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ΛΙΘΙΝΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΩΝ

ΦΩΤΗΣ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ

Οι ανασκαφές στο Δισπηλιό (Χουρμουζιά-
δης, επιστ. επιμ. 2002) έχουν φέρει στο φως 
ένα σημαντικό -ποσοτικά και ποιοτικά- σύ-
νολο κοσμημάτων (Υφαντίδης 2006) αποτε-
λούμενο από όλους σχεδόν τους γνωστούς 
‘τύπους’, όπως οστρέινοι δακτύλιοι (Ifantidis 
2004, 2005; Βεροπουλίδου & Υφαντίδης 2004), 
περίαπτα από πηλό, λίθο, οστό και όστρεο, χά-
ντρες διαφόρων τύπων και υλικών, αλλά και 
από άλλα, λιγότερο συχνά ή και ‘μοναδικά’ κο-
σμήματα, όπως π.χ. ανθρωπόμορφα περία-
πτα, λίθινοι δακτύλιοι, οστέινα και κεράτινα 
δαχτυλίδια, ‘πόρπες’ (Ifantidis 2006α) ή ακό-
μη και ανθρώπινα δόντια ως περίαπτα ή χά-
ντρες (Ifantidis 2006β) (Εικ. 1).

Στην περίπτωση των λίθινων δακτύλιων 
του Δισπηλιού, η αναγνώριση των επιδιορ-
θωτικών και μεταποιητικών παρεμβάσεων, 
οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις ήταν δυ-
νατόν να ταυτιστούν βήμα προς βήμα, κα-
θώς και η εξέταση της κατανομής τους στο 
χώρο και το χρόνο έδωσε την ευκαιρία να δι-
απραγματευθούν ζητήματα που, αν και ανα-
φέρονται ως θεωρητικές πιθανότητες, του-
λάχιστον όσον αφορά το Νεολιθικό Αιγαίο 
δεν έχουν τεκμηριωθεί αρχαιολογικά. Πρό-
κειται για την προσπάθεια ‘ανάγνωσης’ της 
‘βιογραφίας’ των κοσμημάτων, και της σχέ-
σης τους με το υποκείμενο/’κάτοχο’, την πι-
θανότητα λειτουργίας τους ως ‘κειμήλια’ 

καθώς και την ερμηνεία επεισοδίων ‘αποθη-
σαυρισμού’1 τους. Αυτές οι ερμηνευτικές πι-
θανότητες προέρχονται από την προσεκτι-
κή εξέταση των ίδιων αντικειμένων, από τις 
πληροφορίες που μας δίνονται σε σχέση με 
τα ανασκαφικά -χωρικά και χρονολογικά- 
συγκείμενα. Πληροφορίες που προέρχονται 
από θραύσματα, θραύσματα που αφηγού-
νται ιστορίες. 

1  Η μελέτη της βιογραφίας των αντικειμένων, και της σχέσης αντικειμένων-κατόχου εντάσσονται στο ευρύτερο 
πλαίσιο των σύγχρονων ανθρωπολογικών προσεγγίσεων του υλικού πολιτισμού, που τα τελευταία χρόνια άρ-
χισαν να απασχολούν και την σύγχρονη αρχαιολογία. Βλ. για παράδειγμα τις σημαντικές ανθρωπολογικές με-
λέτες των Hoskins (1998) και Weiner (1992).  

Εικ. 1 Σύνθεση με ορισμένα κοσμήματα από 
το Δισπηλιό: Spondylus gaederopus δακτύλι-
ος, περίαπτα από Glycimeris pilosa, Cyclope 
neritea, Cerastoderma glaucum, οστέινο αν-
θρωπόμορφο περίαπτο, περίαπτο σε μορφή 
αιχμής βέλους, οστέινα και κεράτινα δαχτυ-
λίδια, χάντρες από πηλό, λίθο και όστρεο και 
διαχωριστικά νημάτων περιδέραιων.
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ΛΙΘΙΝΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΤΑ 
ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΑ

Λίθινοι δακτύλιοι εμφανίζονται ήδη από 
την Προκεραμεική περίοδο στην Ανατο-
λία, όπως π.χ. στο Caferhöyük, όπου υπάρ-
χουν ενδείξεις ύπαρξης ειδικευμένου εργα-
στηρίου παραγωγής τους (Cauvin et al. 1999; 
Maréchal 1985). Ασβεστολιθικοί κυρίως δα-
κτύλιοι εμφανίζονται σε αρκετές περιοχές της 
Ευρώπης (Harrison & Köchler 2001; Roscian, 
Claustre & Dietrich 1992), ενώ από τα Βαλ-
κάνια αναφέρονται λίθινοι δακτύλιοι από το 
Χαλκολιθικό νεκροταφείο του Durankulak 
(Αvramova 2002: 198) και τον νεολιθικό οι-
κισμό του Divostin (McPherron 1988). 

Η συχνότητα των λίθινων δακτύλιων στο 
σύνολο των Νεολιθικών Αιγαιακών κοσμη-
μάτων κρίνεται χαμηλή, σύμφωνα τουλάχι-
στον με τις έως τώρα δημοσιεύσεις. Αυτή η 
χαμηλή συχνότητα σχετίζεται με το γεγονός 
ότι μόνο σε λίγους οικισμούς έχουν ταυτιστεί 
λίθινοι δακτύλιοι, αλλά και με το ότι, όπου 
αυτοί εντοπίζονται, ο αριθμός τους είναι 
ελάχιστος. Λίθινοι δακτύλιοι από το Νεολι-
θικό Αιγαίο2 αναφέρονται στις δημοσιεύσεις 
των ανασκαφών των Βασιλικών (Γραμμέ-
νος 1991: 110-2, Εικ. 31.79, 32.40, 47, 49, 
52, 68), της Δήμητρας (Γραμμένος 1991: 
110, Εικ. 31.5), της Σταυρούπολης (Γραμ-
μένος & Κώτσος 2002: 194, 2004: 36, 65), 
του Προμαχώνα (Κουκούλη-Χρυσανθάκη et 
al. 1996: 77; Παλαιολόγου 2008), των Σιτα-
γρών (Nikolaidou 2003: 337, Fig. 9.3-4, Pl. 
9.1b), των Σερβίων (Mould et al. 2000: 176, 
Fig. 4.22, 9.4, Pl. 4.11a, 9.1a) και της Ολύν-
θου (Mylonas 1929: 77, Fig. 81 e-d). Λίθινοι 
δακτύλιοι επίσης αναφέρονται από το Τσαγ-
γλί (Wace & Thompson 1912: Fig. 78 c-d), το 
Ραχμάνι (Wace & Thompson 1912: 43), το 
σπήλαιο ́ Αγιο Γάλα στη Χίο (Hood 1981: 68), 
την Κνωσό (Evans 1964: 237, Fig. 59.1-4), το 
Σάλιαγκο (Evans & Renfrew 1968: 65, Fig. 
78.6–7, Pl. xlvi 1, 3) και ένας στο Μουσείο 
του Βόλου (Κυπαρίσση–Αποστολίκα 2001: 
76). Σε όλες τις περιπτώσεις οι λίθινοι δα-
κτύλιοι βρίσκονται σε αποσπασματική κα-

τάσταση και δεν ξεπερνάνε τους 5 σε κάθε 
θέση, με συνηθέστερη περίπτωση τους έναν 
ή δύο, ενώ μόνο για λίγους από αυτούς γί-
νεται ταύτιση του λίθου κατασκευής, π.χ. 
ασβεστόλιθος, μάρμαρο κτλ.

Συμπερασματικά, πρόκειται για έναν 
τύπο προσωπικής κόσμησης με μικρή συ-
χνότητα στο Νεολιθικό Αιγαίο, και ακόμη 
περισσότερο, σε συνδυασμό με το υλικό κα-
τασκευής τους, το οποίο στην περίπτωση 
του Δισπηλιού είναι το μάρμαρο (βλ. Πίν.1 
& 2).

ΟΙ ΛΙΘΙΝΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ 
ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το σύνολο των λίθινων δακτύλιων από το 
Δισπηλιό αποδεικνύεται ιδιαίτερα αξιόλογο, 
καταρχήν λόγω της ποσότητάς του (Εικ. 2). 
΄Εχουν βρεθεί 33 τμήματα αντίστοιχου αριθμού 
δακτύλιων, στον οποίο μπορούν να προστε-
θούν και δύο περίαπτα, για τα οποία υπάρχουν 
ενδείξεις ότι προήλθαν από την μεταποίηση δα-
κτύλιων. ΄Οσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά τους, οι λίθινοι δακτύλιοι εντυπωσιάζουν 

2   Ο όρος ‘Νεολιθικό Αιγαίο’ δεν χρησιμοποιείται στο κείμενο για να διακρίνει ‘πολιτισμικά χαρακτηριστικά’, αλλά 
για τη -συμβατική- χωρική διάκριση σε σχέση με την Νεολιθική στα Βαλκάνια, την Ευρώπη και την Ανατολία. 

Εικ. 2 Συνθέσεις με λίθινους δακτύλιους.

ΦΩΤΗΣ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ
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με την επιμελημένη επεξεργασία και την τεχνο-
γνωσία που αυτή υποδεικνύει.

Οι 32 από τους 33 λίθινους δακτύλιους εί-
ναι κατασκευασμένοι από μάρμαρο ενώ μόνο 
ένας από ασβεστόλιθο. Πέραν της μακροσκο-
πικής εξέτασης για την αναγνώριση του υλι-
κού, διενεργήθηκε, σε συνεργασία με το γεω-
λόγο Βασίλη Μέλφο του τμήματος Γεωλογίας 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης, ανάλυση για την πηγή προέλευσης του 

μαρμάρου σε τρία τμήματα λίθινων δακτύλι-
ων προερχόμενα από τα νεολιθικά στρώματα 
της ανασκαφής του Δισπηλιού με τη μέθοδο 
των σταθερών ισοτόπων άνθρακα και οξυγό-
νου [δ18O δ13C]3. Τα προκαταρκτικά αποτελέ-
σματα της μελέτης αυτής κρίνονται ιδιαίτερα 
σημαντικά. Για το ένα δείγμα η ανάλυση έδω-
σε μόνο μία προέλευση, το νησί της Νάξου, ενώ 
για τα άλλα δύο δόθηκαν εκτός της Νάξου και 
άλλες πιθανές περιοχές προέλευσης4. 

3  Οι αρχαιομετρικές μελέτες για την προέλευση του μαρμάρου στην Νεολιθική Ελλάδα είναι λιγοστές και δεν 
έχουν δώσει έως σήμερα  σημαντικά αποτελέσματα (βλ. Herz 1992).

4  Το εύρος προέλευσης μπορεί να μειωθεί με περαιτέρω αναλύσεις με λεπτές τομές και ακτίνες Χ. Η εργασία αυτή 
βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στόχος είναι η αύξηση των δειγμάτων προς ανάλυση.  

Πίν. 1 Συχνότητα ‘τύπων’ κοσμημάτων στο Νεολιθικό Αιγαίο.

Πίν. 2 Συχνότητα πρώτων υλών κατασκευής κοσμημάτων στο Νεολιθικό Αιγαίο.

ΛΙΘΙΝΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ
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Ελάχιστα είναι τα λίθινα -και δη μαρμάρι-
να- ειδώλια και αγγεία στο Νεολιθικό Αιγαίο. 
΄Εχει θεωρηθεί (Perlès 1992; Perlès & Vitelli 
2000), πως η πολύ μικρή ποσότητά των λί-
θινων ειδωλίων και ιδιαίτερα των λίθινων 
αγγείων5 στο Νεολιθικό Αιγαίο, όπως και το 
ότι αυτά βρίσκονται διάσπαρτα, σε μεγάλες 
αποστάσεις, αποτελούν ενδείξεις μίας εξειδι-
κευμένης δραστηριότητας που σχετίζεται με 
τους μηχανισμούς διακίνησης και ανταλλα-
γής ιδιαίτερων αντικειμένων ‘κύρους’. Ωστό-
σο, εκτός από τα κοσμήματα (δακτύλιοι, 
περίαπτα και χάντρες) που είναι κατασκευα-
σμένα από μάρμαρο, δεν έχουν βρεθεί αγγεία 
ή ειδώλια από λίθο στο Δισπηλιό. 

Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ημίεργοι λί-
θινοι δακτύλιοι, θα μπορούσε να ερμηνευ-
θεί, αφενός, εξαιτίας της έντονης επανάχρη-
σης των κατεστραμμένων δακτύλιων, και, 
αφετέρου, εξαιτίας της πιθανής μεγάλης αξί-
ας του υλικού κατασκευής τους. Η απόρρι-
ψη ή η μη πλήρης εκμετάλλευση και ανακύ-
κλωση ενός σπάνιου υλικού, που πιθανόν 
να προέρχεται από πολύ μακρινή απόστα-
ση (ιδιαίτερα αν αποδειχθεί πως το μάρμα-
ρο όλων των δακτύλιων προέρχεται από τα 
νησιά του Αιγαίου), θα ήταν μία αντιοικονο-
μική επιλογή6.

Εξαιτίας της σπανιότητας του τύπου, δεν 
είναι δυνατή η πλήρης περιγραφή του τρόπου 
κατασκευής των λίθινων δακτύλιων. ΄Οπως 
όμως φαίνεται από τα τελειωμένα αντικείμε-
να, σημαντικό ρόλο έπαιζε καταρχήν η επιλο-
γή του κατάλληλου λίθου, δηλαδή η διαφά-
νεια, η λευκότητα και τα φυσικά ‘νερά’ του. 
Μετά τη διάνοιξη οπής, προφανώς με ιδιαίτε-

ρου τύπου τρυπάνι/τόρνο και με τη βοήθεια 
άμμου και νερού, όπως συμβαίνει και στην κα-
τασκευή των λίθινων λειασμένων εργαλείων, 
όλες οι επιφάνειες λειαίνονταν σε μεγάλο βαθ-
μό7. Η επιμελημένη επεξεργασία τους ανταπο-
κρίνεται σε ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, 
αλλά και ‘αισθητικής’8.

Η περαιτέρω ταξινόμηση των δακτύλιων 
του Δισπηλιού σε υποκατηγορίες δεν είναι δυ-
νατή πρώτον, καθώς οι περισσότεροι δακτύλι-
οι βρίσκονται σε αποσπασματική κατάσταση 
και σε συνεχή χρήση και επανάχρηση, και, δεύ-
τερον, επειδή πιθανόν να περιέπλεκε περισσό-
τερο την ανάλυση. Μπορούν, παρόλα αυτά, να 
γίνουν ορισμένες παρατηρήσεις, όπως, ότι συ-
νηθέστερα η διατομή των δακτύλιων είναι ορ-
θογώνια και σε λιγότερες περιπτώσεις ημικυ-
κλική, τραπεζιόσχημη ή κυκλική, ενώ το πλάτος 
τους κυμαίνεται από 1 έως 3 εκατοστά. 

Στο μεγαλύτερο ποσοστό των λίθινων δα-
κτύλιων δεν υπάρχουν ίχνη χρήσης που να δι-
καιολογούν την εφαρμογή τους σε άλλο, εκτός 
του καρπού, σημείο του σώματος9, π.χ. στον 
λαιμό με απλή ανάρτηση, ενώ οι λειασμένες ακ-
μές και οι οπές στους κατεστραμμένους δακτύ-
λιους αποτελούν επιδιορθώσεις και, σε λίγες 
περιπτώσεις, μεταποιήσεις/ανακυκλώσεις σε 
άλλου τύπου κοσμήματα. Η εσωτερική διάμε-
τρος των λίθινων δακτύλιων κυμαίνεται από 8 
έως 4 εκατοστά με συνηθέστερη τιμή γύρω στα 
6 εκατοστά. Πειραματικές προσπάθειες έδειξαν 
ότι Spondylus gaederopus δακτύλιοι εσωτερικής 
διαμέτρου 5-5.7, 6 και 8-9 εκατοστών εφαρμό-
ζονται στον καρπό παιδιού, ενήλικης γυναίκας 
και ενήλικα άνδρα αντιστοίχως (Gaydarska et 
al. 2004: 24). Αν θελήσουμε να αξιοποιήσουμε 

5  Η Perlès (1992: 142) αναφέρει 10 τμήματα λίθινων αγγείων προερχόμενα από όλες τις Νεολιθικές θέσεις στην 
Ελλάδα. 

6  Το ίδιο μπορούμε να υποθέσουμε ότι συμβαίνει και με τους οστρέινους Spondylus gaederopus δακτύλιους στο 
Δισπηλιό, στους οποίους υπάρχουν επίσης έντονες ενδείξεις επιδιορθώσεων και μεταποιητικών διαδικασιών.

7  Βέβαια, δεν πρέπει να υποτιμούμε και το ότι η λείανση των δακτύλιων οφείλεται σε ένα μεγάλο ποσοστό και 
στην ιδιαίτερη ‘πατίνα’ που αποκτά η επιφάνεια του αντικειμένου με την πάροδο του χρόνου σε συνδυασμό με 
τη συνεχή χρήση.

8 Ο ‘σύγχρονος’ αισθητικός αντίκτυπος των κοσμημάτων του Δισπηλιού δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ορισμένα από 
αυτά, όπως έχω διαπιστώσει, όταν παρουσιάζω το υλικό σε επισκέπτες, αλλά και συναδέλφους, ‘προκαλούν αι-
σθητικά’. ΄Ενα τέτοιο παράδειγμα είναι ο σχεδόν πλήρης λίθινος δακτύλιος Κ0047, του οποίου η ‘βιογραφία’ συ-
ζητείται παρακάτω. Είναι χαρακτηριστικό, ότι πέρα από το λευκό χρώμα, τα φυσικά ‘νερά’ και την ημιδιαφάνεια 
του μαρμάρου, έντονη είναι η αίσθηση της ψυχρότητας και του βάρους, αντίδραση που σημειώνεται από όλους 
τους σύγχρονους -γυναικείους και ανδρικούς- καρπούς που κατά διαστήματα τον έχουν ‘δοκιμάσει’.

9  Ωστόσο χρησιμοποιείται ο μη φορτισμένος ερμηνευτικά όρος ‘δακτύλιος’ αντί π.χ. του ‘βραχιολιού’, καθώς η ονομα-
τοθεσία των νεολιθικών αντικειμένων προσωπικής κόσμησης με όρους ‘σύγχρονους’ αποτελεί μία συχνά παρακιν-
δυνευμένη κατηγοριοποίηση (βλ. Υφαντίδης 2006: 41-3 σχετικά με τη μέθοδο ταξινόμησης και ονοματοθεσίας).

ΦΩΤΗΣ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ
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τις παρατηρήσεις αυτές για την περίπτωση των 
λίθινων δακτύλιων, μπορούμε να πούμε ότι ορι-
σμένοι από τους δακτύλιους φαίνεται να ήταν 
όντως τόσο μικροί ώστε να φοριούνταν από 
παιδιά, αν και δεν πρέπει να αποκλείσουμε τη 
πιθανότητα χρήσης κάποιας λιπαντικής ουσί-
ας για την εφαρμογή τους και σε ενήλικες.  Δεν 
μπορεί επίσης να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να 
εφαρμόζονταν ο δακτύλιος σε μικρή ηλικία, να 
παρέμενε εκεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής του10 
και να τον αφαιρούσαν από το σώμα του, ενή-
λικα πλέον, νεκρού11. Αυτή η τελευταία υπόθε-
ση θα μπορούσε να εξηγήσει, αφενός, την απο-
σπασματικότητα των δακτύλιων (λίθινων και 
οστρέινων) -καθώς η απόσπασή του από τον 
καρπό θα ήταν σχετικά δύσκολη- και αφετέ-
ρου την γενικότερη απουσία κοσμημάτων σε 
Νεολιθικές Αιγαιακές ταφές. Υπάρχουν, όμως, 
παραδείγματα, όπως ο K0074, του οποίου η 
εσωτερική διάμετρος είναι τόσο μεγάλη, ώστε 
να μπορεί να θεωρηθεί πως χρησιμοποιούνταν 
ως περιβραχιόνιο12, ενώ τρεις δακτύλιοι μικρής 
εσωτερικής διαμέτρου θα μπορούσαν να λει-
τουργήσουν ως δαχτυλίδια ή απλά περίαπτα. 

Η πρακτική της ανακύκλωσης –η επιδιόρ-
θωση και μεταποίηση- δεν είναι θέμα άγνω-
στο όσον αφορά τα νεολιθικά κοσμήματα. 
Πολλά είναι και τα εθνογραφικά παράλληλα 
για την πρακτική αυτή13. Υπάρχουν αρκετά 
παραδείγματα δακτύλιων -οστρέινων και λί-

θινων- που φέρουν οπές, στην ίδια λογική με 
τις ‘οπές συγκόλλησης’ των κεραμεικών αγ-
γείων. Στην περίπτωση όμως των λίθινων δα-
κτύλιων του Δισπηλιού, είναι χαρακτηριστικό 
ότι η επιδιόρθωση και μεταποίηση τεκμηριώ-
νεται σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα. Πιο συγκε-
κριμένα, οπές μεταποίησης/επιδιόρθωσης δι-
απιστώθηκαν σε 11 δακτύλιους, ‘εγχαράξεις 
νήματος’ (με ή χωρίς οπές) σε 4, ενώ, τουλά-
χιστον 2 δακτύλιοι έχουν μεταποιηθεί σε άλ-
λες κατηγορίες κόσμησης14.

Οι επιδιορθωτικές παρεμβάσεις (Εικ.3) 
συνίστανται στην λείανση των σπασμέ-
νων άκρων και στη δημιουργία οπών. Πέρα 
όμως από την διάτρηση για το πέρασμα νή-
ματος, παρατηρούνται εμβαθύνσεις/εγχα-
ράξεις περιμετρικά της επιφάνειας του δα-
κτύλιου και συνήθως μεταξύ των οπών στις 
άκρες. Με αυτόν τον τρόπο, το νήμα περνά 
από τις δύο οπές και εφαρμόζεται καλύτερα 
στις εγχαράξεις της επιφάνειας, με αποτέλε-
σμα την καλύτερη στερέωση του δακτύλιου 
στον καρπό. Υπάρχει και η περίπτωση ενός 
κατεστραμμένου δακτύλιου, που είχε σπά-
σει σε δύο τμήματα και επιδιορθώθηκε με 
οπές και εγχαράξεις νήματος σε καθένα από 
αυτά. Ο ‘νέος’ δακτύλιος προέκυπτε από την 
‘συγκόλληση’ με νήμα των δύο τμημάτων. 
Επιπλέον, η έντονη χρήση του νήματος δημι-
ουργούσε με την πάροδο του χρόνου αυλα-

10  ΄Οπως συμβαίνει και στην περίπτωση μεταλλικών κοσμημάτων της Εποχής του Χαλκού σε νεκροταφεία της 
Ευρώπης (Sørensen 1997: 101-4). Ο Kenoyer (1991: 97), αναφερόμενος σε πρώιμες ιστορικές θέσεις της Νότι-
ας Ασίας, σημειώνει πως γραπτές πηγές καταγράφουν πως οι δακτύλιοι που φοριούνται καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής των γυναικών είτε καταστρέφονται είτε δίνονται στις κόρες μετά από το θάνατο του συζύγου, κάτι που 
επιβεβαιώνεται και ανασκαφικά.

11  Υπάρχουν πάρα πολλά εθνογραφικά παραδείγματα όπου τα κοσμήματα, λόγω της συνεχούς χρήσης τους καθ’ 
όλη τη διάρκεια ζωής, δεν ‘φέρονται‘ απλώς, αλλά μετασχηματίζουν το σώμα (π.χ. οι πήλινοι δίσκοι στο χείλος 
σε πολλές φυλές της Αφρικής, όπως οι Mursi και οι Surma, τα ενώτια σε φυλές της Νότιας Αμερικής, όπως οι 
Suya, ή οι χαρακτηριστικοί πολλαπλοί μεταλλικοί κρίκοι στο λαιμό των γυναικών Padong της Βιρμανίας. Τα κο-
σμήματα σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι απλώς ‘προσωπικά αντικείμενα’ αλλά αποτελούν ενσωματοποιη-
μένα -χωρίς μεταφορική έννοια- αντικείμενα. Δεν χρειάζεται βέβαια να ανατρέξουμε στις εθνογραφικές πηγές 
για να βρούμε αντίστοιχα παράλληλα. Οι περισσότεροι φέρουμε στη μνήμη την εικόνα των γονέων μας, με τον 
παράμεσο να ασφυκτιά από τη βέρα που παρέμενε εκεί μέχρι το τέλος της ζωής.

12  Ο ίδιος δακτύλιος φαίνεται πως μορφολογικά μιμείται μεγάλους Spondylus δακτύλιους (μίμηση του σπονδύ-
λου/umbo).

13 Π.χ. στη φυλή Dinka της Αφρικής τα σπασμένα ελεφαντοστέινα βραχιόλια μεταποιούνται μετά την καταστρο-
φή τους σε (μικρότερου μεγέθους) ενώτια, δαχτυλίδια και περίαπτα (Fisher 1984: 56-7).

14  Πρέπει να σημειωθεί πως αναφέρομαι μόνο στις περιπτώσεις των περίαπτων, όμως η πιθανότητα ανακύκλωσης 
κατεστραμμένων δακτύλιων για την δημιουργία χαντρών είναι εξίσου μεγάλη, αν και είναι δύσκολο να επιβεβαι-
ωθεί. Είναι χαρακτηριστικό, πως η πλειονότητα των μαρμάρινων χαντρών του Δισπηλιού -πάνω από 50- είναι 
τετράγωνες και επιμήκεις, έντονα διαφοροποιούμενες από τις υπόλοιπες χάντρες κατασκευασμένες από άλλες 
πρώτες ύλες. Αυτά τα επαναλαμβανόμενα μορφολογικά χαρακτηριστικά των μαρμάρινων χαντρών ίσως και να 
σχετίζονται με την πιθανότητα να προήλθαν από την μεταποίηση τμημάτων κατεστραμμένων δακτύλιων.
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κώσεις μεταξύ των άκρων και των οπών.
Η αναγνώριση των εγχαράξεων ως λει-

τουργικές και όχι διακοσμητικές -ότι δηλα-
δή δημιουργήθηκαν μετά την καταστροφή 
του δακτύλιου και δεν αποτελούσαν στοι-
χεία της αρχικής μορφολογίας του- είναι ση-
μαντική, καθώς μπορεί να ερμηνεύσει και 
άλλα, αντίστοιχα παραδείγματα από το Νε-
ολιθικό Αιγαίο. Από τον νεολιθικό οικισμό 
της Σταυρούπολης, για παράδειγμα, ανα-
φέρονται δύο λίθινοι δακτύλιοι, ο ένας από 
τους οποίους φέρει βαθιά αυλάκωση και ο 
άλλος τρεις εγχάρακτες ταινίες και δύο οπές 
στο ένα άκρο (Γραμμένος & Κώτσος 2002: 
36, 194). Και στις δύο περιπτώσεις οι εγχα-
ράξεις/αυλακώσεις θεωρούνται διακοσμη-
τικές, αλλά είναι πολύ πιθανότερο να είναι 
ανάλογες με αυτές του Δισπηλιού.

Η μεταποίηση και η επιδιόρθωση, παρεμ-

βάσεις που συνιστούν μέρος της ‘ζωής’ των 
λίθινων δακτύλιων μας φανερώνουν, αφε-
νός, την μεγάλη αξία των αντικειμένων αυ-
τών για τα μέλη της κοινότητας, και, αφετέ-
ρου, αποτελούν δείκτες της έντονης χρήσης 
τους αλλά και της τεχνολογικής ευρηματι-
κότητας των χρηστών, όσον αφορά την επί-
τευξη παράτασης της ‘ζωής’ τους. 

ΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ Κ0049 ΚΑΙ Κ0047: 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ

Η εξέταση των πρακτικών επιδιόρθωσης, 
τόσο στους λίθινους δακτύλιους, όσο και σε 
άλλα αντικείμενα κόσμησης, καθώς και, γε-
νικότερα, στις υπόλοιπες κατηγορίες αρχαι-
ολογικών αντικειμένων, μπορεί να οδηγήσει 
και σε ένα είδος ‘ανασύστασης της ζωής’ των 
αντικειμένων. Η προσέγγιση αυτή, περισσό-

Εικ. 3 Λίθινοι δακτύλιοι με επιδιορθώσεις, οπές και εγχαράξεις.
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τερο γνωστή ως ‘πολιτισμική βιογραφία’, που 
αναφέρεται στη δυνατότητα αναγνώρισης 
και ερμηνείας των σταδίων ζωής ενός (αρ-
χαιολογικού) αντικειμένου και της συλλογής 
των αφηγήσεων και ιστοριών που εμπεριέ-
χει αυτό, αποτελεί ένα ζήτημα που έχει τεθεί 
υπό συζήτηση τα τελευταία χρόνια (Kopytoff 
1986; Gosden & Marshall 1999; Holtorf 2000; 
Skeates 1995, 2000). Η δυνατότητα, ωστόσο, 
της ανίχνευσης της ‘βιογραφίας’ ενός αντικει-
μένου στο Νεολιθικό Αιγαίο σπάνια είναι εφι-
κτή, ίσως εξαιτίας της έλλειψης ικανών αρ-
χαιολογικών δεδομένων.

Δύο λίθινοι δακτύλιοι του Δισπηλιού, ο 
Κ0049 και K0047, θα μπορούσαν να στοι-
χειοθετήσουν ικανές υποθέσεις εργασί-
ας. Ο πρώτος (Εικ. 4) αποτελείται από δύο 
τμήματα που βρέθηκαν σε δύο αρκετά μα-
κρινές μεταξύ τους ανασκαφικές τομές, 
την Δ3β και την Δ7α. Μετά την καταστρο-
φή του αρχικού δακτύλιου (του οποίου το 
πλάτος είναι εξαιρετικά μεγάλο, σχεδόν 3 
εκατοστά), λειάνθηκαν οι δύο σπασμένες 
άκρες ώστε να αποκτήσουν αρκετά οξεία 
απόληξη. Κατόπιν επιχειρήθηκε η διάνοι-
ξη οπής στο ένα άκρο, που όμως έμεινε ημι-
τελής, καθώς ο ‘επιδιορθωτής’, πιθανότα-
τα, συνειδητοποίησε ότι από λανθασμένο 
υπολογισμό, η θέση της οπής δεν ήταν η κα-
τάλληλη, ίσως, μάλιστα, και να κατέστρεφε 
τον δακτύλιο. Η δεύτερη οπή ανοίχθηκε τε-
λικά δίπλα στην ημίεργη. Εντούτοις, είναι 
απαραίτητη και μία ακόμα οπή στην άλλη 
άκρη του δακτύλιου, ούτως ώστε να μπορεί 
να περνάει το νήμα για να στερεώνεται κα-
λύτερα ο δακτύλιος στον καρπό. Και, πράγ-
ματι, στην άλλη άκρη του δακτύλιου εντο-
πίζονται ίχνη μίας οπής, η οποία όμως δεν 
ολοκληρώθηκε, καθώς φαίνεται ότι στην 

προσπάθεια διάνοιξής της ο δακτύλιος 
έσπασε περαιτέρω. Το ενδιαφέρον στοιχείο 
είναι, ότι τα δύο αυτά τμήματα της αποτυ-
χημένης επιδιόρθωσης του λίθινου δακτύ-
λιου βρέθηκαν σε μεγάλη απόσταση το ένα 
από το άλλο και το ένα από αυτά σχετίζεται 
με τη συγκέντρωση δακτύλιων στην τομή 
Δ3β (βλ. παρακάτω). 

Ο δεύτερος δακτύλιος, Κ0047 (Εικ. 5), 
διατηρείται σε ποσοστό 70% και βρέθη-

Εικ. 4 Ο δακτύλιος Κ0049.

Εικ. 5 Ο δακτύλιος Κ0047. Λεπτομέρειες 
των μεταποιητικών πρακτικών και η ‘βι-
ογραφία’ των τριών θραυσμάτων του δα-
κτύλιου.
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κε σε τρία τμήματα. Πρώτα από όλα, μπο-
ρούμε πολύ εύκολα να αποκλείσουμε την 
μετά–ανασκαφική καταστροφή του, κα-
θώς σε όλες τις σπασμένες πλευρές υπήρ-
χαν ιζήματα. Εξάλλου, μία πιο προσεκτική 
εξέταση μπορεί να ανασυστήσει τον τρό-
πο ‘καταστροφής’ του: Ο αρχικός -ακέ-
ραιος- λίθινος δακτύλιος καταστρέφεται 
και αποσπάται ένα τμήμα του (το οποίο 
δεν βρέθηκε ανασκαφικά). Κατόπιν, γίνε-
ται λείανση της μίας σπασμένης πλευράς 
κατά τη διάρκεια της οποίας, όμως, απο-
σπάται και δεύτερο τμήμα από την άλλη 
πλευρά. Αφήνοντας ημίεργη τη λείανση 
στη μία πλευρά, γίνεται προσπάθεια δι-
άνοιξης οπής στο εσωτερικό της άλλης, 
η οποία, επίσης, έχει ως αποτέλεσμα την 
απόσπαση και τρίτου τμήματος. Η ανα-
σκαφική εικόνα των τριών τμημάτων 
στην ίδια περιοχή πιθανόν να υποδηλώ-
νει ότι η όλη επεξεργασία και η αποτυχη-
μένη επιδιόρθωση έγιναν σε μία χρονική 
στιγμή in situ. Εξετάζοντας όμως το πλαί-
σιο συνεύρεσης, όπως βλέπουμε παρακά-
τω, είναι, επίσης, πιθανό τα τμήματα αυτά 
να συγκεντρώθηκαν στο σημείο αυτό αρ-
γότερα. Σημαντικό, παρόλα αυτά, παρα-
μένει το γεγονός ότι ο δακτύλιος αυτός 
μπορεί να αφηγηθεί μία ‘ιστορία’. Ένα ση-
μαντικό ζήτημα που προκύπτει από τον 
δακτύλιο Κ0047 σχετίζεται με τα προ-
βλήματα επαναπλαισίωσής του στο πα-
ρόν. Το αν πρέπει ή όχι να συγκολληθούν 
τα τρία τμήματά του -ή και να γίνει ‘αι-
σθητική αποκατάσταση’ του τμήματος 
που λείπει- τίθεται ως δεοντολογικό ζή-
τημα, τόσο της αρχαιολογικής πρακτικής 
όσο και της συντήρησης των αρχαιολογι-
κών αντικειμένων. Τα τρία τμήματα του 
δακτύλιου ‘αφηγούνται’ μία συγκεκριμέ-
νη ‘ιστορία’, ενώ η συγκόλλησή τους -είτε 

για τις ανάγκες του μελετητή είτε για το 
κοινό15- τη διαγράφει. Τα τρία συγκολλη-
μένα τμήματα παρουσιάζουν μία εικόνα 
που δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν, αλλά 
ήταν μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή16.

ΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΤΗΣ Δ3Β: 
ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ 

‘ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΘΗΚΗ’

Το μεγαλύτερο ποσοστό των λίθινων 
δακτύλιων βρέθηκε στα κατώτερα ανα-
σκαφικά στρώματα του Ανατολικού Το-
μέα17, με σχεδόν πλήρη απουσία τους στην 
υστερότερη Φάση Α18. Τα τμήματα δακτύ-
λιων που βρέθηκαν στα μεταγενέστερα 
χρονικά στρώματα της φάσης αυτής στον 
Δυτικό Τομέα, εκτός του ότι είναι λίγα σε 
αριθμό -όπως γενικότερα τα αντικείμενα 
κατασκευασμένα από μάρμαρο είναι ελά-
χιστα-, έχουν στο μεγαλύτερο ποσοστό 
τους ενδείξεις επιδιόρθωσης19. Κατά συνέ-
πεια, δεν θα ήταν παρακινδυνευμένο να συ-
ζητηθεί η πιθανότητα οι δακτύλιοι αυτοί 
να προέρχονται από τα αρχαιότερα στρώ-
ματα του Ανατολικού Τομέα. Η συγκόλλη-
ση, φυσικά, δύο τμημάτων από τον Ανατο-
λικό και τον Δυτικό Τομέα θα ενίσχυε την 
υπόθεση αυτή, όμως δεν πρέπει να ξεχνά-
με, πως ακριβώς λόγω της έντονης επιδι-
ορθωτικής και μεταποιητικής παρέμβασης 
στους δακτύλιους, μία τέτοια ‘επανένωση’ 
δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμη. Στην περί-
πτωση που οι δακτύλιοι του Δυτικού Τομέα 
όντως ‘προέρχονται’ από τις πρώιμες φά-
σεις του οικισμού, θα είχαμε την μοναδική 
ευκαιρία να προσεγγίσουμε το ζήτημα των 
‘κειμηλίων’. ΄Οπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρει η Lilios (1999: 253) υπάρχουν πολ-
λά αντικείμενα που περνάνε από τα χέρια 
των αρχαιολόγων και αποτελούν ‘κειμήλια’, 

15 Πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι πρόκειται για τον μοναδικό σχεδόν πλήρη μαρμάρινο δακτύλιο σε όλο το Νε-
ολιθικό Αιγαίο.

16 Εάν έπρεπε να βρεθεί αναγκαστικά μία λύση, αυτή θα ήταν ίσως η ψηφιακή τρισδιάστατη απεικόνιση των 
‘σταδίων’ ζωής του δακτύλιου. 

17   Σχετικά με τους ανασκαφικούς τομείς βλ. γενικά Χουρμουζιάδης, επιστ. επιμ., 2002 και ειδικότερα όσον αφορά 
τα κοσμήματα, Βεροπουλίδου & Υφαντίδης 2004 και Υφαντίδης 2006.

18  Σχετικά με τον χρονολογικό διαχωρισμό των φάσεων βλ. αναλυτικά Χουρμουζιάδης, επιστ. επιμ., 2002 και ειδι-
κότερα όσον αφορά τα κοσμήματα Υφαντίδης 2006.

19 Πρόκειται για οκτώ παραδείγματα, πέντε από τα οποία έχουν ενδείξεις επιδιόρθωσης και μεταποίησης.
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χωρίς οι ίδιοι να το αναγνωρίζουν. Αυτή η 
διαπίστωση, αποτελεί μία γόνιμη υπόθεση 
εργασίας, καθώς κατευθύνει τη συζήτηση 
της υπέρβασης των χρονικών ορίων χρή-
σης των αντικειμένων που συνήθως θέτου-
με οι ίδιοι ως υποκείμενα της μελέτης. Φυ-
σικά, η περίπτωση των κοσμημάτων είναι 
και εννοιολογικά φορτισμένη από σύγχρο-
νες κοινωνικές αναπαραστάσεις, όπου το 
κόσμημα αποτελεί ‘προσωπικό’ αντικείμε-
νο, το οποίο συχνά μεταβιβάζεται στις επό-
μενες γενιές, ως ‘πολύτιμο’ και ‘συμβολικό’ 
αντικείμενο. Εξάλλου, η διάκριση της έν-
νοιας του ‘ατομικού’ και του ‘συλλογικού’, 
όσον αφορά την νεολιθική κόσμηση, είναι, 
πιστεύω, εξαιρετικά δύσκολη και αποτελεί 
ένα ανοιχτό πρόβλημα. Επομένως, στην πε-
ρίπτωση μας, ο όρος ‘κειμήλιο’ καταρχήν 
δηλώνει την υπέρβαση των χρονολογικών 
ορίων, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο 
εάν πρόκειται για μία πρακτική ‘μεταβίβα-
σης’ συλλογικού ή ατομικού χαρακτήρα.  

Στο χώρο των Βαλκανίων υπάρχουν 
αρκετά παραδείγματα όπου η συγκέ-
ντρωση αντικειμένων και δη κοσμημά-
των μέσα στους οικισμούς -εξαιρώντας 
τα κλειστά σύνολα ταφών- μπορεί να δη-
λώνει μία ενσυνείδητη απόφαση (Monah 
2003). Ο Chapman (2000: 110-21, 246-
54) καταγράφει 70 παραδείγματα ‘απο-
θησαυρισμού’/‘αποθετών’ κοσμημάτων. 
Από αυτά, τα πιο γνωστά είναι εκεί-
να των χαλκολιθικών θέσεων Hîrşova 
(Galbenu 1963) και Brad (Ursachi 1990) 
στη Ρουμανία και Omurtag στη Βουλγα-
ρία (Gaydarska et al. 2004)20. 

Ανάλογο παράδειγμα είναι, πιστεύω, η 
συγκέντρωση των 10 τμημάτων λίθινων 
δακτύλιων στην τομή Δ3β (Εικ. 6). Αν και 
δεν βρέθηκαν σε ένα ‘κλειστό’ σύστημα, 
π.χ. μέσα σε ένα αγγείο, είναι περισσότερο 
από πιθανό πως η συγκέντρωσή τους στην 
ίδια περιοχή δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός. 
Πιο αναλυτικά, πρόκειται για 4 τμήματα 
αντίστοιχων δακτύλιων τα οποία σώζο-
νται σε ποσοστό 10-30%, δύο τμήματα 
ενός δακτύλιου που σώζεται σε ποσοστό 
50%, 3 τμήματα ενός δακτύλιου που σώ-
ζεται σε ποσοστό 80% (Κ0047) και ένα 
τμήμα δακτύλιου, το οποίο συγκολλάται 
με τμήμα από την τομή Δ7α. Εξετάζοντας 
την αποσπασματικότητα των υπολοίπων 
δακτύλιων του Ανατολικού Τομέα, διαπι-
στώνεται πως στην συγκέντρωση της Δ3β 
οι περισσότεροι δακτύλιοι έχουν το μεγα-
λύτερο ποσοστό πληρότητας. Επιπροσθέ-
τως, αρκετά είναι τα υπόλοιπα κοσμήμα-
τα που βρέθηκαν στον ίδιο ανασκαφικό 
ορίζοντα και θα μπορούσαν να συσχετι-
σθούν με τους λίθινους δακτύλιους21. 

Σε ποια συμπεράσματα μπορεί να μας 
οδηγήσει αυτή η συγκέντρωση εξαρτάται 
κατά μεγάλο ποσοστό από τις ‘προθέσεις’ 
μας. Σε ένα -εξειδικευμένο- ‘εργαστήριο’ κα-
τασκευής κοσμημάτων; Στην ‘αποθήκευ-
ση’ μίας πολύτιμης πρώτης ύλης για μετέ-
πειτα ανακύκλωση; Σε μία τυχαία απόθεση 
απορριμμάτων; Σε ένα κρυμμένο ‘κειμήλιο’; 
Σε έναν περίεργο γυρολόγο που συγκέντρω-
νε τα ‘άχρηστα’ κομμάτια άλλοτε εντυπω-
σιακών ‘στολιδιών’; Η καταγραφή αυτών 
των ερμηνευτικών πιθανοτήτων αποτελεί 

20 Είναι χαρακτηριστική η διαφορετική ερμηνεία που δίνεται σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις:
 Τα 44 κομμάτια από Spondylus δακτύλιους, μία χάλκινη σμίλη και χάλκινα σουβλιά που βρέθηκαν κάτω από το 

δάπεδο ενός σπιτιού στη θέση Hîrşova θεωρήθηκαν ως ένα είδος ‘εργαλειοθήκης’ για την κατασκευή χαντρών 
από τους κατεστραμμένους Spondylus δακτύλιους.

 Στη θέση Brad το σύνολο 489 κοσμημάτων που βρέθηκε μέσα σε ένα αγγείο, αποτελούμενο από χάλκινα βρα-
χιόλια, περιδέραια από δόντια ζώων και χάλκινες χάντρες και χρυσοί δίσκοι, είναι γνωστό στη βιβλιογραφία 
ως ‘κοσμηματοθήκη’.

 Στη θέση Omurtag βρέθηκαν επίσης μέσα σε αγγείο 34 αντικείμενα, από τα οποία 11 τμήματα Spondylus δακτύ-
λιων, ένα Cerastoderma glaucum όστρεο χωρίς επεξεργασία, ένα οστέινο περίαπτο, μία λίθινη χάντρα, 2 οστά, 
3 δόντια χοίρου, 2 πυριτόλιθοι, ένα ηφαιστιογενές πέτρωμα που θεωρείται πως προέρχεται από το Αιγαίο, 1 
μικρογραφικός πέλεκυς και 2 βότσαλα, ίσως στιλβωτήρες. Οι συγγραφείς θεωρούν πως δεν πρόκειται για μία 
εργαλειοθήκη ανακύκλωσης κοσμημάτων, αλλά για μία συσσώρευση που δηλώνει την έμφαση της σχέσης με-
ταξύ ‘εξωτικών’ και ‘καθημερινών’ αντικειμένων, η οποία λειτουργεί και ως μία συσσώρευση ‘αλυσιδωτών 
σχέσεων και βιογραφιών αντικειμένων’.

21 Πρόκειται για είκοσι κοσμήματα, από τα οποία ένα περιδέραιο αποτελούμενο από 57 χάντρες, τέσσερις οστέι-
νοι δακτύλιοι και έξι δακτύλιοι, περίαπτα και άγκιστρα πορπών από Spondylus gaederopus.
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ένα πρώτο στάδιο μίας ερμηνείας, η οποία 
ωστόσο ποτέ δεν θα μπορούσε να αποτελεί 
την τελική.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Η ανάλυση των ισοτόπων άνθρακα και 
οξυγόνου για την ταύτιση προέλευσης της 
πρώτης ύλης αποτελεί μία βασική προτεραι-
ότητα για την περαιτέρω έρευνα των λίθινων 
δακτύλιων του Δισπηλιού, καθώς μπορεί να 
οδηγήσει στην πρώτη, ίσως, ολοκληρωμένη 
μελέτη νεολιθικών μαρμάρινων αντικειμένων 
στο Αιγαίο. Σε περίπτωση που αποδειχθεί 

πως η πρώτη ύλη των μαρμάρινων δακτύλι-
ων του Δισπηλιού έχει τόσο μακρινή προέ-
λευση, όπως τα νησιά του Αιγαίου, θα δοθεί 
η ευκαιρία για μια επανεξέταση των μηχανι-
σμών ανταλλαγών στο Νεολιθικό Αιγαίο. 

΄Οπως φάνηκε κατά την περιγραφή των 
μεταποιητικών και επιδιορθωτικών πρα-
κτικών, οι κάτοικοι του Δισπηλιού είχαν 
αναπτύξει μία ιδιαίτερη τεχνογνωσία όσον 
αφορά την παράταση της ‘ζωής’ τους. Μία 
τεχνολογική μελέτη που προϋποθέτει και 
την πειραματική αναπαραγωγή -αλλά και 
χρήση- των δακτύλιων, θα δώσει πολλά και 
σημαντικά στοιχεία22. 

Εικ. 6 Χωρική κατανομή των λίθινων δακτύλιων στον Ανατολικό Τομέα (Φάση Β–Γ) και 
στην τομή Δ3β (5 x 5μ.) (Φάση Β3–Γ). Τα 10 τμήματα δακτύλιων της συγκέντρωσης της 
Δ3β.
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Πολλά περισσότερα στοιχεία μπορούν να 
δοθούν αντιμετωπίζοντας τα νεολιθικά κο-
σμήματα όχι ως διακοσμητικά αντικείμενα 
μίας ακραιφνώς ‘μη-παραγωγικής’ και επο-
μένως ‘συμβολικής’ πρακτικής, αλλά ως εν-
δείξεις μίας πρακτικής που αποτελεί τμήμα 
της καθημερινότητας μίας νεολιθικής κοι-
νότητας. Μία καθημερινότητα στην οποία 
τα κοσμήματα αποτελούν αντικείμενα που 
παράγονται, χρησιμοποιούνται, επαναχρη-
σιμοποιούνται, μεταποιούνται, ανταλλάσ-
σονται· αποτελούν, επομένως, μία τεχνο-
λογική δραστηριότητα η οποία υπόκειται 

στην προσφορά και τη ζήτηση, την εύρεση 
της πρώτης ύλης, την εξειδίκευση τεχνολογι-
κών γνώσεων. Πρόκειται για αντικείμενα τα 
οποία, αν και αποτελούν μόνο ένα μικρό πο-
σοστό των πρακτικών προσωπικής κόσμη-
σης -των οποίων τα υλικά κατάλοιπα δεν 
σώζονται, όπως ο ρουχισμός, η κόμμωση, 
το βάψιμο του σώματος με φθαρτά υλικά, η 
δερματοστιξία, ο μετασχηματισμός των με-
λών, αλλά ακόμη και η διαχείριση των κινή-
σεων και στάσεων του σώματος- εμπεριέ-
χουν ιστορίες. ΄Η σωστότερα, τα θραύσματα 
κάποιων από αυτές.

22  Αναφέρομαι κυρίως στον επιστημονικό κλάδο της ιχνολογίας (tracéologie), ο οποίος ξεκινώντας από την 
εφαρμογή του στα λίθινα εργαλεία από τον Semenov την δεκαετία του ‘50, έχει εδραιωθεί σε πολλές κατηγορί-
ες αντικειμένων και κυρίως στην αρχαιολογία της Γαλλίας. Πρόκειται για την μικροσκοπική εξέταση των ιχνών 
πάνω στα αντικείμενα (γραμμές, λειάνσεις, αποκρούσεις, κτλ.), η οποία μπορεί να οδηγήσει -σε συνεργασία με 
την πειραματική αρχαιολογία- στην ερμηνεία της χρήσης των αντικειμένων. Για την εφαρμογή της ιχνολογίας 
στη μελέτη των προϊστορικών κοσμημάτων βλ. για παράδειγμα Bonnardin 2004 .
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Summary
Stone annulets from Neolithic Dispilio: Stories of adornment and stories’ fragments

Fotis Ifantidis

ΦΩΤΗΣ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ

The excavations carried out at the Neolith-
ic lakeside settlement of Dispilio have yielded an 
important and variable assemblage of person-
al ornaments. Almost all the known ‘types’ of the 
Greek Neolithic are represented, such as shell an-
nulets, clay, stone, bone and shell pendants, neck-
laces by different bead types, as well as some 
rather rare or unusual ones, like anthropomor-
phic pendants, marble annulets, �ingerings made 
of bone antler, or human teeth transformed into 
beads or pendants.

This article focuses on the stone (marble) an-
nulets’ assemblage. The examination of the quan-
titative and qualitative characteristics of this 
assemblage, along with the obtainment of chron-
ological, spatial and contextual data facilitate 
the interpretation of this assemblage under the 
frameworks of a biographical approach suggest-
ing the possibilities of the practices of heirloom 
and hoard-keeping. 


