




ΦΩΤΗΣ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ*

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ;
ΜΙΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΠΗΛΙΝΗ «ΣΦΡΑΓΙΔΑ»

Έίναι αρκετές οι πρόσφατες δημοσιεύσεις 
που επικεντρώνονται σε μία «ιδιαίτερη» κα-
τηγορία του νεολιθικού υλικού πολιτισμού, 
τις λεγόμενες «σφραγίδες»1. Παρ’ όλες τις 
διαφορετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις, η 
μερική έως και ολική άγνοια για τη χρήση αυ-
τών των αντικειμένων παραμένει˙ ίσως τε-
λικά αυτό το γεγονός να καθιστά και κάπως 
περισσότερο «γοητευτική» τη μελέτη τους. 

Ως ανασκαφείς, ωστόσο, έχουμε σχεδόν 
πάντα τη βεβαιότητα της έγκυρης ταξινό-
μησης ενός αντικειμένου, που φέρει κάποια 
συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστι-
κά, σε αυτήν την ενιαία κατηγορία. Δεν είναι 
ακόμη τυχαίο ότι, σε πολλές περιπτώσεις, μία 

«σφραγίδα» συνήθως άμεσα δημοσιεύεται ή 
–μάλλον καλύτερα– άμεσα προβάλλεται2.

Οι «σφραγίδες» εμφανίζονται ως στοιχείο 
του υλικού πολιτισμού των πρώιμων νεολιθι-
κών κοινοτήτων ήδη από την 8η χιλ. π.Χ. στην 
Ανατολία και αποτελούν τμήμα της οικοσκευ-
ής τους σε ένα μεγάλο γεωγραφικό εύρος στην 
Έυρώπη, τα Βαλκάνια και το Αιγαίο καθ’ όλη 
τη διάρκεια της Νεολιθικής και Χαλκολιθικής 
περιόδου. Για πολλούς ερευνητές οι «σφραγί-
δες» αποτελούν ένα στοιχείο για την κατανό-
ηση των μηχανισμών της «νεολιθοποίησης», 
της εξάπλωσης του περίφημου «Νεολιθικού 
πακέτου» (π.χ. Rodden 1965; Makkay 1984; 
Budja 1998; Perlès 2001; Çilingiroğlu 2005)3.

*  Υπ. διδ. Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, e-mail: fotisif@hotmail.com 
1 Βλ. για παράδειγμα τα άρθρα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Documenta Praehistorica (Budja 2003; Prijatelj 

2007; Türkcan 2007; Naumov 2008; Skeates 2008) αλλά και τον συλλογικό τόμο αφιερωμένο αποκλειστικά στη 
μελέτη των προϊστορικών σφραγίδων (Gheorghiu & Skeates, eds. 2008)

2 Αν και στις αρχαιολογικές δημοσιεύσεις δηλώνεται η άγνοια για την πραγματική χρήση των σφραγίδων στο 
παρελθόν, η χρήση τους στο σήμερα είναι σχεδόν ξεκάθαρη: σφραγιστικά θέματα συχνά χρησιμοποιούνται ως 
“trademarks” των ανασκαφών στους ιστοτόπους τους, ως διακοσμητικά μοτίβα σε αρχαιολογικές εκδόσεις ή 
ακόμη και ως εμπορικές ταυτότητες (π.χ. ο λογότυπος του Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη, εμπνευσμένος 
από μία θεσσαλική νεολιθική σφραγίδα). 

3 Δεν λείπουν και ορισμένες, μάλλον ακραίες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, όσο αφορά την «καταγωγή» των νεολι-
θικών σφραγίδων (βλ. Μητσοπούλου 1992).
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Ακόμη και αν τα αποτυπώματα των 
σφραγίδων αυτών δεν σώζονται παρά σε 
ελάχιστες περιπτώσεις (βλ. τα σφραγίσματα 
από τον νεολιθικό οικισμό Sabi Abyad της Συ-
ρίας: Akkermans & Duistermaat 1997), ο όρος 
«σφραγίδα» επικράτησε (στη διεθνή βιβλιο-
γραφία ως “stamps”, “seals”, ή και σε συνδυα-
σμό αυτών ως “stamp-seals”), κυρίως εξαιτίας 
των ομοιοτήτων τους με αντικείμενα μεταγε-
νέστερων περιόδων, όπως οι σφραγίδες της 
Έποχής του Χαλκού στη Μεσοποταμία και οι 
σφραγιδόλιθοι της Μινωικής και Μυκηναϊκής 
περιόδου, η «σφραγιστική» χρήση των οποί-
ων είναι αποδεδειγμένη ανασκαφικά. Ένας 
δεύτερος όρος, που χρησιμοποιείται συμπλη-
ρωματικά, είναι το “pintadera” (από το ρήμα 
pintar=ζωγραφίζω) αναφερόμενο σε παρό-
μοια με τις προϊστορικές σφραγίδες εργαλεία 
για τη χρωματική διακόσμηση του σώματος 
που χρησιμοποιούνταν από φυλές της Νότιας 
Αμερικής (Cornaggia Castiglioni 1956). Γίνε-
ται σαφές στα περισσότερα πρόσφατα κεί-
μενα4 ότι ο όρος «σφραγίδα» είναι απλώς ένα 
αρχαιολογικό εργαλείο ταξινόμησης. 

Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των νε-
ολιθικών σφραγίδων είναι –σε πολύ γενικές 
γραμμές– τα παρακάτω:

- Μικρά σε μέγεθος και ελαφριά σε βάρος 
αντικείμενα πλασμένα από πηλό, ελάχιστα 
κατασκευασμένα από –κατά βάση μαλακό– 
λίθο.

- Βάση συνήθως επίπεδη, κυκλικής, ορ-
θογώνιας ή πολυγωνικής κάτοψης.

- Πάνω στη βάση αυτή αναπτύσσεται το 
«μοτίβο», αποτελούμενο κυρίως από γεω-
μετρικά ή γραμμικά στοιχεία, τα οποία είναι 
σκαλισμένα/έξεργα ή χαραγμένα. 

- Υπαρξη λαβής, συχνά με την ταυτόχρο-
νη ύπαρξη οπής.

Συνοπτικά, οι ερμηνείες που έχουν προ-
ταθεί όσο αφορά τη χρήση των νεολιθικών 
σφραγίδων είναι οι παρακάτω: 

- Αποκλείεται η χρήση τους για τη δια-
κόσμηση της κεραμεικής, καθώς δεν έχουν 

βρεθεί ανάλογα ευρήματα.
- Έχει προταθεί πως, κατ’ αναλογία με τα 

“tokens” στους πολιτισμούς της Μέσης Ανα-
τολής, οι σφραγίδες, μαζί με άλλα πήλινα 
αντικείμενα (όπως τα «ενώτια») αποτελού-
σαν συστήματα μέτρησης κατά τη Νεολιθι-
κή περίοδο (Budja 2003).

- Η ύπαρξη οπών σε αρκετές από τις 
σφραγίδες έχει θεωρηθεί ως ένδειξη κατο-
χής, κάτι που ίσως συνεπάγεται ότι αποτε-
λούσαν προσωπικά αντικείμενα ή/και κο-
σμήματα (π.χ. Skeates 2007).

- Η σφράγιση και διακόσμηση αρτοπα-
ρασκευασμάτων είναι μία χρήση που προ-
τείνεται από αρκετούς ερευνητές. Ορισμέ-
νοι θεωρούν πως η σφράγιση αυτή ενδε-
χομένως αποτελούσε ένα σύστημα για την 
αναδιανομή της τροφής μεταξύ των κοινω-
νικών ομάδων μίας νεολιθικής κοινότητας 
(Umurtak 2000). 

- Για άλλους ερευνητές η πιθανότητα χρή-
σης των σφραγίδων για τη διακόσμηση του 
ψωμιού παραμένει, όχι όμως ως σύστημα 
ελέγχου (τα στοιχεία δεν είναι αρκετά για να 
υποστηριχθεί κάτι τέτοιο), αλλά για συμβο-
λικούς λόγους (π.χ. Çilingiroğlu 2009: 8).

- Έχει επίσης προταθεί πως οι σφραγίδες 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πυρα-
κτωμένες για τη δημιουργία διακριτικών 
ιδιοκτησίας πάνω στο δέρμα των ζώων 
(Gheorgiu 2008).

- Η χρήση των σφραγίδων για τη διακό-
σμηση με χρώμα υφασμάτων ή/και δερμά-
των είναι η πρόταση που κυριαρχεί όλων 
των ερμηνειών, υποστηριζόμενη συχνά από 
εθνογραφικές αναλογίες και σε ορισμένες 
περιπτώσεις από τα ίδια τα αρχαιολογικά 
δεδομένα (βλ. π.χ. Çilingiroğlu 2009). Πρέπει 
να σημειωθεί πως είναι εξαιρετικά σπάνια 
η περίπτωση να σώζονται ίχνη χρωστικών 
πάνω στις σφραγίδες [βλ. τα λίγα παραδείγ-
ματα που αναφέρονται για σφραγίδες από 
τα Βαλκάνια (Naumov 2008) και την Ιταλία 
(Skeates 2007)].

4 Οσο αφορά τα προβλήματα της ορολογίας βλ. ειδικά Prijatelj (2007), όπου και αποπειράται μία λεπτομερής 
ανάλυση των αρχαιολογικών κειμένων που αφορούν τις νεολιθικές σφραγίδες.
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- Η χρήση των σφραγίδων ως εργαλείων 
για τη διακόσμηση του ανθρώπινου σώμα-
τος αναφέρεται συνήθως συμπληρωματικά 
με τη διακόσμηση των υφασμάτων, αλλά 
γενικά δεν δίνεται σε αυτήν μεγάλη έμφαση 
(βλ. αντίθετα Prijatelj 2007).

Το ακόλουθο «σχεδίασμα» αποτελεί μία 
πρώτη ανάγνωση μίας πήλινης «σφραγί-
δας» που βρέθηκε κατά την ανασκαφική πε-
ρίοδο του 2009 στον Ανατολικό Τομέα των 
ανασκαφών του Δισπηλιού5. Ανήκει στον 
κατώτερο χρονολογικά ορίζοντα κατοίκη-
σης της θέσης και βρέθηκε στη τομή Δ3δ, σε 
μία περιοχή συγκέντρωσης από πηλόμαζες, 
τμήματα δαπέδων και χαλίκια, μία ανασκα-
φική εικόνα, στην οποία προς το παρόν του-
λάχιστον δεν μπορούμε να αντιστοιχίσουμε 
ένα χώρο με σαφή οργάνωση και συγκεκρι-
μένη χρήση.

Οι διαστάσεις της «σφραγίδας» είναι 4 
x 3 εκ. και ο πηλός που χρησιμοποιήθηκε 
έχει ένα αρκετά ανοιχτό καστανό χρώμα. 
Το σώμα της αποτελείται από μία επιμήκη 
βάση, που απολήγει σε μία λαβή, που φέρει 
μία οπή (Έικ. 1).

Αν και σώζεται ακέραιη, υπάρχουν μικρές 
αποκρούσεις και ίχνη φθοράς στη «σφρα-
γιστική» επιφάνεια που καταλαμβάνει την 
επιφάνεια της βάσης της «σφραγίδας». Η 
επιφάνεια, ειδικά της βάσης, δεν είναι επι-
μελημένη ή στιλβωμένη αλλά πορώδης6. Η 
γενικότερη εντύπωση είναι ότι πρόκειται 

για ένα αρκετά πρόχειρα φτιαγμένο αντικεί-
μενο από πηλό που δεν έχει υποστεί ιδιαί-
τερη προετοιμασία. Χαρακτηριστικό αυτής 
της γρήγορης (;) κατασκευής είναι ότι μετά 
τη διάτρηση (με κάποιο καλάμι/στέλεχος) 
για τη δημιουργία οπής στο άνω μέρος της 
λαβής της «σφραγίδας» δεν ακολούθησε κά-
ποια λείανση/εξομάλυνση της επιφάνειας 
του πηλού στο σημείο αυτό7.

Το μοτίβο, πλαστικά αποδοσμένο και όχι 
εγχάρακτο, αναπτύσσεται στην επιφάνεια 
της επιμήκους σχήματος βάσης. Στις άκρες 
των δύο μακρών πλευρών υπάρχουν εμπιέ-
σεις/εγκοπές σχεδόν τριγωνικού σχήματος, 

Εικ. 1 Η πήλινη νεολιθική «σφραγίδα» από το 
Δισπηλιό

5 Το σύνολο των υπόλοιπων «σφραγίδων» από το νεολιθικό Δισπηλιό δεν είναι ακόμη δημοσιευμένο. Στην πα-
ρούσα φάση, αυτό που μπορούμε να σημειώσουμε είναι, ότι χαρακτηρίζεται από ποικιλία, όσο αφορά τόσο τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά τους, όσο και τα «σφραγιστικά» μοτίβα.

6 Η αναπαραγωγή των μοτίβων με τη χρήση χρωστικών ουσιών είναι ευκολότερη, όταν η σφραγιστική επιφάνεια 
είναι πορώδης και όχι στιλβωμένη. 

7 Η προχειρότητα της κατασκευής –των πήλινων σφραγίδων, και όχι των λίθινων, στις οποίες εφαρμόζεται ου-
σιαστικά μικρογλυπτική, που θα απαιτούσε μεγάλες τεχνικές δεξιότητες– παρατηρείται στις περισσότερες 
νεολιθικές σφραγίδες στο χώρο των Βαλκανίων και της Έλλάδας. Η ύπαρξη οπής παραπέμπει στην ανάγκη 
εύκολης μεταφοράς της σφραγίδας. Οπως έχει αναφερθεί (Skeates 2007: 195), στην περίπτωση ανάρτησης 
μίας σφραγίδας ως περίαπτο κόσμημα, η σφραγιστική επιφάνεια –το συνήθως πιο εντυπωσιακό οπτικά τμή-
μα μίας σφραγίδας– δεν θα ήταν ορατό. Ηταν ίσως πιο σημαντικό αυτό που αντιπροσώπευε μία σφραγίδα, 
τη γρήγορη αναπαραγωγή μίας «εικόνας», παρά το ίδιο το αντικείμενο, που τις περισσότερες φορές ήταν και 
πρόχειρα φτιαγμένο. Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, η χρήση μίας σφραγίδας ως κόσμημα δεν μπορεί να 
αποκλειστεί˙ η αξία που αποδίδεται σε ένα αντικείμενο από τον κάτοχό του (αν υποθέσουμε βέβαια ότι έχουμε 
να κάνουμε πάντα με μόνο έναν κάτοχο) δεν πηγάζει μόνο από την «ωραία αισθητική» του. 
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ενώ στις δύο στενές πλευρές έχουν εραλδικά 
τοποθετηθεί εγχαράξεις σε σχήμα V. Στο σύ-
νολό του το μοτίβο δίνει την εντύπωση της 
«εικόνας» ενός ψαροκόκαλου, ένα μοτίβο 
που δεν εμφανίζεται στο υπόλοιπο σύνολο 
«σφραγίδων» από το Δισπηλιό.

Μία καλύτερη ανάγνωση της «εικόνας» 
αυτής θα ήταν δυνατή μόνο από το αποτύ-
πωμα που αφήνει η «σφραγίδα», το οποίο 
φυσικά δεν μας σώζεται. Γι’ αυτό το λόγο 
κατασκευάστηκαν ακριβή αντίγραφα δύο 
πήλινων «σφραγίδων» από το Δισπηλιό με 
διαφορετικά μορφολογικά χαρακτηριστικά 
(Έικ. 2): η πρώτη με ένα πολύ γνωστό (με 
μεγάλη γεωγραφική και χρονολογική «εξά-
πλωση») «σφραγιστικό» μοτίβο, τους ομό-

κεντρους κύκλους, και η δεύτερη με το μο-
τίβο του ψαροκόκαλου. Κατόπιν, έγινε ανα-
παραγωγή των μοτίβων με χρήση χρώματος 
πάνω σε δύο επιφάνειες, το ύφασμα και το 
ανθρώπινο σώμα. Μία πρώτη διαπίστωση 
είναι ότι όσο αφορά την πρώτη «σφραγίδα», 
η «επικόλληση» του μοτίβου είναι ακριβής 
και στις δύο επιφάνειες, σε αντίθεση με τη 
δεύτερη, όπου το μοτίβο αναπαράγεται με 
μεγαλύτερη ακρίβεια πάνω στο ανθρώπινο 
σώμα. 

Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει διαφο-
ροποίηση στα μορφολογικά χαρακτηριστι-
κά: στη «σφραγίδα» με τους ομόκεντρους 
κύκλους το μοτίβο είναι έξεργο και η επι-
φάνεια της βάσης επίπεδη, ενώ στη δεύτερη 
το μοτίβο είναι επίσης έξεργο αλλά η βάση 

Εικ. 2: Αναπαραγωγή των μοτίβων από δύο αντίγραφα «σφραγίδων» από το Δισπηλιό πάνω σε ύφα-
σμα και σώμα
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δεν είναι επίπεδη αλλά σχεδόν τριγωνικής 
διατομής8. Η πίεση που πρέπει να εφαρμο-
στεί για την καλύτερη αναπαραγωγή του 
μοτίβου στη «σφραγίδα» με το ψαροκόκαλο 
προϋποθέτει και μικρές κινήσεις αριστερά-
δεξιά. Σε αυτό βοηθάει ο εργονομικός σχεδι-
ασμός της λαβής και η ύπαρξη οπής: η χρή-
ση νήματος συμβάλλει στην επίτευξη μεγα-
λύτερης σταθερότητας κατά τη χρήση της 
«σφραγίδας» (βλ. και Prijatelj 2007: 240).

Το μοτίβο αυτής της «σφραγίδας» από 

το Δισπηλιό δεν είναι γνωστό από άλλες 
θέσεις9. Η ταύτισή του με την «εικόνα» του 
ψαροκόκαλου (βοηθούμενη επιπλέον από 
την πειραματική αναπαραγωγή της) δεν εί-
ναι τυχαία, καθώς είναι γνωστή και σε άλλα 
αντικείμενα από το Δισπηλιό (Υφαντίδης 
2006): μία οστέινη σπάτουλα και περίαπτα 
από ελαφοκέρατο και λίθο ακολουθούν την 
ίδια αισθητική λογική (Έικ. 3)10: διακοσμη-
τικές εγκοπές τακτά τοποθετημένες γύρω 
από ένα επίμηκες σώμα που απολήγουν σε 
μία αγκιστροειδή εγκοπή. Από τα παραπά-

Εικ. 3: Πάνω σειρά: οστέινη σπάτουλα/περίαπτο. Κάτω σειρά: περίαπτο από ελαφοκέρατο, τμήμα 
από περίαπτο από ελαφοκέρατο, περίαπτο από αργιλικό σχιστόλιθο και η πήλινη «σφραγίδα»

8  Η Prijatelj (2007: 242) διενήργησε παρόμοιες πειραματικές αναπαραγωγές και κατέληξε επίσης στο συμπέρα-
σμα ότι είναι πιθανότερο οι «σφραγίδες» να χρησιμοποιούνταν πάνω σε μαλακά υλικά, όπως το ψωμί και το 
ανθρώπινο δέρμα και όχι σε περισσότερο σκληρές και επίπεδες επιφάνειες, όπως τα υφάσματα. 

 9 Οι «σφραγίδες» που έχουν ανθρωπόμορφα ή ζωόμορφα χαρακτηριστικά είναι ελάχιστες. Αναφέρονται κάποιες 
με ανθρωπόμορφες και ζωόμορφες λαβές από το χώρο των Βαλκανίων (Naumov 2008: 194-6), καθώς και αυτές 
που πρόσφατα βρέθηκαν στο Çatalhöyük, με απεικονίσεις λεοπάρδαλης και αρκούδας στη σφραγιστική επιφά-
νεια, άμεσα σχετιζόμενες με τα εικονιστικά θέματα που απαντώνται στις τοιχογραφίες και την ειδωλοπλαστική 
της θέσης (Türkcan 2007).

 10 Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες σύνδεσης των μοτίβων που απαντώνται στις σφραγίδες με άλλα αντικείμε-
να του υλικού πολιτισμού, κυρίως τη γραπτή κεραμεική και την ειδωλοπλαστική (π.χ. Naumov 2008; Ştefan 
2009).
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νω, πιο χαρακτηριστικό είναι το ακέραιο 
(και εξαιρετικά μικρού πάχους) περίαπτο 
από ελαφοκέρατο11: πανομοιότυπες εγκο-
πές μπορούμε να δούμε στα εντόσθια ενός 
ψαριού, στους μύες που εφάπτονται της ρα-
χοκοκαλιάς12. 

Η επιλογή αυτού του «θέματος» αντηχεί 
τη σχέση της νεολιθικής κοινότητας με το 
άμεσο περιβάλλον της, τη λίμνη13˙ μία σχέση 
που δεν πρέπει να την αντιληφθούμε μόνο 
ως ένα σύστημα παραγωγικών δυνάμεων, 
αλλά και ως ένα σύνολο μορφών και σχη-
μάτων που προσδιόριζε την αισθητική των 
κατοίκων (Χουρμουζιάδης 2002: 254). 

Για τον Skeates (2007: 196, 2008: 182) 
δεν είναι τόσο σημαντικό το να μαντέψει 
κανείς τα ακριβή νοήματα που φέρουν οι ει-
κόνες που δημιουργούνται από τα «σφραγι-
στικά» μοτίβα14, όσο το ίδιο το γεγονός της 
εύκολης, γρήγορης και ακριβούς αναπαρα-
γωγής τους. 

Αν και η πλήρης μορφή, οι πιθανοί κανό-
νες και νοηματοδοτήσεις της οπτικής επικοι-
νωνίας μέσα σε μία νεολιθική κοινότητα δεν 
μας σώζεται, γνωρίζουμε (αλλά και υποψια-

ζόμαστε) αρκετά για την ύπαρξη των μέσων 
επιτέλεσής της: η κεραμεική, τα κοσμήματα, 
η διακόσμηση του σώματος με χρώμα ή με 
άλλους τρόπους, κ.ο.κ. Η διαφορά αυτών 
των «εργαλείων» με μία «σφραγίδα» είναι η 
τυπογραφική αναπαραγωγή μίας συγκεκρι-
μένης «εικόνας»˙ και ίσως έχουμε να κάνου-
με στην περίπτωση της «σφραγίδας με το 
ψαροκόκαλο» με την αντιγραφή ενός συγκε-
κριμένου στοιχείου του άμεσου φυσικού πε-
ριβάλλοντος και την (επαναλαμβανόμενη) 
επικόλλησή του στο κοινωνικό περιβάλλον.

Ακόμα και αν μπορούμε να επαληθεύ-
σουμε το πώς, το γιατί και το για ποιον δεν 
μπορούν να ελεγχθούν πειραματικά. Δεν 
κατανοούμε, για παράδειγμα, γιατί αυτό 
το αντικείμενο είναι και το μοναδικό που 
βρέθηκε στα ανασκαφικά μας στρώματα15. 
Υποθέτουμε ότι η εικόνα (επικολλημένη 
στο σώμα; στο ρουχισμό;) αναφέρεται στη 
σχέση των κατοίκων με τη λίμνη (μία σχέση 
εξάρτησης με τον φυσικό της πλούτο; μία 
σχέση φόβου;). Δεν γνωρίζουμε αν το μοτί-
βο αυτό υπογράμμιζε νοηματικά ένα συγκε-
κριμένο γεγονός, μία συγκεκριμένη κοινωνι-
κή πρακτική16. 

11 Υπάρχουν δύο γνωστά παραδείγματα κοσμημάτων από τη Νεολιθική Θεσσαλία με παρόμοιες εγκοπές που θυμί-
ζουν ψαροκόκαλο: το πρώτο από το Σπήλαιο Θεόπετρας, κατασκευασμένο από το όστρεο Spondylus gaederopus 
και το δεύτερο από τα Πευκάκια κατασκευασμένο από λίθο. Το παράδειγμα της Θεόπετρας είναι σχεδόν όμοιο 
με το περίαπτο του Δισπηλιού, με τη διαφορά ότι δεν είναι επίπεδο αλλά κοίλο. Η Κυπαρίσση-Αποστολίκα θεω-
ρεί πως αυτές οι εγκοπές είναι απλώς διακοσμητικές (2001: 113), αν και κατατάσσει το δεύτερο κόσμημα από 
τα Πευκάκια στα ζωόμορφα περίαπτα που απεικονίζουν ψάρια (2001: 62).

12  Η διαπίστωση αυτή έγινε –φυσικά– με τον απλούστερο τρόπο, την κατανάλωση ενός ψαριού. 
 13 Έκτός από τα αρχαιοϊχθυολογικά (Θεοδωροπούλου 2008) και αρχαιομαλακολογικά (Βεροπουλίδου 2009) δια-

τροφικά δεδομένα, η σχέση με τη λίμνη προκύπτει και από άλλα στοιχεία του υλικού πολιτισμού του Δισπηλιού: 
εργαλεία και εξαρτήματα ψαρέματος (Στρατούλη 2008), αγγεία με τη μορφή βάρκας (Σωφρονίδου 2002), χά-
ντρες και περίαπτα φτιαγμένα από σπόνδυλους ψαριών (Υφαντίδης 2006) κτλ.

 14 Για παράδειγμα, η τάση μίας λεπτομερούς τυπολογικής ανάλυσης και σταχυολόγησης των μοτίβων των σφρα-
γίδων εν είδει ενός συμβολικού αλφαβήτου (βλ. Makkay 1984; Dzhanfezova 2003; Naumov 2008).

15 Ο αριθμός των σφραγίδων που βρίσκονται σε κάθε θέση είναι εξαιρετικά μικρός, 4 με 5, όπως χαρακτηριστικά 
υπολογίζει ο Skeates (2007: 185, 195, 2008: 180). Λίγες είναι οι γνωστές εξαιρέσεις, όσο αφορά τη Νεολιθική 
Έλλάδα, όπως π.χ. στην περίπτωση της Νέας Νικομήδειας (Rodden 1965) ή του Σέσκλου (Πιλάλη-Παπαστερίου 
1993), όπου ο αριθμός των σφραγίδων ξεπερνά τις 20. Αυτή η μικρή ποσότητα των σφραγίδων αρχικά εκπλήσ-
σει, αν αναλογιστεί κανείς τόσο την ευκολία κατασκευής τους όσο και το ότι δεν πρόκειται για αντικείμενα από 
μία δυσεύρετη πρώτη ύλη. Μήπως πρέπει να θεωρήσουμε ότι δεν χρειαζόταν να ήταν πολλές σε αριθμό; Έίναι 
πολύ πιθανό οι σφραγίδες να χρησιμοποιούνταν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, και να μεταβιβάζονταν από 
γενιά σε γενιά.

16  Έίναι χαρακτηριστικό το ακόλουθο εθνογραφικό παράδειγμα από τη φυλή Yamana στη Γη του Πυρός της Πατα-
γονίας. Η κατανάλωση ενός συγκεκριμένου είδους ψαριού, του Eleginops maclovinus (η σαλιάρα της Παταγονί-
ας), αποτελούσε taboo –αν και πολύτιμη πηγή ενέργειας– καθώς συνδεόταν μυθολογικά με τη διαπραγμάτευση 
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Λέγεται πως η απάντηση που έδωσε η 
θρυλική μορφή και «ιέρεια» του χορού του 
19ου αιώνα, Isadora Duncan, όταν της ζητή-
θηκε να διευκρινίσει τη σημασία ενός μπα-
λέτου της ήταν αυτή: “If I could tell you what 

it meant, there would be no point in dancing 
it”. Ας ελπίσουμε πως απλώς λησμονήσαμε τα 
βήματα του χορού, και με κάποιες –ίσως εξα-
ντλητικές– πρόβες θυμηθούμε το γιατί και το 
για ποιον προοριζόταν ο χορός αυτός.

των σχέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σε ανδρικά μεταβατήρια τελετουργικά, όπως το kina, σημαντικό 
ρόλο διαδραμάτιζε η μεταμφίεση –με τη χρήση μασκών και ζωγραφικής πάνω στο σώμα– σε ψάρια, ανάμεσα 
στα οποία και η σαλιάρα (Fiore & Zangrando 2006).
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A brief outline of the current discussion 
on the Neolithic “stamps” archaeological 
literature introduces the presentation of a 
“stamp” found at the lakeside Neolithic set-
tlement of Dispilio, Greece. This clay “stamp” 
bears an unique motif resembling to a fish 
spine. The description of the characteristics 
concerning its morphological and technolog-
ical attributes and the analogies of its decora-
tive elements with other artifacts is followed 
by the results retrieved by an experimental 
reproduction of the motif of this “stamp” on 
textile and on human body surfaces.

Although the form, the possible syntax 

and grammar, and the meanings of the prac-
tices of visual communication in a Neolithic 
society are not accessible to us in entirety, we 
are quite aware that these practices existed: 
either in the form of decorated pottery or in 
body adornment, to name but a few. The dif-
ference that one could discern in a “stamp” 
is its ability to reproduce typographically 
one specific “image”. In our case, the “stamp” 
with the fish-bone motif could be thought as 
the objectification of “copying” an element 
of the near physical environment (the lake) 
and its (repetitive) “pasting” into the social 
environment. 

Summary
Copy and paste? A Neolithic clay “stamp”

Fotis Ifantidis


