από τη μία πλευρά πολλοί με-

λετητές (π.χ. Τσούντας 1908, Childe 

1925, Buchholz 1965, Ευστρατίου 1982, 

Vutiropulos 1991, Treuil 1996) υποστη-

ρίζουν ότι η σφεντόνα υπήρξε ένα αμιγώς 

κυνηγετικό εργαλείο κατά τη διάρκεια της 

Νεολιθικής Εποχής επισημαίνοντας ταυτό-

χρονα ότι ο τρόπος ζωής των νεολιθικών 

ομάδων δεν μπορεί να δικαιολογήσει την 

παρουσία οργανωμένων πολεμικών συ-

γκρούσεων μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, 

η οικονομία, η παραγωγική διαδικασία, 

οι κοινωνικές σχέσεις, η απουσία ταξικών 

διαφοροποιήσεων και κεντρικής εξουσί-

ας καθώς και η έλλειψη ανισομερούς κα-

τανομής του κοινωνικού υπερπροϊόντος 

δε συμβάλλουν στην ανάπτυξη εχθρικών 

συμπεριφορών ανάμεσα στις νεολιθικές 

κοινότητες. Μόνο από την αρχή της Επο-

χής του Χαλκού και έπειτα έχουν διαμορ-

φωθεί και παγιωθεί τα χαρακτηριστικά 

εκείνα που ευνοούν τη δημιουργία αντα-

γωνισμών ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες 

κοινωνίες και μόνο τότε στο πλαίσιο δια-

φορετικών δομών και νέου τρόπου ζωής 

η σφεντόνα μαζί με το τόξο πήρε τη θέση 

της στον πολεμικό εξοπλισμό των όποιων 

αντιμαχόμενων ομάδων. 

Τη χρήση της σφεντόνας στο κυνήγι επι-

βεβαιώνουν και τα οστά άγριας πανίδας 

που έχουν εντοπιστεί σε Νεολιθικούς οικι-

σμούς. Μολονότι η οικονομία βασίζεται κυ-

ρίως στην καλλιέργεια της γης και στην κτη-

νοτροφία, υπάρχουν παράλληλα τα στοιχεία 

εκείνα που αποδεικνύουν ότι ο Νεολιθικός 

άνθρωπος δεν άφησε τελείως πίσω του το 
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μεσολιθικό παρελθόν και τις παραδόσεις του 

και συνέχισε σε μικρότερο βαθμό φυσικά να 

ασχολείται με το κυνήγι και την καρποσυλ-

λογή. Με βάση τα γενικά ανασκαφικά δεδο-

μένα και τις επιμέρους αναφορές βγαίνει το 

συμπέρασμα ότι η κυνηγετική δραστηριό-

τητα των νεολιθικών ανθρώπων έπαιζε, σε 

σχέση με τις υπόλοιπες ασχολίες τους, δευ-

τερεύοντα και συμπληρωματικό ρόλο. Μια 

απλή στατιστική προσέγγιση του οστεολο-

γικού υλικού που προέρχεται από μη εξη-

μερωμένα ζώα δεν ξεπερνά συνήθως το 2% 

επί του συνόλου των οστών μιας Νεολιθι-

κής θέσης (Χουρμουζιάδης 1981: 39). Οπότε 

τα βλήματα σφεντόνας με το αεροδυναμικό 

τους σχήμα και όλα τα πλεονεκτήματα που 

αυτό συνιστά, καθίστανται το πλέον κατάλ-

ληλο εργαλείο στα χέρια ενός έμπειρου κυ-

νηγού για να χτυπήσει, να τραυματίσει και 

ίσως να σκοτώσει ένα ζώο στο έδαφος ή ένα 

πτηνό στον αέρα με σκοπό να το εντάξει στη 

διατροφή του. 

΄Ενα εθνογραφικό παράδειγμα που εν-

δυναμώνει τη χρήση της σφεντόνας και των 

σφαιρικών πεσσών ως κυνηγετικών εργαλεί-

ων είναι το λεγόμενο bolas10 (Εικ. 15). Πρόκει-

ται για ένα κυνηγετικό όπλο που αποτελείται 

από δύο ή τρεις λίθινες σφαίρες προσαρμο-

σμένες στην άκρη ενός δερμάτινου συνήθως 

σχοινιού και έχει παρόμοιο τρόπο βολής με 

εκείνον της σφεντόνας. Το bolas χρησιμοποι-

είται ακόμα από πρωτόγονες φυλές Ινδιάνων 

στην Κεντρική και Νότια Αμερική, κυρίως για 

το κυνήγι πουλιών (Ευστρατίου 1982: 83)11.

Από την άλλη πλευρά κάποιοι μελε-

τητές (π.χ. Μυλωνάς 1928, Rodden 1962, 

Weinberg 1965, Renfrew 1972) θεωρούν 

ότι η σφεντόνα πέρα από το κυνήγι χρησι-

μοποιήθηκε και ως όπλο ήδη από τη Νεολι-

θική Εποχή. Σύμφωνα με την άποψη αυτή 

η εύρεση πολυάριθμων πεσσών συσχετίζε-

ται με οχυρωματικά έργα, λίθινους περιβό-

λους, προστατευτικές τάφρους και στρώμα-

τα καταστροφής οικισμών (Νέα Νικομήδεια, 

Σέσκλο, Μαγούλα Χατζημισσιώτικη, Σέρβια, 

Διμήνι) και υποστηρίζεται κατ’ επέκταση ότι 

όλα αυτά αποτελούν αποδείξεις επιδρομών 

και συγκρούσεων ανάμεσα στις νεολιθικές 

κοινότητες. 

Η πορεία της αρχαιολογικής έρευνας, 

όμως, θέτει υπό αμφισβήτηση αρκετές από 

αυτές τις αποδείξεις. Για παράδειγμα, οι οχυ-

ρωματικοί, σύμφωνα με τον Χ. Τσούντα 

(1908), περίβολοι της Ακρόπολης του Διμη-

νιού μετά την επανεξέτασή τους ερμηνεύτη-

καν ως συνηθισμένα αναλήμματα που παί-

ζουν βασικό ρόλο στη σωστή ανάπτυξη της 

οικοδομικής δραστηριότητας και στην οργά-

νωση του χώρου (Χουρμουζιάδης 1979: 57-

94). Μολονότι αμυντικές τάφροι έχουν ανα-

γνωριστεί σε οικισμούς της Αρχαιότερης και 

Μέσης Νεολιθικής όπως το Αχίλλειον, η Σου-

φλί Μαγούλα, η Νέα Νικομήδεια και τα Σέρ-

βια, καθώς και σε οικισμούς της Νεότερης και 

Τελικής Νεολιθικής όπως η Οτζάκι Μαγούλα, 

η Αράπη Μαγούλα, η ΄Αργισσα και ο Μακρύ-

γιαλος, ωστόσο η οχυρωματική τους χρήση 

ενάντια σε εισβολείς δεν μπορεί να τεκμη-

ριωθεί με πάσα βεβαιότητα. Θεωρείται δη-

λαδή πιθανότερο να εξυπηρετούσαν πολλα-

πλές λειτουργίες, την οριοθέτηση λόγου χάρη 

του χώρου του οικισμού και την προστασία 

του από τα άγρια ζώα και ίσως σε κάποια εν-

δεχόμενη κρίσιμη ή απειλητική κατάσταση 

να χρησίμευσαν ως προστατευτικές τάφροι 

(Andreou, Fotiadis & Kotsakis 1996).

Παράλληλα με τα παραπάνω πιθανά 

οχυρωματικά έργα υπάρχουν και κάποιες 

ενδείξεις για καταστροφές οικισμών, οι 

οποίες ίσως θα μπορούσαν να ερμηνευ-

τούν ως αποτέλεσμα ένοπλων επιθέσε-

10   Ο πληθυντικός αριθμός της ισπανικής λέξης bola που σημαίνει σφαίρα. 
11   Βλ. και http://www.flight-toys.com/bolas.htm
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ων. Γύρω στα τέλη της Μέσης Νεολιθι-

κής μια εκτεταμένη καταστροφική φωτιά 

φαίνεται να έπληξε ταυτόχρονα τόσο την 

Ακρόπολη όσο και τον οικισμό του Σέ-

σκλου. Συνέπεια αυτού του γεγονότος 

ήταν η παροδική ερήμωση του Σέσκλου 

Α (Ακρόπολη) για πολλούς αιώνες και η 

οριστική εγκατάλειψη της πόλης (Θεοχά-

ρης 1971: 17-8). Τα αίτια αυτής της φω-

τιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα. Πιθανο-

λογείται ότι ενδεχομένως να προκλήθηκε 

μετά από κάποιο σεισμό ή από κάποια 

άλλη αιτία, όπως ένας πόλεμος (Θεοχάρης 

1968: 25 και 1981: 119, 125). Η εύρεση 

πολλών συγκεντρωμένων πήλινων πεσ-

σών σφεντόνας μέσα στο εργαστήριο του 

κεραμέα, που χρονολογείται σε αυτή την 

τελευταία φάση της Μέσης Νεολιθικής, 

μπορεί να σχετιστεί με την καταστροφή 

που ακολούθησε και ίσως με την πιθανή 

χρήση των βλημάτων αυτών ως όπλων. 

Παρόμοια καταστροφή από φωτιά την 

ίδια ακριβώς εποχή σημειώθηκε και στο 

Τσαγγλί (Wace & Thompson 1912: 86, 

104). Και εδώ ο εντοπισμός εξήντα πήλι-

νων βλημάτων μέσα στο «σπίτι Q» προβλη-

ματίζει. Σε περίπτωση που απορριφθούν 

τα φυσικά αίτια ενός τέτοιου φαινομέ-

νου ή ακόμα και το ξέσπασμα μιας τυχαί-

ας φωτιάς στο χώρο, τότε κρίνεται αρκετά 

πιθανό να προηγήθηκε μια επίθεση. Είναι 

πάντως ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός 

ότι δύο γειτονικοί οικισμοί, το Σέσκλο και 

το Τσαγγλί, καταστρέφονται την ίδια πε-

ρίοδο και με τον ίδιο τρόπο, χωρίς ωστόσο 

τέτοια ή παρόμοια στρώματα καταστρο-

φής να θεωρούνται ακλόνητες αποδείξεις 

εχθροπραξιών κατά τη διάρκεια της Νεο-

λιθικής. 

Αφού πρώτα ξεκαθαριστεί ότι η λέξη «πό-

λεμος» δεν αντικατοπτρίζει τη μορφή του πο-

λέμου, όπως την έχουμε στο μυαλό μας και 

όπως αυτός είναι γνωστός από τη σύγχρονη 

εποχή ή ακόμα από τις εκστρατείες του Με-

σαίωνα ή εκείνες των πρώτων ιστορικών χρό-

νων, το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι 

το ακόλουθο: ειρήνη ή πόλεμος τελικά στη Νε-

ολιθική; Από τη μία πλευρά τα στοιχεία που 

μαρτυρούν αρχαιολογικά την ύπαρξη ενός ορ-

γανωμένου αμυντικού ή επιθετικού πολέμου 

στη Νεολιθική Ελλάδα είναι ελλιπή, αποσπα-

σματικά και αμφισβητούμενα. Τα όποια τυχόν 

φαινόμενα επιθετικότητας και εχθροπραξι-

ών θα είχαν μάλλον μικρότερη έκταση, ένταση 

και διάρκεια. Από την άλλη, όμως, η τεκμηρίω-

ση της ειρήνης είναι μάλλον πιο δύσκολη υπό-

θεση. Η σκέψη ότι τα γενικά χαρακτηριστι-

κά της Νεολιθικής (οργάνωση των οικισμών, 

δομή της κοινωνίας, παραγωγικές σχέσεις, 

ισοκατανεμημένες και χωρίς κεντρική εξουσία 

κοινωνίες, ευρύ ανταλλακτικό δίκτυο και επα-

φές) δεν υποδεικνύουν επιθετικές συμπερι-

φορές έχει κάποια λογική βάση, αλλά παρόλα 

αυτά δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί η πιθα-

νότητα μεμονωμένων ή και εκτεταμένων βίαι-

ων περιστατικών σε περίπτωση λόγου χάρη 

έλλειψης της τροφής.

΄Ομως, ακόμα και αυτά τα περιορισμένα 

ή πιο συχνά φαινόμενα επιθετικής συμπερι-

φοράς εν καιρώ μιας φαινομενικής ειρήνης 

κατά τη διάρκεια της Νεολιθικής (Keeley 

1996), δεν μπορούν να στηριχτούν και να 

επιβεβαιωθούν στο μέχρι τώρα αρχαιολο-

γικό υλικό. Δεν είναι βέβαια πάντα απαραί-

τητο η ανθρώπινη επιθετικότητα να αφή-

νει ίχνη στις αρχαιολογικές επιχώσεις που 

χιλιετίες αργότερα ανασκάπτονται. Απτές 

αποδείξεις για την παρουσία εχθροπραξι-

ών εντοπίζονται μόνο από την Εποχή του 

Χαλκού και τις μετέπειτα ιστορικές περι-

όδους. Ωστόσο θα είναι αρκετά μονομερές 

και απόλυτο, αν δεχτούμε πως οι νεολιθι-

κοί γεωργοκτηνοτρόφοι έζησαν τόσες χι-

λιάδες χρόνια ειρηνικά και χωρίς εντάσεις, 

βίαιες συγκρούσεις ή επιθέσεις μέσα στην 

ίδια κοινότητα ή ανάμεσα σε γειτονικούς 

ή και απομακρυσμένους οικισμούς ή ακό-

μα και κατά τη διάρκεια των μικρών ή με-

γάλων διαδρομών που έκαναν για την εύρε-

ση των αναγκαίων πρώτων υλών. Οπότε τα 

πήλινα και λίθινα βλήματα σφεντόνας, από 

τη στιγμή που είναι σε θέση να απειλήσουν 

και να τραυματίσουν ένα ζώο, θα μπορού-

σαν κάλλιστα να κάνουν το ίδιο και σε έναν 

άνθρωπο.

Για να ολοκληρωθεί η συζήτηση όσον 

αφορά τη χρησιμότητα των πεσσών σφεντό-

νας, αξίζει να αναφερθούν με συντομία και 

κάποιες άλλες εναλλακτικά προτεινόμενες 

απόψεις. ́ Ετσι, τα τεχνουργήματα αυτά έχουν 
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ερμηνευτεί ως υφαντικά βάρη (Demoule & 

Perlès 1993), ως ένας τρόπος ελέγχου της 

θερμοκρασίας των φούρνων και των εστι-

ών (Tringham & Krstić 1990: 336-8), ως μέρη 

κάποιου υποτυπώδους νεολιθικού μετρικού 

συστήματος (Vutiropulos 1991: 91-2), ως 

μέσα ψυχαγωγίας και άσκησης (Παπαευθυ-

μίου-Παπανθίμου 1989: 152-4) και ως παιδι-

κά παιχνίδια (Μπάτζιου 1981). Οι παραπάνω 

προσεγγίσεις, μολονότι μη επαρκώς τεκμηρι-

ωμένες, υπονοούν μια ενδεχομένως ευρύτε-

ρη και ποικιλότροπη χρήση των βλημάτων 

σφεντόνας. Τελικά κάνεις δεν μπορεί να απο-

κλείσει εξ ορισμού ότι αυτά είχαν και άλλες 

χρήσεις, τις οποίες δε θα μάθουμε ποτέ, όπως 

εξάλλου συμβαίνει και με πολλές πτυχές της 

ανθρώπινης δραστηριότητας του προϊστο-

ρικού παρελθόντος. Οι εν δυνάμει πολλα-

πλές εφαρμογές τους πάντως και η εκ φύσε-

ως πρακτική χρησιμότητά τους φαίνεται ότι 

συντέλεσαν καθοριστικά στη διαχρονική πα-

ρουσία τους σε ολόκληρο τον κόσμο. 
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The article handles the presence and spread 

of the sling in the course of time and space. The 

use of the sling is recorded from prehistoric times 

since nowadays throughout the whole world. Al-

though it was �irst used as a hunting tool in the 

hands of Neolithic people, as time went by the 

sling became a very powerful weapon of antiqui-

ty. Since the slings were made of organic materials 

and therefore can be rarely preserved, their pres-

ence is witnessed only by the clay and stone sling 

bullets during the Neolithic. 

Sling bullets are traced in nearly every Neolith-

ic site in Greece. Most of the times they are gath-

ered inside the house and near the hearth, pos-

sibly to be heated slowly close to a burning �ire. 

The analysis of Dispilio material has come to sim-

ilar conclusions. Still, why do the Neolithic people 

seem to prefer clay over stone sling bullets? It is 

extremely possible that the mass quantity of these 

artifacts lay beyond the limits of each settlement. 

As a result it appears that we have in our hands 

only pieces of a greater puzzle, yet to be solved. 

Although the sling is considered mainly as a 

hunting tool during the Neolithic, certain scholars 

argue that it could have also been used as a weap-

on in limited or extended con�licts among Neolith-

ic people. Such kind of use, though not completely 

veri�ied, cannot be totally excluded. 

Summary
Regarding the Neolithic sling bullets from Dispilio
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