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Η έλλειψη συστηματικής αρχαιολογικής
έρευνας οδήγησε στην πεποίθηση ότι οι
αστράγαλοι και το παιχνίδι τους συνδέονταν
αποκλειστικά με τη νεαρή ηλικία, παρόλο που
αρχαίες μαρτυρίες αναφέρουν την ευρεία
χρήση τους από ενήλικες ανεξαρτήτως φύλου.
Η νεκρόπολη του Λουτσιφέρο (6ος–3ος αι. π.Χ.)
στους Επιζεφύριους Λοκρούς ανατρέπει το
μονοπώλιο της νεαρής ηλικίας ενώ τεκμηριώνει
το συμβολικό νόημα των αστραγάλων και τη
χρήση τους σε τελετουργικές δραστηριότητες.

ένα παιχνίδι ή κάτι παραπάνω;

01
«Αστραγαλίζουσες»,
A. Canova, 1798–1800
(Ευγενική παραχώρηση του
Museo Canova di Possagno).
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02α, β
Σκαλιστοί ελεφάντινοι
αστράγαλοι από ταφικό
έπιπλο στον Τάραντα
(Ευγενική παραχώρηση
του Museo Nazionale
Archeologico di
Taranto).
02γ
Οστέινοι αστράγαλοι.
Συλλογή αναφοράς B.
Carè. Φωτογραφία της
συγγραφέως.

ποδιών στα θηλαστικά, υπήρξαν προσφιλές παιχνίδι στην αρχαιότητα, κάτι που οι εικονογραφικές, βιβλιογραφικές και επιγραφικές πηγές
μάς βοήθησαν να το εμπεδώσουμε (εικ. 2α, β, γ).
Για την ακρίβεια, η χρήση των αστραγάλων
σε αρχαία παιχνίδια του συρμού αναδείχθηκε σε
δημοφιλές ερευνητικό πεδίο άμα τη εμφανίσει
του τομέα των κλασικών σπουδών. Ωστόσο, η
ζωηρή αντιπαράθεση που ακολούθησε γύρω
από τα οστά επικεντρώθηκε κυρίως στη διερεύνηση της ορολογίας, των διαδικασιών και των
κανόνων των διαφόρων ενασχολήσεων που διασκεδάζουν τον άνθρωπο στον ελεύθερο χρόνο
του, και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση
αυτής της ενασχόλησης με την κατηγορία της
νεαρής ηλικίας1.
Επιπλέον, οι μελετητές έδωσαν ιδιαίτερη
προσοχή και στην τυπολογική ταξινόμηση των
αρχαίων παιχνιδιών· ως εκ τούτου, τα αρχαία τεχνουργήματα που σχετίζονται με αυτή την ενασχόληση και η εικονογραφία που αναπαριστά
τους «παίκτες των αστραγάλων» αποτέλεσαν
αντικείμενα διαλόγου σε σειρά δημοσιεύσεων
οι οποίες απέφεραν διπλό κέρδος: αφενός μια
σφαιρική επισκόπηση αυτών των τεχνουργημάτων και αφετέρου εξειδικευμένες μελέτες συγκεκριμένων αντικειμένων (εικ. 3)2.
Επιπρόσθετα, η χρήση των αστραγάλων ως
παιχνιδιού έχει συχνά αποσπάσει το ενδιαφέρον εθνολόγων και γλωσσολόγων, οι οποίοι υπογραμμίζουν στις μελέτες τους την επιβίωση παραλλαγών του αρχαίου παιχνιδιού σε χώρες της
Μεσογείου3. Γεγονός είναι ότι αυτή η πρακτική
διασκέδασης ποτέ δεν έπεσε στη λήθη και τα
αρχαία εικονογραφικά πρωτότυπα λειτούργησαν επί αιώνες ως πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης (εικ. 1).
Από την άλλη πλευρά, παρά τον τεράστιο
αριθμό ανασκαφικών ευρημάτων από όλο τον
αρχαίο κόσμο, για μακρύ χρονικό διάστημα δεν
εκδηλώθηκε κάποιο ενδιαφέρον για την αρχαιολογική τους τεκμηρίωση. Το έτος 1984 σηματοδοτεί την πρώτη συμβολή στην ανάλυση ενός
τέτοιου υλικού, με την έκδοση των σημαντικότερων συνόλων από τα ευρήματα του ελληνικού
χώρου, όσων βέβαια μας είναι γνωστά μέχρι σήμερα. Πρόκειται για ευρήματα που προέρχονται
από το Κωρύκειον Άντρο κοντά στους Δελφούς
(23.000 δείγματα), τα οποία εκδόθηκαν με επιμέλεια του Πιερ Αμαντρί4. Όπως παρατήρησε
τότε ο γνωστός Γάλλος αρχαιολόγος, τα αρχαιολογικά δεδομένα από παλαιότερες ανασκαφές
έχουν κάποιες φορές καταγραφεί με τόσο ασα-
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φή διατύπωση, ώστε καταλήγουν να είναι άχρηστα5. Ακόμη και στην πρόσφατη βιβλιογραφία
εξακολουθεί να υπάρχει σχετικά μικρό ενδιαφέρον για μια κριτική προσέγγιση. Οι μελετητές κατά κανόνα παρακάμπτουν την ανάλυση
αυτών των αντικειμένων ή προτείνουν απλουστευτικές λύσεις, αναφέροντας τις διαφορετικές χρήσεις αυτών των οστών, ενώ παραβλέπουν τον τόπο και τις συνθήκες εύρεσής τους·
οι στρωματογραφικοί και χρονολογικοί συσχετισμοί δεν λαμβάνονται υπόψη6.
Κατά συνέπεια, ελλείψει μιας συστηματικής
έρευνας που θα εμπλούτιζε τις γνώσεις μας για
το θέμα, την ερμηνεία των αρχαιολογικών ευρημάτων έχει κατευθύνει ως τώρα η ανάγνωση
παραδοσιακών πηγών. Παράλληλα, η a priori
καταχώρηση των αστραγάλων στα παιχνίδια
και στα παιδικά υλικά ίχνη, αν και βασισμένη
σε γενικόλογες εικασίες, δεν άργησε να παγιωθεί στην αρχαιολογική βιβλιογραφία.
Εξετάζοντας ταφικά συμφραζόμενα, λόγου
χάρη, οι αστράγαλοι έχουν αποκωδικοποιηθεί
ως αγαθά που εναπόθεταν στους τάφους, αναμνηστικά κάποιου αγαπημένου στο παιδί παιχνιδιού ή διασκεδαστική ενασχόληση στη μετά
θάνατον ζωή7. Επιπλέον, ως αναθήματα άρρηκτα συνδεδεμένα με την παιδική ηλικία, τα οστά
αυτά έχουν συχνά συμπεριληφθεί στην αρχαιολογική βιβλιογραφία μαζί με τους «δείκτες
ηλικίας», όπως είναι τα στοιχεία ταφικών συνόλων που αναγνωρίζονται ως αξιόπιστοι δείκτες της ηλικίας του νεκρού όταν δεν υπάρχουν
σκελετικά κατάλοιπα8. Ο συσχετισμός αυτών
των κτερισμάτων με την παιδική ηλικία συχνά
θεωρήθηκε αδιαμφισβήτητος· εξ ου και όποτε
αυτά βρέθηκαν σε τάφους ενηλίκων η παρουσία
τους κρίθηκε παράταιρη μέσα στο ταφικό σύνολο και οδήγησε τους μελετητές στο συμπέρασμα
ότι ο τάφος φιλοξενούσε επίσης ένα παιδί, το
οποίο δεν αναγνωρίστηκε από την αρχαιολογική σκαπάνη9.
Κατά παρόμοιο τρόπο, όταν έρχονται στο φως
σε ανασκαφές ιερών χώρων, οι αστράγαλοι αποκωδικοποιούνται ως μέρος ενός συνόλου παιχνιδιών που αφιέρωσαν νεαροί λατρευτές, ειδικά σε διαβατήριες τελετές10. Επιπλέον, τα
αντικείμενα αυτά ερμηνεύονται ως αξιόπιστα
τεκμήρια της παρουσίας παιδιών σε διάφορα
σημεία των αρχαίων ελληνικών οικιών11.
Ωστόσο, αυτή η ερμηνευτική ανάγνωση μοιάζει να προέρχεται από μια κάπως παραπλανητική προσέγγιση, καθώς παραγνωρίζει τόσο
την πολυπρισματική μεταφορική σημασία του
οστού του αστραγάλου, όσο και την τελετουργι-
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κή και ιδεολογική διάσταση των συμφραζομένων στα οποία τα αντικείμενα αυτά έχουν ενταχθεί (ιδιαίτερα σε σχέση με τους ταφικούς και
τους ιερούς χώρους, οι οποίοι διέπονται από αυστηρά κωδικοποιημένες τελετουργικές συμπεριφορές και χειρονομίες).
Επομένως, αν κατά βάση στραφούμε στην
εξέταση του κειμενικού και του εικονογραφικού υλικού —που ως εδώ θεωρήθηκαν συναφείς
αναφορές— θα μπορούσαμε να ρίξουμε περισσότερο φως στο θέμα μας.
Ως προς το ότι το οστό προοριζόταν να γίνει
παιχνίδι, οι γραπτές πηγές υπαινίσσονται πράγματι μια πρακτική που δεν περιοριζόταν αυστηρά σε συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, αλλά
ενέπλεκε ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου και
ηλικίας. Είναι γεγονός ότι διάφορες αναφορές
παρέχουν πληροφορίες για τη σύνδεση ενήλικων ατόμων με αυτή την ενασχόληση, η οποία
μαρτυρείται ως ένα είδος διασκέδασης στον
ελεύθερο χρόνο ή σε κοινωνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Επιπλέον, αρχαίες μαρτυρίες
σαφώς αναφέρουν ότι τα οστά έχουν ευρύ φάσμα χρήσης που σχετίζεται με τη λατρεία, τις
τελετουργίες ή άλλες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, οι οποίες είναι περισσότερο
συμβατές με ενήλικες παρά με παιδιά12.
Το εικονογραφικό υλικό τώρα αντιπροσωπεύει γενικά ένα ιδιαιτέρως προβληματικό είδος τεκμηρίου, λόγω της μεταφορικής σημασίας της εικονογραφημένης αφήγησης και της
δυσκολίας να διακρίνει κανείς τον κώδικα που
διέπει την επιλογή των θεμάτων αλλά και την
αφηγηματική δομή. Όσον αφορά αυτές καθαυτές τις απεικονίσεις παιδικού παιχνιδιού, έχει
ήδη υποστηριχθεί η άποψη ότι οι εικόνες αυτές
είναι «καλλιτεχνικές κατασκευές […] που δεν είναι απίθανο να παρουσιάζουν μια εξιδανικευμένη εκδοχή του παιδικού παιχνιδιού, η οποία σε
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απηχεί βαθύτερες συμβολικές και τελετουργικές υποδηλώσεις»13. Συνεπώς, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο οι απεικονίσεις να αποδίδουν
με συμβολικό τρόπο τη σύνδεση όσων δεν έχουν
ακόμη ενηλικιωθεί με αυτό το παιχνίδι, ενώ θα
μπορούσαμε να τις θεωρήσουμε ως τεκμήρια
ενός μεταφορικού μηνύματος παρά τη ρεαλι03
«Αστραγαλίζουσες». Μονόχρωμο
μαρμάρινο φρέσκο από το
Herculaneum (The Trustees of the
National Archaeological Museum
at Napoli).

στική αναπαράσταση όψεων της καθημερινής
ζωής των αρχαίων Ελλήνων14. Πρέπει επίσης
να τονίσουμε ότι οι σκηνές που απεικονίζουν
ανθρώπους να γονατίζουν για να ρίξουν ή να
«στρίψουν» τους αστραγάλους δεν ερμηνεύονται αναντίρρητα ως σκηνές παιχνιδιού, μάλλον
επειδή θα μπορούσαν να υπαινίσσονται πως τα
οστά χρησιμοποιούνται ως αντικείμενα που αξιοποιούνται σε προβλέψεις του μέλλοντος ή σε
προφητείες (εικ. 4, 6).
Τέλος, με τη ματιά μας στραμμένη στα αρχαιολογικά ευρήματα, διαπιστώνουμε ότι οι
παραπάνω ερμηνείες δεν συμφωνούν με τα
συμπεράσματα που μπορούμε να εξαγάγουμε
αναλύοντας συστηματικά τα συμφραζόμενα των
ευρημάτων και αποκωδικοποιώντας την περίπλοκη γλώσσα των σημείων που κάθε κοινωνία
δραματοποιούσε στις τελετουργίες της.
Η περιπλοκότητα αυτού του τελετουργικού
φαινομένου είναι εμφανής, λόγου χάρη, στη νεκρόπολη των Επιζεφύριων Λοκρών, μιας ελληνικής αποικίας στην ιωνική ακτή της Νότιας
Ιταλίας15. Η νεκρόπολη στην Κοντράντα Λουτσιφέρο, την οποία εξερεύνησε ο Paolo Orsi το
1910-1915, αντικρούει πειστικά την «παιγνιώδη» και «παιδική» συνδήλωση που παραδοσιακά συνοδεύει αυτά τα οστά. Αστράγαλοι βρέθηκαν σε 149 τάφους, αριθμός που αντιστοιχεί
στο 10% περίπου του συνόλου των τάφων (εικ.
5). Περίπου 9.000 δείγματα, που προέρχονται
από πρόβατα, κατσίκες, βοοειδή και χοίρους,
χρησιμοποιήθηκαν ως κτερίσματα καθ’ όλη τη
διάρκεια των τεσσάρων αιώνων χρήσης της νεκρόπολης (6ος–3ος αι. π.Χ.)16.
Την έλλειψη ανθρωπολογικών πληροφοριών
(τα οστά δεν συνελέγησαν κατά τη διάρκεια της
έρευνας) αντισταθμίζει σήμερα ως ένα βαθμό
η ακρίβεια των εκτιμήσεων που ο ανασκαφέας περιέλαβε στις αναφορές του. Οι αυστηρά
εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις του ως προς
τις διαστάσεις των σκελετικών καταλοίπων και
τα οδοντικά τεκμήρια φαίνεται ότι αρκούν για
να αποκρούσουμε μια αποκλειστική σύνδεση
των οστών με άτομα ανώριμα και, αντιθέτως, να
εξακριβώσουμε την εκτεταμένη παρουσία τους
σε ταφές ενηλίκων.
Ανάμεσα στους τάφους που μπορούν αναμφίβολα να αποδοθούν σε συγκεκριμένη ηλικιακή
κατηγορία, πράγματι φαίνεται πως οι αστράγαλοι θάβονται μαζί με ανήλικα άτομα, στα οποία
συγκαταλέγονται διάφορες ηλικιακές κατηγορίες προ-ενηλίκων, παρότι δεν μπορούμε να τους
προσδιορίσουμε ακριβέστερα· ωστόσο, πλήθος
τάφων σχετίζονται με ενήλικες νεκρούς. Επιτευχοσ 1 32 Απρίλιος 2020 — 61
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Επιζεφύριοι Λοκροί

04
Σκηνή από «δεξίωση»
(«dextrarum iunxio») σε
στεφάνη δαχτυλιδιού
από τη Μ. Ασία, 5ος αι.
π.Χ. (Inv. FG 328 –
ευγενική παραχώρηση
του Antikensammlung,
Staatliche Museen zu
Berlin - Preussischer
Kulturbesitz. Φωτ.:
Johannes Laurentius).
05
Αστράγαλοι στη
Νεκρόπολη των
Επιζεφύριων Λοκρών
(Κάτω Ιταλία):
Κατανομή στους
τάφους κατά ηλικιακές
κατηγορίες και
χρονολογικές
περιόδους.

05

πλέον, από τους τάφους που ανήκουν σε ανήλικους νεκρούς στη συγκεκριμένη νεκρόπολη,
περιορισμένος είναι ο αριθμός αυτών που αποδεδειγμένα έπαιρναν μέρος σε αυτή την πρακτική. Κατά συνέπεια, φαίνεται πως οι αστράγαλοι
δεν ήταν μια προσφορά που κατά κανόνα και
αποκλειστικά αφορούσε τα νεαρά άτομα, αλλά
ένα ασυνήθιστο κτέρισμα, στο οποίο θα πρέπει
ίσως να αποδοθεί μια σημασία που να ξεπερνάει
το απλό πάθος για το συγκεκριμένο παιχνίδι17.
Στους Λοκρούς, κάποιες από τις ταφές εμφανίζουν σύνολα αστραγάλων που ξεπερνούν
τα χίλια. Έχουν τοποθετηθεί με φροντίδα είτε
πάνω στο κάλυμμα του τάφου, είτε γύρω από
τα υπόλοιπα κτερίσματα, είτε σχηματίζουν κάτι
σαν προστατευτική ζώνη γύρω από το σώμα του
νεκρού: Αυτά τα γνωρίσματα της νεκρόπολης
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που συνιστούν τον ιδιαίτερο και ασυνήθιστο χαρακτήρα της μας προσφέρουν τη δυνατότητα να
επικαλεστούμε τις μαγικές ιδιότητες αντικειμένων που σχετίζονταν με χρησμούς και προφητείες (όπως ακριβώς και οι αστράγαλοι)· τα οστά
θα μπορούσαν να έχουν τοποθετηθεί με την αρμόζουσα προσοχή σαν φυλαχτά, ανεξαρτήτως
φύλου και ηλικίας (εικ. 7).
Επιπλέον, πολλοί από τους τάφους που περιείχαν αυτά τα οστά, ξεπροβάλλοντας μέσα σε
ατμόσφαιρα διαποτισμένη από ένα αυστηρό
ταφικό τελετουργικό, αποκαλύπτεται ότι ανήκουν στην τοπική αριστοκρατία, που προβάλλει
την κοινωνική της ταυτότητα μέσω συμβολικών
τεκμηρίων και συμπεριφορών. Τα μέλη της ελίτ
συνοδεύονται στον τάφο από πλούσια ή ασυνήθιστα εξαρτήματα, τα οποία παραπέμπουν σε

06

06
Σκηνή άσκησης
της μαντικής τέχνης
με αστραγάλους
σε χάλκινο καθρέφτη
του πρώιμου 4ου αι.
π.Χ. (Inv. 1888,1213.1 – ©
The Trustees of the
British Museum).

ένα σύμπαν καλλιεργημένο και εκλεπτυσμένο που εστιάζει σε κάποιο περίπλοκο σύστημα
συμβολικών αναφορών. Προσφορές όπως μουσικά όργανα, αθλητικά εξαρτήματα (π.χ. στλεγγίδες) και πολύτιμα λίθινα αλάβαστρα, αγγεία
και άλλα συμποτικά σκεύη κάποιες φορές επαναλαμβάνονται επίμονα. Τα κτερίσματα αυτά
επιλέγονται ως σημεία τελετουργικού κώδικα
που εκφράζουν, για έναν πολύ περιορισμένο
αριθμό νεκρών, μια ανώτερη παιδεία βασισμένη σε «μουσική αγωγή, γνώσεις ποίησης και λογοτεχνίας, σωματική άσκηση» και στη συμμετοχή σε δραστηριότητες που απευθύνονταν σε
λίγους και εκλεκτούς, όπως είναι τα συμπόσια,
ο πόλεμος και οι έφιππες εξορμήσεις.
Αυτή η οπτική μάς επιτρέπει να υποστηρίξουμε ότι οι αστράγαλοι —ως είδος διασκέδα-

σης που μόνιμα και σταθερά ενεργοποιείται σε
συμφραζόμενα εκπαίδευσης, φυσικής αγωγής
ή συμποσίων— συμμετέχουν στη συμβολική
κατασκευή της αναπαράστασης του εαυτού εκ
μέρους των μελών της κοινότητας, χρησιμεύοντας ως σημείο αναφοράς σε κάποια κοινωνικά
προσόντα, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας18.
Συμπερασματικά, αν και η νεκρόπολη του
Λουτσιφέρο παραμένει μοναδική, ένα άπαξ
ανάμεσα στους ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους19, κομίζει περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία
για το ευρύ φάσμα των πραγματικών και συμβολικών νοημάτων των αστραγάλων. Είμαστε
ακόμη σε θέση να αποδεχθούμε ότι εύλογα οι
αστράγαλοι έχουν τον ρόλο τους στα παιχνίδια.
Ωστόσο, κάθε ερμηνεία θα πρέπει προφανώς
να γίνεται κατά περίπτωση και λαμβάνοντας
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Α ΦΙ ΕΡ Ω Μ Α

το παιχνίδι
στην
αρχαιότητα

07
Λοκρικός διπλός τάφος
(τάφος αρ. 348)
με περίπου 1.400
αστραγάλους
(σημειωμένους
με κόκκινο χρώμα).
Πηγή: Carè B., «Le
symbolisme des
astragales», στο V.
Dasen / U. Schädler
(επιμ.), «Jeux et jouets
gréco-romains»,
Archéothéma 31 (2013),
σ. 56.

προσεκτικά υπόψη τα συμφραζόμενα του ευρήματος. Ο ρόλος τους ως παιχνιδιών δεν θα
μπορούσε να είναι πειστικός για κάποια ασυνήθιστα σύνολα όπως είναι, για παράδειγμα, ο
μεγάλος αριθμός αστραγάλων που αποκαλύφθηκαν σε τελετουργικές πυρές μαζί με άλλα
είδη και κατάλοιπα που φαίνεται να προέρχονται από τελετές που εξελίσσονταν έξω από τον
τάφο20. Ομοίως, η ερμηνεία αστραγάλων που
βρέθηκαν σε ιερά ως προσφορές νεαρών λατρευτών οι οποίοι συμμετείχαν σε διαβατήριες
τελετές χρήζει αναθεώρησης, δεδομένου ότι μερικές από τις μεγαλύτερες συλλογές που γνωρίζουμε σήμερα δεν σχετίζονται με άλλα παιδικά

αντικείμενα ή αγαθά στενά συνδεδεμένα με την
παιδική ηλικία. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα στοιχεία
που προέρχονται από κατοικίες δεν μπορούν να
ερμηνεύονται άκριτα, καθώς το συγκεκριμένο
περιβάλλον δεν αποκλείει τελετουργικές δραστηριότητες, στις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται αστράγαλοι21.
Η αλλαγή της μεθοδολογικής μας προσέγγισης κατά τη διερεύνηση αυτού του υλικού θα
μπορούσε να αποτελέσει σημαντική συμβολή
στην κατανόηση των τελετουργικών πρακτικών κατά τις οποίες εμπλέκονται οι αστράγαλοι.
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