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Αράχνη εν 
µέσω κρίσης...

H Aράχνη 4 δηµοσιεύεται εν µέσω κρίσης, µέσα 
στη γενική προσπάθεια να κρατήσουµε τη συνέχεια 
µίας πορείας ερευνητικής που άρχισε µε κόπο το 
2004 και που ωρίµασε τα τελευταία  χρόνια. Η 
µελέτη των υφασµάτων αποδεικνύεται δυναµικό 
πεδίο και δίνει καρπούς και ερευνητικές οδούς. 
∆ηλαδή µέσα από την καταγραφή καταλοίπων 
υφασµάτων, υφαντικών εργαλείων και την επί 
µέρους µελέτη, εµφανίζονται και νέοι ερευνητικοί 
προσανατολισµοί.  Εµφανίζονται λοιπόν µία νέα 
σειρά αντικειµένων και θεµάτων, που αποτελούν 
πρόκληση και πρόσκληση. 

Ως προς το περιεχόµενο η Αράχνη 4 είναι αρκετά 
διαφορετική. Πέρα από τα καθιερωµένα µας θέµατα 
που είναι κυρίως η ανάλυση των υφασµάτων, 
παρουσιάζονται και νέα, που  σηµατοδοτούν 
ακριβώς τις νέες τάσεις στις θεµατικές και στις 
µεθοδολογίες: η ανάλυση των χρυσοκλωστών, 
η πειραµατική αρχαιολογία, η σηµασία των 
αγνύθων για την ιστορική εξέλιξη των υφαντικών 
εργαλείων, οι σύγχρονες προσπάθειες αναβίωσης 
της παραδοσιακής υφαντικής. 

H ανάλυση των κλωστών ωθεί προς µία 
καλύτερη κατανόηση τόσο των πρώτων υλών 
όσο και της τεχνολογίας (Moulhérat, Spantidaki, 
Tzachili). Στην περίπτωση των χρυσοκλωστών 
ακόµη και η γενική εικόνα της ιστορίας τους 
παραµένει ζητούµενο καθώς µόλις µερικά βήµατα 
έχουν γίνει. Ούτε από πού έρχονταν τόσος χρυσός 
είναι σαφές ούτε πως επιτυγχανόταν η κοπή τόσο 
λεπτών ταινιών. Οι κλωστές που σώθηκαν στην 
επιφάνεια ενός αργυρού κυάθου που αναλύουµε 
στο παρόν τεύχος, είναι εκπληκτικές στην λεπτότητά 
τους και αυτή η τεχνική, που έως τώρα ήταν 
γνωστή στην ύστερη αρχαιότητα µπορεί πια να 
χρονολογηθεί τον 1ο αι. µ.Χ. σε ελληνικά πλαίσια.  

Στο τεύχος περιλαµβάνεται µία δηµοσίευση 
ρωµαϊκών υφαντικών εργαλείων και αγνύθων της 
Aγοράς Αθηνών (Μαργαρίτα Παπαδοπούλου) που 
αγγίζουν το κύριο θέµα της τεχνικής εξέλιξης: πότε 
εγκαταλείφθηκε ο κάθετος αργαλειός µε βάρη και 

Ίρις Τζαχίλη

Οµότιµη καθηγήτρια Προϊστορικής 
Αρχαιολογίας Πανεπιστήµιο Κρήτης
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πότε γενικεύθηκε η χρήση του αργαλειού µε δύο 
οριζόντιες δοκούς. Πρόκειται για µία βασική τεχνική 
εξέλιξη που δεν γνωρίζουµε την γεωγραφική της 
εξάπλωση ούτε την χρονική πορεία της. 

‘Ένα άλλο θέµα που προέκυψε σταδιακά είναι 
το θέµα του φωτισµού των υφαντικών εργασιών, 
που διαπραγµατεύεται η ∆ωρίνα Μουλλού. 
Πώς φωτίζονταν οι χώροι που περιλάµβαναν 
αργαλειούς, µε τεχνητό ή µε φυσικό φωτισµό; 
Η ύφανση εκτός από τη µέρα, µπορεί να γίνει 
τη νύχτα; Χρησιµοποιώντας τα στοιχεία από την 
‘Ολυνθο η µελέτη απαντά αρνητικά στη δεύτερη 
πιθανότητα.

Η πειραµατική αρχαιολογία αποτελεί τον πυρήνα 
µία ζωντανής και βιωµατικής διήγησης εκ µέρους 
της Σοφίας Βακιρτζή. Είναι ένα φλέγον και ζωντανό 
θέµα που ενίσχυσε την έρευνα για τη νηµατουργία, 
κυρίως µε το έργο της Εva Andersson. Επειδή η 
τεχνική είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων 
πέραν των προκαθορισµένων κινήσεων, δηλαδή 
κοινωνικών και συλλογικών συµπεριφορών, 
συµβολισµών καθώς και πλείστων άλλων θεµάτων, 
τα αποτελέσµατα  αυτά συχνά αλλάζουν για να 
ληφθούν υπόψη και άλλες παράµετροι χαρίζοντας 
στην πειραµατική αρχαιολογία ένα διηνεκές 
δυναµικό, ανάλογο µε το διηνεκές άλλων πεδίων.   

Η Στέλλα Σπαντιδάκη ολοκλήρωσε τη µελέτη 
της για τα υφάσµατα του 5ου αιώνα και υποστήριξε 
τη διδακτορική της διατριβή τον Φεβρουάριο 
του 2013. Εδώ δηµοσιεύεται µία περίληψη της 
διατριβής, καταδεικνύοντας το ενδιαφέρον των 
συσχετισµών ποικίλων πεδίων (αρχαιολογία, 

επιγραφική, γραπτές πηγές). 
Σήµερα η ζωντανή τέχνη της ύφανσης 

συνεχίζεται µέσα στην κρίση. Υπάρχουν 
προσπάθειες όπως της δράσης «Πηνελόπη Γκάντι» 
στην Κρήτη, για την επανεύρεση των τεχνικών 
κινήσεων και  κοινωνικού πλαισίου µέσω της 
εκπαίδευσης νέων υφαντριών και της δηµιουργίας 
παραγωγικού πλαισίου. Η τέχνη του αργαλειού 
σε καθηµερινή βάση προσφέρει µία αλλαγή και 
δυνατότητες. Ας είµαστε εκεί και εµείς, οι ερευνητές 
των αρχαίων υφασµάτων να µετρούµε τις 
σηµερινές οµοιότητες και αλλαγές µε ό,τι ξέρουµε 
από την διαχρονική πορεία της ύφανσης (εικ. 1,2). 

Πολλά µέλη του κέντρου µας µετείχαν στην 
έκδοση του τόµου Tzachili and Zimi (eds.), 
Textiles and Dress in Greece and the Roman 
East: A Technological and Social Approach. 
Εκδόθηκε το 2012 από τις εκδόσεις τα Πράγµατα 
που εκδίδουν και την Αράχνη. Γίνεται για πρώτη 
φορά µία προσπάθεια διερεύνησης των ρωµαϊκών 
υφασµάτων και της ένδυσης στην Ελλάδα και την 
Ανατολή.

Εκτιµώντας την κατάσταση συνολικά µπορούµε 
να καταλήξουµε στη θετική αποτίµηση των 
γεγονότων τα τελευταία τρία χρόνια. Συνεχώς και 
περισσότεροι µελετητές ασχολούνται µε το θέµα 
των υφασµάτων. Οι συνθήκες ωριµάζουν και το 
ενδιαφέρον σιγά σιγά παίρνει συγκεκριµένη µορφή 
µε διατριβές, ερευνητικά προγράµµατα και κυρίως 
µε τη συνειδητοποίηση συνεχώς και περισσότερων 
ανθρώπων ότι τα υφάσµατα έχουν υλική υπόσταση, 
διατηρούνται και είναι έτοιµα να τα µελετήσουµε.

Εικόνα 2: Υφάντρα εν δράσει (αρχείο Πηνελόπη Γκάντι).Εικόνα 1: Kρητικό υφαντό (αρχείο Πηνελόπη Γκάντι).
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Η µελέτη αφορά έναν αργυρό µόνωτο κύαθο 
από τον 1ο αι µ.Χ.1  άγνωστης προέλευσης, 
που βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο Αθηνών (εικ. 1).  Στην εξωτερική του 
επιφάνεια σώζει κατάλοιπα υφάσµατος, τα 
οποία παρουσιάζονται υπό µορφήν διάσπαρτων 
µεµονωµένων µεταλλικών κλωστών σε µία 
επιφάνεια 10 cm2. ∆ηλαδή ένα µικρό µόνο κοµµάτι 
του υφάσµατος έχει διατηρηθεί. 

Ο εν λόγω κύαθος είναι ένα σκεύος πολυτελείας 
που πιθανότατα αποτελούσε τµήµα ενός 
επιτραπέζιου συνόλου αντίστοιχων πολυτελών 
σκευών. Πρόκειται για χαρακτηριστικό 
δηµιούργηµα εργαστηρίων της Ιταλίας που 
εµφανίζεται στην Ποµπηία και σε θησαυρούς του 
1ου αι. µ.Χ. στο Boscoreale και αλλού2. Συνήθως 
τα αντίστοιχα αργυρά παράλληλα δείγµατα φέρουν 
ανάγλυφη διακόσµηση και είναι πιο προσεγµένα 
από τα χάλκινα3. Η απλή µορφή του σκεύους 
από το Εθνικό Μουσείο, χωρίς απόλυτα όµοια 
παράλληλα ως προς τη λαβή, υποδηλώνει πως 
ίσως πρόκειται για προϊόν ελληνικού εργαστηρίου 
που αντιγράφει ρωµαϊκά παραδείγµατα, αν και 
ελάχιστα είναι τα προερχόµενα από την Ελλάδα 
ρωµαϊκά αγγεία, συνήθως απλής µορφής 
(πληροφορίες της δρ. Ανναρέτας Τουλουµτζίδου). Η 
χρονολόγηση έχει µεγάλη σηµασία για την εξέλιξη 
της τεχνολογίας των χρυσοκλωστών. 

Τεχνική ανάλυση
 Η µελέτη της οργάνωσης των κλωστών δεν 
προϋποθέτει µια ιδιαίτερη προετοιµασία. Τα 
κατάλοιπα του υφάσµατος εξετάζονται στο 
στερεοσκόπιο ώστε να διαγνωσθούν τα ποιοτικά 
(διαπλοκή της ύφανσης, δοµή των κλωστών, 
κατεύθυνση της στρέψης) καθώς και τα ποσοτικά 
τους χαρακτηριστικά (αριθµός των κλωστών ανά 
εκατοστό, διάµετρος των κλωστών). Η τεχνική 
ανάλυση των δειγµάτων πραγµατοποιήθηκε µε την 
βοήθεια ενός στερεοσκοπίου (Nikon SMZ-1000) 
εφοδιασµένου µε µία ψηφιακή κάµερα (Nikon 
Digital Sight DS-5M).

Υπάρχουν  3 κατηγορίες µεταλλικών κλωστών: 
Το σύρµα, µεταλλική κλωστή στρογγυλής διατοµής.
Το έλασµα, λεπτή και στενή µεταλλική κορδέλλα, 
κατασκευάζεται µε κοπή ενός µεταλλικού φύλλου 
ή µε σφυρηλάτηση ενός σύρµατος. Το µεταλλικό 
νήµα, σύνθετη κλωστή, αποτελείται από ένα 
µεταλλικό έλασµα ή µια ταινία από οργανικό υλικό 
(επιχρυσωµένη ή επαργυρωµένη) που τυλίγεται 

Kατάλοιπα 
χρυσοποίκιλτου 
υφάσµατος σε αργυρό 
κύαθο του 1ου αι. µ.Χ.

Christophe Moulhérat
Μusée du quai Branly, Paris

Ίρις Τζαχίλη

Γιούλη Σπαντιδάκη

Οµότιµη καθηγήτρια Προϊστορικής 
Αρχαιολογίας Πανεπιστήµιο Κρήτης
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Εικόνα 1: Αργυρός κύαθος του 1ου αι. µ.Χ. στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

µε κατεύθυνση S ή Z γύρω από ένα πυρήνα µιας 
ή περισσοτέρων µεταξωτών, λινών ή άλλων ινών 
φυτικής προέλευσης (εικ. 2).4

Στην προκειµένη περίπτωση πρόκειται για 
χρυσές κλωστές που παρουσιάζονται υπό µορφήν 
στριµµένων χρυσών ελασµάτων των οποίων ο 
πυρήνας  έχει καταστραφεί. Το έλασµα ελίσσεται 
κατά την διεύθυνση Z. Τα περισσότερα από τα 
χρυσονήµατα έχουν αλλοιωµένο σχήµα και είναι 
πεπλατυσµένα, γεγονός που τα καθιστά εξαιρετικά 
εύθραυστα. Στην προκειµένη περίπτωση έχουµε 
µία από τις πρωιµότερες µορφές στην  Ελλάδα 
όπου ο πυρήνας, η ψυχή όπως συνήθως λέγεται, 
δεν σώζεται καθόλου ούτε σώζονται τα ίχνη της. 
Το µετάλλινο έλασµα που σώθηκε, το οποίο τύλιγε 
τον πυρήνα νήµατος, είναι πολύ σφιχτά στριµµένο 
ώστε οποιαδήποτε ίχνη να είναι δύσκολα ορατά 
(εικ. 3). 

Η µέση εκτιµώµενη διάµετρος των 
χρυσονηµάτων είναι 0,05mm.  Αυτά τα 
διασκορπισµένα χρυσονήµατα αποτελούν τα 
κατάλοιπα ενός υφάσµατος από το οποίο µόνο 
ένα τµήµα έχει διατηρηθεί (εικ.4-5). Παρακάτω 
θα προσπαθήσουµε να κατανοήσουµε µερικά από 
τα χαρακτηριστικά του υφάσµατος. Το έλασµα 
ελίσσεται σφικτά και καλύπτει τελείως τον πυρήνα, 
χαρακτηριστικό πρωιµότητας (εικ. 6).

Εικόνα 2: Σχηµατική παρουσίαση των 3 ειδών µεταλλικών 
κλωστών.

Εικόνα 3: Γραφική παρουσίαση ενός χρυσονήµατος 
στρέψεως Z (a), ένα παράδειγµα χρυσονήµατος του 
υφάσµατος (b).

(a)                                                   (b)
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Εικόνα 4: Γενική άποψη των χρυσονηµάτων στην εξωτερική 
επιφάνεια του κυάθου.

Εικόνα 5: Άποψη ενός ορισµένου αριθµού χρυσονηµάτων.

Εικόνα 6: Λεπτοµέρεια χρυσονηµάτων.
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Το ύφασµα
Αυτά τα διασκορπισµένα χρυσονήµατα αποτελούν 
τα κατάλοιπα ενός υφάσµατος από το οποίο µόνο 
ένα τµήµα έχει διατηρηθεί (εικ.7). Παρακάτω θα 
προσπαθήσουµε να κατανοήσουµε µερικά από 
τα χαρακτηριστικά του υφάσµατος. Η µια µόνο 
κατεύθυνση των κλωστών έχει διατηρηθεί, η 
άλλη της οποίας η κλωστή ήταν από οργανικό 
υλικό, έχει καταστραφεί (εικ.8). Πρόκειται για ένα 
παράδειγµα διαφοροποιηµένης διατήρησης. Όταν 
λέµε η µία και η άλλη κατεύθυνση εννοούµε το 
στηµόνι και το υφάδι που στην περίπτωση τόσο 
αποσπασµατικού υφάσµατος η ταύτισή τους είναι 
δύσκολη. Η ταύτιση, δηλαδή ποιές από τη δέσµη 
των κλωστών είναι το υφάδι και ποιές το στηµόνι 
είναι πολύ σηµαντική διότι έτσι προσεγγίζεται η 
δοµή του υφάσµατος, ο τρόπος ύφανσής του και 
παράλληλα η όψη του. Πώς ήταν κατασκευασµένο 
και τι φαινόταν µε τη διακόσµηση και τις πτυχές.

H ελικοειδής διαµόρφωση που εµφανίζει το 
χρυσόνηµα σε µερικά σηµεία δηµιουργήθηκε 
λόγω αλληλεπιδράσεως µε τις κλωστές της άλλης 
κατεύθυνσης (δηλαδή του στηµονιού πιθανότατα) 
οι οποίες σήµερα έχουν χαθεί (εικ.9). Φανερώνει 
ότι η διάµετρός τους ήταν τουλάχιστον δύο φορές 
µεγαλύτερη. Για τον λόγο αυτό θεωρούµε ότι τα 
τµήµατα των διασκορπισµένων στην επιφάνεια του 
κυάθου χρυσονηµάτων δεν αποτελούν ταυτόχρονα 
στηµόνια και υφάδια. Είναι µόνο υφάδια ή µόνο 
στηµόνια. 

Η µέτρηση των κλωστών σε 1 χιλιοστό δίνει ένα 
σύνολο 12 κλωστών γεγονός που κατ’επέκταση 
µας επιτρέπει να εκτιµήσουµε ότι ο αριθµός των 
κλωστών ανά εκατοστό είναι περίπου 120. Είναι 
πράγµατι εντυπωσιακό. Πρόκειται δηλαδή για 
νήµατα εξαίρετης λεπτότητας και προφανώς πολύ 
δύσκολης κατασκευής.  

Αυτά τα χρυσονήµατα λόγω του εύθραυστου 
χαρακτήρα, της λεπτότητας και του εξαιρετικά 
µεγάλου αριθµού τους, πρέπει να αντιστοιχούν 
στα υφάδια του υφάσµατος: κατά πάσα πιθανότητα 
η διαπλοκή του υφάσµατος θα πρέπει να ήταν 
η παραλλαγή της απλής ύφανσης στην οποία 
ο αριθµός των υφαδιών καλύπτει τελείως τα 
στηµόνια. Τα στηµόνια δεν ήταν από χρυσό έλασµα. 
Πιθανότερο είναι να ήταν από απλή λινή κλωστή. 

Η άκρη του υφάσµατος παρουσιάζει µια σειρά 
από 7 θηλειές που µπορούν να αντιστοιχούν είτε 
σε ένα γύρισµα της κλωστής (relais) µε την τεχνική 
της υφαντοποικιλτικής (tapisserie) ώστε να 

Εικόνα 7: Άποψη της επιφάνειας όπου διακρίνεται το τµήµα 
του υφάσµατος.

Εικόνα 8: Το τµήµα του υφάσµατος.

Εικόνα 9: Ο κυµατισµός του χρυσονήµατος.
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διαµορφωθεί ένα γραµµικό ή εικονιστικό µοτίβο, 
είτε σε µια παρυφή του υφάσµατος (αρχική ή 
πλευρική) (εικ.10).

Τα χαρακτηριστικά αυτού του υφάσµατος 
θυµίζουν παρόµοια χαρακτηριστικά άλλων χρυσών 
υφασµάτων της ρωµαϊκής εποχής διατηρηµένων 
στην Ευρώπη (π.χ. στο St Victor στην Μασσαλία 
στην Naintré στην περιοχή της γαλλικής Vienne). 
Στο ύφασµα της Naintré η µια κατεύθυνση των 
κλωστών είναι κατασκευασµένη από χρυσονήµατα 
ενώ η άλλη από µεταξωτή κλωστή η οποία όµως 
έχει διατηρηθεί5 (εικ.11). Tα  χρυσοποίκιλτα 
αυτά υφάσµατα θεωρούνται ότι είναι συριακής 
καταγωγής.  

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο υφάσµατα µε 
χρυσοκλωστές. Το ένα από τον τάφο της Αµυµώνης 
του Κεραµεικού6 και το άλλο από τη Θεσσαλονίκη7 
(εικ.12). Και οι δύο αυτοί τάφοι είναι νεότεροι 
(3ος και 4ος αι. µ.Χ.) και τα υφάσµατα είναι λίγο 
διαφοροποιηµένης τεχνικής. Η κατασκευή 
των χρυσονηµάτων είναι πιο συµπαγής στις 
πρωιµότερές τους µορφές. Το ύφασµα του µόνωτου 
κύαθου αρ. 350 του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου είναι το παλαιότερο. 

Εικόνα 10: Λεπτοµέρεια από τις θηλειές που σχηµατίζουν τα χρυσονήµατα.

Εικόνα 11: Λεπτοµέρεια του υφάσµατος από χρυσονήµατα 
και µετάξι της Naintré.
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Συµπέρασµα
Τα κατάλοιπα που µελετήθηκαν δηλώνουν την 
παρουσία ενός εξαιρετικού χρυσού υφάσµατος 
πάνω στο οποίο είχε τοποθετηθεί ο αργυρός 
µόνωτος κύαθος. Η προέλευσή του είναι άγνωστη 
αλλά πιθανότατα προέρχεται από ταφικό 
περιβάλλον. Τα ίχνη του υφάσµατος προέρχονται 
µάλλον από το ένδυµα του νεκρού ατόµου. ‘Αρα 
τα ανατολικά υφάσµατα µε καταγωγή από τα 
ελληνιστικά βασίλεια είχαν βρεί το δρόµο τους για 
την Αθήνα από τον 1ο αι. µΧ.  Έπεται αυτό της 
Αµυµώνης του Κεραµεικού   και της Θεσσαλονίκης. 
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Illuminating the art 
of the loom

Scope and Objectives
This paper1, considering light as a key factor 
for the performance of weaving activities, will 
attempt to investigate the association of weaving 
with natural and artificial light in ancient Greek
domestic environments, with the aid of ancient 
literary sources, archaeological records and 
experimental data.

The city of Olynthus will be used as a case 
study, since it provides a rich picture of domestic 
life in Classical Greece: it was short-lived, 
suddenly destroyed, extensively excavated and 
well-published.

By studying the domestic assemblages of 
Olynthus this research aims to:
a) explore the role of natural light in the selection 
of a space suitable for weaving; 
b) examine the execution of weaving operations 
at night-time, by artificial lighting.

It should be noted that the summer household 
arrangement will be examined, since the city was 
destroyed in late summer2. 

The paper is articulated in three parts. The first
comprises a brief description of the Olynthian 
private houses and the spaces in which evidence 
for weaving operations was found. The second 
focusses on the kind of space (interior, exterior, 
semi-enclosed) these activities were carried out 
in, the manner in which the aforementioned 
spaces were arranged, and the ways in which 
natural light was admitted. The third part 
addresses the performance of weaving as a night-
time activity. Although weaving was primarily 
a daytime activity, written sources refer to 
weaving operations during the night-time. Thus, 
the ability to perform weaving activities at night 
using artificial light will be discussed.

Part I
A few words about Olynthus and its houses
Olynthus3 lies on the Chalcidic peninsula in 
northern Greece, about 2.5 km inland. The city 
was built on two relatively low hills: the South 
and the North Hill. The earlier settlement was 
that of the South Hill, dating from the 7th century 
B.C.4 The North Hill was built during (and shortly 
aster) the anoikismos (resettlement inland) of 432 
B.C.5 as a planned settlement with an orthogonal 
grid plan6. In the later fisth and fourth centuries,
the city expanded to the east (over a narrow ridge 
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Figure 1: Plan of Olynthus. Houses that were used for weaving (pink). Plan aster Cahill 2002, fig. 6.
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called East Spur Hill), in an area known as the 
“Villa Section” (figure 1).    

In the late summer of 348 B.C. - just 84 years 
aster the anoikismos - the city was violently 
destroyed by Philip II of Macedonia. The site was 
practically unmodified thereaster7.  

A large part of the city was excavated by David 
M. Robertson during 1928-1938. More than 100 
houses were uncovered8. The excavation findings
were published in 14 volumes and offer a unique
record of domestic life in Classical Greece9.  

The houses at Olynthus were organized in 
blocks10. Each block (normally measuring about 
86.29m x 35.6m) consisted of two parallel rows of 
five houses separated by an alley (of about 1.5m
width)11. Streets, oriented east-west (labelled 
in roman numerals i, ii, iii, etc.) and avenues 
(labelled in capital letters A, B, C, etc.), oriented 
north-south, separated the blocks. This scheme 
served for the labelling of the houses. In the Villa 
Section the houses were named aster a special
feature (in architecture, decoration or contents) 
encountered in them. The standard house was 
almost square, measuring an average of 17.2 m 
across12. 

The Olynthian houses belong to the “pastas 
type”13. Most houses had an open central 
courtyard, nearly always located in the southern 
half of the house. The pastas (or portico) was 
usually arranged on the north side of the court. 
The main suites of rooms were normally placed 
on the northern side of the pastas, while other 

rooms surrounded the court. Many of the houses 
had specialized types of room such as androns, 
kitchens, baths and shops.

It is generally believed that the houses on a 
block had a second storey on the north side, and 
shared a common roofline. However, not every
house preserves the corresponding evidence14. 

The courtyard and the pastas were the most 
important sources of light for the Olynthian 
houses. The few windows opening on to the street 
or the alley would have been small and high off
the ground15. Thus, most of the rooms opened 
directly onto the court or the pastas in order to 
be properly lit. “These two open spaces, court and 
pastas, formed unifying elements of the house, 
physically linking and illuminating the rooms 
around them and socially mediating among the 
different activities and groups that made up
household life”16. 

Weaving at Olynthus
The domestic assemblages at Olynthus offer
sufficient evidence of the organization of
household weaving activities. The evidence 
consists mainly of loomweights17 and sporadically 
of other weaving equipment, as the latter was 
mainly made of perishable materials (figure 2)18.

Although loomweights “have been found in 
nearly every room of every house excavated19”, 
not every room was used for weaving, as 
N. Cahill points out. Indeed, not even every 
house preserved evidence for household textile 

Figure 2: Loomweights from Olynthus. Aster Olynthus 2, fig. 284.
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Figure 3: The rooms used for weaving (pink) in blocks A iv-B ix, Row A and the Villa Section.  
Plan aster Cahill 2002, fig. 7-8.

production. These latter houses, belonging to 
wealthier families, may have relied mainly on 
the market for their clothing, or “the household 
situation may have been more complex, for 
instance with part of the household living 
elsewhere but supplying cloth to the residents of 
these houses”20.

Cahill, in his description of the organization of 
the Olynthian households, dealt with weaving 
in particular. He determined the rooms that 
were used for weaving through a thorough 
investigation of the field records, the architecture
of the rooms, statistical data and cluster analysis, 
as well as logical assumptions21. He concluded 
that 43 rooms in 35 houses could have been 
used for weaving - depending on the number 
of loomweights one believes constitute credible 
evidence for the presence of a loom22. 

Considering that a minimum number of 
10 loomweights is needed in order to equip a 
loom23, we can assume that, at the time of the 

destruction, at least 28 rooms/spaces, in 24 
houses, were used for weaving (figures 1, 3 and
Table 1)24. Four of those houses, House A v 9 
(total number of loomweights: 83), double House 
A viii 7/9 (total number of loomweights: 297) 
and House A iv 9 (total number of loomweights: 
115) produced textiles on a large scale, probably 
as a household industry25. Two houses - House 
A v 10 and A vii 9 - contained a large number of 
loomweights (88 loomweights each), but there 
is no record of the room or rooms in which the 
loomweights were found26. These two houses 
may have produced textiles on a large scale 
seasonally27. 

Most of the clusters of loomweights found in 
the aforementioned 28 rooms fall in the range 
of 12 to 43 loomweights (Table 1), which is 
considered a normal number of weights to equip 
a loom28. The group of 43 loomweights that 
was found in room d (eastern room) of Villa CC 
constitutes the only definite case of an in situ 
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loom at the time of the destruction29. A higher 
number of loomweights (71) found in one room 
(House A iv 9, room g) indicates that probably two 
looms were set up in the same room30. Other large 
groups of loomweights (57, 67 and 247) found in 
dense clusters are interpreted by Cahill as stored 
in a cache31.  

Not all the above rooms necessarily contained 
functioning looms, nor were all the loomweights 
necessarily set up on looms32. Some loomweights 
could have been stored in that room or have 
fallen from a loom set up on a second storey33. 
Nevertheless, the existing evidence offers a good
picture of the kinds of space that were used for 
weaving34. 

Part II
Weaving as a daytime activity
The types of space that were not used for 
weaving were androns35 and their anterooms36, 
baths37, flues38, entrance areas39 and specialized 

storage rooms40. All the other types of space 
could have served as weaving rooms, and Cahill 
concluded that “although Greek has a word 
for a “loom-room,” [ἱστεών41] this seems to be 
applicable to any space where weaving was done 
rather than designating a specific type of room”42. 

It appears though, that kitchens - the rooms 
associated with women’s tasks par excellence - 
were not used for weaving during the time of the 
destruction43. As Table 2 shows, the only kitchens 
containing significant groups of loomweights
are: the kitchen (room c) of house A xi 10, which 
contained 57 loomweights, probably stored in 
a bag44; the kitchens of House A vi 4 (room e) 
and of House A v 6 (room e), which contained 
5 loomweights; the kitchen (room j) of House 
A vii 6, which contained 7 loomweights; and 
the kitchens of the Villa of the Bronzes (room 
i), of the House of the Comedian (room c) and 
of the South Villa (room j), which contained 6 
loomweights. The second kitchen (room h) of 

Figure 4: Rooms used for weaving (pink) and adjacent open or semi-enclosed spaces (yellow).  
Plan aster Cahill 2002, fig. 7-8.
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Figure 5: Detail. Rooms used for weaving (pink) and adjacent open or semi-enclosed spaces (yellow) in House A 10 and 
House A v 4 (in red circle). Plan aster Cahill 2002, fig. 7.

ESH 4, which contained 39 loomweights, is not a 
typical kitchen. The typical kitchen of this house 
was room b45. 

As Cahill convincingly pointed out, the kitchen 
was the warmest room of the house, even during 
the summer, as it was near to the cooking fire of
the flue46. This warmth, together with the heat 
of the hearth, was welcome during the winter. 
However, in summertime cooler spaces would be 
more appropriate. 

It seems that most household equipment, 
which was held in the kitchen during the winter, 
was moved during the summer into cooler spaces 
(such as the courtyard, the pastas and the rooms 
that were further from the flue)47. The small 
number of loomweights found in some of the 
kitchens strengthens this argument, since the 
loomweights could be debris lest there from a
loom set up during the winter-time.

Besides the pursuit of heat or coolth (depending 
on the season), another factor that affected

the selection of a weaving space was access to 
natural light48. Surprisingly, the courtyard and 
the pastas (spacious and the best illuminated 
rooms of the house) were not regularly used for 
weaving. As can be seen in Table 1 and Figure 
4, only in three houses was weaving probably 
done in the court, and in six houses in the - more 
sheltered - pastas or exedra. 

Most of the houses used enclosed spaces large 
enough to equip one or more looms. Thirteen 
rooms were lit by the (adjacent) court or pastas. 
Four had, as an additional source of light, an 
adjacent light well or flue49. Two of those latter 
rooms (A iv 9, room a and A vii 4, room b) 
probably had windows opening onto the light 
well or flue, respectively50. Moreover, five rooms
(A v 5 g, A v 4 d, A iv 9 g, A v 9 h and m) could not 
be lit from the outside, since they could not have 
had windows opening onto the street or the alley. 

In three cases at least, the rooms seem to have 
been quite dim51: rooms b of House A 10, and d 
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Table 1. 
Rooms used for weaving 

and their association with light sources*

House Room Room Type No of LW Source of natural light              Lamps

A10 b N. Room 24 uncertain/adjoins pastas (windows?)   Y/N

A11 d room 25 adjoins court   Y/N

A –i 9 d room 35 uncertain/incomplete   N

A iv 9 a N. Room 31 light well b (windows?)/adjoins pastas   Y

A iv 9 g S. Room 71 adjoins court   Y/N

A v 2  a N. Room 15 adjoins pastas    Y

A v 2  g room 14 adjoins court   Y/N

A v 3 h court 17 Open (O)   Y

A v 4  d pastas room 18 uncertain/adjoins pastas (windows?)   N

A v 5  h exedra 18 (O)/Semi-enclosed (SE)   Y/N

A v 9  e pastas/room 24 SE? (adjoins court)***   Y

A v 9  h  room  22  adjoins court    Y/N

A v 9 j  room 18 adjoins court    Y/N

A v 9 m  exedra 19 SE (adjoins court)   Y/N

A vi 2 c pastas 12 SE (adjoins court)   Y/N

A vii 1 h court 12 O (court)   Y/N

A vii 3  b N. Room 12 adjoins court   N

A vii 4 b  N. Room 23 flue adjacent (windows?)/adjoins pastas  Y/N

A vii 4  i  court 16 O (court)   Y

A viii 1 k room  32 SE?/large opening to court   Y/N

A viii 7/9 b N. Room 50 adjoins pastas   N

A viii 10 a  room  many adjoins court   N

B vi 5  h pastas 19 SE (adjoins court)   N

D v 6  b room 14 uncertain   N

ESH 4 h room 39 light well (flue?)/adjoins court   N

H. Many Colors a/b N. Room 41/34 light well (b)/adjoins pastas   Y(b)

H. Wash Basin f room 13 uncertain/ incomplete   N

Villa CC d room 43 uncertain/incomplete   Y

* The table is based on Cahill, 2002, 176, Table 3, with an added field concerning the presence of lamps.
** Y/N indicates that lamps were found in this house but not in the same room with the loomweights. Y indicates 
that lamps were found in the same room with the loomweights, N that lamps were not found in this house at all.    
*** This room corresponds to the pastas of the house. In its final form it was entered from the court through a door
(Cahill, 2002,119).
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of House A v 4, as well as room b of House D v 
6 (Figures 5 and 6). The rooms of Houses A 10 
and A v 4, where no traces of a door opening to 
the adjacent pastas are lest (or not preserved),
probably had windows opening onto their 
respective pastas and/or, in case of A10, to the 
alley. According to J. W. Graham, the primary 
reason for existence of the alleys was to serve as 
light areas52.

Especially in A 10, as Graham comments, “the 
andron was moved (in planning) several feet 
south from the line of the pastas in order that 
the open front of the pastas might continue on 
through and thus allow more light to reach room 
b” 53, the room with weaving activities. 

As far as room b of House D v 6 is concerned, 
Cahill notes that this room was far from the 
courtyard or other sources of light54. He believes 
that “a window opening onto the alley north of 
the house seems like the most likely means of 
illuminating this area, although it is also possible 
that the loomweights were simply being stored 
in this room”. Besides the window to the alley, 
which is very probable, room b seems to have 
a large opening to the adjacent room c. Room 
c had no south wall, was open to the pastas 
and court (g-h) and was a well-lit work area, as 
Cahill mentions55. Room c would probably have 
functioned as a “light well” to room b.

The use of enclosed rooms for weaving does 
not mean that there is evidence of “women’s 
quarters” in secluded parts of the house with 
restricted access to men56, since many of the 
weaving rooms were located near the entrance of 
the house or in places easily accessible or visible 
from the entrance57. It is interesting, though, 
that in houses that had a proper andron58, the 
weaving room was situated at the opposite side 
of the house59.   

According to Cahill, there could be many 
reasons why women would have preferred 
to set up their looms in enclosed rooms. “It 
would have been easier to keep unfinished
work safe from children or other interference. 
These rooms might have been cooler in the 
hot summer, when the city was destroyed, and 
more easily warmed in the winter. They were 
more predictable, remaining usable no matter 
what the weather, whereas the court or pastas 
might turn uncomfortable or inconvenient as 

Table 2. 
Loomweights summarized  

by Room Type: Kitchen
(Aster Cahill’s online database)

House Room No of LW

A 8 a 3
A v 10 b 1
A v 6 e 5
A vi 2 b 3
A vi 4 e 5
A vi 5 f 1
A vii 10 b 2
A vii 2 a 2
A vii 6 j 7
A viii 2 n 4
A viii 4 c 4
A xi 10 c 57
A xiii 10 f 4
B v 1 i 1
B vi 1 h 2
B vi 2 e 1
B vi 3 j 1
ESH 4 h 39
H.Comedian e 6
H.Many Colors k 1
S. Villa j 6
V.Bronzes i 6

Table 3. 
Review of results: 

Average illuminance on the loom (in lux)

House (room) 1 lamp 2 lamps 1 torch 2 torches 

A v 2 (a) 0.99 1.97 1.21 2.41A iv 
9 (a) 0.97 1.94 1.21 2.4H. 
Many Colors (a) 1.26 2.51 1.74 3.46

Table 4. 
Review of results: 

Average illuminance in the room (in lux)

House (room) 1 lamp 2 lamps 1 torch 2 torches 

A v 2 (a) 0.4 0.78 1.1 2.16A iv 
9 (a) 0.36 0.7 1.04 2.05H. 
Many Colors (a) 0.74 1.45 1.71 3.37
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the weather changed”60. Moreover, hot weather 
and direct sunlight would be inappropriate for 
weaving because the linen and wool threads of 
the loom are handled much better in a humid 
environment61. 

The domestic assemblages of Olynthus confirm
that weaving requires a sheltered and well-
illuminated space, exactly as Ischomachus, in 
Xenophon’s Oeconomicus, stated: “The well-lit 
rooms [are proper] for those works and household 
items that require light”62.

Part III
Weaving as a night-time activity
What happened when the night fell and the 
darkness covered the rooms? Did the weaving 
operations stop? Normally yes, but in rare cases, 
especially for poorer women, the work continued 
at night, as it is mentioned for example by 
Aristophanes in The Frogs63 and by Leonidas in 
his poem on the old Spinning Woman named 
Platthis64. 

Ancient texts do not usually mention the 
lighting source used during the nocturnal 
weaving operations. Torches are mentioned in the 
Odyssey as the light source used while Penelope 
unraveled her web during the night65, and in 
Vergil’s Aeneid, they illuminate Circe’s nocturnal 
joyous weaving occupation66. Two torches on a 
torch-stand are depicted in a vase painting as 
a means of lighting during spinning at night 
(Figure 7)67. 

It seems unlikely that torches were used as 
the main indoor lighting device for weaving 
activities. The sparkling torches are not 
appropriate for being close to a flammable
loom68. Moreover, a torch is consumed quickly. 
For example a reed - torch of about 60 to 90 
cm long is consumed within an hour (under 
normal air conditions)69, while a lamp lasts 
much longer, as long as it is fed with fuel once 
in a while70. Besides, the heat of the torch is 
almost unbearable during the hot Greek summer 
nights71.

Since lamps were the primary means of indoor 
lighting in Ancient Greece72, they were probably 
used for illuminating weaving operations as well. 

At Olynthus lamps were found in most 
houses73. Comparing the spaces where lamps 
were found and the spaces where weaving 

Figure 6: Plan of House D v 6. Room used for weaving 
(pink) and open or semi-enclosed spaces (yellow). Plan 
aster Cahill 2002, Fig. 29.

Figure 7: Drawing of the inner side of a red figure kylix of
Eucharides Painter. A woman is spinning under the light 
of two torches. Sydney, University, Nicholson Museum: 
46.40. Drawing T. Gourvelou.
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Figure 8: Rooms used for weaving (pink) and rooms where lamps were found (yellow). Plan aster Cahill 2002, fig. 7-8.

operations took place, as indicated in Figure 8, we 
observe that in nine houses which held weaving 
activities no lamps were found. For two of those 
houses there is a notable lack of data, since they 
were incompletely excavated and/or preserved 
(A –i 9, H. Wash Basin). In twelve houses with 
weaving activities lamps were found, but not in 
the same room. To those we must add two more 
houses, House A vii 9 and A v 10, where – as 
mentioned previously - an amount of eighty-eight 
loomweights were found in each one, but there 
is no record of the weaving room or rooms. In 
those two houses lamps were found in almost 
every room. In seven houses, at least, lamps were 
found in the same spaces that hosted weaving 
activities74. 

The fact that lamps were found in seven spaces 
where weaving activities took place is not a 
proof of night-time weaving in those spaces. It 
is only an indication. We should also take into 
account that lamps were movable objects and 
were therefore moved from room to room during 

their use, or they could have been placed in other 
spaces, while they were not in use, during day-
time75.  

In any case, since lamps and torches76 could 
have been used as lighting devices for nocturnal 
weaving activities, it is necessary to examine 
if the quality of light produced by them was 
appropriate. 

For the evaluation of the light produced by any 
lighting source it is essential to investigate its 
optical properties and its lighting performance 
through photometric measurements77. The 
photometric data constitute the necessary 
infrastructure for any lighting analysis. For the 
needs of the present research, the measurements 
took place in the Lighting Laboratory of the 
National Technical University of Athens (NTUA). 
The procedure included the measurement (with 
the aid of a goniophotometer) of the luminous 
intensity and the calculation of the luminous flux
and the lighting distribution of both lamps and 
torches in three-dimensional space78.
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Figure 9: Lighting simulation procedure. Model of a typical room with mud brick walls.

The assessment of the lighting conditions 
created by the luminaires inside a room is 
achieved through lighting simulations79. Figure 
9 will serve as an example to understand the 
lighting simulation procedure. The room is 
modeled in lighting calculation sostware. The 
geometric properties and optical properties of the 
room, and the optical properties of the luminaire 
are used as input. Consequently, the luminaire 
must be placed in the room (marked on the figure
with a red arrow) and the virtual measurement 
surfaces (the surfaces of interest) must be defined.
In this case the virtual measurement surfaces 
(marked on the plan with a blue arrow) are: a 
virtual vertical loom against the wall necessary 
for calculating the illuminance80 (measured in the 
lux unit) on the loom and a rather large surface 
covering the whole room, used for calculating the 
general illuminance inside the room. 

In order to determine and evaluate the 
lighting conditions during nocturnal weaving 
operations, three rooms were selected for lighting 
simulation81. The selected rooms correspond to 
three different – in terms of decoration - types of
rooms, in which weaving operations took place 
and lamps were found. The colour of the walls is 

an important parameter for the lighting result, 
because it influences the reflectance factor of the
surfaces of the room82. 

The first room is room a of House A v 2. It was 
selected as a typical example of a room with 
plain walls, since most of the rooms used for 
weaving had plain -mudbrick- walls and earth 
floors. The second is room a of House A iv 9, 
selected because it was painted red with a buff
baseboard83. The third is room a of the House 
of Many Colors, chosen because it had white 
plastered walls84 (Figure 10 a and b).  

For each of the above cases four scenarios 
were implemented85: a) with one lamp placed 
(on lampstand) at a distance of 0.5 m from the 
loom;, b) with two lamps placed at a distance 
of 0.5m from each side of the loom; c) with one 
torch (on torchstand) placed at a distance of 1m 
from the loom86; and d) with two torches placed 
at a distance of 1m from each side of the loom. 
In every case, the illuminance on the loom and 
the general illuminance inside the room were 
calculated.

According to the results, in room a of House A 
v 2 (Figure 11), a room with plain walls, with the 
use of one lamp the average illuminance on the 
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Figure 10a: Indication of House A v 2 room a and of House A iv 9 room a (with pink). Plan aster Cahill 2002, fig. 7

Figure 10b: Indication of the House of Many Colors, room a. Plan aster Cahill 2002, 87, fig. 17
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loom is 0.99 lux and the average illuminance in 
the room is 0.4 lux. With the use of two lamps 
the illuminance on the loom is 1.97 lux and the 
average illuminance in the room is 0.78 lux. With 
one torch the average illuminance on the loom is 
1.21 lux and the average illuminance in the room 
is 1.1 lux. With the use of two torches the average 
illuminance on the loom is 2.41 lux and the 
average illuminance in the room is 2.16 lux.

In room a of House A iv 9 (Figure 12), a room 
with red walls, with the use of one lamp the 
average illuminance on the loom is 0.97 lux 
and the average illuminance in the room is 
0.36 lux. With the use of two lamps the average 
illuminance on the loom is 1.94 lux and the 
average illuminance in the room is 0.7 lux. With 
one torch the average illuminance on the loom 
is 1.21 lux and the average illuminance in the 
room is 1.04 lux. With the use of two torches the 
average illuminance on the loom is 2.4 lux and 
the average illuminance in the room is 2.05 lux.

In room a of the House of Many Colors (Figure 
13), a room with white plastered walls, with the 
use of one lamp the average illuminance on the 
loom is 1.26 lux and the average illuminance in 
the room is 0.74 lux. With the use of two lamps 
the average illuminance on the loom is 2.51 lux 
and the average illuminance in the room is 1.45 
lux. With one torch the average illuminance on 
the loom is 1.74 lux and the average illuminance 
in the room is 1.71 lux. With the use of two 
torches the average illuminance on the loom is 
3.46 lux and the average illuminance in the room 
is 3.37 lux.

Reviewing the results of the above lighting 
simulations (Tables 3 and 4), our first remark
is that reflectance of the surfaces plays a very
important role. This is why the surfaces of room 
a of the House of Many Colors present higher 
illuminance values than the surfaces of the other 
two rooms. White plaster has a higher (almost 
triple) reflectance factor than a red-colored
surface or mudbricks. The latter two have a 
relatively low – and practically equal - reflectance
factor87.

Our second - and most important- remark is 
that the resulting lighting levels are considered to 
vary in the range of about one lux (0.97 lux) up to 
a few lux (~3.5 lux- with the use of two torches!). 
These lighting levels are very low and they belong 

to the mesopic range (intermediate level) of 
human vision. 

Human vision is divided into three levels88: 
photopic, scotopic and mesopic. Photopic is the 
vision of the eye during the day. In photopic 
vision there is normal colour discrimination 
ability (the eye uses cones to process light89). 
Scotopic is the vision during a night with stars. 
At these illumination levels, there is no colour 
perception and no focal vision (cones are impaired 
and the eye uses rods to process light). Mesopic 
is the vision during low light levels, e.g. at sunset 
(a combination of both cones and rods supports 
vision). Vision under these lighting conditions 
gives inaccurate visual acuity (focal vision 
declines) and inaccurate colour perception (the 
spectral sensitivity shists from the yellow-green
peak of the cones to the blue-green wavelength 
peak of the rods)90. Illumination values under 
mesopic vision range from 0.1 lux up to 10 lux91. 

Since weaving, as a nocturnal occupation was 
performed under mesopic vision, it is evident that 
weavers had generally inaccurate visual acuity 
and colour perception92. 

The discrimination of the colours of the thin 
threads - needed for the elaborate cloths of 
ancient Greece93 - as well as the correction of 
weaving mistakes - undesirable, yet unavoidable 
in such a complicated technical operation even in 
broad daylight94 - must have been very difficult,
if not impossible, for an inexperienced weaver. 
Thus, only experienced weavers, working with 
their “eyes shut” could perform this extremely 
demanding and time-consuming task95.

It is obvious that excellent mnemonic skills 
were required, since all the calculations for the 
realisation of the patterns (including the colour 
of the threads) should have been a priori laid in 
mind. Among the mnemonic techniques, songs 
could have assisted the weavers in their art96. At 
this point we should recall Circe’s joyous songs, 
while spending her nights on the loom97.  

In any case, the most important asset a 
night-time weaver should have had was a lot of 
patience!  

Appendix: Articulation of Table 1
Table 1 was created taking into consideration 
the following: According to Cahill (2002, 175 
and Table 3), the cluster analysis results (by 
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Figure 11: Lighting simulation scenarios and results for 
room a of House A v 2 (images not in scale).

Figure 12: Lighting simulation scenarios and results for 
room a of House A iv 9 (images not in scale).

plotting the number of LW found together in a 
group against how commonly that quantity was 
found, thus detecting whether the LW represent 
the debris of a loom or trash) have shown that 
43 rooms, in 35 houses, could have been used 
for weaving (in the number of 43 rooms Cahill 
includes spaces where 5-247 LW were found). 
However, aster considering the architectural data
and the field recordings (ibib., 173-179), probably 
he concluded that not all of the rooms were 
actually used for weaving, since in ibib. Plates 1 
and 2, where the distribution of gendered spaces 
and artefacts is displayed, fewer rooms (27) were 
indicated as spaces used for weaving. 

The rooms that Cahill excluded from his Plates 
1 and 2 had fewer than 10 LW, except from the 
H. Comedian, room k, where 67 LW were recorded 
[1) A -1, room i, 7 LW, 2) A 12, room a, 9 LW, 3) 
A 3, room e, 8 LW, 4) A8, room d, 7 LW, 5) A v 6, 
room b, 9 LW, 6) A vii 9, room c, 8 LW, 7) A vii 10, 
room h, 7 LW, 8) A viii 10, room g, 7 LW, 9) B vi 
9, room m, 8 LW, 10) B vii 2 room g, 9 LW, 11) S. 
Villa, room a, 7 LW and 12) V. Bronzes, room i, 6 
LW]. The 67 LW found in room k of the House of 
the Comedian is an ambiguous case. In this room, 
which was probably a shop, a group of 29 LW and 
another of 38 LW were recorded. According to 
Cahill (ibib., p. 141), the LW may have been stored 
in the room or they might may have fallen from 
a second storey. This is probably why he did not 
include this room in his aforementioned Plates 
1 and 2. Following Cahill, we excluded this room 
from our Table 1.

Of course, some houses/rooms were not 
indicated in Cahill’s Plates 1 and 2 because they 
are situated in areas not included in the plan [A 
xi 10, D v 6, and H. Wash Basin]. Room b of House 
D v 6, where 14 LW were found, could have been 
used for weaving, or the LW may simply have 
been stored in this room (ibib., p. 134). In the 
same house, in room d, 10 LW were found, but 
Cahill (ibib., p. 135) believes that this room was 
a storage room and that the LW were probably 
stored there. Therefore this latter room is not 
considered as a weaving room. Room f of the H. 
Wash Basin, where 13 LW were found, could be a 
weaving space. We have followed Cahill (ibib. p. 
176) and included it in our Table 1. The kitchen 
of House A ix 10 house (room c) contained 57 
LW. According to the fieldbook (ibib., 178) the 

Figure 13: Lighting simulation scenarios and results for 
room a of House of Many Colors (images not in scale).
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LW were discovered in a dense cluster near the 
centre of the north wall of the room together 
with figurines. Cahill (ibib., 177-178) notes that 
this might may have been a group of LW stored 
for use in that room or elsewhere in the house. 
This is why we did not include this room in our 
Table 1. 

Cahill indicates as weaving rooms in his Plate 
1 two rooms with fewer than 10 LW: the kitchen 
(room e) of House A vi 4, which contained 5 LW, 
and the kitchen (room j) of House A vii 6, which 
contained 7 LW. We believe that the number of 
LW found in those two rooms is rather too small 
to equip a loom. It is more probable that the 
LW were debris lest from looms previously set
up in these rooms, maybe during the previous 
winter, as Cahill states in (ibib.) p. 178. Therefore, 
both of them are excluded from Table 1, since 
our intention is to display the rooms used for 
weaving at the time of the city’s destruction. For 
the same reason we excluded room d (pastas) of 
House A viii 7/9, where a very large number of 
247 LW was found. According to Cahill (ibib., p. 
251) the 247 LW were found in a hoard in the 
northwest corner of the pastas and they were not 
in use at the moment of the destruction.

Additionally, we included in our Table 1 two 
rooms that Cahill (ibib., p. 176, Table 3) did not. 1) 
Room h of House A v ,3 where 17 LW were found: 
in Cahill’s detailed Table of LW uploaded online, it 
is mentioned that 17 LW were found in the court 
(room h) of House A v 3, but he did not include 
this room in his Table of Rooms used for Weaving 
(ibib., p. 176, Table 3) nor in (ibib.) Plate 1. Since 
the amount of LW is sufficient to equip a loom,
we considered – with reservations - this space as 
a possible weaving space. 2) Room d of House A –i 
9, where 35 LW were found: Cahill did not include 
this room in the above-mentioned Table (ibib., 
p.176). However, in ibib.. p. 186 he mentions that 
this room is considered as a room for weaving. 
Thus, we considered this space as a possible 
weaving space and included it in our Table 1  
(see figure 1).

Of the other spaces at Olynthus that contained 
more than 10 LW, we followed Cahill and did not 
include them in our Table 1. These are: 
a) the alley of A v 7/ where 20 LW were collected, 
since it is an alley and there is no confirmation
that the LW belong to any room of this house,  

b) a space (incomplete) of House A xi 8, where 37 
LW were collected (see Cahill’s online database), 
c) the rooms bc of House D iii 4, where 12 LW 
were collected, because they were found in a 
trial trench, which exposed parts of these two 
rooms, and the field notes do not record which
objects came from which room (ibib., p. 58), d) the 
courtyard (room i) of the House of Many Colors, 
where 11 LW were collected, because four of 
them were found in the fill above the floor (see
ibib., p. 88). 
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Footnotes
1 This paper was originally presented at the 
General Meeting and Public Symposium of the EU 
project “DressID: Clothing and Identities in the 
Roman Empire”, Berlin, 14-15 September 2012. 
It is based on N. Cahill’s meticulous analysis of 
household organization and weaving at Olynthus 
(Cahill 2002, passim). It also exploits data from 
Cahill’s online database of loomweights found 
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in Olynthian houses, available at www.stoa.org/
olynthus.
2 Cahill 2002, 160,168.
3 The city’s history, architecture and house 
planning are known from Robinson’s publications 
(Olynthus 1-14) and numerous later discussions 
(e.g. Graham 1953, 1954, 1958, Zahrnt 1971, 
Hoepfner and Schwandner 1994, 68-113, 
Nevett 1999, 53-61, Hoepfner and Schwandner 
2005, 275-293) including Cahill’s reanalysis of 
Robinson’s discoveries (Cahill 2002). However, a 
brief introduction will be helpful here.
4 Olynthus 2, 129, Olynthus 5, 15-61, Hoepfner 
and Schwandner 2005, 275. The habitation of the 
South Hill dates back to the Neolithic period. On 
the Neolithic settlement, see Olynthus 1. 
5 Thucydides, 1,58,2: καὶ Περδίκκας πείθει 
Χαλκιδέας τὰς ἐπὶ θαλάσσῃ πόλεις ἐκλιπόντας καὶ 
καταβαλόντας ἀνοικίσασθαι ἐς Ὄλυνθον µίαν τε 
πόλιν ταύτην ἰσχυρὰν ποιήσασθαι / And Perdiccas 
induced the Chalcidians to abandon and demolish 
their towns on the seaboard, and settling inland 
at Olynthus, to make that one city a strong place 
(trans. Dent 1910). 
6 Cahill 2002, 40.
7 A few settlers returned to the site, but generally 
they had little impact (Cahill 2002, 25). 
8 The better-excavated and documented parts of 
the city are the Blocks of Avenue A and (partly) 
the Villa Section (Cahill 2002, 61-65).
9 When studying the domestic assemblages of 
Olynthus, we have to keep in mind that the 
city was extensively looted by Philip’s soldiers. 
The destruction and the siege that preceded it 
must have affected the contents of the houses
in many ways. Moreover, some of the houses 
were abandoned or sold before the destruction 
and the inhabitants took their belongings with 
them. Philip and his soldiers, during the looting 
that could have lasted for several days, took 
most of the precious objects from the houses. 
Naturally, some houses suffered more than
others, and especially the rich ones. Also, less 
valuable objects that “escaped” from the soldiers 
were recollected and reused by the survivors 
or by people from neighbouring communities. 
Building material or other objects were being 
picked by casual looters or people living in the 
neighbourhood from antiquity up to modern 
times. For further details, see Cahill 2002, 45-52, 

esp. 48-49 and 67-70.
10 South Hill had presented certain irregularities 
(Cahill 2002, 27).
11 Hoepfner and Schwandner 1994, 76-79, Cahill 
2002, 27, Hoepfner and Schwandner 2005, 280-
281. In the Villa Section open spaces were lest
between some of the houses (Cahill 2002, 30).
12 Cahill 2002, 75. Some houses in the Villa 
Section were larger than normal, for example the 
Villa of Good Fortune or the South Villa (ibib., 30). 
The House of the Comedian, a large house with 
elaborate decoration, probably belongs to the 
North Hill grid rather than to the Villa Section 
(ibib.. 137)
13 See e.g. Hoepfner and Schwandner 1994,82-92, 
Cahill 2000, 499-500, Cahill 2002,76-77, Hoepfner 
and Schwandner 2005, 281-286.
14 Cahill 2002, 82 and 83, fig. 15.
15 Cahill 2002, 76, see also Hoepfner and 
Schwandner 1994, 106. 
16 Cahill 2002,76-77. 
17 The loomweights (LW) of Olynthus are not 
fully published. Cahill collected the relevant 
data (fieldnotes and publications) and formed a
database of all the LW recorded, relating them 
to findspot, room, material, description and
quantity. Cahill’s detailed Table of Loomweights 
is available online (see above n.1). He used 
these data to discuss the organization of the 
households’ weaving activities, which constitutes 
the fullest description of weaving organization 
in Classical Greek domestic assemblages to date 
(Cahill 2002, 169-179, 250-252).The weights 
and shapes of the LW vary (conical, pyramidal, 
rectangular, squat, discoid, etc.), while some of 
them are stamped. The dominant types are the 
conical and the pyramidal. The most detailed 
publication on Olynthian LW is the contribution 
of L. Wilson (1930) in Olynthus 2, 118-128. 
Cahill (ibib., 179 and 252) also deals with the LW 
typology and especially with the (rare) uniformity 
or the diversity of shapes (and weights) in groups 
of LW collected from the same room. 
18 Cahill 2002, 171, 176. 
19 Olynthus 8, 209.
20 Cahill 2002, 179 Cf. in Xenophon, Memorabilia, 
2.7, where Socrates proposes to Aristarchus that 
he (have his female relatives) produce clothes 
for the market following models of slaves’ 
workshops. 
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21 Cahill 2002, 169-179 and 250-252.
22 Cahill 2002, 173, 175 and 176, Table 3 
(minimum number of LW: 5). 
23 For the numbers of LW needed to equip a 
loom, see Immerwahr 1943, Τζαχίλη, 1997, 182, 
Cahill 2002, 173 (and note n. 48). Following a 
discussion with scholars during the DressID 
meeting mentioned above (note n.1) and a 
personal conversation with Prof. I. Tzachili, we 
are convinced that a minimum number of 10 LW 
is needed in order to equip a loom.
24 The rooms that we believe were used for 
weaving at the time of the destruction are listed 
in Table 1 (for the location of the houses see fig.1.
For the articulation of Table 1, see Appendix.).
25 Cahill 2002, 250-252. For total numbers of LW 
see Cahill’s online database.
26 This is why they were excluded from Table 1. 
They are included in figures 1, 3 and 8.
27 Cahill 2002, 25.
28 See above note n. 23. 
29 The LW were found in a line 1.1m long, Cahill 
2002, 171. 
30 A group of 35 LW and another of 26 were found 
in the room and 10 more LW were scattered 
(Cahill 2002, 112). 
31 Cahill 2002, 173, Table 3: double House A viii 
7/9 50 LW in room b and 247 LW in room d. The 
group of 247 LW was definitely a cache since they
were probably stored in a bag. For the group of 50 
LW, the situation is uncertain since there are no 
relevant records in the field-books (Cahill 2002, 
251). Moreover, the cluster of 57 LW found in the 
kitchen (room c) of House A ix 10 was probably 
a cache,  while the group of 67 LW found in the 
shop (room k) of the House of the Comedian 
might may have been stored there (see Appendix).
32 Cahill 2002, 175.
33 If we compare the houses that preserve 
evidence of a second storey (Cahill 2002 83, 
fig.15) with the houses with weaving rooms
(Figure 1 in this paper), we will see that only 
eight houses with weaving rooms preserved 
evidence of a second storey. 
34 It is important to note, once again, that 
the evidence depicts the summer household 
arrangement, since the destruction occurred in 
the late summer.
35 Androns contained less than 3 LW (LW): A 
iv 7 (room d) 1LW, A v 6 (room a) 1 LW, A vi 4 

(room l) 3 LW, A vi 6 (room j) 1 LW, B vi 7 (room 
f) 3 LW, H.Twin Erotes (room h) 1 LW, V.Gd 
Fortune (room a) 2 LW. Data derived from Cahill’s 
online database. Also the andron of House B i 5 
contained 8 “lead loomweights”, but their use is 
uncertain (Cahill 2002, 326, n.50).
36 Only two anterooms contained 2 LW: H. of 
Many Colors (room f) 2 LW, V.Gd Fortune (room e) 
2 LW. Data collected from Cahill’s online database. 
37 The bath of H. B iv 4 (room k) contained 1 LW 
and the bath of the H. of Many Colors (room g) 4 
LW. Data collected from Cahill’s online database. 
38 The only flue that contained a significant
amount of loom weights (11) is the flue (room
h) of the H. of Many Colors. They were probably 
discarded or stored there (Cahill 2002, 90). Other 
flues that contained LW are: A iv 3 (room j) 1 
LW, A vi 2 (room b) 4 LW, A vi 4 (room d) 1 LW, 
A vii 6 (room k) 4 LW, A viii 2 (room j) 2 LW, B 
vi 1 (room i) 2 LW, H.Twin Erotes (room b) 2 LW, 
V.Gd Fortune (room c) 1 LW. Data collected from 
Cahill’s online database.   
39 Entrance areas did not contain more than 3 LW. 
More specifically: A 8 (room h) 3 LW, A iv 9 (room 
c) 3 LW, A v 7 (room c) 3 LW, A vi 3 (room a) 3 LW, 
A vi 9 (room i) 2 LW, B vi 7 (room b) 1 LW, B vi 8 
(room f) 1LW, V.Gd Fortune (room d) 3 LW. Data 
collected from Cahill’s online database. However, 
weaving spaces could be located near (primary 
or secondary) entrance areas; see for example 
houses A v 5, A iv 9, ESH 4.  
40 Of the cases of certain specialized domestic 
storage rooms, none contained a significant group
of LW. Of those cases only the room j of the V. 
of Good Fortune contained 2 LW. Room a of the 
S. Villa, which contained 7 LW, is not definitely
considered with certainty as a storeroom. (Cahill 
2002, 232). However, small- scale domestic 
storage rooms (stored with a small quantity of 
food stored in one or two small pithoi) could 
host many activities such as food preparation, 
washing, storage of domestic equipment and 
weaving (Cahill ibib., 234-235, Table 7). The 
significant groups of LW collected in those rooms
are: House D v 6, room b 14 LW, same house, room 
d 10LW, House ESH 4 (room h) 39 LW.    
41 Menander, Samia, 19.
42 Cahill 2002, 175.
43 The kitchen at Olynthus is the main suite of the 
kitchen-complex: kitchen, flue (usually a cooking
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room), bathroom. Such complexes were found in 
44 houses at Olynthus (Cahill 2002, 153-155).The 
term “kitchen” should not be used in its modern 
sense. See Cahill ibib., 153-157,160-162, Foxhall 
2007, 233-242. 
44 See Appendix.
45 Cahill 2002, 159.
46 Cahill 2002, 160.
47 Cahill 2002, 193.
48 Cahill 2002, 172, fig. 38 and esp. 175.
49 In three cases (Α –i 9, H. Wash Basin, Villa 
CC), the source of natural light is uncertain due 
to a notable lack of data (houses incompletely 
preserved/excavated) (Cahill 2002, 208 and Plate 3). 
50 Cahill 2002, 178.
51 Cahill 2002, 176 (Table 3) mentions that the 
light source of House A v 2, room a and of House 
A viii 10, room a is uncertain. However, House 
A v 2, room a preserves a door opening onto the 
adjacent pastas. This room (as any other room 
adjoining the pastas or the court) could have 
been better lit through windows opening onto 
the adjacent pastas (d). The spacious room (f) 
probably served as court (Seidel 2009, CD Rom, 
96). The same applies for Room a of House A viii 
10. This room adjoins the court of the western 
unit of the house and has a door opening onto it. 
Moreover, both houses could have had windows 
opening onto the alley north of each house. 
52 Graham 1958, 322.
53 Graham 1953, 204, n. 6.
54 Cahill 2002, 134.
55 Cahill 2002, 134.
56 Cahill 2002, 151-153, 178, 191-193. For a 
discussion of the flexibility observed in Greek
household arrangement  and the fact that there 
is no visible special women’s area, see Jameson 
1990a, 93-113, Jameson 1990b, 171-195, Nevett 
1995,364-381, Nevett 1999 (esp. 14-31), 154-164, 
Nevett 2007, 5-10, Morris 1998, 193-220 (esp. 
217), Ault 2005, 74-75, Foxhall 2007, 233-242.   
57 As, for example in Houses A v 2 (room g), A v 3, 
A v 5, A v 9, A vii 4 (room i), B vi 5.
58 For the androns in Olynthus, see Cahill 2002, 
180-190.
59 See the House of Many Colors, A viii 1, A 10 
(where the weaving room has no door towards 
on the side of the andron) and A vii 4 (room b). 
Exceptions are the cases where weaving was 
executed in the court or the pastas: House A vii 

4 (court) and B vi 5 (pastas). In the case of B vi 5, 
the loom probably stood against the south wall 
(eastern part) of the pastas, which is located on 
the opposite side to the andron (for the location 
of the loom see Cahill 2002, 172-fig. 38, 175). But
it seems unlikely that women would have kept 
on weaving in the middle of the house, when 
a symposium was taking place and the andron 
was occupied. Besides, in the houses that did not 
have a proper andron, an alternative location 
for the symposia could be the household’s 
courtyard (see Lynch 2007, 243-249, esp 245). 
In the extreme cases, where household women 
or slaves (for slaves weaving see Thomson 1982, 
217-222, both male and female. Pantelia 1993, 
493, Cahill ibib., 171) were obliged to weave at 
night and a symposium had to take place, they 
would probably move into enclosed spaces. For 
the possibility of moving a functioning loom, 
see Ault 2005, 78. On the contrary, Cahill (ibib., 
170), states that a loom, once set up, could not be 
moved. 
60 Cahill 2002, 178.
61 I thank Dr. Beatrice Huber (Eberhard Karls 
Universität Tübingen) for this information. 
62 Xenophon, Oeconomicus, 9.3-4: τὰ δὲ φανὰ ὅσα 
φάους δεόµενα ἔργα τε καὶ σκεύη ἐστί.
63 Aristophanes, Frogs, 1346-1351: ἐγὼ δ᾽ ἁ 
τάλαινα προσέχουσ᾽ ἔτυχον/ἐµαυτῆς ἔργοισι, / 
λίνου µεστὸν ἄτρακτον /εἱειειειλίσσουσα χεροῖν 
/κλωστῆρα ποιοῦσ᾽, ὅπως /κνεφαῖος εἰς ἀγορὰν 
/φέρουσ᾽ ἀποδοίµαν. But I, the wretched one/
happened to be performing my/tasks, the spindle 
full of thread/ wi-yi-yinding in my hands/making 
a skein, so that/ at dawn to the market/I could 
bring it to sell (Τransl. Dillon (Perseus Project). 
64 Greek Anthology, 7.726 (Leonidas): ἑσπέριον 
κἠῷον ἀπώσατο πολλάκις ὕπνον / ἡ γρηῢς πενίην 
Πλατθὶς ἀµυνοµένη/ καί τι πρὸς ἠλακάτην καὶ 
τὸν συνέριθον ἄτρακτον /ἤεισεν, πολιοῦ γήραος 
ἀγχίθυρος, /κἄτι παριστίδιος δινευµένη ἄχρις ἐπ᾽ 
ἠοῦς /κεῖνον Ἀθηναίης σὺν Χάρισιν δόλιχον, /ἢ 
ῥικνῇ ῥικνοῦ περὶ γούνατος ἄρκιον ἱστῷ /χειρὶ 
στρογγύλλους’ ἱµερόεσσα κρόκην./ ὀγδωκονταέτις 
δ᾽ Ἀχερούσιον ηὔγασεν ὕδωρ /ἡ καλὴ καλῶς 
Πλατθὶς ὑφηναµένη. Morning and evening, sleep 
she drove away,/Old Platthis-- warding hunger 
from the door,/And still to wheel and distaff
hummed her lay/Hard by the gates of Eld, and 
bent and hoar;/Plying her loom until the dawn 
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was gray,/The long course of Athene did she 
tread:/With withered hand by withered knee she 
spun/ Sufficient for the loom of goodly thread,/Till
all her work and all her days were done./ And in 
her eightieth year she saw the wave /Of Acheron 
- --old Platthis - --kind and brave (Transl. Atchity 
1999, 247).
65 Homer, Odyssey, β 104-105 ἔνθα καὶ ἠµατίη 
µὲν ὑφαίνεσκεν µέγαν ἱστόν,/νύκτας δ᾽ ἀλλύεσκεν, 
ἐπεὶ δαΐδας παραθεῖτο Then day by day she would 
weave at the great web, /but by night would 
unravel it, when she had let place torches by her. 
See also ib. τ 149-150 (Transl. Murray 1919) 
66 Vergil, Aeneid, 7.11-14: dives inaccessos ubi 
Solis filia lucos/ adsiduo resonat cantu tectisque
superbis/ urit odoratam nocturna in lumina 
cedrum,/arguto tenuis percurrens pectine telas. 
A dang’rous coast: the goddess wastes her days/ 
In joyous songs; the rocks resound her lays:/ In 
spinning, or the loom, she spends the night,/And 
cedar brands supply her father’s light (Transl. 
Dryden 1909)
67 Representation on the inner side of an Attic 
red- figure kylix by the Eucharides Painter, from
Vulci, Etruria. Sydney, University, Nicholson 
Museum: 46.40, Beazley Database no: 202273, 
ARV2 231.87, 1st half of the 5th century B.C.
68 For experiments on torches, see Moullou and 
Topalis 2011a, 59-60.
69 Luckiesh 1920, 28. We must keep in mind that 
weaving is a time- consuming occupation. For an 
assessment of the time needed for weaving, see 
Τζαχίλη 1997, 252-253. 
70 The oil consumption of a lamp depends on 
the dimensions and the type of the wick used. 
For relevant measurements, see Μουλλού 2010, 
143-144. It is worth noting that using a lamp 
was probably more economical than using a (non-
homemade) torch bought from the retail- –dealer. 
For an assessment of relevant costs, see ibib..146-
147 (lamps), 123-125 (torches).  
71 Karageorgis 1999, 500-514. Moreover, this is 
confirmed by personal experience.
72 See also Moullou 2011, 52-56
73 The lamps of Olynthus are published 
principally in Olynthus 5 and Olynthus 14. Y. 
Seidel (2009, CD Rom. 91-125) collected the 
lamps published in the above books and other 
volumes of the Olynthus series (e.g. Olynthus 10, 
Olynthus 11, Olynthus 13, etc.). Cahill (2002) in 

his re-evaluation of the household assemblages 
modifies some of the published data, and
therefore there are differences in the number
and the find location of the lamps between Cahill 
and Seidel’s work (who took Cahill’s alterations 
into consideration). Unfortunately Cahill has 
not uploaded any records on lamps yet to his 
online database, so we cannot gain the whole 
picture from the fieldbooks. Table 1 and Figure 8
are based on both scholarly works. In the cases 
where inconsistencies are observed, we follow 
Cahill (data deriving from both plans and texts). 
It is worth noting that the average number of 
lamps in Olynthus is fewer than 3 (according 
to the present data available). In Himera, for 
example, there are more than 9, in Halieis more 
than 13 and in Eretria almost 8 (Seidel 2009, 
CD Rom 89, 124, Μουλλού 2010, 219-235). If we 
exclude Olynthus, all other areas show no major 
difference in the number of lamps per house. This
may be attributed to the fact that the Olynthus 
publications include only intact or almost intact/
clearly recognizable lamps. Moreover, it must be 
mentioned that during the Olynthus excavation, 
which was very rapid by modern standards, many 
pottery sherds (besides those with decoration) 
and maybe some lamp fragments were not 
recorded in detail. Consequently, a large amount 
of data and valuable information may have been 
be lost (Cahill 2002, 63-64, 67).  
74 For instance, the lamps found in room i of 
House A iv 9 could be considered to belong to 
the weaving workroom g, since rooms g and i 
are divided by a low wall. To this or the previous 
category we could probably add the rooms b c of 
House D iii 4, where 12 LW and a lead lamp were 
collected; see Appendix and Cahill 2002, 59. 
75 We should also take into consideration that 
most of the metal - and therefore more valuable - 
lamps were most likely looted by Philip’s soldiers. 
These lamps were probably not used for weaving, 
although this possibility cannot be totally 
excluded. For metal lamps and lampstands that 
were found in Olynthus, see Olynthus 5, table 
203, Olynthus 10, 199, Cahill 2002, 189-190. 
76 To our knowledge there is no record of torches 
found in Olynthus, nor is there any object. Also 
there is no object classified as such in Cahill’s
online database. Of course, this doesn’t mean that 
they did not exist. Torches were made primarily 
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from perishable materials and thus they do not 
appear among the findings of most excavations.
Their metal parts, metal torch holders or metal 
pot-torches - if any - may have been looted 
by Philip’s soldiers. For the types of torches in 
ancient Greece, see Μουλλού 2010, 103-116. For a 
synopsis see Moullou 2011, 48-52. 
77 The methodology for the study of the artificial
lighting of antiquity is described in detail in 
Moullou et al. 2012a and b.
78 A synopsis of the results is presented in 
Moullou and Topalis 2011a and Moullou et al.  
in press.
79 The lighting simulation procedure is presented 
in Moullou and Topalis 2011b. However, a 
brief synopsis, will contribute to a better 
understanding of the present research. 
80 That is, the quantity of light on a working 
surface inside a room.
81 For the simulations the following parameters 
were chosen: Lamp wick flax, twisted, 1cm thick,
1cm free length. Torch: pine-torch (bundle of 
multiple pine sticks), 9 cm diameter. The lighting 
simulations were carried out using the RELUX 
lighting planning sostware, in the Lighting
Laboratory of the National Technical University 
of Athens.
82 For the importance of the reflectance factor in
the lighting result in a room lit with combustion-
based light sources, see Moullou et al. in press.
83 Olynthus 8, 85-87, Cahill 2002, 110, Seidel 
2009, CD Rom 94.
84 Cahill 2002, 91.
85 Dr. Lambros T. Doulos, to whom I owe many 
thanks, performed the simulations in the Lighting 
Laboratory of the NTUA. 
86 This distance was considered appropriate in 
order to minimize the risk of accidents. 
87 The reflectance values of white plaster range
between 0.60 and -0.65, of a red- coloured surface 
from between 0.10-0.35, and of bricks between 
0.20-0.25; see Τοπαλής 1994, 97-98. 
88 See Benya et al. 2003, 2-8, Schubert 2006,  
275-291.
89 Cones are the photoreceptors of the eye 
that give colour vision. Rods, the other type of 
photoreceptors, are insensitive to colour. 
90 This means that during the day a yellow object 
will appear brighter, but when the illumination is 
reduced a green object will appear brighter. 

91 E.g. Benya et al. 2003, 2-8 and fig. 2-7. Schubert
2006, 278. Of course for each individual the limits 
may vary. Mesopic vision is a domain still under 
investigation. 
92 Obviously, setting up and warping the loom 
was not possible at night. For the difficulties of 
warping see Τζαχίλη 1997, 209-214.
93 Since the cloths had to be sold in the market 
(see the excerpt from Aristophanes, Frogs, 1346-
1351 and the poem by Leonidas of Tarentum 
Greek Anthology, 7.726, mentioned above n. 63-
64), it is highly probable that weavers who had 
to work at night (for survival purposes) also wove 
elaborate cloths with complicated designs. 
94 For weaving mistakes see Τζαχίλη 1997,  
221-223.
95 Generally, in mesopic vision the ability to 
recognise details and colours depends on the 
lighting levels (“low” mesopic –“high” mesopic) 
and on the way an object is viewed. For example, 
if an object lies directly in the optical axis and 
its image is cast in the fovea (cone-dominated 
area of the eye), it can be viewed with relatively 
good acuity and its colour can be discerned, as 
in photopic vision. However, this applies only to 
small objects or parts of objects (it includes only 
the central part of the image we normally see). 
For objects that are seen “out of the corner of 
the eye” that is, in the rod-dominated peripheral 
vision, the result will be poor acuity and no 
colour vision (the image will be composed of 
shades of grey and black), as in scotopic vision. 
Thus, in mesopic vision, photopic and scotopic 
vision is mixed. As the lighting levels decrease 
(from “high” mesopic to “low” mesopic), vision 
quality decreases accordingly and vision shists
towards scotopic. The lighting levels in our case 
are considered to fall in the range of “low” to 
“middle” mesopic. Only in a limited space, very 
close to the light sources (and with the use of 
torches) do lighting levels approach the high limit 
of mesopic vision (see the maximum illumination 
values in figures 11-13). Consequently, a weaver
who did not know “by heart” which thread should 
be used, would waste a vast amount of time 
searching. For references on mesopic vision, see 
above n. 88 and 91.  
96 Τζαχίλη 1997, 268-269. 
97 Vergil, Aeneid, 7.11-14, mentioned in n. 66 
above.
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1. Introduction
This paper1 refers to a study undertaken within 
the frame of a research under the direction 
of Prof. Emerita I.Tzachili (Department of 
Archaeology, University of Crete)2, and within 
the DressID (Dress and Identity) Project. This 
Project is sponsored by the Culture Programme of 
the European Union and its aim is to determine 
the importance of cloth in antiquity and to 
demonstrate how dress is an identity factor. 
This objective is achieved through the scientific
collaboration among European scholars, research 
institutions and the combination of several 
European scientific traditions. Archaeological
research, ancient history and epigraphy studies 
have been combined with the results of physical 
and chemical analyses on ancient textiles and 
cloth fragments, as well as with experimental 
tests on textile manufacture techniques and 
tools3.

The chronological and geographical frame of 
the Project includes the Roman Empire which 
expanded in vast territories at the time of its 
political and cultural peak (2nd century A.D.), 
overlapping with most of modern day European 
countries, while at the same time maintaining 
diplomatic and economic relations with peoples 
well beyond its borders. The wealth of resources 
at our disposal - archaeological finds, pictorial
representations and literary sources - allow a 
deep understanding of the cultural “koine” as well 
as the cultural idiosyncrasies within the Roman 
Empire. Moreover, the Empire’s political and 
organizational structures offer a unique field for
identities studies on various levels. 

The DressID Project is organized in distinct 
Study Groups according to various participating 
scholars and their corresponding fields of
expertise (i.e. Material and Technique, Colour 
and Dating, Experimental Archaeology, Self 
and Society, Rome and the Provinces, Dress and 
Religion etc.). The target of such a collaboration 
is primarily to form a wide network of scholars 
on the subject and secondly to bridge the 
specialized knowledge in order to gain a thorough 
understanding of the social significance of dress
in the ancient world.

This paper is part of an on-going study on 
textile tools and implements (loomweights, 
spindle whorls, needles, combs etc.). The 
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Figure 1: Plan of the Agora of Athens. The South Stoa and the Stoa of Zeus are encircled.

archaeological assemblage discussed here 
consists of loomweights found in Roman strata at 
the Athenian Agora. Most of the tools were found 
south and west of the South Stoa. An additional, 
significant concentration was observed west of
the Stoa of Zeus (Fig.1).

2. The loomweights - general remarks
Loomweights are the most common 
archaeological finds related to textile
manufacture, along with spindle-whorls. Their 
function (in ancient greek αγνύθες or λαιαί) is 
clearly described by Julius Pollux as “the stones 
suspended by warps in ancient weaving“4. In 
short, they were attached to the warp threads 
of the upright warp-weighted loom, in order to 
keep them tight and facilitate the passing of the 
west threads5. Tens of loomweights were found in 
the Athenian Agora, as is also the case at other 

sites all over Greece (the Pnyx, Corinth, Vergina, 
Olynthus). 

The functional potential of a loomweight 
is determined primarily by its weight. The 
heavier it is, the stronger the tension provided, 
therefore the thicker (and stronger) the warp 
thread (and vice-versa). A balanced tension 
affects greatly the degree of homogeneity of the
weave. This means that weaving a simple cloth 
necessitates the employment of similarly-sized 
loomweights on the loom6. Therefore, the size 
(i.e. weight / thickness) emerges as a primary 
factor for the study of loomweights. However, 
their typology has been traditionally referring to 
their shape, and we follow the same logic in their 
presentation in this paper. The Roman examples 
from the Athenian Agora can be distinguished in 
three basic typological categories: the pyramidal / 
truncated pyramidal, the conical and the discoid. 
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The first type is the most commonly attested in
historical (Classic / Roman) contexts.

Another aspect of study of the Roman 
loomweights of the Agora concerns the stamps 
and inscriptions that they bear on their surface7, 
although not always at the same spot. These 
can be single letters, abbreviations of names, 
words or various designs (geometrical or abstract 
motifs, human figures or other objects), and some
loomweights bear more than one such signs. 
Several interpretations have been suggested for 
these stamps / incisions, which will be mentioned 
below, according to typological category.

Finally, another interesting feature is 
the presence of blind holes on some of the 
loomweights. These are small, deep cavities on 
the bottom or on the side of the weight, probably 
formed with nails similar to those used for the 
drilling of the suspension holes. It has been 
suggested that these holes / cavities were made 
for the attachment of large nails to hold the 
loomweights in place during their firing, thus
facilitating the overall manufacture procedure8.

2a. Pyramidal loomweights (Fig.2)
Loomweights of the pyramidal type have four 
equal sides, a flat, truncated or domed top, and a
flat or slightly convex bottom. They usually have
one suspension hole. In rare cases (i.e. 3 out of 
an assemblage of 32 examined specimens) they 
have two suspension holes, while in one case the 
loomweight has two blind holes (cavities, pierced 
at various spots of the surface and probably 
used to adjust the weight during firing). Three
typological varieties can be distinguished within 
this category. The first includes loomweights with
four equal, almost up-right (vertical) sides, curved 
“angles”, an almost flat top and one suspension
hole. The second includes loomweights with less 
vertical sides and angular edges. The third variety 
is characterized by even more oblique sides. 
Apart from these typological sub-groups, a small 
number of loomweights with unequal sides has 
been recorded, as well as one especially tall and 
thin specimen. The fact that the shapes of the 
pyramidal loomweights are so irregular indicated 
that they were hand-made9.

In terms of size, two main categories have 
been observed, a larger category with heights 
measuring between 10 - 12 cm and an average 

Figure 2: Pyramidal loomweight MC 362 from the Athens 
Agora. Late 1st century B.C. (photograph by the author).

Figure 3: Pyramidal loomweight MC 233 from the Athens 
Agora. Late 1st century B.C. (photograph by the author).
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Figure 4: Pyramidal loomweight with metal ring (aster
Davidson and Thompson, 1943, 68, fig.30).

Figure 5: Types of conical loomweights (aster Davidson,
1952, 149, fig.23).

weight of 300 gr, and a smaller category with 
heights between 4 - 6 cm and an average weight 
of 60 gr. 

Most of the pyramidal loomweights are made of 
coarse, yellowish clay. Their surfaces are generally 
plain, without any traces of burnishing, except for 
a few cases belonging to the small variety. Few of 
them have traces of red or black slip. 

A relatively small number of loomweights 
bear stamps (concentric circles, human figures
etc.) or incised letters, either on the sides or 
on top (Fig.3). A first explanation, although not
very convincing, is that the letters represent 
numerical values - symbols10. More convincing is 
the suggestion that these letters signify different
sets of weights made by the manufacturer11, or 
the first item of each different set12. It should 
be noted that some of the incisions on the sides 
would be visible only aster a ring was attached
through the holes (Fig.4).

Parallels for the pyramidal loomweights of the 
Agora are published from the Pnyx13, Corinth14, 
Argos15, Macedonia16, Pergamus17 and Tarsus18. 

2b. Conical loomweights (Fig.5)
Conical loomweights are widely attested 
throughout Greece during the 5th century B.C. 
This type has a long tradition in the region since 
it has also been found in Middle Helladic and 
Late Helladic contexts19. Davidson distinguishes 
fourteen sub-types according to their shape20. The 
thirty Roman examples from the Agora which are 
included in this study belong to Davidson’s sub-
types IX, X, XI, XII and XIII (attested at Corinth 
between 400 and 250 B.C.). The main criterion for 
their attribution to the different sub-types is the
degree of angularity of the bevelling of the cone, 
as well as the distance of the bevelling from the 
bottom and the top of the loomweight. Ten of the 
thirty conical loomweights bear one or two blind 
holes.

Most of the loomweights in this category are 
made of reddish-yellowish or brown clay and 
have a smooth surface. Their height measures 
in average 8 cm, and their maximum diameter 
is in average between 4 - 6 cm. Their weight 
fluctuates between 120 - 300 gr for the larger
loomweights, and between 40 - 50 gr for the 
smaller ones. 

Most of the conical loomweights of the Agora 
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bear stamps more complex than those of the 
pyramidal ones. Sometimes they are double:  
some sort of inscription below the carination 
and a second one which can have various forms. 
Rectangular stamps with the abbreviations 
ΓΛΥΚ, ΣΙΝΩ, ΝΙΚΟ are very common on the 
lower part of the cone. On the upper part of the 
cone there are usually motifs such as multiple 
angles, circles, semi-circles, triangles similar to 
loomweights, birds and heads (Fig.6). In many 
cases the suspension holes have been drilled in 
a way that does not permit the visibility of the 
stamps when the weights are attached to the 
warp threads.

Several interpretations have been proposed 
for these stamps. According to one theory, the 
abbreviation ΓΛΥΚ - the commonest on conical 
loomweights - stands for the word γλύκισµα, 
suggesting that these loomweights were intended 
to be used as grave offerings, substituting actual
food offerings. However, since no loomweights
have been recorded from funerary contexts, we 
have to be cautious about this theory. Another 
interpretation suggests that these stamps should 
be conceived as the equivalent of our modern-
day “copyright” signature: perhaps they stand as 
abbreviations of female names (ΓΛΥΚ for ΓΛΥΚΕΡΑ 
- Glykera -, ΣΙΝΩ for ΣΙΝΩΠΗ - Sinope-) while the 
stamp on the upper part of the cone might have 
indicated the quality or the weight, or some other 
information about the loomweight21. Of course 
none of the above hypotheses can be proven, 
however convincing they appear (for example 
the abbreviation ΝΙΚΟ is believed to stand for 
ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΥ - Nikostratou - a male name). 

Parallels for the conical loomweights of the 
Agora are published from Corinth22 and the 
Pnyx.23.

2c. Discoid loomweights (Fig.7)
The discoid is the third type of loomweights used 
during the 5th and 4th centuries B.C., becoming 
eventually more popular in Hellenistic times. 
They were used in Roman times as well, but 
towards the end of the 1st century A.D. they 
were abandoned, along with the upright loom24. 
Twenty-one loomweights from Roman levels 
of the Athenian Agora are ascribed to this type. 
Their section is plano-convex, exept for one 
which has both surfaces flat. They all have two

Figure 6: Stamped motifs of the conical loomweights 
(drawing by the author).

Figure 7: Discoid loomweight from the Athens Agora, 
second quarter of the 1st century B.C. (photograph by 
the author).

Figure 8: Small knob at the center of the curved surface 
of a discoid loomweight (drawing by the author).
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suspension holes near the circumference. Their 
clay is highly variable.  Stamps and sealings are 
not so common on this type of loomweights. 
Only three among them bear letters. One of 
them has a small knob at the center of its curved 
surface (Fig.8). In terms of their size, the discoid 
loomweights have diameters of 8,9 - 10 cm and 
thickness of 2,5 cm in average. Parallels for this 
type of loomweight are also published from the 
Pnyx25 and from Corinth26.

3. Conclusions
The on-going study of the Roman loomweights 
of the Athenian Agora provides us with empirical 
data which can assist towards the exploration of 
more complex research issues, such as the scale 
and organization of textile. On the other hand, 
the stamps on the loomweights offer a unique
chance to explore the social dimension of textile 
works and workers. Finally, aster recent advances
in experimental archaeology27, we should not 
underestimate the potential of loomweights for 
the analysis of technological aspects of the textile 
production. It is now possible to infer the general 
categories and qualities of the fabrics produced, 
therefore we can hope to “see” through the 
loomweights the Roman textiles themselves.
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Η κατασκευή των 
υφασµάτων στην 
Αττική της κλασικής 
περιόδου.

Σύντοµη παρουσίαση 
διδακτορικής διατριβής 
(2013, Σορβόννη - Χαϊδελβέργη)

Στέλλα Σπαντιδάκη

Την τελευταία δεκαετία, τα αρχαιολογικά 
υφάσµατα, από έναν «άγνωστο» της ευρωπαϊκής 
αρχαιολογίας, έχουν µετατραπεί σε έναν από 
τους κλάδους που πολιορκούν το ενδιαφέρον 
των µελετητών. Η δηµιουργία κέντρων µελέτης 
όπως το Centre for Textile Research (CTR) του 
Πανεπιστηµίου της Κοπεγχάγης και, στον ελληνικό 
χώρο, το Κέντρου Έρευνας και Συντήρησης 
Αρχαιολογικού Υφάσµατος (ARTEXT), και 
διεθνών ερευνητικών προγραµµάτων, όπως 
το πανευρωπαϊκό πρόγραµµα Clothing and 
Identities - New Perspectives on Textiles in the 
Roman Empire DressID, δείχνει τον δυναµισµό 
που κυριαρχεί στον τοµέα αυτόν τα τελευταία 
χρόνια. Μέχρι τις αρχές της τελευταίας δεκαετίας 
και εκτός από τις ανακαλύψεις ορισµένων 
υφασµάτων στα µέσα του 20ου αιώνα, όπως 
λόγου χάρη του υφάσµατος της Ελευσίνας1, 
η κυρίαρχη άποψη ήταν ότι στην Ελλάδα δεν 
ανακαλύπτονται υφάσµατα λόγω του κλίµατος 
που δεν βοηθάει στην διατήρησή τους. Ώστόσο, 
η εικόνα αυτή έχει αλλάξει, από τη στιγµή που 
άρχισαν να εντοπίζονται όλο και περισσότερα 
υφάσµατα, αρχικά µε τις ανασκαφές για την 
κατασκευή του Αττικού Μετρό. Σπαράγµατα τις 
περισσότερες φορές πολύ µικρών διαστάσεων, 
διατηρούνται στην πλειονότητά τους σε 
ορυκτοποιηµένη µορφή εξαιτίας της επαφής τους 
µε µεταλλικά αντικείµενα2. Τα ορυκτοποιηµένα 
υφάσµατα µπορούν πλέον να µελετηθούν µε µια 
νέα µέθοδο που αναπτύχθηκε στα Εργαστήρια 
του Μουσείου του Λούβρου και συνδυάζει το 
οπτικό µε το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης. 
Σήµερα υπαρχει ένα corpus 26 υφασµάτων που 
προέρχονται από την Αττική και χρονολογούνται 
στην κλασική εποχή.

Στόχος της διδακτορικής µου διατριβής 
ήταν να µελετήσω όλες τις υπάρχουσες πηγές 
για τα υφάσµατα στην κλασική περίοδο, τόσο 
µεµονωµένες, όσο και σε συνδυασµό µεταξύ 
τους και κατ’αυτόν τον τρόπο να διαµορφώσω 
µία καινούργια ολοκληρωµένη εικόνα για 
την κατασκευή των υφασµάτων κατά την 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Οι πηγές που 
έχουµε στη διάθεσή µας αποτελούνται από τα 
κείµενα και τις επιγραφές, την εικονογραφία 
(αγγειογραφίας και γλυπτικής) και τα εργαλεία 
γνεσίµατος και υφαντικής. Σ’αυτές προστίθεται 
το corpus 26 αττικών κλασσικών υφασµάτων, τα 
οποία, αν και τα περισσότερα σε ορυκτοποιηµένη 

PhD Honorary Research Associate,  
UCL Institute of Archaeology

Κέντρο Έρευνας και Συντήρησης 
Αρχαιολογικού Υφάσµατος (ARTEXT)
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κατάσταση, µπορούν να µας προσφέρουν 
αµέτρητες πληροφορίες για την τεχνογνωσία των 
ανθρώπων που τα κατασκεύασαν και για την 
κοινωνία γενικότερα3. 

Η κατασκευή υφασµάτων είναι µια 
δραστηριότητα που απαιτεί τον συνδυασµό µιας 
µεγάλης τεχνικής επιδεξιότητας και µιας έντονης 
νοητικής διεργασίας, χαρακτηριστικό που κάνει 
τη µελέτη της ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα. Ως 
µέλος του Κέντρου Έρευνας και Συντήρησης 
Αρχαιολογικού Υφάσµατος (ARTEXT) είχα την 
τύχη να παρακολουθήσω από κοντά πολυάριθµες 
µελέτες και να συµµετάσχω προσωπικά στη µελέτη 
των πιο πρόσφατων ευρηµάτων. Χρησιµοποίησα 
διεπιστηµονική µεθοδολογία συνδυάζοντας 
πληροφορίες από τους τοµείς της αρχαιολογίας, 
της βιολογίας, της ιστορίας της τέχνης και της 
αρχαίας φιλολογίας. Οι δύο βασικοί τοµείς της 
έρευνάς µου είναι από τη µία οι τεχνικές µέθοδοι 
κατασκευής και από την άλλη η οργάνωση της 
παραγωγής.

Κατά την κλασική περίοδο δύο πόλοι υπήρχαν 
όσον αφορά στην κατασκευή υφασµάτων, ο οίκος 
και τα εργαστήρια. Στον οίκο κατασκευάζονταν 
ενδύµατα και υφάσµατα οικιακής χρήσεως από τις 
γυναίκες του σπιτιού, ελεύθερες και µη, οι οποίες 
ήταν υπεύθυνες για όλα τα στάδια της κατασκευής 
από την αρχή ώς το τέλος. Η ενασχόληση µε τα 
υφάσµατα ήταν απολύτως συνδεδεµένη µε το 
γυναικείο φύλο και αποτελούσε ικανότητα που 
όλες οι γυναίκες όφειλαν να έχουν και στην οποία 
µυούνταν από τρυφερή ηλικία. 

Παράλληλα, τα υφάσµατα αποτελούσαν 
σηµαντική βιοτεχνική δραστηριότητα που 
λάµβανε χώρα εκτός του οίκου σε καθορισµένους 
χώρους εργαστηριακού τύπου. Η οργάνωση 

Εικόνα 1: Αρχική παρυφή του υφάσµατος από τα Καλύβια Αττικής. ∆ιακρίνονται οι πρώτες επτά κλωστές του υφαδιού 
βαµµένες µε πορφύρα. © ARTEXT.

Εικόνα 2: Λεπτοµέρεια του υφάσµατος 2 από το Κορωπί 
στο στερεοσκόπιο. ∆ιακρίνονται ίχνη µαύρης χρωστικής 
ουσίας στην επιφάνεια των κλωστών του υφάσµατος. 
© ARTEXT.

Εικόνα 3: Λεπτοµέρεια του υφάσµατος 2 από το Κορωπί 
στο στερεοσκόπιο. ∆ιακρίνονται ίχνη κόκκινης χρωστικής 
ουσίας στην επιφάνεια των κλωστών του υφάσµατος. 
© ARTEXT.
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της παραγωγής δεν µας είναι απολύτως σαφής, 
διαθέτουµε όµως πληροφορίες από γραπτές πηγές 
και αρχαιολογικά δεδοµένα που µας υποδεικνύουν 
την ύπαρξη εργαστηρίων σε πολλά σηµεία των 
Αθηνών και της πέριξ περιοχής4. Εκεί εργάζονταν 
κυρίως άντρες, ελεύθεροι και δούλοι, αλλά και 
απελεύθερες γυναίκες που αναφέρονται στις 
γραπτές πηγές ως ταλασιουργοί. Στα κείµενα και 
τις επιγραφές συναντούµε πολλούς διαφορετικούς 
όρους που υποδηλώνουν δραστηριότητες σχετικές 
µε την κατασκευή και την πώληση υφασµάτων, 
καθώς και χώρους εργαστηρίων και υπονοούν 
ενός είδους «εξειδίκευση», ειδικά των ανδρών, σε 
συγκεκριµένα στάδια της παραγωγής καθώς και 
της πώλησης των προϊόντων5.

Τα υφάσµατα που έχουν βρεθεί µέχρι σήµερα 
προέρχονται αποκλειστικά από ταφικό περιβάλλον, 
δεν είναι δηλαδή αντιπροσωπευτικά όλης της 
παραγωγής, αλλά αποτελούν συγκεκριµένο και 
σαφές σύνολο. Τα χαρακτηριστικά τους µαρτυρούν 
τις προδιαγραφές των ταφικών υφασµάτων της 
εποχής, οι οποίες ήταν αρκετά συγκεκριµένες 
και καθορισµένες δια νόµων. Γι’ αυτόν το λόγο 
παρατηρούµε µεγάλη οµοιοµορφία στα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως πρώτες ύλες, τεχνική 
ύφανσης κτλ.

Τόσο η εικονογραφία, όσο και οι γραπτές 
πηγές υπαινίσσονται την ύπαρξη και χρήση µιας 
ευρύτατης ποικιλίας υφαντουργικών προϊόντων, 
τόσο όσον αφορά στα χρώµατα και τη διακόσµηση, 
όσο και στα µεγέθη και τις τεχνικές κατασκευής 
τους. Ως πρώτες ύλες χρησιµοποιούνταν, ως επί 
το πλείστον, το µαλλί και το λινάρι, στις οποίες 
προστίθενται και τα εξωτικά κάνναβις και βαµβάκι, 
και πιθανότατα το άγριο µετάξι, αν και το τελευταίο 
δεν έχει ακόµα επιβεβαιωθεί ανασκαφικώς. Όσον 
αφορά στα χρώµατα των υφασµάτων, οι γραπτές 
πηγές µιλούν για πληθώρα χρωστικών ουσιών, 
φυτικών και ζωϊκών, εκ των οποίων η µόνη που 
έχει ταυτιστεί στα υφάσµατα της Αττικής είναι η 
πορφύρα. Τέσσερα υφάσµατα (ένα από τα Καλύβια 
και το Μαρούσι και δύο από τον Κεραµεικό) 
διατηρούν διαφορετικές χροιές του πορφυρού 
χρώµατος, της πιο ακριβής χρωστικής ουσίας 
της αρχαιότητας, παραγόµενης από τρία είδη 
θαλασσίων κοχυλιών (εικ. 1). Εκτός όµως από το 
κλασσικό τρόπο βαφής, κατά τον οποίο είτε οι ίνες, 
είτε οι κλωστές, είτε το έτοιµο ύφασµα εµβαπτιζόταν 
σε ένα διάλυµα βαφής, ένα ύφασµα από το Κορωπί 
διατηρεί ίχνη ζωγραφικών σχεδίων µε µαύρο και 

κόκκινο χρώµα (εικ. 2 και 3). Οι Έλληνες γνώριζαν 
και την τεχνική της εγκαυστικής σε ύφασµα, 
όπως φαίνεται από δείγµατα του 5ου και του 4ου 
αιώνα π.Χ. που ανακαλύφθηκαν στην ελληνική 
παρευξείνια αποικία Παντικάπαιον (σήµερα Kertch) 
και παρουσιάζουν ζωφόρους διακοσµηµένες µε 
σκηνές της ελληνικής µυθολογίας µε τα ονόµατα 
των θεών και ηρώων γραµµένα στα ελληνικά6.

Οι βασικές τεχνικές κατασκευής υφασµάτων στην 
ελληνική αρχαιότητα είναι το γνέσιµο µε αδράχτι, 
όσον αφορά στην διαµόρφωση της κλωστής και 
ο κάθετος αργαλειός µε βάρη, όσον αφορά στην 
καθ’αυτό κατασκευή του υφάσµατος αρχαιολογικός 
µάρτυρας του κάθετου αργαλειού είναι οι 
πολυάριθµες αγνύθες που βρίσκονται σχεδόν σε 
κάθε ανασκαφή. Όλα ανεξαιρέτως τα ευρήµατα 
αρχαίων υφασµάτων που έχουν κατασκευαστεί 
στον αργαλειό αυτόν παρουσιάζουν την ίδια 
διαπλοκή, τη λεγόµενη απλή ύφανση, µε ορισµένες 
παραλλαγές. Έτσι, είτε ο αριθµός των στηµονιών 
και των υφαδιών ανά τετραγωνικό εκατοστό είναι 
ο ίδιος, είτε τα υφάδια υπερτερούν σε βαθµό που 
µπορεί και να καλύπτουν εντελώς τις κλωστές 
του στηµονιού. Η µελέτη τόσο της εικονογραφίας, 
όσο και των ίδιων των υφασµάτων έδειξε ότι 
κατά την κλασική εποχή πρέπει να υπήρχαν δύο 
τύποι κάθετου αργαλειού, ο ένας πολύ πλατύς για 
την κατασκευή υφασµάτων µεγάλου µεγέθους 
και ο άλλος πιο στενός, ειδικά για την κατασκευή 
υφασµάτων από πολύ λεπτές κλωστές, µικρότερου 
µεγέθους7. Εκτός όµως από την κλασική αυτή 
τεχνική, υπήχαν και άλλες για µικρότερα 
υφάσµατα. Μία είναι το sprang, είδος πλέξης µε 
χαρακτηριστικό τη µία κατεύθυνση κλωστών, 
που χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο για την 
κατασκευή κεφαλόδεσµων, όπως οι κεκρύφαλοι, 
γνωστοί από την εικονογραφία8. Ώς τώρα 
γνωρίζαµε την τεχνική από κατάλοιπα υφασµάτων 
της βόρειας Ευρώπης και στην Ελλάδα από 
απεικονίσεις του ειδικού αργαλειού της τεχνικής 
αυτής στην κλασική αγγειογραφία. Ένα όµως 
σπάραγµα υφάσµατος από τάφο του 5ου αιώνα π.Χ 
από τον Κεραµεικό φαίνεται να έχει κατασκευαστεί 
µε την τεχνική αυτή και αποτελεί το πρώτο δείγµα 
της στον ελληνικό χώρο9. Μία άλλη τεχνική είναι 
η ύφανση «µε καρτέλες». Πρόκειται για ένα είδος 
αργαλειού πολύ µικρών διαστάσεων, κυρίως για 
κατασκευή ταινιών. Η τεχνική αυτή χρησιµοποιείται 
είτε αυτόνοµα, είτε σε συνδυασµό µε τον κάθετο 
αργαλειό µε βάρη, οι δε ταινίες επιρράπτονται 
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συχνά σε διάφορα µέρη των ενδυµάτων. ∆εν έχει 
βρεθεί ώς τώρα ύφασµα κατασκευασµένο µε την 
τεχνική αυτή στην Ελλάδα, πολυάριθµες όµως 
ταινίες που απεικονίζονται σε υφάσµατα στην 
αγγειογραφία και την γλυπτική και παρουσιάζουν 
κυρίως γεωµετρικά µοτίβα θα µπορούσαν να έχουν 
κάλλιστα κατασκευαστεί µε την µέθοδο αυτή10. Ένας 
µελανόµορφος πίνακας από την Ακρόπολη δείχνει 
µια σκηνή εργαστηρίου µε µια µορφή που πιθανόν 
εργάζεται σε έναν αργαλειό  «µε καρτέλες»11. 
Τέλος, κατανοήθηκε η τεχνική κατασκευής ενός 
πολύ γνωστού τύπου υφάσµατος από την κλασική 
αγγειογραφία και την γλυπτική, των «κατσαρών» 
υφασµάτων γνωστών ως «crepe»12. Τα υφάσµατα 
αυτά κατασκευάζονταν µε τη χρήση κλωστών µε 
πολύ έντονη στρέψη, που είχαν σπειροειδή όψη 
και δηµιουργούσαν στο τελειωµένο ύφασµα την 
χαρακτηριστική αυτή εµφάνιση. Ανάµεσα στα 
υφάσµατα της κλασικής εποχής αναγνωρίστηκαν 
ορισµένα µε κλωστές ιδιαίτερα υψηλής στρέψης, 
όπως λόγου χάρη σε δείγµατα από το Κορωπί και 

τον Μαραθώνα Αττικής, που θα δηµιουργούσαν 
αυτήν την κατσαρή όψη που παρατηρούµε στην 
εικονογραφία (εικ. 4).

Η µελέτη των νηµατουργικών και υφαντικών 
εργαλείων από πέντε διαφορετικούς 
αρχαιολογικούς χώρους της Αττικής έδειξε ότι 
ο µεγαλύτερος αριθµός των σφονδυλιών ήταν 
αµφικωνικά µικρού µεγέθους και βάρους και η 
πλειονότητα των αγνύθων πυραµιδοειδείς και 
επίσης πολύ µικρού µεγέθους και βάρους (εικ. 5). 
Το γεγονός αυτό υποδεικνύει µεγάλη προτίµηση 
σε υφάσµατα κατασκευασµένα από πολύ λεπτές 
κλωστές. Η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται από την 
ανακάλυψη ορισµένων εξαιρετικά λεπτών λινών 
υφασµάτων µε διάµετρο κλωστής λεπτότερης 
από µια τρίχα ανθρώπινου µαλλιού, όπως επί 
παραδείγµατι ενός υφάσµατος από τα Καλύβια 
Αττικής, όπου το υφάδι έχει διάµετρο µικρότερη 
των 50µ. Μια τέτοιου είδους προτίµηση των 
Αθηναίων της κλασικής εποχής σε πολύ λεπτά 
και διαφανή υφάσµατα διακρίνεται τόσο µέσω της 

Εικόνα 4: Λεπτοµέρεια του υφάσµατος 3 από το Κορωπί στο στερεοσκόπιο. Παρατηρούµε την έντονη στρέψη των κλωστών. 
© ARTEXT.
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εικονογραφίας όσο και µέσω των αναφορών στα 
λεγόµενα «ἀµοργινά» ενδύµατα που γνωρίζουµε 
ότι άφηναν να διαφαίνεται το γυναικείο σώµα13. 
Η µελέτη των πηγών έδειξε ότι τα υφάσµατα αυτά 
πρέπει να ήταν κατασκευασµένα από πολύ καλής 
ποιότητας λινάρι, προσεκτικά επεξεργασµένο 
και δουλεµένο µε ελαιόλαδο που επιτείνει την 
λαµπρότητα αλλά και τη διαφάνειά του. Για να 
κατασκευαστούν όµως κλωστές τέτοιας λεπτότητας, 
που όµοιές τους έχουν ως τώρα διαπιστωθεί µόνον 
στα βασιλικά υφάσµατα της Αιγύπτου, απαιτούταν 
µεγάλη δεξιοτεχνία και ειδική επεξεργασία 
στην προετοιµασία της ίνας. Στην Αίγυπτο 
χρησιµοποιούσαν  για την κατασκευή τέτοιων 
κλωστών µια συγκεκριµένη τεχνική, το splicing, 
όπου οι ίνες ενώνονταν µεταξύ τους χωρίς τη 
βοήθεια αδραχτιού. Στον ίδιο τάφο του 5ου αιώνα 
π.Χ. στον Κεραµεικό, βρέθηκε αραχνοΰφαντο λινό 
ύφασµα στο οποίο αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά 
η τεχνική αυτή14. Το γεγονός ότι η στρέψη των 
κλωστών του υφάσµατος του Κεραµεικού είναι 
z, όπως στα περισσότερα ελληνικά υφάσµατα, 
και όχι s, όπως στα αιγυπτιακά, µας επιτρέπει να 

πιθανολογήσουµε την κατασκευή του υφάσµατος 
αυτού, αν όχι στον ελληνικό χώρο, τουλάχιστον από 
Έλληνες τεχνίτες.

Η εικόνα που δηµιουργείται από τη µελέτη 
του συνόλου των πηγών µάς δείχνει ότι κατά 
την κλασική περίοδο η όψη των υφασµάτων 
δεν καθοριζόταν τόσο από την διαπλοκή των 
υφασµάτων, όπως επί παραδείγµατι σε άλλες 
περιοχές της Ευρώπης, αλλά πολύ περισσότερο από 
τις τεχνικές κοσµητικής των υφασµάτων. Αυτές 
περιλαµβάνουν όλες τις τεχνικές διακόσµησης 
που λάµβαναν χώρα σε διαφορετικά στάδια της 
κατασκευής και είχαν ως στόχο τη δηµιουργία 
κάθε φορά ιδιαίτερων και µοναδικών υφασµάτων, 
όπως λόγου χάρην τον χρωµατισµό, τεχνικές 
όπως το κέντηµα, την υφαντοποικιλτική και τη 
διακόσµηση µε συµπληρωµατικό υφάδι. Έτσι, 
χρησιµοποιώντας την ίδια πάντα διαπλοκή, την 
απλή ύφανση, οι αρχαίοι Έλληνες ήταν σε θέση να 
επιλέγουν κάθε φορά συγκεκριµένες τεχνικές για 
να δηµιουργήσουν το επιθυµητό αποτέλεσµα.

Τέλος, η παρούσα εργασία δείχνει ότι οι Έλληνες 
της κλασικής περιόδου είχαν κληρονοµήσει µια 

Εικόνα 5: Πυραµιδοειδής αγνύθα µε αρ. ευρ. PN W60 από την Πνύκα. © Σ. Σπαντιδάκη.
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µακροχρόνια παράδοση ως προς την κατασκευή 
υφασµάτων και είχαν αποκτήσει ένα υψηλό 
επίπεδο τεχνογνωσίας και δεξιοτεχνίας που τους 
επέτρεπε να δηµιουργούν µοναδικά υφάσµατα 
µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους και τεχνικές. 
Ήταν σε θέση να επιλέγουν ανάµεσα σε πρώτες 
ύλες, τεχνικές ύφανσης και διακόσµησης και 
να τις συνδυάζουν έτσι ώστε να επιτυγχάνουν 
το επιθυµητό αποτέλεσµα. ∆ιακριτικές αλλαγές, 
όπως ο βαθµός στρέψης των κλωστών, η επιλογή 
διακοσµητικής τεχνικής, του χρώµατος ή της 
πυκνότητας της ύφανσης και του πάχους των 
κλωστών συνέβαλαν στην τελική εµφάνιση 
των υφασµάτων και τους έδιναν έναν διακριτό 
χαρακτήρα. Παράλληλα, η υφαντική δραστηριότητα 
αποτελούσε έναν από τους σηµαντικότερους 
οικονοµικούς τοµείς της κλασικής Αττικής και η 
µελέτη της οργάνωσης της παραγωγής προσφέρει 
αµέτρητες πληροφορίες για την ίδια τη δοµή της 
κοινωνίας αυτής.
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Σοφία Βακιρτζή

Ανιχνεύοντας τις τεχνικές της
προϊστορικής νηµατουργίας:
αρχαιολογική µαρτυρία, εθνογραφία,  
και πειραµατική εφαρµογή

Εισαγωγή 
Το ύφασµα1 είναι ένα αγαθό που συνδέεται µε 
µία από τις τρεις βασικές ανάγκες του ανθρώπου, 
τροφή, ένδυση και καταφύγιο2, και γι’αυτό 
η δηµιουργία υφάσµατος είναι µία από τις 
πρωϊµότερες πολιτισµικές κατακτήσεις. Ωστόσο 
η τέχνη της υφαντουργίας και οι συναφείς µε 
αυτήν βιοτεχνίες, όπως είναι η νηµατουργία, 
αποτελούν ένα από τα πιο ολισθηρά πεδία της 
αρχαιογνωσίας. Το αντικείµενο του ενδιαφέροντος, 
το αρχαίο ύφασµα και τα δοµικά του στοιχεία, τα 
νήµατα, καθώς είναι φτιαγµένα από οργανικά 
υλικά, δεν επιβιώνουν στο πέρας το αιώνων παρά 
µόνον σε ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες. 
Ειδικά από την περιοχή του ελλαδικού χώρου, τα 
υλικά κατάλοιπα των αρχαίων υφασµάτων είναι 
πενιχρά σε σχέση µε τον τεράστιο όγκο των άλλων, 
παντοειδών αρχαιολογικών ευρηµάτων.  Τυχαίνει, 
δηλαδή, στην περίπτωση της προϊστορικής 
νηµατουργίας, από τα τέσσερα βασικά στοιχεία που 
κατά τον ορισµό του  Lemonnier χαρακτηρίζουν 
κάθε τεχνική διαδικασία (πρώτη ύλη, εργαλείο, 
ενέργεια και τεχνογνωσία3) να µην µπορούµε να 
προσεγγίσουµε αρχαιολογικώς ούτε την ενέργεια, 
ούτε την τεχνογνωσία αλλά ούτε και την πρώτη 
ύλη κατά κανόνα. 

Αντιθέτως, τα εργαλεία της νηµατουργίας και 
της υφαντουργίας επιβιώνουν µε µεγαλύτερη 
συχνότητα από τα προϊόντα4. Συνεπώς, η 
αρχαιολογική έρευνα που επικεντρώνεται 
στην µελέτη αυτού του τοµέα της προϊστορικής 
ζωής στηρίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό στα 
υλικά κατάλοιπα του εργαλειακού εξοπλισµού 
και σε πολύ µικρότερο βαθµό στα ίδια τα 
προϊστορικά υφάσµατα και νήµατα, τα οποία 
αποκρυσταλλώνουν την αισθητική, την 

Υποψήφια ∆ιδάκτωρ, 
Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 
Πανεπιστήµιο Κρήτης
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ιδεολογία αλλά φυσικά και την τεχνογνωσία των 
προϊστορικών κοινωνιών.

Η αποσπασµατικότητα της πληροφορίας για το 
προϊστορικό ύφασµα  έχει συντελέσει ούτως ώστε 
η έρευνα να έχει συνήθως τρεις µεθοδολογικές 
προσεγγίσεις: 
α) µέσα από την αρχαιολογία 
β) µέσα από την εθνογραφία και 
γ) µέσα από την πειραµατική εφαρµογή. 
Και οι τρεις αυτές προσεγγίσεις συµβάλλουν 
µε τα ιδιαίτερα πορίσµατά τους στη σταδιακή 
συµπλήρωση των γνώσεών µας για την 
προϊστορική νηµατουργία. Η αρχαιολογική 
προσέγγιση εστιάζει στα αρχαιολογικά κατάλοιπα 
και τα εξετάζει υπό διάφορα πρίσµατα, ανάλογα 
µε το αν πρόκειται για εργαλεία5, για σπάνια 
κατάλοιπα υφασµάτων ή νηµάτων6, ή για 
άλλου είδους τεκµήρια, όπως για παράδειγµα 
το περιεχόµενο των πινακίδων της Γραµµικής 
Β’ που αφορά την παραγωγή και τη διακίνηση 
υφασµάτων στο µυκηναϊκό κόσµο7. Η εθνογραφική 
προσέγγιση αξιοποιεί την καταγραφή δεδοµένων 
από σύγχρονες αρχαϊκές κοινωνίες8 οι οποίες 
εξακολουθούν να εφαρµόζουν τεχνολογίες προ-
βιοµηχανικού επιπέδου9. Τέλος, µε την πειραµατική 
µέθοδο επιχειρείται η εφαρµογή παραδοσιακών 
τεχνικών, όπως είναι το γνέσιµο µαλλιού ή λιναριού 
µε αδράχτι και σφονδύλι, έτσι ώστε να ελεγχθούν 
υποθέσεις για την πρϊστορική τεχνολογία10. Στο 
κείµενο αυτό θα παρουσιαστεί το πλαίσιο µέσα στο 
οποίο οι τρεις αυτές µεθοδολογικές προσεγγίσεις 
έχουν βρει εφαρµογή σε ό,τι αφορά την έρευνα 
για τη νηµατουργία της Εποχής του Χαλκού στην  
περιοχή του Αιγαίου.

α) Αρχαιολογική µαρτυρία 
Οι αρχαιολογικές µαρτυρίες για την προϊστορική 
νηµατουργία στον ελλαδικό χώρο ανήκουν σε 
δύο γενικές κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία 
έχουµε τα κατάλοιπα του εργαλειακού εξοπλισµού, 
που στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι τα 
σφονδύλια των αδραχτιών µε τα οποία γνέθονταν 
το νήµα. Σπανιότερα επιβιώνει το ίδιο το αδράχτι, 
και αυτό µόνο όταν είναι κατασκευασµένο 
από κάποιο υλικό ανθεκτικό, όπως είναι το 
ελεφαντόδοντο11. Το γεγονός ότι έχουµε από τον 
ελλαδικό χώρο ελάχιστα σωζόµενα αδράχτια από 
την προϊστορική περίοδο αποδεικνύει ακριβώς ότι 
κατά κανόνα θα κατασκευάζονταν από οργανικό 
υλικό, κατά πάσα πιθανότητα από ξύλο. Μέσα 

στον εργαλειακό εξοπλισµό της νηµατουργίας 
εντάσσονται και οι “διµιτείς”, γνωστοί και ως 
“spinning bowls”, σκεύη που έχουν ερµηνευτεί 
ως δοχεία για την συγκράτηση πρώτης ύλης ή 
κουβαριών για τη δηµιουργία δίκλωνης κλωστής. 
Η δεύτερη γενική κατηγορία περιλαµβάνει τα ίδια 
τα νήµατα που, αν και ελάχιστα στην περιοχή του 
Αιγαίου, αποτελούν την άµεση µαρτυρία για το 
αποτέλεσµα των τεχνικών και των υλικών που 
έχουν επιστρατευθεί στην παραγωγή. Συνήθως 
τα προϊστορικά νήµατα επιβιώνουν ως τµήµατα 
υφασµάτων σε µορφές αλλοιωµένες, λόγω 
χηµικών διαδικασιών που έχουν κατά ειρωνικό 
τρόπο συµβάλλει στη διατήρησή τους12: είτε 
απανθρακωµένα, είτε ορυκτοποιηµένα, τα νήµατα 
διατηρούν σε κάποιο βαθµό τη µορφή και τη δοµή 
τους. Επίσης συχνά βρίσκονται αποτυπώµατα 
νηµάτων, αλλά συνηθέστερα υφασµάτων, σε πηλό, 
που µπορούν να εξεταστούν και να δώσουν κάποιες 
πληροφορίες για το αυθεντικό τέχνεργο13. Όπως 
ήδη αναφέρθηκε, η δυσαναλογία πλήθους ανάµεσα 
στις µαρτυρίες της πρώτης κατηγορίας και σε 
εκείνες της δεύτερης, είναι µία δεδοµένη συνθήκη 
της έρευνας για το προϊστορικό ύφασµα και νήµα 
στην Ελλάδα.

Η παρουσία των σφονδυλιών στις ανασκαφές, 
βεβαιώνει  τη χρήση του αδραχτιού µε σφονδύλι 
ως µία συνήθη τεχνική για τη νηµατουργία. Η 
τεχνολογική αυτή παράδοση τεκµηριώνεται ήδη 
από τη Νεολιθική Εποχή14, και συνεχίστηκε µέχρι 
και τον προηγούµενο αιώνα.  Το αδράχτι είναι 
ένα εργαλείο µε εξαιρετική διαχρονία.  Ο τρόπος 
της λειτουργίας του και οι ποικίλες τεχνικές 
του χειρισµού του µας είναι γνωστά χάρη στην 
εθνογραφία15. Κατά ανολογία των εθνογραφικών 
καταγραφών, και σύµφωνα µε τις αρχές  της 
εθνοαρχαιολογίας16, είναι δυνατόν να προταθούν 
υποθέσεις για τις αντίστοιχες προϊστορικές 
πρακτικές, παρά το γεγονός ότι από την περίοδο 
αυτή δε σώζονται, τουλάχιστον όχι στον ελλαδικό 
χώρο, εικονογραφικές µαρτυρίες του χειρισµού του 
εργαλείου. 

Τα σφονδύλια είναι δείκτες πολιτισµικοί και 
τεχνολογικοί, και έχουν δυνατότητες αντίστοιχης 
ανάλυσης και ερµηνείας. Η τυπολογική τους 
ανάλυση, κατά την παραδοσιακή αρχαιολογική 
µέθοδο, επιτρέπει καταρχήν τη µορφολογική τους 
σύγκριση ως βάση για περαιτέρω ερευνητικά 
ζητήµατα. Η τυπολογική ταξινόµηση στα υλικά 
κατάλοιπα του παρελθόντος επιτρέπει, κατά 
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κανόνα, την «χωροθέτηση» των αντικειµένων 
πάνω στους άξονες του χώρου και του χρόνου17, 
µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τις τυπολογίες της 
κεραµικής18. Όµως τέτοιου είδους συσχετισµοί 
είναι λιγότερο προφανείς στην περίπτωση 
των σφονδυλιών, διότι όλοι οι τύποι τους 
ανακυκλώνονται σε όλες τις προϊστορικές και 
ιστορικές περιόδους, και παρουσιάζονται λίγο-
πολύ σε κάθε γεωγραφική θέση στην οποία 
πιστοποιείται η χρήση του αδραχτιού. Παρ’όλ’αυτά, 
λεπτές αποχρώσεις τυπολογικής διαφοροποίησης 
καταγράφονται και στην κατηγορία των 
σφονδυλιών19, και η σύγκριση της τυπολογικής 
σύστασης των διαφόρων συνόλων οδηγεί σε 
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα. Η σύγκριση της 
τυπολογίας των σφονδυλιών, κατά τη συνήθη 
αρχαιολογική µεθοδολογία, µπορεί να αναχθεί σε 
σύγκριση ευρύτερων πολιτισµικών µορφωµάτων20. 
Επιπλέον, η πρόσφατη πρόοδος στον τοµέα της 
µελέτης των λειτουργικών χαρακτηριστικών 
των σφονδυλιών, και η αντιµετώπισή τους ως 
φορέων τεχνολογικής πληροφορίας, ενδέχεται να 
επιτρέψει περαιτέρω αξιοποίηση της τυπολογικής 
κατηγοριοποίησης. Για παράδειγµα, έχει ήδη 
επισηµανθεί η σχέση ανάµεσα στο σχήµα του 
σφονδυλιού και την λειτουργική του απόδοση21, 
ενώ ακόµη και οι πιο πρώιµες απόπειρες 
διερεύνησης της λειτουργίας των σφονδυλιών, 
ενσωµατώνουν στην προβληµατική τους την 
τυπολογική διαφοροποίηση22.

Το θέµα αυτό µας φέρνει οµαλά στην 
παρουσίαση της λειτουργικής ανάλυσης του 
υλικού. Όπως ήδη αναφέρθηκε, µόλις πρόσφατα 
άρχισαν να παρουσιάζονται µελέτες που 
αποκλίνουν από την µονοδιάστατη τυπολογική 
ταξινόµηση, και διαπραγµατεύονται ειδικά την 
τεχνολογική πληροφορία που τα αντικείµενα αυτά 
ενσωµατώνουν.  Η πληροφορία αυτή έγκειται στα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά του σφονδυλιού που 
είναι το βάρος και η διάµετρος23, δευτερευόντως και 
το ύψος, συνιστώσες της πιο γενικής έννοιας του 
µεγέθους. Η µεθοδολογίας της νέας προσέγγισης 
έχει στη βάση της τη µετρολογική ανάλυση των 
τιµών των διαστάσεων και του βάρους, µε απώτερο 
σκοπό την εκτίµηση της λειτουργικής δυνατότητας 
του σφονδυλιού. Η καταγραφή των τιµών αυτών 
αποσκοπεί, ουσιαστικά, σε µία άλλου είδους 
ταξινόµηση των αντικειµένων, την ταξινόµηση 
των µεγεθών και την διάγνωση τάξεων µεγεθών 
των σφονδυλιών, ή, θα µπορούσε να πεις κανείς, 

σε µία λειτουργική τυπολογία24. Με δεδοµένη τη 
σχέση µεταξύ α) µεγέθους του σφονδυλιού β) 
πρώτης ύλης (φυτικών ή ζωϊκών ινών, περισσότερο 
ή λιγότερο επεξεργασµένων πριν από το γνέσιµο) 
και γ) τελικού προϊόντος (νήµατος), η λειτουργική 
ανάλυση µπορεί να στοιχειοθετήσει µία γενική 
εκτίµηση για το βαθµό διαφοροποίησης της 
νηµατουργικής παραγωγής. 

Τέλος, η ανάλυση των σφονδυλιών µπορεί να 
επεκταθεί και στην εξέταση των “χωροταξικών” 
σχέσεών τους, δηλαδή στην µελέτη της διασποράς 
τους. Βασισµένη στη θεωρία της αρχαιολογικής 
χωρικής ανάλυσης25, η εξέταση της διασποράς 
και της πυκνότητας των καταλοίπων του 
νηµατουργικού εξοπλισµού ανά µονάδα χώρου, 
µπορεί να οδηγήσει σε συµπεράσµατα για την 
οργάνωση της παραγωγής. Συχνά λαµβάνονται 
υπόψιν και σχετικά συνευρήµατα. Για παράδειγµα, 
η συγκέντρωση συγκριτικά µεγάλου αριθµού 
σφονδυλιών σε ορισµένους χώρους της Οικίας 
Α στον προϊστορικό οικισµό της Αγία Ειρήνη της 
Τζιας, σε συνδυασµό µε µεγάλο πλήθος αγνύθων 
αργαλειού που βρέθηκαν στα ίδια δωµάτια, µας 
επιτρέπουν να συµπεράνουµε µία εργαστηριακή 
εγκατάσταση υφαντουργίας στους χώρους αυτούς26.

Ειδικές µελέτες, αφιερωµένες στον υφαντουργικό 
και νηµατουργικό εξοπλισµό και τις αντίστοιχες 
τεχνολογίες στην προϊστορική Ελλάδα έχουν ως 
τώρα δηµοσιευθεί λίγες: πρωτοποριακή υπήρξε 
η διδακτορική διατριβή της Carington Smith27, 
αν και αδηµοσίευτη, ενώ µεγάλο µέρος του 
έργου της Barber28 αναφέρεται στα αρχαιολογικά 
δεδοµένα του ελληνικού χώρου. Από Έλληνες 
αρχαιολόγους, την βάση της έρευνας του αρχαίου 
υφάσµατος έθεσε η Τζαχίλη29 µε την µελέτη της 
η οποία αποτελεί σηµείο αναφοράς για όλες τις 
µεταγενέστερες µελέτες και δηµοσιεύσεις ανάλογου 
αρχαιολογικού υλικού. 

β) Εθνογραφία
Η επιστήµη της εθνογραφίας έχει ως αντικείµενο 
τη συλλογή και την µελέτη εµπειρικών δεδοµένων 
που αφορούν όλες τις σφαίρες της ανθρώπινης 
ζωής που εκτυλίσσεται σε σύγχρονες αρχαϊκές 
κοινωνίες. Με τη µέθοδο αυτή έχουν καταγραφεί 
έθιµα, τέχνες και τεχνικές, ιδεολογίες και 
κοσµοθεωρίες, µύθοι και τραγούδια τέτοιων 
κοινωνιών.  Μέσω της εθνοαρχαιολογίας και 
της συγκριτικής µεθόδου30 η αντιπαραβολή των 
εθνογραφικών δεδοµένων µε τα αρχαιολογικά 
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δεδοµένα µπορεί να έχει αµφίδροµα διαφωτιστικά 
αποτελέσµατα31.  

Σε ό,τι αφορά την τεχνολογία της υφαντουργίας 
γενικά, και της νηµατουργίας ειδικώτερα, η 
λαϊκή παράδοση όπως έχει διασωθεί από την 
εθνογραφία, αποτελεί συχνά σηµείο αναφοράς 
για την προϊστορική έρευνα. Η καταγραφή των 
τρόπων και των τεχνικών µε τις οποίες γινόταν 
προβιοµηχανικά η κλωστή, από το στάδιο της 
συλλογής της πρώτης ύλης έως το στάδιο 
του γνεσίµατος, σε επίπεδο οικιακής, αγροτο-
κτηνοτροφικής οικονοµίας, διέσωσε πολύτιµες 
λεπτοµέρειες που επιτρέπουν να διατυπώνονται 
υποθέσεις για αντίστοιχες προϊστορικές πρακτικές, 
ειδικά για τα στάδια της παραγωγής που δεν 
αφήνουν υλικά κατάλοιπα, ή για περιπτώσεις 
δυσανάγνωστων αρχαιολογικών δεδοµένων32. 

Σχετικές εργασίες που έχουν γίνει για τον 
ελλαδικό χώρο στο πεδίο της υφαντουργίας και 
της νηµατουργίας έχουν δηµοσιευθεί σε διάφορα 
εθνολογικά και λαογραφικά επιστηµονικά 
περιοδικά και αφορούν διάφορα στάδια της 
παραγωγής : είτε την επεξεργασία των πρώτων 
υλών33, είτε τις υφαντικές παραδόσεις και 
τεχνολογίες34. Σηµαντικές σχετικές µελέτες, από 
τις οποίες µπορούν να αντληθούν στοιχεία και για 
την παραδοσιακή υφαντουργία και νηµατουργία 
αποτελούν, η µελέτη της Χατζηµιχάλη για τους 
Σαρακατσάνους35, το έργο του Καββαδία µε 
θέµα την ίδια νοµαδική φυλή36, η εθνογραφική 
µελέτη της Bouza-Koster για την παραδοσιακή 
υφαντουργία στην Αργολίδα37, και πιο πρόσφατα το 
έργο της Κορρέ για τα παραδοσιακά επαγγέλµατα 
στο Αιγαίο38. 

 Μία εξαντλητική αναφορά των πληροφοριών 
που µπορεί κανείς να αντλήσει από τη λαογραφία 
σχετικά µε την παραδοσιακή νηµατουργία, δεν είναι 
εφικτό να γίνει εδώ, Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί 
µία βασική διαπίστωση που αφορά ειδικά στις 
τεχνικές.

Στο πρόσφατο παρελθόν και µέχρι και τα µέσα 
του προηγούµενου αιώνα η κυρίαρχη (αν και όχι 
η µοναδική) τεχνική στον ελλαδικό χώρο ήταν 
η χρήση αιωρούµενου αδραχτιού µε σφονδύλι 
τοποθετηµένο στο κάτω µέρος του39. Πρόκειται 
για µία τεχνική γνεσίµατος κατά την οποία το 
αιωρούµενο αδράχτι κρέµεται από τις ίδιες τις 
ίνες. Η γνέστρα µε ένα τίναγµα των δαχτύλων 
µπορεί να θέσει το αδράχτι σε περιστροφή, που 
καθώς αιωρείται παρασέρνει στην περιστροφική 

του κίνηση και το µαλλί ή το λινάρι, και τα 
µεταµορφώνει σε κλωστή. Η κλωστή καθώς 
σχηµατίζεται τυλίγεται εν µέρει γύρω από το 
αδράχτι, αλλά  µόλις πάρει µήκος τέτοιο ώστε 
να πλησιάζει το έδαφος, η γνέστρα διακόπτει 
την περιστροφή ώστε να την τυλίξει η ίδια στο 
αδράχτι, τραβάει περισσότερο υλικό από την 
τουλούπα της, και ξεκινάει ξανά το γνέσιµο. 
Το σφονδύλι σφηνωµένο στο κάτω µέρος του 
αδραχτιού προσθέτει µε το βάρος του φόρα στην 
περιστροφή. Το γνέσιµο µε αιωρούµενο αδράχτι, µε 
σφονδύλι τοποθετηµένο στο κάτω µέρος του, είναι 
µία παράδοση που θεωρητικά µπορεί να αναχθεί 
στην κλασική αρχαιότητα, επειδή βρίσκουµε 
απεικονίσεις του στην κλασική αγγειογραφία40. 
Υπάρχουν ενδείξεις που µας επιτρέπουν την 
υπόθεση ότι η ίδια τεχνική χρησιµοποιούταν 
κατά κανόνα και στην Εποχή του Χαλκού στην 
περιοχή του Αιγαίου41. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές 
µε εξίσου ισχυρές παραδόσεις, επικράτησαν 
άλλες παραλλαγές της τεχνικής αυτής, όπως 
υποδεικνύουν ανάλογες µελέτες42. Τονίζεται 
ωστόσο, ότι ένα ακόµη όφελος της εθνογραφικής 
συµβολής  είναι ακριβώς η επισήµανση της τοπικής 
ποικιλίας, τόσο στις τεχνικές όσο και στις υπόλοιπες 
παραµέτρους της νηµατουργικής παραγωγής. Η 
τοπική ποικιλία είναι ένα φαινόµενο που πρέπει 
να λαµβάνεται υπόψιν κατά την µελέτη των 
αντίστοιχων προϊστορικών τεχνικών, ούτως ώστε 
να αποφεύγονται διαστρεβλωτικές γενικεύσεις 
των αποτελεσµάτων της µελέτης συγκεκριµένων 
αρχαιολογικών συνόλων.

γ) Πειραµατική εφαρµογή 
Η πειραµατική αρχαιολογία είναι ένας κλάδος των 
αρχαιογνωστικών επιστηµών που στοχεύει στην 
προσέγγιση των ερευνητικών ζητηµάτων µέσω της 
πειραµατικής ανακατασκευής ή αναπαράστασης 
των διαδικασιών43. Η βασική ιδέα πίσω από 
αυτή την µέθοδο είναι ότι η πρακτική εφαρµογή 
των διαφαινόµενων, µέσω της αρχαιολογίας, 
τεχνικών και τεχνολογιών, µπορεί να διευρύνει την 
ερευνητική οπτική. Η πειραµατική αρχαιολογία 
στηρίζεται, επίσης, σε µεγάλο βαθµό στην 
εθνολογική έρευνα, καθώς µέσα από την έρευνα 
αυτή εντοπίζονται παραδοσιακές τεχνολογίες και 
τεχνικές προβιοµηχανικού επιπέδου. 

Στην περίπτωση της προϊστορικής υφαντουργίας 
και της νηµατουργίας, στην πρωτοπορία της 
πειραµατικής αρχαιολογίας βρίσκεται εδώ και 
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δεκαετίες η Σκανδιναβία, ενδεχοµένως λόγω του 
γεγονότος ότι η εξαιρετική διατήρηση αρχαίων 
υφασµάτων που επιτυγχάνεται στην περιοχή 
αυτή εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών, 
συνετέλεσε στη δηµιουργία ενός ογκώδους 
corpus αρχαίων υφασµάτων διαφόρων µορφών, 
χρήσεων και τεχνικών44. Η ∆ανέζα µελετήτρια 
των αρχαίων δανέζικων υφασµάτων Margrethe 
Hald45 αλλά και η Νορβηγίδα Marta Hoffmann 
η οποία έκανε εκτενείς µελέτες σχετικά µε τον 
παραδοσιακό σκανδιναβικό αργαλειό µε βάρη46, 
έθεσαν τις βάσεις για τον πειραµατικό έλεγχο 
υποθέσεων που διατυπώθηκαν κατόπιν της 
µελέτης του σκανδιναβικού αρχαιολογικού υλικού. 
Έτσι στις σκανδιναβικές χώρες δηµιουργήθηκε µία 
παράδοση πειραµατικής αρχαιολογίας σχετικά µε 
την έρευνα των αρχαίων υφασµάτων47 η οποία 
συστηµατοποιήθηκε από το Κέντρο Έρευνας 
Υφασµάτων  του Πανεπιστηµίου της Κοπεγχάγης 
(Center for Textiles Research), και διευρύνθηκε σε 
πεδία έρευνας που αφορούν την υφαντουργία της 
Εποχής του Χαλκού στη Μεσόγειο48.

Τα πειράµατα του Κέντρου της Κοπεγχάγης 
έθιξαν ένα εύρος ζητηµάτων της προϊστορικής 
υφαντουργικής τεχνολογίας, µε το σχεδιασµό µίας 
σειράς πειραµάτων τα οποία εκτελέσθηκαν µε κατά 
το δυνατόν πιστά αντίγραφα εργαλείων της Εποχής 
του Χαλκού49.  Σε ό,τι αφορά την προϊστορική 
νηµατουργία από την περιοχή του Αιγαίου, έγιναν 
πειράµατα σχετικά µε την προετοιµασία της πρώτης 
ύλης, φυτικής (λινάρι) και ζωϊκής προέλευσης 
(µαλλί προβάτου), και σχετικά µε το γνέσιµο µε 
αιωρούµενο αδράχτι και σφονδύλι τοποθετηµένο 
χαµηλά. Τα πορίσµατα είναι σηµαντικά και 
αξιοποιήσιµα στην έρευνα για την προϊστορική 
νηµατουργία. Για παράδειγµα, µε βάση τα 
πειράµατα αυτά επαναπροσδιορίστηκαν τα κριτήρια 
συσχετισµού του µεγέθους των σφονδυλιών 
και της λειτουργικής τους απόδοσης, στοιχείο 
σηµαντικό εάν ληφθεί υπόψιν ότι µέχρι πρότινος 
αντικείµενα πολύ µικρού µεγέθους ερµηνεύονταν 
ως χάνδρες, ενώ το πείραµα απέδειξε ότι µπορούν 
να ερµηνεύονται ως σφονδύλια, εφόσον το γνέσιµο 
µε αυτά είναι επιτυχές50. 

Στην ελληνική έρευνα ο πειραµατισµός σε σχέση 
µε την αρχαία υφαντουργία και νηµατουργία 
είναι ακόµη σε εµβρυϊκό στάδιο, ωστόσο έχουν 
γίνει τα πρώτα δειλά βήµατα. Καθοριστική, προς 
την κατεύθυνση αυτή, υπήρξε η συµβολή του 
Κέντρου Έρευνας και Συντήρησης Αρχαιολογικού 

Υφάσµατος (ARTEXΤ) το ερευνητικό δυναµικό 
του οποίου σχεδίασε και εκτέλεσε τα πρώτα 
πειράµατα ύφανσης µε προϊστορικές τεχνικές. 
Μία πρωτοποριακή συνεργασία στο πλαίσιο 
αυτό έγινε µεταξύ του Κέντρου και της 
Ανασκαφής Ακρωτηρίου Θήρας για την εκτέλεση 
πειραµατικής ύφανσης σε κάθετο αργαλειό, µε 
σύγχρονες αγνύθες πλασµένες κατ’οµοίωσιν των 
προϊστορικών, και µε στόχο την ανακατασκευή 
λινού υφάσµατος που ανακαλύφθηκε πρόσφατα 
στον οικισµό του Ακρωτηρίου51. 

Η ολοένα και ευρύτερη ενασχόληση ελλήνων 
αρχαιολόγων µε την προϊστορική υφαντουργία 
και νηµατουργία, σε συνδυασµό µε τις βάσεις 
που έχουν ήδη τεθεί από τα πρώτα αυτά βήµατα 
στην πειραµατική αρχαιολογία, και σε αγαστή 
συνεργασία µε ειδικούς ερευνητές του εξωτερικού, 
διαµορφώνουν ένα πλαίσιο σηµαντικό για  την 
πρόοδο της έρευνας αυτής στην Ελλάδα και 
την αξιοποίηση του παραµικρού αρχαιολογικού 
στοιχείου για την συµπλήρωση των γνώσεών µας 
για το προϊστορικό νήµα και ύφασµα.

Επίµετρο: 
Πειραµατική Αρχαιολογία
Εργαστήρι Παραγωγής Υφασµάτων, 
Lejre ∆ανίας, Αύγουστος 2010
Το Πανεπιστήµιο της Κοπεγχάγης και συγκεκριµένα 
το Κέντρο ΄Ερευνας Υφάσµατος, διοργάνωσε από 
κοινού µε το ιστορικό πάρκο Sagnlandet Lejre, ένα 
τριήµερο εργαστήρι πειραµατικής αρχαιολογίας 
σχετικό µε την παραγωγή υφασµάτων, στα πλαίσια 
του ερευνητικού προγράµµατος DRESS ID, τον 
Αύγουστο του 2010.

Με παρακίνηση της καθηγήτριας του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης κ. Ίριδος Τζαχίλη, επόπτριας 
της διδακτορικής διατριβής µου µε θέµα τη 
“Νηµατουργία στο Αιγαίο κατά την εποχή του 
Χαλκού”, και µε την οικονοµική ενίσχυση του 
τµήµατος Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
Ρεθύµνου, συµµετείχα στο εργαστήρι αυτό  και έτσι 
είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω αλλά και 
να εφαρµόσω µία σειρά από δραστηριότητες και 
τεχνικές που εντάσσονται στον κύκλο εργασιών της 
υφαντουργίας. 

Η τριήµερη διεξαγωγή του εργαστηρίου 
περιελάµβανε τέσσερις διαφορετικές θεµατικές 
ενότητες, από τις οποίες ο κάθε συµµετέχων 
µπορούσε να επιλέξει δύο. Η πρώτη αφορούσε τις 
φυτικές βαφές υφασµάτων και την παρασκευή 
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Εικόνα 1: Το εργαστήρι κεραµικής του Κέντρου Lejre και η 
κεραµίστρια κ. Hildenbrandt.

Εικόνα 2: Ετοιµασία του πηλού για το πλάσιµο πήλινων 
εργαλείων.

Εικόνα 3: Πλάσιµο σφονδυλιών. Εικόνα 4: Τα πήλινα σφονδύλια, άψητα.

Εικόνα 5: Η πυρωστιά που ετοιµάστηκε για το ψήσιµο των 
πήλινων εργαλείων.

Εικόνα 6: Τα πήλινα σφονδύλια µετά από το ψήσιµό τους.
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τους. Η δεύτερη ενότητα, την προετοιµασία των 
ινών-πρώτων υλών της υφαντικής, συγκεκριµένα 
του λιναριού και του προβατίσιου µαλλιού, και 
στη συνέχεια το γνέσιµό τους. Η τρίτη θεµατική 
ενότητα περιελάµβανε την ύφανση σε κάθετο 
αργαλειό, και η τέταρτη την κατασκευή υφαντικών 
εργαλείων από πηλό, αγνύθων και σφονδυλιών. 
Οι θεµατικές ενότητες στις οποίες επέλεξα να 
πειραµατιστώ ήταν η δεύτερη και η τέταρτη, 
δηλαδή η προετοιµασία των ινών των νηµάτων 
και η κατασκευή των υφαντικών εργαλείων. Η 
αφήγηση που ακολουθεί συνιστά την προσωπική 
µου εµπειρία στo Εργαστήρι. Λεπτοµερείς 
πληροφορίες σχετικά µε τον σχεδιασµό και την 
εκτέλεση των πειραµάτων, αλλά και γενικότερες 
πληροφορίες για τη διοργάνωση του Εργαστηρίου 
Πειραµατικής Αρχαιολογίας µπορεί κανείς να 
αναζητήσει από το Κέντρο Έρευνας Υφάσµατος του 
Πανεπιστηµίου της Κοπεγχάγης (ctr.hum.ku.dk).

1. Κατασκευή εργαλείων υφαντικής από πηλό
Την πρώτη ηµέρα έλαβε χώρα η πειραµατική 
κατασκευή εργαλείων από πηλό. Το εργαστήρι 
έγινε υπό την καθοδήγηση της κεραµίστριας του 
Lejre, κυρίας Inger Hildebrandt (εικόνα 1). Αρχικά 
προετοιµάσαµε το υλικό αναµειγνύοντας πηλό µε 
ποσότητα άµµου και λίγο νερό (εικόνα 2).  Όταν 
έγινε εύπλαστο, έπλασα µε τις παλάµες σφονδύλια 
αµφικωνικά, διαφόρων µεγεθών (εικόνα 3). 
∆ιαπίστωσα ότι το να δώσεις αµφικωνικό σχήµα 
σε ένα σβώλο πηλού είναι σχετικά εύκολο και 
γίνεται µηχανικά, εάν κινείς  τις δύο παλάµες σου 
µε συγκεκριµένο τρόπο καθώς µαλάζεις το υλικό.  
Με λεπτό ξυλαράκι χάραξα διάφορα διακοσµητικά 
µοτίβα που θυµίζουν (...καλλιτεχνική αδεία !) τα 
σχέδια στα προϊστορικά σφονδύλια από περιοχές 
του Αιγαίου (εικόνα 4). Στη συνέχεια ζύγισα τα 
σφονδύλια που έφτιαξα, µε σκοπό να συγκρίνω 
το βάρος τους πριν και µετά την όπτηση, και να 
έχω µία εκτίµηση της απώλειας βάρους λόγω 
ψησίµατος. Κατά την κεραµίστρια του Lejre, προτού 
ψηθεί το πήλινο αντικείµενο πρέπει να αφεθεί 
αρκετές ώρες για να στεγνώσει ο πηλός, και έτσι 
την ίδια ηµέρα συνεχίσαµε το πείραµα µε άλλα 
πήλινα εργαλεία, που είχαν ήδη φτιαχτεί µέρες 
πριν, αφήνοντας τα δικά µου δηµιουργήµατα στην 
άκρη. Η κεραµίστρια είχε ήδη ανάψει µία µικρή 
φωτιά σε εξωτερικό χώρο (εικόνα 5), και είχε 
ακουµπήσει στην εστία µικρό µεταλλικό σκεύος 
µε διάφορα πήλινα εργαλεία µέσα : αγνύθες και 

Εικόνα 7: Κατασκευή ξύλινου στελέχους αδραχτιού µε 
µαχαίρι.

Εικόνα 8: ∆εµάτια ινών λιναριού έτοιµα για σύνθλιψη.

Εικόνα 9: Σύνθλιψη ινών λιναριού µε παραδοσιακά 
εργαλεία: µε µάγγανο (αριστερά) και µε ξύλινο σφυρί 
(δεξιά) από άλλους συµµετέχοντες του Εργαστηρίου.
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Εικόνα 10: Ολοκήρωση της σύνθλιψης του λιναριού µε ξύλινη σπάθη, από την Linda Mårtensson.

Εικόνα 11: Οι χτένες για το ξάσιµο του λιναριού. Εικόνα 12: Λινάρι µετά το ξάσιµο, έτοιµο για γνέσιµο.



58  APAXNH

σφονδύλια. Παρακολουθήσαµε την καύση, η οποία 
ήταν αναγωγική, και έτσι τα σφονδύλια και τα 
άλλα πήλινα αντικείµενα πήραν ένα κατάµαυρο 
χρώµα (εικόνα 6). Αφήσαµε και άλλα εργαλεία να 
ψήνονται, και επιστρέψαµε στον εσωτερικό χώρο 
του εργαστηρίου, όπου µας έδωσαν πρώτες ύλες 
για να προχωρήσουµε στη δεύτερη δραστηριότητα 
σχετικά µε την κατασκευή εργαλείων: την 
δηµιουργία του ίδιου του ξύλινου αδραχτιού. 

Στην εργασία αυτή καθοδήγησε τους 
συµµετέχοντες του σεµιναρίου ο ξουλουργός 
Jens Barnkob του πειραµατικού κέντρου Lejre. 
Η πρώτη ύλη ήταν σχετικά λεπτά και τρυφερά 
κλαδάκια δέντρου, σε πάχος όχι πολύ µεγαλύτερο 
από το τελικό πάχος που θέλει κανείς να δώσει 
στο στέλεχος του αδραχτιού . Αρκεί ένα αιχµηρό 
µαχαίρι για να καθαρίσεις το κλαδί από τα φύλα 
και από τον εξωτερικό, σκληρό φλοιό, και για να 
του δώσεις, µε συγκεκριµένες κινήσεις, το πάχος 
που θέλεις, και να δηµιουργήσεις µία αιχµηρή 
άκρη (εικόνα 7). Πειραµατίστηκα µε την εφαρµογή 
των σφονδυλιών µου στα ραβδάκια που έφτιαξα 
και συνειδητοποίησα δύο βασικά πράγµατα: 
πρώτον, το κάθε ραβδάκι δεν µπορεί να ταιριάξει 
µε οποιοδήποτε σφονδύλι, εκτός και αν σφηνώσεις 
στην οπή του σφονδυλιού κάποιο υλικό εκ των 
υστέρων, ώστε να σταθεροποιήσεις τη θέση του 
πάνω στο αδράχτι. ∆εύτερον, εφόσον το πήλινο 
σφονδύλι χάνει µέρος του όγκου του κατά το 
ψήσιµο, το ραβδάκι πρέπει να το κατασκευάσεις 
µε βάση τη διάµετρο της οπής όπως θα έχει 
διαµορφωθεί µετά από το ψήσιµο, δηλαδή το 
ραβδί πρέπει να προσαρµόσεις κατασκευαστικά 
στο σφονδύλι, και όχι αντιστρόφως. Η ξυλουργική 
εργασία για την κατασκευή ραβδιού για το αδράχτι 
γίνεται εύκολη και αποτελεσµατική µετά από λίγη 
εξάσκηση. 

Η θεµατική αυτή δραστηριότητα ολοκληρώθηκε 
την επόµενη µέρα, που ψήσαµε µερικά από τα 
σφονδυλάκια που είχα πλάσει. Ζυγίζοντάς τα µετά 
την όπτηση, διαπίστωσα την απώλεια βάρους 
µεταξύ 18 και 25%. 

Αναφέρω ως παράδειγµα τις εξής τέσσερις 
περιπτώσεις: α) πριν την όπτηση βάρος 2 
γραµµαρίων, µετά βάρος 1,5 γραµµαρίου β) πριν 
την όπτηση βάρος 4,5 γραµµαρίων, µετά βάρος 
3,5 γραµµαρίων δ) πριν την όπτηση βάρος 19 
γραµµαρίων, µετά βάρος 15,5 γραµµαρίων 
ε) πριν από την όπτηση βάρος 78,5 γραµµαρίων, 
µετά την όπτηση βάρος 63 γραµµαρίων. 

Εικόνα 13: Αδράχτι – διχαλωτό ραβδί, χωρίς σφονδύλι, για 
το γνέσιµο του λιναριού.

Εικόνα 14: Γνέσιµο λιναριού µε χρήση του διχαλωτού 
αδραχτιού χωρίς σφονδύλι.

Εικόνα 15: Χειροποίητο γνέσιµο λιναριού από την Linda 
Mårtensson µε χρήση αιωρούµενου πηνιόσχηµου βαρυδιού.
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2. Προετοιµασία ινών και γνέσιµο
Σε αυτό το στάδιο των πειραµατικών ασκήσεων 
µας καθοδήγησε η ειδκευµένη γνέστρα Linda 
Mårtensson, ο οποία έκανε µία επιλογή από 
τεχνικές σχετικές µε την επεξεργασία και το 
γνέσιµο των ινών, λινών και προβατίσιων. Τα 
εργαλεία που χρησιµοποιήσαµε ήταν αντίγραφα 
παραδοσιακών σκανδιναβικών εργαλείων, που σε 
πολλές περιπτώσεις έχουν ανάλογα στην ελληνική 
τεχνολογική παράδοση, για παράδειγµα το 
µάγγανο και οι χτένες ξασίµατος52.

α) Λινάρι
Τη δεύτερη µέρα του σεµιναρίου συµµετείχα στην 
ενότητα προετοιµασίας φυσικών ινών για γνέσιµο. 
Αρχικά ασχοληθήκαµε µε το λινάρι, ξεκινώντας 
από το στάδιο επεξεργασίας του κατά το οποίο 
οι ίνες έχουν ήδη συλλεχθεί, έχουν ήδη αφεθεί 
να µαλακώσουν µέσω της έκθεσής τους στην 
εξωτερική ατµόσφαιρα και στην υγρασία, και 
είναι έτοιµες για σύνθλιψη (εικόνα 8), δηλαδή για 
την αποµάκρυνση του ξυλώδους βλαστού από 
το στέλεχος του λιναριού, και την απελευθέρωση 
της µαλακής ίνας. Η διαδικασία αυτή έγινε µε δύο 
τρόπους, δηλαδή µε δύο διαφορετικά εργαλεία. Ο 
πρώτος ήταν το κοπάνισµα του λιναριού, το οποίο 
ήταν φτιαγµένο σε δεσµίδες πολλών στελεχών, µε 
ένα σφυρί, πάνω σε σκληρή επιφάνεια, µία µεγάλη 
πέτρα ή σε επιφάνεια κοµµένου κορµού δέντρου. 
Ο δεύτερος τρόπος ήταν η χρήση µαγγάνου, ενός 
παραδοσιακού ξύλινου εργαλείου, µε ένα σταθερό 
και ένα κινητό µέρος, που δεσµεύει το λινάρι και 
µε το ανεβοκατέβασµα του κινητού µέρους µε 
γρήγορες κινήσεις αποσπάται ο ξύλινος φλοιός 
των ινών (εικόνα 9). Επιπλέον αποµάκρυνση των 
ξυλίνων υπολειµµάτων έγινε και µε ένα άλλο 
εργαλείο, µία ξύλινη σπάθη, µε την οποία  µπορεί 
να «ξυρίσει» κανείς τις ίνες του λιναριού πάνω σε 
µία άλλη επιφάνεια (εικόνα 10). Εν συνεχεία έγινε 
το ξάσιµο του λιναριού, ή άλλιώς λανάρισµα, το 
οποίο έγινε µε χτένες ξύλινες που είχαν σιδερένια 
«δόντια» (εικόνα 11). Κατά το ξάσιµο περιορίζεται 
η ποσότητα των ινών που µένουν στα χέρια µας 
για γνέσιµο, αλλά οι ίνες που µένουν είναι οι 
καταλληλότερες, και οι πιο γερές. Σε αυτή την 
κατάσταση, το λινάρι ήταν έτοιµο για γνέσιµο 
(εικόνα 12).

Το γνέσιµό του έγινε µε αδράχτι χωρίς σφονδύλι, 
που ουσιαστικά ήταν ένα µικρό διχαλωτό ραβδάκι 
(εικόνα 13). Στην άκρη του αδραχτιού δέθηκε µία 

Εικόνα 16: Τούφες ερίων ξεδιαλεγµένες για ξάσιµο.

Εικόνα 17: Ξάσιµο του µαλλιού µε χτένες.

Εικόνα 18: Γνέσιµο µαλλιού µε αιωρούµενο αδράχτι, και µε 
το σφονδύλι τοποθετηµένο χαµηλά.
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µικρή δέσµη ινών. Με το ένα χέρι κρατούσαµε σε 
οριζόντια θέση το αδράχτι αυτό, και µε το άλλο 
τη µάζα των λινών ινών. Με το ίδιο χέρι που 
κρατούσαµε τη µάζα λινών ινών, τραβούσαµε και 
λίγες-λίγες τις ίνες, µε τα δύο δάχτυλα (εικόνα 
14). Ουσιαστικά το στρίψιµο γινόταν από τον 
καρπό, και το αδράχτι-ξύλο χρησίµευε για το 
τύλιγµα της σχηµατιζόµενης κλωστής. Το γνέσιµο 
της λινών ινών αποδείχτηκε ιδιαίτερα δύσκολο, 
δεδοµένου ότι οι ίνες πολύ εύκολα ξεστρίβονταν, 
η συνεκτικότητά τους δηλαδή ήταν δύσκολο 
να επιτεχυχθεί. Σηµειώνω ότι κατά το γνέσιµο 
αυτό δεν χρησιµοποιήσαµε νερό ή κάποιο άλλο 
υγρό µέσο για ενυδάτωση των λινών ινών, 
προκειµένου να στρίβονται πιο εύκολα. Σύντοµα 
µου έγινε αντιληπτό ότι εµπειρία χρειάζεται και 
το τράβηγµα νέων ινών από την αρχική δέσµη, 
προκειµένου να τροφοδοτείται οµαλά το αδράχτι, 
και η σχηµατιζόµενη κλωστή να έχει όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερη οµοιογένεια σε όλο της το 
µήκος. Το νήµα  που έγνεσα είχε αρκετό πάχος 
αλλά αυτό οφείλεται µάλλον στην απειρία µου 
παρά στην ποιότητα των ινών. Η συνεργάτης του 

Εικόνα 19: Το εργαστήρι κεραµικής στο Lejre.

Εικόνα 20: Μετά την ολοκήρωση του Εργαστηρίου η 
Eva Andersson Strand µιλά στους συµµετέχοντες. Στο 
βάθος δεξιά η Marie-Louise Nosch, διευθύντρια του 
Κέντρου Έρευνας Υφάσµατος (CTR) του Πανεπιστηµίου της 
Κοπεγχάγης.
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Lejre, ειδικευµένη στο γνέσιµο, µας έδειξε και έναν 
άλλον τρόπο στριψίµατος του λιναριού, µε χρήση 
πηνιόσχηµου πήλινου βάρους. Στο πηνιόσχηµο 
βάρος δέθηκε η άκρη των ινών και αφέθηκε να 
αιωρείται, καθώς η γνέστρα τροφοδοτούσε την 
κλωστή µε νέες ίνες, οι οποίες περιστρεφόµενες 
γνέθονταν κι’αυτές (εικόνα 15). 

β) Μαλλί
Για τη δηµιουργία µάλλινου νήµατος µοιράστηκαν 
στους συµµετέχοντες του σεµιναρίου τούφες από 
µαλλί προβάτου µε αισθητή στην αφή και στην 
όσφρηση την λανολίνη, δηλαδή το λίπος των 
προβάτων στο οποίο είναι διαποτισµένο το µαλλί 
τους (εικόνα 16). Με δύο ξύλινα χτένια έγινε το 
ξάσιµο του µαλλιού, ώστε να διαχωριστούν οι 
µάλλινες ίνες σε κοντύτερες και µακρύτερες, σε 
γερότερες και πιο ευαίσθητες (εικόνα 17). Με αυτόν 
τον τρόπο, οι ίνες που µαζεύονταν στη µία από 
τις δύο χτένες αποτελούσαν κατευθείαν το υλικό 
προς γνέσιµο. Χρησιµοποίησα αδράχτι µε πήλινο 
σφονδύλι το οποίο µε κάθε περιστροφή το άφηνα 
να αιωρείται (εικόνα 18). Η στρέψη των µάλλινων 
ινών ήταν αισθητά πιο εύκολο και να επιτευχθεί, 
και να διατηρηθεί, σε σύγκριση µε το λινάρι. 
Ωστόσο και πάλι το αποτέλεσµα ήταν η δηµιουργία 
µιας ανοµοιογενούς κλωστής, µε αρκετούς µικρούς 
“κόµπους” σε διάφορα σηµεία, γεγονός που 
οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη δεξιοτεχνίας 
εκ µέρους µου.

Επίλογος
Το τριήµερο Εργαστήρι πειραµατικής ενασχόλησης 
µε την κατασκευή υφαντικών εργαλείων και µε το 
γνέσιµο στο ιστορικό κέντρο Lejre (εικόνα 19) που 
οργανώθηκε µε πρωτοβουλία των καθηγηριών 
Eva Andersson Strand και Marie-Louise Nosch 
του CTR (εικόνα 20), ήταν για εµένα µία πρώτη 
επαφή µε τις πρακτικές που επιστρατεύονται στην 
πειραµατική αρχαιολογία προκειµένου να γίνει 
περισσότερο κατανοητή η αλυσίδα εργασιών και 
τεχνικών που σχετίζονται µε την παραδοσιακή, 
χειροποίητη νηµατουργία. Οπωσδήποτε για την 
αντιµετώπιση και τη διερεύνηση πιο ειδικών και 
τεχνικών θεµάτων, τόσο σχετικά µε την κατασκευή 
του αδραχτιού και του σφονδυλιού, όσο και µε το 
γνέσιµο, χρειάζεται µια παρατεταµένη πρακτική 
άσκηση µε επαναλαµβανόµενα πειράµατα. Ωστόσο 
και από την σύντοµη αυτή εµπειρία έγινε αντιληπτό 
ότι το γνέσιµο απαιτεί µεγάλη εξοικείωση και 

δεξιοτεχνία για ένα καλό αποτέλεσµα. 
Ως προς την κατασκευή των εργαλείων το 

βασικότερο συµπέρασµα που προέκυψε από 
την εµπειρία αυτή είναι ότι η κατασκευή του 
σφονδυλιού, αν και απλή διαδικασία, σχετίζεται 
άµεσα και µε την κατασκευή του ξύλινου στελέχους 
του αδραχτιού. Επίσης προέκυψαν ερωτήµατα 
σχετικά µε τους κατασκευαστές των σφονδυλιών 
: αναρωτιέται κανείς για τα πανοµοιότυπα 
σφονδύλια που έχουν βρεθεί σε αρκετά σύνολα 
του προϊστορικού Αιγαίου, αν θα αποτελούσαν 
παραγωγή ενός συγκεκριµένου ανθρώπου, είτε 
αυτός ήταν τεχνίτης που κατασκεύαζε τέτοια 
εργαλεία, είτε ο ίδιος ο χρήστης του εργαλείου. 

Η συµµετοχή στην διαδικασία κατασκευής ενός 
εργαλείου, αλλά και στις κατεξοχήν παραγωγικές 
διαδικασίες, µπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα γόνιµη 
για την αντιµετώπιση ζητηµάτων σχετικών µε το 
βαθµό εξειδίκευσης και καταµερισµού όλων των 
εργασιών γύρω από τα στάδια προετοιµασίας της 
νηµατουργικής εµπειρίας. 
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Christophe Moulhérat, Iris Tzachili 
& Giouli Spantidaki: 
Remains of a goldwoven cloth on a 1st 
century AD silver cup in the National 
Museum of Athens
Remains of a goldwoven cloth are discernible on 
the external side of a silver cup in the National 
Museum of Athens. The cup dates from the 1th 
century A.D. and its form is well known from 
Pompey Boscoreale and Italy. Our cup presents 
some differences pointing to local workshops. The
remains of cloth are interwoven golden threads 
from an exceptional  tapisserie cloth made of silk 
and gold into which the cup was wrapped. It is 
one of the earliest textiles of this kind found in 
Greece in the tradition of the exceptional textiles 
made in the Hellenistic oriental Kingdoms.

e-mail:  moulherat@quaibranly.fr
 tzachili@uoc.gr

∆ωρίνα Μουλλού: 
Φωτίζοντας την τέχνη του αργαλειού
Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι 
η διερεύνηση της σχέσης της υφαντικής µε 
τον φωτισµό- φυσικό και τεχνητό- σε αρχαία 
οικιακά περιβάλλοντα. Ως περίπτωση µελέτης 
χρησιµοποιείται η πόλη της Ολύνθου. Μέσα από 
τη µελέτη των οικιστικών συνόλων της Ολύνθου 
και µε τη συνδροµή φιλολογικών µαρτυριών και 
πειραµατικών δεδοµένων εξετάζεται η επίδραση 
του φυσικού φωτισµού στην επιλογή του χώρου 
εκτέλεσης υφαντικών εργασιών και ελέγχεται η 
επάρκεια (ή ανεπάρκεια) του τεχνητού φωτισµού 
για την εκτέλεση υφαντικών εργασιών κατά τη 
διάρκεια της νύκτας. 

Το κείµενο διαρθώνεται σε τρία µέρη. Το πρώτο 
περιλαµβάνει µια σύντοµη περιγραφή των οικιών 
της Ολύνθου και εστιάζει στους χώρους όπου 
εντοπίζονται στοιχεία για ύπαρξη αργαλειών. 

Το δεύτερο µέρος επικεντρώνεται στο είδος των 
χώρων (εσωτερικός, εξωτερικός, ηµισκεπής) εντός 
των οποίων εκτελούνταν οι υφαντικές εργασίες 
και τον τρόπο µε τον οποίο αυτοί φωτίζονταν. Στο 
τρίτο µέρος εξετάζεται η δυνατότητα διεξαγωγής 
υφαντικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της 
νύκτας, δεδοµένου ότι γραπτές πηγες αναφέρουν 
νυκτερινή ενασχόληση µε την υφαντική.

e-mail:  thmoullou@hotmail.com

Μαργαρίτα Παπαδοπούλου: 
Μαρτυρίες υφαντουργίας των Ρωµαϊκών 
χρόνων από την Αθηναϊκή Αγορά
Η παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια 
του ερευνητικού Προγράµµατος DressID (Dress 
and Identity) στο οποίο συµµετείχε το Τµήµα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου  
Κρήτης εκπροσωπούµενο από την Καθηγήτρια Dr. 
Ίρις Τζαχίλη. Το συγκεκριµένο κείµενο αποτελεί 
τµήµα ευρύτερης και υπό εξέλιξη µελέτης 
εργαλείων και αντικειµένων που σχετίζονται 
µε την υφαντική δραστηριότητα. Το υλικό 
που εδώ παρατίθεται αφορά σε αδηµοσίευτα 
υφαντικά βάρη της Ρωµαϊκής περιόδου από την 
Αρχαία Αγορά Αθηνών. Και στην περίπτωση 
της Αρχαίας Αγοράς, όπως και σε άλλες θέσεις, 
οι ευρεθείσες αγνύθες είναι της τάξεως των 
δεκάδων τουλάχιστον. Περιλαµβάνουν τρεις 
τύπους, κωνικό, πυραµιδοειδή και κυκλικό, µε 
τον δεύτερο να θεωρείται ο συνηθέστερος στους 
ιστορικούς (κλασικούς -ρωµαϊκούς) χρόνους. 
Σηµαντικό κεφάλαιο στην µελέτη των αγνύθων 
της Ρωµαϊκής Αγοράς αποτελούν τα εµπαιστά 
σφραγίσµατα ή οι εγχαράξεις που πολλές από 
αυτές φέρουν. Πρόκειται για µονογράµµατα, λέξεις 
πλήρεις ή συντοµογραφίες αυτών, αφηρηµένα 
µοτίβα, γεωµετρικά σχέδια, µορφές αντικειµένων ή 
ανθρώπων. Τα εξεταζόµενα σύνολα αγνύθων από 
την αθηναϊκή Αγορά υποδηλώνουν σηµαντική 
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και διαφοροποιηµένη υφαντουργική παραγωγή 
στην περιοχή κατά τους ρωµαϊκούς χρόνους. 
Παράλληλα, το ζήτηµα των σφραγισµάτων, που 
είναι ακόµη υπό έρευνα, δίνει νέες προοπτικές 
στη διερεύνηση της κοινωνικής διάστασης της 
υφαντουργίας.

e-mail:  maggie@students.uoc.gr

Stella Spantidaki: 
Textile making in Attica during 
the classical period
Η παρούσα µελέτη εξετάζει την κατασκευή των 
υφασµάτων στην Αττική της κλασσικής περιόδου 
µε διεπιστηµονική µέθοδο που συνδυάζει 
πληροφορίες από γραπτές πηγές, την κλασσική 
εικονογραφία, τα εργαλεία κατασκευής υφασµάτων 
και τα σωζόµενα σπαράγµατα υφασµάτων, στην 
προσπάθεια να δηµιουργήσει µια ολοκληρωµένη 
εικόνα για την διαδικασία κατασκευής 
υφασµάτων στην κλασσική περίοδο. Οι πηγές µάς 
πληροφορούν για την ύπαρξη µιας οργανωµένης 
παραγωγής που απασχολούσε µεγάλο αριθµό 
εργαζοµένων και έπαιζε σηµαντικό ρόλο στην 
οικονοµία της περιοχής. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν 
κληρονοµήσει µια µεγάλη υφαντική παράδοση 
και τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις, οι οποίες, 
σε συνδυασµό µε την εξοικείωσή τους µε το 
φυσικό περιβάλλον, τους καθιστούσαν ικανούς να 
επιλέγουν ανάµεσα σε πρώτες ύλες και τεχνικές 
νηµατουργίας, ύφανσης και διακόσµησης, έτσι 
ώστε να επιτυγχάνουν το επιθυµητό αποτέλεσµα. 
∆ιαφορές στην ποιότητα των υλικών, και στις 
µεθόδους κατασκευής, όπως και αναφορές 
στη λογοτεχνία της περιόδου υποδεικνύουν 
την παραγωγή µεγάλης ποικιλίας υφασµάτων 
διαφορετικών ποιοτήτων που κάλυπταν τις 
ανάγκες όλων των κοινωνικών τάξεων.

e-mail:  sspantidaki@yahoo.com

Sophia Vakirtzi: 
Tracing prehistoric yarn production: 
archaeological testimony, ethnography 
and experimental testing
This paper presents three basic scientific
approaches employed in the research of 
prehistoric yarn production. Although this 
industry concerns one of the most sensitive 
aspects of material culture, threads, the 
technological conservatism which characterized 
the production of thread for many millennia, 
allows the comparison among archaeological 
evidence, ethnographical data, and the results 
of modern experiments on yarn production 
techniques.

Spindles equipped with spindle whorls have 
been the essential tool for yarn production since 
Neolithic times, and the whorls which usually 
have a good preservation in the archaeological 
record, can serve as cultural and technological 
markers of this industry. Their analysis provides 
us with insights on both the technical and the 
organizational aspect, which can then be tested 
against hypotheses formed on the basis of 
ethnographical accounts of yarn making. Lately, 
experimental archaeology has largely enhanced 
our understanding of the archaeological record, 
with the development of experimental protocols 
for the exploration of the functional potential of 
prehistoric textile tools. The Center for Textile 
Research in Copenhagen is a pioneer in this 
direction, and the paper closes with the author’s 
account of her participation in a hands-on Textile 
Workshop organized and carried out by CTR in 
August 2010.

e-mail:  sophiavakirtzi@hotmail.com
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Textiles and Dress in Grece and the Roman 
East: A Technological and Social Approach.

Edited by: Iris Tzachili and Eleni Zimi

Dress, textiles and their production process are 
a difficult scientific venture to embark upon, due
to the complexity of the subject. They present 
many different aspects and touch on a wide
variety of social sectors, such as the economy, 
technique, raw materials, commerce, fashion 
and symbolisms of all kinds. This is even more 
the case when the period covered is the Roman 
era in Greece, a multifarious and little-studied 
time influenced both by the weight of Classical
tradition and by the new mores and customs 
spreading throughout the empire.
This volume contains the presentations from a 
conference jointly organized by the Department 
of History and Archaeology of the University 
of Crete, and the Department of History, 
Archaeology and Cultural Resources Management 
of the University of Peloponnese, held in 
Kalamata. The papers touch upon technical 
and social issues based on archaeological and 
written sources regarding weaving and dress, and 
shed light on different aspects of a particularly
complex process. 

Ta Pragmata Publications: 
www.ta-pragmata.com

Die Macht der Toga
Dress Code im Römischen Weltreich
Κατάλογος της οµώνυµης έκθεσης  
στο Hildesheim

Edited by: Michael Tellenbach, Regine 
Schulz, Alfried Wieczorek

Το πρόγραµµα  DressId (Ένδυση και Ταυτότητες, 
Νέες Προοπτικές για τα υφάσµατα στην Ρωµαϊκή 
αυτοκρατορία) τελείωσε µε µία σηµαντική έκθεση 
µε τίτλο Die Macht der Toga, Dress Code im 
Römischen Weltreich. Πραγµατοποιήθηκε στο 
Roemer und Pelizaus Museum Ηildesheim 
σε συνεργασία µε τα Reiss Engelhorn Museen 
Mannheim και διήρκεσε από τις 20 Απριλίου έως 
τις 8 Σεπτεµβρίου 2013. 

Η έκθεση συνοδεύτηκε από έναν εξαιρετικό τόµο 
µε τον ίδιο τίτλο και µε επιµελητές τον Michael 
Tellenbach, που ήταν ο κεντρικός συντονιστής 
και η ψυχή του προγράµµατος, την Regine Schulz 
και τον Alfried Wiecorek. Συµµετείχαν πλειάδα 
ερευνητών που έλαβαν µέρος στο πρόγραµµα από 
τους αρχικούς φορείς του (για το πρόγραµµα και 
τους φορείς του βλ. Αράχνη 3) και πολλοί που 
προστέθηκαν αργότερα. Ο αριθµός των συµβολών 
αγγίζει τις πενήντα. 

Tα θέµατα είναι ποικίλα.΄Ενα κύριο που διατρέχει 
ως ερευνητικός στόχος όλη την προσπάθεια είναι 
η αναζήτηση της ταυτότητας µέσω της ενδυµασίας. 
Τα ενδύµατα δείχνουν το άτοµο στην πραγµατική 
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και επιθυµητή του ταυτότητα άρα σε ό,τι αφορά την 
Ελλάδα την επιρροή του ρωµαϊκού στοιχείου και 
αυτού που προέρχεται από τις ανατολικές περιοχές 
και την παράδοση της κλασικής αρχαιότητας που 
αφοµοιώνει τις νέες µορφές και επιβάλλει µία νέου 
είδους πολυτέλεια (Tellenbach, Tzachili, Loven, 
Sommer, Goette…).

Ακολουθούν κριτικές ανασκοπήσεις των 
αρχαιολογικών µεθόδων, για τη µελέτη και τη 
συντήρηση των υφαντικών καταλοίπων, θέµα 
κύριας σηµασίας για την ελληνική και γενικά 
µεσογειακή αρχαιολογία όπου τα κατάλοιπα 
οφείλουν να ανακτώνται και να συντηρούνται µε 
πολύ προσοχή. Συζητώνται οι πρώτες ύλες (µετάξι, 
µαλλί, λινάρια) οι τεχνικές ύφανσης, οι βαφές και 
κυρίως η πορφύρα. Επίσης γίνονται λεπτοµερείς 
αναφορές µε σχέδια και αναπαραστάσεις των 
διαφόρων ενδυµάτων καθώς και παραθέσεις των 
ονοµασιών των ενδυµασιών. Οι εµπορικές ροές 
και η παρουσία πολυτελών υφασµάτων σε όλη 

την Ευρώπη δείχνει αφενός την οικονοµική τους 
σηµασία και αφετέρου την αξία τους ως προϊόντα 
κύρους.

 Ίσης σηµασίας είναι η ευρεία γεωγραφική 
θεµατική. Το ένδυµα µελετάται σε ένα ευρύ 
γεωγραφικό φάσµα, από την Αίγυπτο και τη 
Συρία έως την Ισπανία, την Αγγλία και την 
κεντρική Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτόν µπορεί να 
παρακολουθήσει κανείς την εξέλιξη της ρωµαϊκής 
επιρροής και τις αντοχές των εθνικών παραδόσεων 
στις ενδυµασίες. 

Εξαιρετική είναι και η εικονογράφηση του τόµου 
γιατί καταδεικνύει το εύρος των αρχαιολογικών 
µαρτυριών και τη σηµασία τους. Ολόκληρος ο 
τόµος αποτελεί µία εικόνα για το δυναµικό επίπεδο 
των σπουδών για την υφαντική, την ανάδειξη των 
πολλαπλών ενδιαφερόντων γύρω από αυτά, την 
ιστορική τους σηµασία. Παράλληλα αποτελεί και 
µία πλατφόρµα γνώσης για την εκκίνηση νέων 
σπουδών.








