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Ορθογώνιο, ανισομερές σημείο  
από χιτώνα, λινάρι και μαλλί  
(ΠΛΙ, αρ. ευρ. 2000.05.24).
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ΤΑ ΥΛΙΚΑ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Τα υφάσματα που έφτιαξαν οι Κόπτες, οι χριστιανοί της Αιγύπτου, 
ακολουθούν στις υφαντικές πρακτικές την κοινή τεχνογνωσία που είχε 
αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο πολλούς αιώνες πριν. Ως προς 
τις υφαντικές ύλες, το λινάρι και το μαλλί είχαν εντοπιότητα. Το μετάξι, 
που περνάει στο Βυζάντιο μετά τον 5ο αιώνα, θα μεταφερθεί στη Βόρεια 
Αφρική από τους Άραβες. Όσο για το βαμβάκι, διαδόθηκε στην Αίγυπτο 
και στη Μεσόγειο μετά την άφιξη των Αράβων, από τη γλώσσα των οποίων 
προέρχεται η λέξη cotton.

ΣΟΦΊΑ ΤΣΟΥΡΊΝΑΚΗ
Τεχνολόγος Αρχαίου Υφάσματος 
Ιστορικό Υφαντουργείο ΣΕΝ  
Ελληνικόν Ινστιτούτον Αιγυπτιολογίας

TΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ανασκαφές ενδύματα, συχνά μεταχειρισμένα και 
επιδιορθωμένα, καθίστανται άμεσοι μάρτυρες 
του ιστορικού περιβάλλοντος που τα δημιούργη-
σε. Ως αρχαιολογικά ευρήματα, έχουν αποτελέ-
σει πολύτιμη πηγή πληροφοριών τις τελευταίες 
δεκαετίες, ενώ με τη λεπτομερή καταγραφή των 
τεχνικών τους χαρακτηριστικών (υφαντικά υλι-
κά, δομή, τεχνικές ύφανσης, χρωματισμοί) πι-
στοποιούν την ευδαίμονα ποικιλία του υφαίνειν 
και εμβαθύνουν τη γνώση μας όσον αφορά στην 
αρχαία υφαντική τεχνογνωσία. 

Ιδιαίτερα πλούσια είναι τα προερχόμενα από 
την Αίγυπτο ευρήματα. Λόγω του ξηρού κλί-
ματος και του αμμώδους εδάφους, τα χιλιάδες 
σπαράγματα που διασώθηκαν στα νεκροταφεία 
της Φαραωνικής, της Ελληνιστικής, της Ρωμα-
ϊκής, της Πρώιμης Βυζαντινής και της Ισλα-
μικής περιόδου προσφέρουν πολύτιμο υλικό 

για μελέτη (εικ. 7). Οι Κοπτικές Συλλογές του 
Μουσείου Μπενάκη, του Μουσείου Ελληνικής 
Λαϊκής Τέχνης (ΜΕΛΤ) και του Πελοποννησι-
ακού Λαογραφικού Ιδρύματος Β. Παπαντωνί-
ου (ΠΛΙ) περιλαμβάνουν μερικές εκατοντάδες 
υφασμάτων, των οποίων η ακριβής προέλευση 
είναι άγνωστη. Ωστόσο, τα αποτμήματα των 
ενδυμάτων (περιώμια, χιτώνες, κεφαλόδεσμοι 
– εικ. 8, 13 και 14), αλλά και παραπετασμάτων, 
προσκεφάλων ή επιτοιχίων, που διακόσμησαν 
δημόσια και ιδιωτικά κτήρια αποτελούν σημα-
ντικά τεκμήρια της Ύστερης Αρχαιότητας, κα-
θόσον επεξηγούν υφαντικά συστήματα, δομές 
και υφαντικές πρακτικές, αναφορές των οποίων 
έχουμε σε παπυρολογικά κείμενα και αρχαίους 
συγγραφείς.

Αυτή η μελέτη έχει βασιστεί σε σειρά υφα-
ντικών πρακτικών της Ύστερης Αρχαιότητας: 
η μελέτη των υφασμάτων έγινε σύμφωνα με το 

—Τέχνες, τεχνικές, εργαστήρια στην Ύστερη Aρχαιότητα
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πρώτο νήμα (στήμων/στημόνι), που τοποθετή-
θηκε στον αργαλειό. Διότι, όπως συνάγεται από 
τις αρχαιολογικές μαρτυρίες στην ανατολική 
Μεσόγειο, η διαφορετική φύση των υφαντικών 
υλικών (λινάρι, μαλλί, μετάξι, βαμβάκι), που 
χρησιμοποιήθηκαν ως στημόνι, έχουν υπαγο-
ρεύσει διαφορετικές κλωστικές μεθόδους, 
εργαλεία και τεχνογνωσία. Τόσο τα φυσικά χα-
ρακτηριστικά των υφαντικών υλικών, όσο και η 
κατεργασία τους αποτέλεσαν καθοριστικά στοι-
χεία στη δημιουργία του υφάσματος και υπαγό-
ρευσαν μεγάλη ποικιλία τρόπων ύφανσης και 
διακόσμησης1.

Επιπλέον, η έρευνα αυτή προσφέρει πολυ-
συλλεκτικές πληροφορίες, που σήμερα έχουν 
και δυνατότητες πολλαπλής αξιοποίησης. Όπως 
μαρτυρείται από τα μνημεία, τα υφάσματα και 
τις φιλολογικές πηγές, στην ανατολική Μεσό-
γειο υπήρξε μία κοινή υφαντουργική τεχνο-
γνωσία, που αποτέλεσε το συγκερασμό πολλών 
παραδόσεων. Λόγω της συντηρητικότητας της 
υφαντουργικής τέχνης, αυτή η αρχαία παράδο-
ση επιβίωσε, ως βιωματικό γεγονός, και στην 
υφαντουργία των μεταβυζαντινών μας χρόνων, 
ιδιαίτερα στην Κρήτη2. Άλλωστε, οι σχέσεις της 
Κρήτης και της Αιγύπτου, που υπήρξαν κομβικά 
σταυροδρόμια υφαντουργικών πολιτισμών, βε-
βαιώνονται ήδη από το 2600 π.Χ. Οι αμοιβαίες 
επιδράσεις στην υφαντουργία των δύο πολιτι-
σμών έγιναν ιδιαίτερα αισθητές κατά τη διάρκεια 
της βασιλείας της Χατσεπσούτ (1473–1458 π.Χ.), 
όταν Μινωίτες πρεσβευτές επισκέφθηκαν τη 
χώρα προσφέροντας υφάσματα ως δώρα3.

Από το χώρο στο χρόνο:  
Το ύφασμα ως καθρέφτης πολιτισμού
Ο πολιτισμός των Κοπτών αναπτύχθηκε κυρί-
ως από τους χριστιανούς κατοίκους της Αιγύ-
πτου και καλύπτει την περίοδο από το 30 μ.Χ. 
μέχρι και τον 11ο αιώνα, όταν ολοκληρώνεται η 
αραβική κατάκτηση της χώρας. Η μνημειώδης 
φαραωνική τέχνη και η γεμάτη μεγαλείο το-
πική ιστορία έχουν επισκιάσει ένα μικρό αλλά 
σημαντικό κεφάλαιο, την «κοπτική τέχνη», η 
συμβολή της οποίας άρχισε να αναγνωρίζεται 
μόλις τους δύο τελευταίους αιώνες. Η λέξη Κό-
πτης αποτελεί σύντμηση της λέξης Αίγυπτος, 
που χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τους Έλληνες 
για να προσδιορίσει τους κατοίκους της φαρα-
ωνικής χώρας. Προέρχεται από τον όρο Hout–
ka–Ptah, δηλαδή το ενδιαίτημα του πνεύματος του 
Ptah (μία εκ των αρχαιοαιγυπτιακών ονομασιών 
της Μέμφιδας)4. Αργότερα, οι Άραβες θα μετα-
σχηματίσουν τη λέξη aigyptios/κόπτης σε qipti 

(αγγλική μετάφραση: coptic). Στη διάρκεια της 
ρωμαϊκής και βυζαντινής κατοχής της χώρας, 
η λέξη προσδιόριζε το χριστιανικό δογματικό 
στοιχείο των Μονοφυσιτών/Μιαφυσιτών, που 
στάθηκαν πιστοί στην αιγυπτιακή γλώσσα και 
τις παραδόσεις. Ήταν οι γηγενείς κάτοικοι της 
χώρας, κυρίως τεχνίτες, έμποροι και γαιοκτή-
μονες. Η τέχνη που ανέπτυξαν δεν ήταν μνη-
μειακή, εν τούτοις έχει δημιουργήσει εξαιρετικά 
δείγματα μικροτεχνίας, όπως υφάσματα και κε-
ραμικά, αντικείμενα από οστά ή χαλκό. Η με-
λέτη των υφασμάτων προσφέρει περισσότερο 
από οποιαδήποτε άλλη πηγή πλήρη ανάλυση 
των διαφορετικών φάσεων που γνώρισε η κο-
πτική τέχνη, πριν ολοκληρωθεί και αποκτήσει 
το γνωστό «κοπτικό ύφος»5.

Από την ίνα στο εργαλείο: 
Κατασκευάζοντας το ύφασμα
Η μελέτη των πρώιμων υφασμάτων με άξονα το 
υλικό που χρησιμοποιήθηκε ως στημόνι αλλά 
και τους τρόπους προετοιμασίας αυτού του υλι-
κού προσφέρει ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Το 
πλέον διαδεδομένο υλικό στην Αίγυπτο υπήρξε 
το λινάρι (εικ. 3) και ακολουθεί το μαλλί (εικ. 4, 
9 και 11). Το βαμβάκι και το μετάξι χρησιμοποι-
ήθηκαν σε μικρές ποσότητες στη Μεσόγειο, 
προφανώς επειδή αποτέλεσαν εισαγωγές των 
νεότερων χρόνων. 

ΥΦΑΝΤΊΚΈΣ ΊΝΈΣ
Λινάρι
Τα διάφορα είδη των Linum bienne και Linum 
angustifolium αποτελούν τους προπάτορες του 
εξημερωμένου λίνου Linum usitatissimum. Η 
μακριά και στιλπνή ίνα του λιναριού προέρχεται 
από το στέλεχος του φυτού. Εξαιρετικά ισχυρή, 
αντέχει σε μεγάλη τάση και αποτελεί κατάλληλο 
υλικό για τα ζεστά κλίματα. Κατά τη Νεολιθική 
περίοδο στην Αίγυπτο, η υφαντουργία βασιζό-
ταν ολοκληρωτικά στο λινάρι, το οποίο καλλιερ-
γείτο ήδη από το 5000 π.Χ., όπως μαρτυρείται 
από σπάραγμα υφάσματος που βρέθηκε στην 
περιοχή Φαγιούμ Α. Ζωγραφικές απεικονίσεις 
της καλλιέργειας του φυτού και της ύφανσης λι-
νών υφασμάτων υπάρχουν σε πολλούς τάφους. 
Η ίνα θεωρείτο σύμβολο του θείου φωτός και 
της αγνότητας και ήταν το μόνο υλικό που χρη-
σιμοποιήθηκε για να περιτυλίγουν τις μούμιες6, 
για τα ιερατικά ενδύματα και τα πολυτελή ρού-
χα βασιλέων και ευγενών, πρακτική που συνε-
χίστηκε από τους Ορφικούς και έφθασε μέχρι 
τον Χριστιανισμό7. 

Κατά την Πτολεμαϊκή περίοδο η καλλιέργεια 
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του λιναριού ελεγχόταν αυστηρά από το κράτος 
και προστατευόταν από ειδική νομοθεσία (ὀθονι-
ηρά), που ρύθμιζε κάθε πλευρά της παραγωγής, 
με τη βασιλική βύσσο να αποτελεί μονοπώλιο του 
ίδιου του βασιλιά8. Σύμφωνα με τον Πλίνιο, το 
αιγυπτιακό λινάρι υπήρξε πολύ δημοφιλές στη 
Μεσόγειο και ήταν ένα ιδιαίτερα ακριβό υλικό9. 
Πολλά μέτρα λινού υφάσματος εξάγονταν στην 
Αραβία και την Ινδία και χρησιμοποιούνταν για 
ιστία, επειδή δεν διαβρώνονταν τόσο γρήγορα. 

Στα κοπτικά υφάσματα η λινή ίνα ποικίλλει σε 
αποχρώσεις, που εξαρτώνται από τους διαφορε-
τικούς τύπους του φυτού, τα στάδια της ωρίμαν-
σής του, καθώς και τις διαφορετικές μεθόδους 
κλώσης. Τα υφάσματα, όπως υφαίνονταν από 
τους λινύφαντες, είχαν ένα γκριζοκαφέ χρώμα, 
και απαιτείτο τρίψιμο και χτύπημα για τη βελ-
τίωσή τους. Σύμφωνα με έναν ειδικό νόμο (νι-
τρική), η προετοιμασία των λινών υφασμάτων 
αποτελούσε προϊόν εξειδικευμένης εργασίας, 
που στο τελικό της στάδιο10 περιλάμβανε χτύπη-
μα με ξύλινους κόπανους και τρίψιμο με ειδικό 

σαπούνι, κατασκευασμένο από καστορέλαιο, 
σόδα και νίτρο (φυσική σόδα) από τα αποθέματα 
της ερήμου Wādi 'el-Natrūn. Το τρίψιμο γινόταν 
από ειδικευμένους τεχνίτες, τους λινεψούς. Στο 
τελευταίο στάδιο της λεύκανσης, τα υφάσματα 
εκτίθεντο για μερικές εβδομάδες στο φως του 
ήλιου σε έναν αγρό, ανάλογα με το πάχος τους11.

Λόγω του ότι η ίνα βάφεται δύσκολα με φυσι-
κές χρωστικές, στα υφάσματα έχει χρησιμοποιη-
θεί άβαφη ή λευκασμένη (εικ. 4). Δύο υφάσματα 
στη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη φέρουν 
κυανή χρωστική, προερχόμενη από ισάτιδα 
(Isatis tinctoria) ή ινδικό (Indicofera tinctoria), 
και ένα ύφασμα είναι βαμμένο καφέ12.

Μαλλί
Η μάλλινη ίνα αποτελείται από κερατίνη, μια 
πρωτεΐνη που παράγεται στο μαλλί των προβά-
των. Η επιφάνεια αποτελείται από μικρές, επι-
καλυπτόμενες φολίδες, που βοηθούν στη δημι-
ουργία μιας σταθερής, συνεχούς κλωστής ή στην 
κατασκευή συμπιλημένου υφάσματος (πίλημα). 

02

03

02 
Τμήμα ανισομερούς 
διακόσμησης από 
παραπέτασμα, λινάρι 
και μαλλί (ΠΛΙ,  
αρ. ευρ. 2000.05.15).

03 
Ανισομερές σημείο  
με παράσταση 
Διονύσου που σηκώνει 
τον πέπλο της 
Αριάδνης, λινάρι  
και μαλλί  
(Μουσείο Μπενάκη,  
αρ. ευρ. 7131_2).
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Αν και πόκοι γνεσμένου μαλλιού, αλλά και σκε-
λετικά υπολείμματα προβάτων, χρονολογούνται 
από το 2000 π.Χ., τα μάλλινα υφάσματα σπάνια 
απαντούν σε ταφές της Δυναστικής περιόδου. 
Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, θρησκευτικοί νόμοι 
απαγόρευαν τη χρήση μάλλινων ενδυμάτων στις 
θρησκευτικές και ταφικές πρακτικές, επειδή 
ήταν «τελετουργικά ακάθαρτα». Ωστόσο, οι 
αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν μάλλινα 
ενδύματα, όπως μανδύες, πανωφόρια και κα-
λύμματα κεφαλής, που ύφαιναν με το μαλλί των 
εξημερωμένων προβάτων13, τα οποία απεικονί-
ζονται συχνά και σε ταφικές αναπαραστάσεις. 

Δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες σχετι-
κά με το πότε τα μάλλινα υφάσματα άρχισαν να 
χρησιμοποιούνται ευρέως, αλλά είναι βέβαιο 
ότι οι Πτολεμαίοι ευνόησαν τη μεγάλη διάδοση 
του «πολιτισμού του μαλλιού»14. Ασχολήθηκαν 
ιδιαίτερα με τη βελτίωση της ποιότητας του ακα-
τέργαστου μαλλιού15, με την καλύτερη εκτρο-
φή των ζώων, καθώς και με την εισαγωγή νέων 
ειδών προβάτων16. Ιδιώτες, όπως ο Έλληνας 
στρατηγός Απολλώνιος, ενέπνεαν θαυμασμό 
κάνοντας εισαγωγή κοπαδιών από τη Μίλητο 
καλυμμένων με δέρμα (ὑποδείφθεραι ποίμναι), 
τα οποία εγκλιματίσθηκαν στα βαλτώδη βοσκο-
τόπια της περιοχής του Φαγιούμ με τη φροντίδα 
βοσκών από τη Μικρά Ασία.

Κατά τη διάρκεια της Ελληνιστικής και της 
Ρωμαϊκής περιόδου, η κατασκευή, η ύφανση 
και η εμπορία του μαλλιού αποτελούσαν μονο-
πώλιο περιοριζόμενο σε ορισμένα επαγγέλματα. 
Τα εργαστήρια απασχολούσαν μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού που εργάζονταν ως πλύστες, λανα-
ριστές, κλώστες, βαφείς και υφαντές (εριουργοί, 
ταπιδοφάνται, καυνακοποιοί). Σημαντικό ρόλο 
επίσης έπαιζαν οι έμποροι μαλλιού (εριοπώλες), 
και οι ιδιοκτήτες αργαλειών και εργαστηρίων17. 
Η πρακτική της βελτίωσης της μάλλινης ίνας συ-
νεχίστηκε και κατά τη Ρωμαϊκή και την Πρώιμη 
Βυζαντινή περίοδο. Η πληθώρα των μάλλινων 
υφασμάτων που βρέθηκαν στις ανασκαφές στη 
Mastagēdah και την Karanis (4ος–5ος αι. μ.Χ.) 
υποδεικνύει ότι η θρησκευτική αποστροφή προς 
τη μάλλινη ίνα είχε σταδιακά εκλείψει. Μετά την 
αραβική κατάκτηση της χώρας το μαλλί χρησι-
μοποιήθηκε ευρύτερα ως βασική ίνα των ενδυ-
μάτων18. Η προβατοτροφία συγκεντρώθηκε στο 
Φαγιούμ, στην περιοχή νότια της Φοστάτης και 
στο Asyūt, όπου βρίσκονταν τα εργαστήρια μάλ-
λινων ενδυμάτων.

Η διαδικασία της προετοιμασίας μαλλιού στην 
Αίγυπτο ήταν αναμφίβολα η ίδια όπως και σε άλ-
λες χώρες της ανατολικής Μεσογείου. Το μαλλί 

των προβάτων κουρευόταν με ψαλίδι μία ή δύο 
φορές το χρόνο από τους κουρείς (ἐριοκάρται). 
Πριν από το κούρεμα, τα πρόβατα πλένονταν19 
από τους πλύντες (ἐριοπλύται). Μια άλλη πρακτι-
κή, που ακολουθείτο ειδικά για τα ὑποδείφθερα 
πρόβατα, ήταν η απόσπαση των ινών με το χέρι 
(τιλμός)20. Πριν από το γνέσιμο οι μάλλινες ίνες 
έπρεπε να απλωθούν σε μια επιφάνεια, όπου τις 
χτυπούσαν με ξύλα ειδικοί εργάτες (ἐριοραβδι-
σταί), για να ξεμπερδευτούν και να αφαιρεθούν 
οι ακαθαρσίες. Στη συνέχεια, οι ίνες χτενίζονταν 
με τα δάχτυλα ή με ένα είδος αγκαθιού (Dispa-
cus fullonum) από τους ξάντες, προκειμένου να 
τακτοποιηθούν σε παράλληλη θέση και να σχη-
ματίσουν ένα είδος προνήματος, έτοιμου για 
γνέσιμο. Επιπλέον, οι μακρές ίνες χτενίζονταν 
με τα χειρόχτενα21, πρακτική που αποτελούσε 
εξειδικευμένη εργασία.

Στις μουσειακές συλλογές, τα μάλλινα υφά-
σματα παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία (εικ. 12), 
όσον αφορά στην πυκνότητα και στις βαφές 
(οι πρωτεϊνικές ίνες δέχονται πολύ καλά τις 
φυσικές χρωστικές). Τα νήματα είναι συνήθως 
τραχιά, καθώς προέρχονται από πρόβατα που 
εκτρέφονταν σε θερμό και ξηρό κλίμα22.

Μετάξι
Η μεταξωτή ίνα είναι συνεχής και παράγεται 
στους ειδικούς αδένες συγκεκριμένων εντό-
μων, κυρίως του μεταξοσκώληκα Bombyx mori, 
που ανήκει στα Bombycidæ, μια οικογένεια των 
Λεπιδοπτέρων. Αποτελεί την πλέον πολυτελή 
ίνα, καθώς η λεία της επιφάνεια αντανακλά το 
φως και δίνει βάθος στα χρώματα. 

Σύμφωνα με τη μαρτυρία προϊστορικών απαν-
θρακωμένων κουκουλιών, η παραγωγή μετα-
ξιού ξεκίνησε στην Κίνα περί το 3000 π.Χ. Είναι 
πολύ πιθανό, όμως, ότι στη Μεσόγειο υπήρχε 
μια μορφή ακατέργαστου μεταξιού23, που πα-
ραγόταν από την απόξεση και περιστροφή ινών 
από κουκούλια αγροδίαιτων σκωλήκων (Satur-
nia pyri, Pachypasa otus). Ήδη από τον 6ο αιώνα 
π.Χ. το πολύτιμο, αναλυτό μετάξι εξαγόταν από 
την Κίνα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τις φιλολο-
γικές μαρτυρίες, οι πλούσιες κυρίες στη Ρώμη 
ανέλυαν τα στενά υφάσματα με τα κινέζικα σχέ-
δια και ύφαιναν εκ νέου το μετάξι πάνω σε λινό 
στημόνι24. Η δημιουργία του Δρόμου του Με-
ταξιού σηματοδότησε την έναρξη του εμπορίου 
του μεταξιού στη Δύση και οι Πέρσες γρήγορα 
καθιερώθηκαν ως αποκλειστικοί μεσάζοντες με-
ταξύ Δύσης και Ανατολής, κατ’ αρχήν υπό την 
κυριαρχία των Πάρθων και στη συνέχεια υπό τη 
Δυναστεία των Σασσανιδών (226–651 μ.Χ.).

04 
Απότμημα λινής 
ταινίας από 
διακόσμηση χιτώνα, 
λινάρι και μαλλί 
(Μουσείο Μπενάκη, 
αρ. ευρ. 7103).

05 
Απότμημα 
διακόσμησης λινού 
περιώμιου, λινάρι και 
μαλλί (Μουσείο 
Μπενάκη, αρ. ευρ. 
7127).

06 
Τμήμα μεταξωτής 
ταινίας σύνθετης, 
διαγώνιας δομής 
αναλυτό μετάξι (ΜΕΛΤ, 
αρ. ευρ. 1370).
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Δεν είναι γνωστό πότε ξεκίνησε η ύφανση με-
ταξιού στην Αίγυπτο25. Αρχαιολογικές ενδείξεις 
και φιλολογικές μαρτυρίες υποστηρίζουν ότι τα 
διακοσμημένα μεταξωτά υφάσματα ήταν γνω-
στά από τον 4ο αιώνα μ.Χ. Στο Διάταγμα Περί 
Τιμών του Διοκλητιανού (γύρω στο 301 μ.Χ.) 
αναφέρονται το υλικό, οι μισθοί των υφαντών, 
καθώς και ένας αργαλειός ανέλκυσης. Σύμφωνα 
με τον Κώδικα του Θεοδοσίου (438 μ.Χ.), ένα 
gynæceum (γυναικείον) στην Αλεξάνδρεια πα-
ρήγαγε μεταξωτά υφάσματα για την αυτοκρα-
τορική αυλή. Ωστόσο, μια σειρά από μεταξωτά 
υφάσματα σύνθετης δομής26, υφασμένα στον 
αργαλειό ανέλκυσης της Ύστερης Ρωμαϊκής και 
Πρώιμης Βυζαντινής περιόδου, που βρέθηκαν 
στις νεκροπόλεις της Αντινοόπολης και της Πα-
νόπολης, παρουσιάζουν πρόβλημα όσον αφορά 
στην προέλευση και στην ταυτοποίησή τους27.

Στις αρχές του 5ου αιώνα, η εισαγωγή αυγών 
μεταξοσκώληκα στη Δύση οδήγησε στην ανά-
πτυξη της ακμάζουσας βυζαντινής βιοτεχνίας 
μεταξιού, η οποία έσπασε το περσικό μονοπώ-

λιο. Σύμφωνα με τις θρυλικές αναφορές του 
Προκοπίου Καισαρείας και του Θεοφάνη (τέλη 
του 6ου αι.), η σηροτροφία διείσδυσε περαιτέρω 
στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια 
της βασιλείας του Ιουστινιανού, τον 6ο αιώνα. 
Αναμφίβολα οι Βυζαντινοί αξιωματικοί υπήρ-
ξαν εκείνοι που έφεραν το μετάξι στην Αίγυπτο 
στις αρχές του 5ου αιώνα28. Το κουκουλάρικο 
μετάξι (toussāh) από άγριους   μεταξοσκώληκες 
(Antheræa pernyi), που τρέφονταν με φύλλα βε-
λανιδιάς και καστανιάς, ήταν πιθανώς διαθέσιμο 
στη χώρα ακόμη νωρίτερα. Η χρήση εισαγόμε-
νου μεταξιού σε μεγάλη κλίμακα στην Αίγυπτο 
έγινε μετά την άφιξη των Αράβων, οι οποίοι 
φαίνεται ότι είναι οι πραγματικοί μεταφορείς 
της σηροτροφίας του κινέζικου μεταξοσκώληκα 
Bombyx mori στη Βόρεια Αφρική.

Στις κοπτικές συλλογές το μετάξι εμφανίζεται 
ελάχιστα. Στη Συλλογή του Μουσείου Μπενά-
κη, έχει χρησιμοποιηθεί ως νήμα βάσης ή ως 
κλωστή κεντήματος. Δύο λινά σπαράγματα 
υφάσματος, που έχουν επαναχρησιμοποιηθεί 

07 08

09 10

07 
Εξετάζοντας το 
θηλειαστό επιτοίχιο 
(ΜΕΛΤ, Απότμημα Α, 
αρ. ευρ. 1363).

08 
Απότμημα 
ανισομερούς 
διακόσμησης λινού 
χιτώνα, λινάρι και μαλλί 
(ΜΕΛΤ, αρ. ευρ. 706).

09 
Απότμημα ταινίας με 
παράσταση Διονύσου, 
λινάρι και μαλλί 
(Μουσείο Μπενάκη, 
αρ. ευρ. 7244).
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για να γίνουν ένδυμα κούκλας, φέρουν περίτε-
χνη διακόσμηση από μετάξι και χρονολογούνται 
στην εποχή των Φατιμιδών29. 

Βαμβάκι
Μια κάψα βαμβακιού μπορεί να περιέχει εκα-
τοντάδες χιλιάδες ίνες, που χρησιμεύουν στη 
συσσώρευση υγρασίας και στην προστασία των 
σπόρων. Μετά τη συλλογή του βαμβακιού, οι 
ίνες διαχωρίζονται από τα φύλλα και τους σπό-
ρους. Το λανάρισμα, δηλαδή η τακτοποίηση των 
ινών σε παράλληλη θέση, είναι η διαδικασία που 
γίνεται με το χέρι πριν από το γνέσιμο.

Η ίνα βαμβακιού είναι τόσο παλιά όσο και το 
λινάρι30. Ο Ηρόδοτος τον 5ο αιώνα το περιέγρα-
ψε για πρώτη φορά ως μαλλί από ξύλο31. Ο J. Po-
lux περιγράφει το «δέντρο» από το οποίο προέρ-
χεται το βαμβάκι, σχολιάζει τα χαρακτηριστικά 
του και δηλώνει ότι «οι Αιγύπτιοι κάνουν ρούχα 
από λινό στημόνι και βαμβακερό υφάδι»32. Τέ-
τοια σύμμεικτα υφάσματα είναι σπάνια μεταξύ 
των ρωμαϊκών ευρημάτων, αλλά έγιναν πολύ 

δημοφιλή κατά τον Μεσαίωνα ως fustian (φου-
στάνια). Ο Πλίνιος ανέφερε για πρώτη φορά το 
γένος gossypion και παρατηρεί ότι «οι Αιγύπτιοι 
ιερείς είχαν ιδιαίτερη προτίμηση στα ρούχα από 
βαμβάκι»33. Οι μελετητές υφασμάτων υποθέ-
τουν ότι ένα εξευγενισμένο φυτό από την Ινδική 
υποήπειρο, το λίκνο του Παλαιού Κόσμου για το 
βαμβάκι, διαδόθηκε στην Ασία, τη Μέση Ανατο-
λή, την Αφρική και την Ευρώπη. Σπόροι και ίνες 
που βρέθηκαν στο Σουδάν και στην Κάτω Νου-
βία και χρονολογούνται στην πρώιμη 3η χιλιετία 
π.Χ., ίσως υποδηλώνουν ένα αρχικό στάδιο στην 
εξέλιξη του φυτού από άγριο σε καλλιεργημένο 
είδος. Αν και είναι ακόμα ασαφές το πώς και πού 
αναπτύχθηκαν οι αρχικοί πρόγονοι του φυτού 
του βαμβακιού, φαίνεται ότι καλλιεργήθηκε 
στην Ινδία, το Σουδάν και τη Νότια Υεμένη, 
είτε ως θάμνος (Gossypium herbaceum) είτε ως 
δέντρο (Gossypium arboreum). Πολλές ρωμαϊ-
κές επαρχίες της Αραβίας, της Ιουδαίας και της 
Συρίας παρήγαγαν βαμβακερά υφάσματα. Άλλα 
αποτμήματα βαμβακερών ενδυμάτων βρέθη-

11

10 
Ανισομερές σημείο  
από λινό χιτώνα, 
υφασμένο σε δίκλωνα 
στημόνια Z, 2S, λινάρι 
και μαλλί (ΠΛΙ,  
αρ. ευρ. 2000.05.23).

11 
Τμήμα μάλλινου 
χιτώνα με ανισομερή 
σημεία, μαλλί  
και λινάρι  
(Μουσείο Μπενάκη, 
αρ. ευρ. 7169).
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καν στο Μοναστήρι του Αββά Φοιβάμμωνος 
της Άνω Αιγύπτου. Αν και η λινή ίνα θεωρήθηκε 
«καθαρότερη», τα βαμβακερά ενδύματα34 εκτι-
μήθηκαν ως εξίσου καλά όσο τα λινά και ήταν 
ιδιαίτερα δημοφιλή λόγω της απαλότητας του 
υλικού. Η εκτεταμένη καλλιέργεια και χρήση 
του βαμβακιού στην Αίγυπτο σημειώθηκε μετά 
την άφιξη των Αράβων και, ως εκ τούτου, κατά 
τον 13ο αιώνα το αραβικό του όνομα qutn (cotton) 
εισήλθε στον κόσμο της Μεσογείου.

Στα υφάσματα που περιλαμβάνονται στις κο-
πτικές συλλογές, η βαμβακερή ίνα έχει χρησι-
μοποιηθεί ως νήμα βάσης αλλά και ως κλωστή 
κεντήματος. Εν τούτοις, τα υφάσματα αυτά είναι 
αρκετά όψιμα.

ΚΛΏΣΗ ΤΏΝ ΊΝΏΝ
Εκτός από τη στιλπνή και συνεχή ίνα του μετα-
ξιού, όλες οι άλλες ίνες έχουν ακανόνιστη μορ-
φή, εμφανή κατά τη μικροσκοπική εξέταση. 
Οι μάλλινες ίνες διαθέτουν εξωτερικό στρώμα 
μικροσκοπικών, επικαλυπτόμενων φολίδων, οι 
ίνες του λιναριού έχουν ενδιάμεσους κόμβους, 
ενώ οι βαμβακερές στρίβουν και περιστρέφο-
νται, ως αποτέλεσμα της διάλυσης των κυτ-
τάρων τους. Η κλώση είναι το στρίψιμο ινών 
μικρού μήκους σε συνεχή κλωστή. Κάθε ίνα 
χρειάζεται ειδική επεξεργασία και η κατάλλη-

λη προετοιμασία αποτελεί εξειδικευμένη και 
ιδιαίτερα χρονοβόρο εργασία. Οι ίνες δύνανται 
να συστραφούν δεξιόστροφα, Ζ (το αδράχτι συ-
στρέφεται κατά τη φορά των δεικτών του ρολο-
γιού) ή αριστερόστροφα, S (το αδράχτι στρέφε-
ται αντίθετα από τη φορά των δεικτών).

Οι επιστημονικές έρευνες υποδεικνύουν ότι 
το γνέσιμο ανακαλύφθηκε σε περιοχές όπου 
κυριαρχούσαν οι φυτικές ίνες, λόγω του ότι συ-
στρέφονται από μόνες τους όταν βραχούν. Αυτή 
η παρατήρηση οδήγησε τον προϊστορικό άνθρω-
πο να κλώσει ομάδες ινών, για να δημιουργήσει 
ανθεκτικότερα νήματα. Τα αρχαιολογικά δεδο-
μένα μαρτυρούν ότι κατά την Ύστερη Αρχαιότη-
τα η κατεύθυνση της κλώσης ποικίλλει ανάλογα 
με τον τόπο και το χρόνο. Η διαφορά στο τελικό 
ύφασμα μπορεί να μην είναι σημαντική, αλλά η 
φορά της συστροφής αποτελεί σημαντικό παρά-
γοντα για την ταυτοποίηση και την αναγνώριση 
της προέλευσης ενός υφάσματος. Η L. Bellinger 
θεωρεί ότι η κατεύθυνση της κλώσης των νημά-
των αποτελεί πρακτική παγιωμένη διά μέσου 
πολλών γενεών.

Όπως δείχνουν τα αρχαιολογικά ευρήματα 
στην Αίγυπτο, η κλώση νημάτων χρησιμοποι-
είτο ήδη από τη Νεολιθική Εποχή. Άντρες και 
γυναίκες που κλώθουν και υφαίνουν απεικονί-
ζονται συχνά σε τάφους, προκειμένου να παρέ-
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χουν αιωνίως τα αναγκαία λινά υφάσματα στους 
αποβιώσαντες ιδιοκτήτες του τάφου. Εξ αυτού 
και η αντίληψη περί των μαγικών αδραχτιών. Η 
κλωστική τεχνική άνθησε σε όλα τα επίπεδα, 
ως δημόσια και ιδιωτική εργασία από άνδρες 
και γυναίκες. Στο Μέσο Βασίλειο, στα ταφικά 
ανάγλυφα της 18ης Δυναστείας παρουσιάζονται 
κλώστες να γνέθουν ή να στρίβουν νήματα και να 
χρησιμοποιούν τρεις διαφορετικές τεχνικές: α) 
το υποβασταζόμενο αδράχτι, β) το αδράχτι που 
κρατούν στο χέρι, και γ) το αδράχτι που αιωρεί-
ται35. Όλες οι μέθοδοι χωρίς αμφιβολία προ-
έρχονται από την απλή μέθοδο του γνεσίματος 
με το χέρι, όπου η συστροφή των ινών ανάμεσα 
στα ακροδάχτυλα δημιουργεί την κλωστή. Οι 
περισσότερες ταφικές παραστάσεις φαίνεται να 
αφορούν στην κλώση του λιναριού, που πρέπει 
να γινόταν σε δύο φάσεις: κατ’ αρχήν οι στεγνές 
ίνες προετοιμάζονταν σε θηλειές και έμπαιναν 
σε αγγεία με ζεστό νερό. Στη συνέχεια, ο γνέστης 
συστρέφει δύο ή τρεις θηλειές ινών με ένα αδρά-
χτι, που έχει το σφονδύλι στο πάνω μέρος. Η αι-
γυπτιακή μέθοδος περιστροφής του αδραχτιού 
με το δεξί χέρι δημιουργεί κίνηση του σφονδυ-
λιού κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού, 
που καταλήγει στη δημιουργία ίνας σχήματος 
S. Κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο 
το γνέσιμο γίνεται με τη βοήθεια του αιωρού-
μενου αδραχτιού, στο κάτω μέρος του οποίου 
προστίθεται το βάρος του σφονδυλιού36, πράγ-
μα που οδηγεί στη δημιουργία ινών με ελεύθερη 
περιστροφή του αδραχτιού, άρα σχήματος Ζ37. 
Ο τρόπος κλώσης του λιναριού φαίνεται να επη-
ρέασε και την αντίστοιχη εργασία για τη μάλλινη 
ίνα, η κατασκευή της οποίας δεν επιβάλλει συ-
γκεκριμένη κατεύθυνση συστροφής38.

Μονόκλωνες κλωστές, που κλώθονται από 
κοινού με ένα πιο βαρύ αδράχτι, δημιουργούν 
μια πιο ισχυρή κλωστή και αυτή η κλώση γί-
νεται πάντα στην αντίθετη κατεύθυνση από 
την αρχική συστροφή του νήματος (εικ. 10). 
Η μέθοδος ήταν γνωστή κατά τη Δυναστική 
περίοδο της Αιγύπτου και έχει αποτυπωθεί σε 
ταφικές ζωγραφικές σκηνές και τρισδιάστατες 
αναπαραστάσεις.

ΈΡΓΑΛΈΊΑ ΚΑΊ ΑΡΓΑΛΈΊΟΊ
Τα φυσικά χαρακτηριστικά των υφαντικών ινών 
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση εργα-
λείων και τεχνικών. Στην Αίγυπτο ο παλαιότε-
ρος τύπος εργαλείου ύφανσης ήταν ο οριζόντιος 
αργαλειός εδάφους, που ακόμη χρησιμοποιείται 
από τους Βεδουίνους νομάδες. Υφάντριες κα-
τασκεύαζαν διάφανα λινά υφάσματα με την 

απλή, σχεδόν στημονίσια τεχνική, που δεν επι-
δεχόταν δυνατότητες ποικιλμού και τα υφάσματα 
παρέμεναν κυρίως λευκά. Παράλληλα, κάπου 
ανάμεσα στον 16ο και 14ο αιώνα π.Χ. ήρθε από 
τη δυτική Ασία (Συρία) ο κάθετος αργαλειός με 
μορφή πλαισίου, που διευκόλυνε νέες μεθόδους 
διακόσμησης, όπως την ανισομερή, υφαδίσια (εικ. 
2) και τη θηλειαστή τεχνική. Η πλειονότητα των 
κοπτικών υφασμάτων δημιουργήθηκε σε αυτού 
του τύπου τον αργαλειό, αν και αρχαιολογικές 
και φιλολογικές μαρτυρίες υποδεικνύουν ότι 
τόσο ο ιστός με τις αγνύθες όσο και άλλα εργα-
λεία είχαν εξίσου χρησιμοποιηθεί.

Κατά την περίοδο της Ύστερης Αρχαιότη-
τας, στην ανατολική Μεσόγειο εμφανίστηκαν 
και άλλα, συνθετότερα εργαλεία, που ταξίδεψαν 
μέσω των δρόμων του μεταξιού στις ανατολικές 
επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και υι-
οθετήθηκαν από τους υφαντές λινού στην Αί-
γυπτο: ο αργαλειός με τους πολλούς μίτους και ο 
αργαλειός ανέλκυσης. Αυτά τα δύο εργαλεία ήταν 
εξοπλισμένα για να κάνουν μηχανική διακόσμη-
ση, επαναλαμβανόμενη κατά μήκος και κατά 
πλάτος του υφάσματος. Καθώς αυτή η διακό-
σμηση στηριζόταν στο πολύπλοκο πέρασμα των 
στημονιών στο εργαλείο, ο αργαλειός ανέλκυσης 
υποστήριξε την παραγωγή μεταξωτών υφασμά-
των σύνθετης, διαγώνιας δομής (εικ. 6).

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΊ ΤΈΧΝΊΚΈΣ 
ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΈΣ ΤΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ
1. Γραπτά υφάσματα απλής δομής.
2. Υφάσματα απλής, ισομερούς ή ανισομερούς 
δομής με συνυφασμένη διακόσμηση.
3. Πολύμιτα σύνθετης δομής.
4. Υφαντά με καρτέλες.
5. Τρεις άλλες περιπτώσεις: κεντημένα, δια-
πλεγμένα39 και πλεκτά.

... και μία πρόσθετη τυπολογική κατάταξη
Όπως προαναφέρθηκε, το υλικό του στημο-
νιού μπορεί να ορίσει και δεύτερη τυπολογική 
κατάταξη των υφασμάτων, για παράδειγμα, 
τα υφάσματα με λινό, μονόκλωνο στημόνι 
(εικ. 1) έχουν συχνά άλλους τρόπους ύφανσης 
από εκείνους των μάλλινων40. Διαφορετική 
κατηγορία αποτελούν οι επιρραμμένες διακο-
σμήσεις των ενδυμάτων με δίκλωνα (μάλλινα 
ή λινά) στημόνια, που πιθανόν υφάνθηκαν σε 
μικρούς αργαλειούς ξέχωρα από το ένδυμα41. 
Τέλος, την τρίτη κατηγορία αποτελούν τα με-
ταξωτά υφάσματα σύνθετης δομής, που υποδει-
κνύουν εξειδικευμένους υφαντές, τεχνογνωσία 
και πολύτιμα υλικά. 

12 
Τμήμα περίκλεισης 
λινού χιτώνα, λινάρι  
και μαλλί (ΠΛΙ,  
αρ. ευρ. 2000.05.19).
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