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Εισαγωγή:
Από τα προϊστορικά χρόνια, η σχέση του ανθρώπου µε τη φύση, διαδραµάτιζε
καθοριστικό ρόλο σε όλα τα πεδία της δραστηριότητάς του. Η σχέση αυτή
τεκµηριώνεται από την επιλογή µίας θέσης µόνιµης ή περιοδικής κατοίκησης,
µέχρι τους φυσικούς πόρους που προσδιορίζουν την ποσότητα, την ποιότητα
και την ποικιλία των διατροφικών πηγών, τις οποίες ο άνθρωπος
εκµεταλλεύεται µε τη βοήθεια των εργαλείων που ο ίδιος κατασκευάζει
προκειµένου να επιβιώσει στη φύση και την άγρια ζωή.
Οι υδάτινοι ορίζοντες, που αποτελούν βασικά στοιχεία του φυσικού
περιβάλλοντος, οδήγησαν τον άνθρωπο να εξαρτάται άµεσα από την
παρουσία του νερού, µε αποτέλεσµα ο ίδιος να εγκαθίσταται σε περιοχές µε
άφθονους υδάτινους πόρους. Αυτό, σε συνδυασµό µε την οικονοµική
δραστηριότητα και την αναζήτηση τροφής, οδήγησε το ανθρώπινο είδος σε
µόνιµη ή περιοδική εγκατάσταση κοντά σε ποτάµια, έλη, λίµνες και θάλασσες.
Όσοι πολιτισµοί αναπτύχθηκαν κοντά σε υδάτινες περιοχές, ονοµάστηκαν
πολιτισµοί του νερού. Σύµφωνα και µε τον ορισµό που δίνει ο Γ.Χ.
Χουρµουζιάδης, «λιµναίος οικισµός, χαρακτηρίζεται κάθε ανθρώπινη
εγκατάσταση µέσα ή κοντά σε µία λίµνη»1. Η εγκατάστασή τους αυτή σε
υδάτινους χώρους, έχει ως αποτέλεσµα αυτοί οι πολιτισµοί να παρουσιάζουν
ορισµένα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, που έχουν να κάνουν µε την
διαµόρφωση της οικονοµίας του οικισµού, και της τροφοσυλλεκτικής του
οργάνωσης, καθώς επίσης και µε το πρώιµο «εµπόριο» και τις ανταλλαγές
ανάµεσα σε οικισµούς που διευκολύνεται µέσω υδάτινων δρόµων.
Οι λόγοι που µπορεί ένα οικισµός να εγκατασταθεί κοντά σε µία λίµνη
ποικίλλουν ανάλογα µε τον σκοπό εγκατάστασης του κάθε οικισµού. Αυτοί
µπορεί να είναι οικονοµικοί, ιδεολογικοί και κυρίως αµυντικοί, εφόσον το υγρό
στοιχείο λειτουργεί και ως φυσική οχύρωση. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος
που πολλές αρχαιολογικές θέσεις µάς είναι άγνωστες µέχρι να µειωθεί η
στάθµη του νερού και να έρθουν στην επιφάνεια οι πρώτες ενδείξεις του
κρυµµένου προϊστορικού οικισµού. Ενδεχοµένως και αυτή να ήταν µία από τις
αιτίες που η αρχαιολογική θέση στο Δισπηλιό δεν είχε κάνει αισθητή την
παρουσία της µέχρι τις αρχές του 1930.
Τις πρώτες πληροφορίες σχετικά µε την αρχαιολογική θέση στο Δισπηλιό,
έχουµε από τον τότε καθηγητή της αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
Α. Κεραµόπουλλο, ο οποίος στα πλαίσια µίας αρχαιοσυλλεκτικής περιοδείας,
που σκοπό είχε να βρει στοιχεία σχετικά µε την κοιτίδα των Μακεδόνων
έφτασε και στο Δισπηλιό. Ήταν µία χρονιά έντονης ξηρασίας που η στάθµη
της λίµνης είχε κατέβει αισθητά µε αποτέλεσµα να ξεπροβάλλουν στην
επιφάνεια πάσσαλοι που µαρτυρούσαν την ενδεχόµενη ύπαρξη ενός
1

Χουρμουζιάδης Γ.Χ, Δισπηλιό 7500 χρόνια μετά, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2002, σελ.
27.
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προϊστορικού οικισµού. Φυσικά, αυτή η επίσκεψη δεν ήταν και η τελευταία
καθώς επέστρεψε το 1938, µία ακόµη χρονιά µε έντονη ξηρασία όπου η
στάθµη της λίµνης είχε υποχωρήσει αισθητά για ακόµη µία φορά. Ο
Κεραµόπουλλος επιχείρησε δοκιµαστικές ανασκαφικές τοµές στις θέσεις που
φάνηκαν οι πάσσαλοι και στη χερσαία θέση «Νησί»2, κοντά στην εκκλησία της
Αναλήψεως. Τις πρώτες του αυτές εντυπώσεις από την ανασκαφική του
έρευνα, δηµοσίευσε στο Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας (ΠΑΕ).
Συνέχισε µέχρι και το 1940 µε πιο συστηµατικό τρόπο την ανασκαφική του
έρευνα και αυτή αποτέλεσε και τη τελευταία χρονιά που ο ίδιος ανάσκαψε τον
χώρο. Πέρασαν περίπου 60 χρόνια χωρίς καµία έρευνα, µέχρι το 1965, όταν
ο καθηγητής του τµήµατος των Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, Ν. Μουτσόπουλος,
µε την ευκαιρία που του έδιναν οι έρευνες στην περιοχή, µε αντικείµενο τις
βυζαντινές εκκλησίες, έφτασε και στο Δισπηλιό. Οι εκατοντάδες πάσσαλοι
που αντίκρισε τον οδήγησαν να γράψει ένα άρθρο σχετικά µε τον προϊστορικό
οικισµό και τη σηµαντικότητα του. Αλλά µόλις το 1992 άρχισαν οι πρώτες
συστηµατικές και ολοκληρωµένες ανασκαφές από το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης µε υπεύθυνο ανασκαφής τον Γ.Χ.
Χουρµουζιάδη.

Δισπηλιό Καστοριάς, ένας λιµναίος προϊστορικός οικισµός
Οι πρώτες συστηµατικές ανασκαφές στον χώρο του λιµναίου οικισµού έγιναν
στη θέση «Νησί» από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και
έδειξαν πως η επιλογή της θέσης δεν ήταν τυχαία. Τη θέση αυτή που
χαρακτήρισε ο Κεραµόπουλλος ως προϊόν «επακτής γης», αποδείχτηκε πως
δεν ήταν απλά ένας λόφος δίπλα στη λίµνη που αποτέλεσε κατασκευή των
προϊστορικών Δισπηλιωτών για να οργανώσουν το χώρο της κατοίκησής
τους, αλλά ήταν µέρος του προϊστορικού οικισµού και τα χώµατά του ήταν
γεµάτα µε τα τεκµήρια της ζωής που αναπτύχθηκε εκεί3.
Συνεπώς, ο λιµναίος προϊστορικός οικισµός του Δισπηλιού, είναι ένας
νεολιθικός πασσαλόπηκτος οικισµός που εδραιώθηκε και αναπτύχθηκε δίπλα
στις όχθες της λίµνης Ορεστιάδας. Το «Νησί» ως βασικό στοιχείο του λιµναίου
οικισµού φαίνεται ότι κατοικήθηκε από τη Μέση Νεολιθική περίοδο (5500
π.Χ), µέχρι και την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού (3500 π.Χ). Ο οικισµός κατά
πάσα πιθανότητα κατοικήθηκε συνεχόµενα για περισσότερο από 2.500
χρόνια, καθώς δεν φαίνεται µέσω της στρωµατογραφίας και των
2

Η θέση «Νησί», είναι ένας λόφος δίπλα στην λίμνη, δίπλα από την εκκλησία της Αναλήψεως και
αποτελεί τμήμα του οικισμού που αναπτύχθηκε εκεί.
3
Χουρμουζιάδης Γ.Χ, Δισπηλιό 7500 χρόνια μετά, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2002σ. 1415.
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αρχαιολογικών καταλοίπων, καµία φάση βίαιης εγκατάλειψης, δηλαδή δεν
έχουν εντοπιστεί στρώµατα καταστροφής που θα µας αποκάλυπταν
«εισβολές» και βίαιες αποµακρύνσεις των κατοίκων του προϊστορικού
Δισπηλιού. Είναι πολύ πιθανό ο πληθυσµός να µετακινήθηκε για λόγους
οικολογικούς, που αφορούν την οικονοµία και τη διατροφή, σε ορεινές ή άλλες
ζώνες της περιοχής.
Με βάση τα στρωµατογραφικά δεδοµένα και σε συνδυασµό των κινητών και
σταθερών ευρηµάτων, οι φάσεις κατοίκησης του οικισµού διακρίνονται σε
τρεις, «λιµναία», «αµφίβια», και «χερσαία». Οι τρεις αυτές διαδοχικές
πολιτισµικές φάσεις προσδιορίζονται από τη σχέση του οικισµού µε την λίµνη
και τις παραγωγικές δραστηριότητες των κατοίκων που καθορίζονται από τη
σχέση αυτήν. Συνεπώς, η κάθε µία από τις φάσεις αυτές, καλύπτει και από µία
διαφορετική φάση του οικισµού και µας δίνει εξελικτικά στοιχεία διαβίωσης
µέσω των διαφόρων ευρηµάτων που βρίσκονται στον χώρο.

Εικόνα 1. Αναπαράσταση του Λιμναίου Οικισμού.

Τα ευρήµατα
Τα ευρήµατα που έχουν έρθει στο φως από τον χώρο των ανασκαφών µέχρι
σήµερα καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα κατηγοριών που αποτελούνται από:
κινητά, αρχιτεκτονικά και περιβαλλοντολογικά ευρήµατα. Στην πρώτη
κατηγορία ανήκουν η λιθοτεχνία και γενικότερα η τεχνολογία που
χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να κατασκευαστούν εργαλεία, καθώς και η
κεραµική, δηλαδή σκεύη για κατανάλωση τροφής ή και αποθήκευσης. Στη
δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι πασσαλότρυπες και τα άλλα οικοδοµικά
στοιχεία. Τέλος, στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι καρποί, τα οστά και άλλα
παρόµοια µικροευρήµατα.
Παράλληλα, όσον αφορά την οργάνωση του οικισµού είτε σε οικονοµικό, είτε
σε ιδεολογικό επίπεδο, αυτή προκύπτει από τη σχέση του ανθρώπου µε τη
φύση. Αρχικά η σχέση αυτή είναι εµπειρική και αργότερα µετατρέπεται σε
σχέση γνωστική, ιδεολογική. Βλέπουµε λοιπόν, τον προϊστορικό Δισπηλιώτη

5

αρχικά να συλλέγει την τροφή του µέσω του κυνηγιού, του ψαρέµατος και της
καρποσυλλογής, ενώ οι δραστηριότητές του σχετίζονται και µε την παραγωγή,
τις ανταλλαγές, την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Παράλληλα στο ιδεολογικό
υπόβαθρο, που µας βοηθάει να κατανοήσουµε την κοινωνική οργάνωση του
προϊστορικού ανθρώπου µέσα στον οικισµό, έχουµε να κάνουµε µε τις
ταφικές συνήθειες, τα κοσµήµατα, τη διακόσµηση και τα ειδώλια.

Αρχιτεκτονική
Η αρχιτεκτονική µορφή που ακολουθούσε ο οικισµός, όπως προαναφέρθηκε,
ήταν η τυπική λιµναία πασσαλόπηκτη εγκατάσταση µε σχετικά πυκνή δόµηση
στις πρωιµότερες φάσεις («λιµναία φάση») του οικισµού. Στην «αµφίβια»
φάση του οικισµού, εντοπίζονται λάκκοι και ανοιχτές εστίες, ενώ
στην«χερσαία» φάση, εντοπίζονται, πήλινα δοµικά στοιχεία από αχυρόπηλο
και πασσαλότρυπες που ορίζουν χώρους οικοτεχνικής δραστηριότητας,
καθώς και φούρνοι.
Το µεγαλύτερο σε πλήθος στοιχείο αρχιτεκτονικής οργάνωσης, που
αποκαλύφθηκε κατά την ανασκαφή, είναι πάσσαλοι, είτε ως αυτούσια ξύλα
που οι περιβαλλοντολογικές συνθήκες έχουν επιτρέψει τη διατήρησή τους,
είτε αποτυπώµατα από τις αρχαιολογικές επιχώσεις. Τα κατακόρυφα αυτά
δοµικά στοιχεία, χρησιµοποιούνταν για τη θεµελίωση στην οποία θα πατούσε
η κατασκευή, είτε τα ξύλινα στοιχεία που χρησιµοποιούνταν για την κατασκευή
του σκελετού της τοιχοποιίας. Τα βασικό οικοδοµικό υλικό επικάλυψης των
πασσάλων ή καλαµιών ήταν ο πηλός, που πιθανότατα τον προµηθεύονταν
από τις όχθες της λίµνης.
Το υλικό ξυλείας που χρησιµοποιούσαν και είχαν στη διάθεσή τους, ήταν
κορµοί από έλατα και πεύκα, ενώ η συνηθέστερη διάµετρος των πασσάλων
ήταν 12 εκατοστά, γεγονός που φανερώνει το υψηλό τεχνολογικό επίπεδο
των προϊστορικών Δισπηλιωτών. Αυτό για το οποίο δεν µπορούµε να είµαστε
σίγουροι είναι το εάν οι αρχικοί πάσσαλοι κατασκευάζονταν από µεγάλους
κορµούς, οι οποίοι κόβονταν κατά µήκος σε κοµµάτια µικρότερης διαµέτρου,
καθώς οι πάσσαλοι που έχουν εντοπισθεί έως τώρα δεν φέρουν ίχνη µίας
τέτοιας επεξεργασίας, γεγονός παράδοξο, εφόσον µία τέτοια τεχνική δεν
συνηθίζεται στη νεολιθική περίοδο.
Οι προϊστορικοί κατασκευαστές προσπαθούσαν κατά την έµπηξη των
πασσάλων να εντοπίσουν ένα σχετικά σταθερό στρώµα στο υπέδαφος ώστε
να αποκλείονται τυχόν καθιζήσεις. Στο Δισπηλιό δεν έχει εντοπισθεί σταθερό
στρώµα και έτσι δικαιολογείται το ποικίλο βάθος έµπηξης των πασσάλων.
Παράλληλα εντοπίσθηκε ένας σηµαντικός αριθµός θραυσµάτων δοµικών
υλικών από πηλό, κυρίως στα κατώτερα στρώµατα. Στα ανώτερα στρώµατα
εντοπίστηκαν µεγάλα κοµµάτια πλιθιών, τα οποία µε την αποµάκρυνση
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καταστρέφονταν. Στα µεσαία στρώµατα τα δοµικά υλικά από πηλό είναι
σπάνια, ενώ στα κατώτερα στρώµατα εντοπίζεται µεγάλος αριθµός από πηλό
σε θραύσµατα. Τα περισσότερα από αυτά είναι καµένα, ενώ κάποια φαίνεται
να έχουν υποστεί θερµική επεξεργασία. Τα περισσότερα δοµικά δείγµατα
έχουν αποτυπώµατα καλαµιών και λίθων.
Τέλος, στα ανώτερα στρώµατα εµφανίζεται µία τάση επίστρωσης πηλού, κάτι
σαν δάπεδο, που αποτυπώνεται κατευθείαν πάνω στο σταθερό έδαφος. Κάτι
τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει για τα κατώτερα στρώµατα. Παράλληλα, στα
µεσαία στρώµατα, υπάρχουν και λάκκοι που έχουν απορριµµατικό
χαρακτήρα, αλλά και αποθηκευτικό -καθώς βρέθηκαν πιθάρια µεγάλων
διαστάσεων που επιτρέπουν την αποθήκευση τροφής.

Εικόνα 2. Πάσσαλος από τον χώρο της ανασκαφής.

Λιθοτεχνία
Το υλικό κατασκευής των εργαλείων στο Δισπηλιό προέρχονταν κυρίως από
πυριτόλιθο, ελάχιστο οψιανό και οστά ή κέρατα ζώων. Τον πυριτόλιθο τον
συναντούµε σε διάφορες αποχρώσεις, όπως γκρι, µαύρο, κόκκινο και µπεζ. Η
προµήθεια της πρώτης ύλης µπορεί να γινόταν είτε απ’ ευθείας από τις
πηγές, είτε από τις φερτές ύλες που ο Αλιάκµονας είχε αποσπάσει και
µετέφερε κοντά στον οικισµό.
Με βάση τα µορφολογικά χαρακτηριστικά των κοµµατιών λαξευµένου
πυριτόλιθου, επιδίωκαν την παραγωγή, µικρολεπίδων, φολίδων, λεπίδων και
λεπιδόµορφων φολίδων. Οι λεπίδες, ήταν εργαλεία που χρησιµοποιούνταν
κυρίως για τη συλλογή των δηµητριακών και σχετίζονται άµεσα µε τη γεωργία.
Τα λεπιδοειδή εργαλεία που χρησιµοποίησαν στο Δισπηλιό ήταν, εργαλεία µε
γραµµική πλευρική επεξεργασία, δρεπάνια, οπείς και ξέστρα πλευρικά.
Υπάρχουν ωστόσο συνθετότερα εργαλεία που παρουσιάζουν πλευρική
δευτερεύουσα επεξεργασία και κολόβωση, στον τύπο του οπέα, του
σφηνίσκου, της γλυφίδας ή της εγκοπής, εργαλεία µε κολόβωση και εγκοπή
και εργαλείο µε κολόβωση και γλυφίδα. Επίσης βρέθηκαν αιχµές από βέλη, η
επεξεργασία των οποίων έγινε µε πίεση και όχι µε κρούση.
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Οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των εργαλείων ήταν
αυτή της έµµεσης επίκρουσης και ορισµένες φορές της άµεσης µε σκληρό
επικρουστήρα. Τα σηµάδια της επεξεργασίας είναι φανερά τόσο στις φτέρνες
των προϊόντων, όσο και στη γενικότερη µορφολογία. Από αυτά τα στάδια
σώζονται ένας πυρήνας, µία φολίδα ανανέωσης του επιπέδου επίκρουσης και
µία ταµπλέτα του επιπέδου επίκρουσης.
Άλλη µία κατηγορία εργαλείων και τεχνέργων περιλαµβάνει οστά και κέρατα
ελαφιών ή βοοειδών. Από τα οστέινα εργαλεία κατασκευάζονταν αιχµηρά
τέχνεργα που χρησιµοποιούνταν ως βελόνες πλέξης ή είχαν κάποια άλλη
βοηθητική ιδιότητα, όπως αυτή της στερέωσης του τέχνεργου σε ξύλινο
στειλεό. Επίσης, από κέρατα ελαφιού ήταν κατασκευασµένα ποικίλου
µεγέθους και σχήµατος αγκίστρια που βοηθούσαν στις αλιευτικές
δραστηριότητες. Ακολούθως υπήρχαν εργαλεία µε κοφτερή ακµή από οστά
που χρησιµοποιήθηκαν ως στιλβωτήρες, ή στην απόξεση οργανικών
καταλοίπων από σκεύη, ενώ ένας µικρός αριθµός θα πρέπει να
χρησιµοποιήθηκε και ως σφήνες ή σµίλες.

Εικόνα 3. Μικρολεπίδες.

Κεραµική
Η κεραµική που αναπτύσσεται στον οικισµό του Δισπηλιού, παρουσιάζει µία
εξέλιξη περίπου 2.500 χρόνων, όσα είναι και τα χρόνια δηλαδή που
αναπτύσσεται ο οικισµός. Υπάρχει έντονη ποικιλοµορφία ως προς το υλικό
κατασκευής, αλλά και των σχηµάτων των σκευών. Πολλά από τα σκεύη ήταν
κατασκευασµένα από οργανικά υλικά, όπως, ξύλο, δέρµα, ή ψάθα, ωστόσο
δεν κατάφεραν να διασωθούν και ενδεχοµένως ορισµένα από αυτά να
χρησιµοποιήθηκαν ως πρότυπα για την κατασκευή των κεραµικών σκευών. Η
ποικιλοµορφία αυτή τόσο στο σχήµα, όσο και στη χωρητικότητα των
κεραµικών σκευών, προδίδει στοιχεία για την κοινωνικό-οικονοµική οργάνωση
του οικισµού, όπως τη θέση της κεραµικής εντός και εκτός αυτού, καθώς και
την κοινωνική αξία της χρήσης της.
Το σύνολο των αγγείων ήταν κατασκευασµένο από πρώτες ύλες που
προέρχονταν από τη γύρω περιοχή. Γίνεται κυρίως χρήση του οπτού πηλού,
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ενώ υπήρξαν και άψητα αγγεία, δηλαδή αγγεία που δεν είχαν κεραµοποιηθεί
ακόµη και η σύστασή τους µοιάζει µε το υλικό από τις αρχιτεκτονικές
κατασκευές. Τα περισσότερα αγγεία είναι κατασκευασµένα µε την µέθοδο της
«κουλούρας» και τα µικρότερα αγγεία είναι κατασκευασµένα µε την
«τσιµπητή»4 µέθοδο.
Εποµένως, η αγγειογραφία διακρίνεται µε βάση τα µορφολογικά της
χαρακτηριστικά σε δύο µεγάλες οµάδες, τη µονόχρωµη και τη διακοσµηµένη.
Ως διακοσµηµένη ορίζεται η κεραµική που στην επιφάνειά της φέρει ένα
σχεδιαστικό σύστηµα. Οι τρεις βασικοί τρόποι διακόσµησης ήταν η
διακόσµηση µε χρώµα, διακόσµηση µε χάραξη και η πλαστική διακόσµηση.
Η διακόσµηση µε χρώµα γινόταν µε λευκό, εξίτηλο χρώµα πάνω σε αγγεία µε
µαύρη στιλβωµένη επιφάνεια και το εσωτερικό και το εξωτερικό του αγγείου
έφεραν διακόσµηση. Στη διακόσµηση µε χρώµα, πέρα από την γραπτή
τεχνική εντάσσεται και η µελανοστεφής (black-topped) διακόσµηση, κύριο
χαρακτηριστικό της οποίας αποτελεί η µαύρη στενή ταινία στην εσωτερική
επιφάνεια του χείλους του αγγείου. Η διακόσµηση αυτή εντοπίζεται σε όλες τις
φάσεις ανάπτυξης του οικισµού και απαντά σε κώνικες ή τροπιδωτές φιάλες
και τροπιδωτά ευρύστοµα αγγεία.
Η διακόσµηση µε χάραξη διακρίνεται από µία ποικιλία τεχνικών ανάλογα µε τα
εργαλεία χρήσης. Έτσι λοιπόν παρατηρούνται τεχνικές όπως η εγχάρακτη, η
εµπίεστη, η στικτή και η αυλακωτή. Χρησιµοποιούσαν εργαλεία µε πλατεία ή
οξεία αιχµή, ενώ πολλές φορές τα δάχτυλα και τα νύχια τους. Η τεχνική που
χρησιµοποιείται σε µία παλιότερη φάση είναι αυτή της συνεχόµενης
εγχάραξης, ενώ σε νεότερες φάσεις γίνεται χρήση της συνεχόµενης χάραξης.
Συναντάται επίσης και η αυλακωτή τεχνική πάνω σε µελανοστεφή αγγεία.
Η πλαστική διακόσµηση διακρίνεται στην τµηµατική διακοσµητική απόδοση
και τη διακόσµηση ολόκληρου του αγγείου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής
της διακόσµησης αποτελούν τα τετραποδικά αγγεία.
Μορφολογικά τα αγγεία διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, τα ανοιχτά
και τα κλειστά. Ανοιχτά χαρακτηρίζονται τα αγγεία των οποίων η διάµετρος
του χείλους είναι µεγαλύτερη από την διάµετρο της βάσης, ενώ κλειστά
χαρακτηρίζονται τα αγγεία που η διάµετρος του χείλους είναι µικρότερη από
τη διάµετρο της βάσης.
Με αυτές τις διαφοροποιήσεις, τα αγγεία που ανακαλύφθηκαν στο Δισπηλιό
διακρίνονται σε δίσκους, βαρκόσχηµα, βαθιά ευρύστοµα, λεκάνες, φιάλες και
αγγεία µε πόδια όπως τετραποδικά και φρουτιέρες. Άλλα αγγεία είναι πιθάρια,
αγγεία µε λαιµό και χωρίς λαιµό. Τα αγγεία είχαν καθηµερινή χρήση -για την

4

Τσιμπητή: Ο αγγειοπλάστης χρησιμοποιεί ένα σβώλο πηλού για να πλάσει ολόκληρο το αγγείο.
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διευκόλυνση στην επεξεργασία τροφής-, αλλά και αποθηκευτική, αφού
βρέθηκαν αρκετά αγγεία σε λάκκους µε υπολείµµατα τροφών.

Εικόνα 4. Αγγεία με μελανοστεφή διακόσμηση.

Περιβαλλοντολογικά κατάλοιπα
Κατά την διάρκεια των ανασκαφών στον οικισµό συλλέχθηκαν δείγµατα
χώµατος προκειµένου να βρεθούν φυτικά κατάλοιπα. Η διαδικασία
ολοκληρώθηκε µε τη βοήθεια της µεθόδου του νεροκόσκινου5, καθώς
κατάφεραν να φέρουν στην επιφάνεια σύνολα του αρχαιοβοτανικού υλικού,
δηλαδή λείψανα των διατροφικών τους συνηθειών.
Το αρχαιοβοτανικό υλικό συνίσταται από απανθρακωµένα φυτικά µέρη,
σπόρους, καρπούς και άχυρα που για διάφορους λόγους φαίνεται πως ήρθαν
σε επαφή µε τη φωτιά. Περιλαµβάνει επίσης δηµητριακά, όσπρια, φρούτα και
καρπούς καθώς και άλλα αυτοφυή φυτά. Προσδιορίστηκαν, συγκεκριµένα,
µονόκοκκο σιτάρι (Triticum monococcum L), δίκοκκο σιτάρι (T. Dicoccum
Schubl), σιτάρι σπέλτα (T. Spelta L) και µαλακό σιτάρι (T. Aestivum L).
Επίσης βρέθηκαν δύο τύποι κριθαριού, ο τύπος του ντυµένου και του γυµνού
κριθαριού, ενώ βρέθηκαν και ελάχιστοι σπόροι βρώµης. Τα είδη των οσπρίων
είναι τα εξής, φακή, µπιζέλι, λαθούρι και ρόβι. Βρέθηκαν επίσης και µερικοί
σπόροι λιναριού.
Τέλος, ελάχιστες είναι και οι εµφανίσεις σπόρων από φρούτα και καρπούς
όπως, σύκο, άγριο αχλάδι, βατόµουρο, κράνο, σαµπούκος, σχίνος, φουντούκι
και σταφύλι.

5

Βαρέλι μέσα στο οποίο υπάρχει ένα πλέγμα σωλήνων οι οποίοι ανά 3 εκ. φέρουν μικρές οπές. Με
τη βοήθεια αντλίας το βαρέλι παίρνει νερό από τη λίμνη. Το χώμα μέσα στο νεροκόσκινο
τοποθετούνταν σε μία σήτα με άνοιγμα 1mm, η οποία στερεώνεται στο χείλος του βαρελιού.
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Ιδεολογικά χαρακτηριστικά
Ταφές
Στον οικισµό του Δισπηλιού βρέθηκαν στα ανατολικά του δυτικού τοµέα δύο
ταφές ενηλίκων ατόµων, µία ταφή µε δύο παιδιά, πολλά σκόρπια ταφικά
ευρήµατα, καθώς και ορισµένα οστά που είχαν υποστεί καύση.
Τα δύο σκελετικά υπολείµµατα διασώθηκαν σε τόσο καλή κατάσταση, ώστε
µπόρεσαν να διακριθούν η ηλικία, το φύλο καθώς και κάποιες διατροφικές
συνήθειες. Οι δύο σκελετοί ανήκουν σε άτοµα ανδρικού φύλου και ηλικίας από
35- 55 ετών. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο για τη διπλή ταφή των δύο παιδιών
που ήταν ηλικίας από 0-5 ετών. Το γεγονός ότι βρέθηκαν σκόρπια τα
υπόλοιπα σκελετικά υπολείµµατα δεν βοήθησε στην ταύτισή τους, εκτός από
ορισµένα κοµµάτια που µπόρεσαν να ταυτιστούν και πιθανόν ανήκουν, το ένα
εξ αυτών σε γυναίκα, ενώ τα άλλα 4 τµήµατα σε άνδρες.
Οι ταφές αυτές αποδεικνύονται σηµαντικές, καθώς δίνουν στοιχεία σχετικά µε
την οργάνωση και κυρίως τις δραστηριότητες του οικισµού. Φαίνεται λοιπόν
πως οι κάτοικοι του οικισµού είχαν έντονη σωµατική δραστηριότητα και
ακολουθούσαν µία καλή διατροφική δίαιτα.

Εικόνα 5. Ίχνη από ταφές.

Ειδώλια
Ανάµεσα στα υπόλοιπα εντυπωσιακά ευρήµατα που ανευρέθησαν στον χώρο
του Δισπηλιού, εξαιρετικού ενδιαφέροντος είναι τα 3 ειδώλια που
ανακαλύφθηκαν στην θέση αυτή.
Το πρώτο ειδώλιο παριστάνει έναν άνδρα, προχωρηµένης ηλικίας, ο οποίος
εύκολα ταυτίζεται µ’ έναν «γέρο» άνδρα. Δεν είναι εύκολο να υποθέσουµε τον
λόγο που ο «γέρος» αυτός προκάλεσε το ενδιαφέρον του ειδωλοπλάστη,
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ωστόσο, είναι εύκολο να γίνουν ορισµένες παρατηρήσεις ως προς το πλάσιµο
του ειδωλίου.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πόδια του, τα οποία δεν απεικονίζονται
ολοκληρωµένα, όσον αφορά την ανατοµική τους ανάπτυξη. Ο «γέρος» αυτός,
δεν πρέπει να ήταν απλά προχωρηµένης ηλικίας, αλλά και ανάπηρος,
εξάλλου αυτή η άποψη εµπλουτίζεται περισσότερο και από τον τρόπο στάσης
του σώµατος του ειδωλίου που αποδίδεται µε κάποια δυσπλασία. Η δεύτερη
παρατήρηση σχετίζεται µε τη στάση των χεριών, καθώς το δεξί χέρι βρίσκεται
ακουµπισµένο στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, ενώ το αριστερό
αναπαύεται στο πίσω µέρος, στην περιοχή του κόκκυγα. Τέλος, όλο το
ειδώλιο διαπερνούν διαµπερείς οπές, από την περιοχή των ποδιών, µέχρι και
τους ώµους. Οι τρύπες αυτές είναι απλώς µία κατασκευαστική επιλογή, αλλά
οπωσδήποτε αφορά την λειτουργία του ειδωλίου, ίσως δηλαδή την ανάρτησή
του.
Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά οδηγούµαστε σε τρία διαφορετικά
συµπεράσµατα, ως προς το τι παριστάνει· πρώτον, ίσως είναι µία
χαρακτηριστική µορφή του οικισµού, δεύτερον, ίσως είναι κάποιος κάτοικος
του οικισµού που είχε µία ιδιαίτερη θέση και κοινωνική λειτουργία στα πλαίσια
της κοινότητας, και τέλος, ίσως είναι µία κατασκευή που θα µπορούσε να
παραπέµπει τον χρήστη της σε συγκεκριµένες κοινωνικές δραστηριότητες του
οικισµού.
Το δεύτερο ειδώλιο ανήκει στην καθιστή γυναικεία µορφή ή διαφορετικά όπως
κατονοµάζεται «Κυρά της Λίµνης». Το ειδώλιο αυτό παρουσιάζει µία
εντυπωσιακή, όσον αφορά το µέγεθος γυναικεία µορφή, η οποία κάθεται σε
ένα επιβλητικό κάθισµα και ακουµπάει τα χέρια στα στιβαρά της γόνατα. Είναι
αποδοσµένη από τον κατασκευαστή της µε έναν µάλλον «µνηµειακό» τρόπο,
που ασφαλώς θα πρέπει να εικονίζει µια χαρακτηριστική µορφή του οικισµού.
Το πιο αξιοσηµείωτο σχετικά µε αυτήν την µορφή είναι οι οµοιότητες που
φέρει µε παρόµοια ειδώλια που έχουν βρεθεί στην θέση Τσατάλ Χουγιούκ
(Τουρκία).
Το τελευταίο ειδώλιο αφορά µία γυναικεία µορφή που αποδίδεται µε
αφαιρετικό τρόπο και είναι κατασκευασµένη από οστό. Στη µορφή αυτή
φαίνεται να συνυπάρχουν δύο τρόποι µορφοπλαστικής διατύπωσης. Η
διαµόρφωση του ειδωλίου είναι διαφορετική από τη µέση και κάτω και
διαφορετική από τη µέση και πάνω.
Στην πρώτη περίπτωση, είναι διαµορφωµένα µε τυποποιηµένο τρόπο τα
γεννητικά στοιχεία της µορφής. Αυτό οδηγεί τη σκέψη του θεατή στην
αναπαραγωγική λειτουργία της µορφής και συνεπώς στην µητρότητα. Στην
δεύτερη περίπτωση το επάνω µέρος αποµακρύνεται από τη φυσική
πραγµατικότητα. Ο συνδυασµός του επάνω µε το κάτω µέρος βοηθάει στο να

12

διατυπωθεί η άποψη ότι το ειδώλιο απεικονίζει τις γυναίκες του οικισµού.
Εποµένως, ο ειδωλοπλάστης ήθελε να αποδώσει το ειδώλιο αυτό στον
γυναικείο πληθυσµό και µε αυτόν τον τρόπο να τις εξυµνήσει.

Εικόνα 6. Το ειδώλιο του ακρωτηριασμένου "γέρου".

Κοσµήµατα- Διακόσµηση
Τα περισσότερα από τα κοσµήµατα ήταν κατασκευασµένα από οστά, ενώ
βρέθηκαν και αρκετά που είχαν κατασκευαστεί από λίθο ή από πηλό. Θα
µπορούσαν εύκολα να χαρακτηριστούν ως περιδέραια, βραχιόλια, και
δαχτυλίδια. Φυσικά τα κοσµήµατα πρέπει να είχαν χαρακτήρα συµβολικό και
καλλωπιστικό.

Εικόνα 7. Κόσμημα από λίθο.

Όταν αναφερόµαστε στην προϊστορική διακόσµηση, εννοούµε την
«παρέµβαση» εγχάρακτων, γραπτών ή πλαστικών στοιχείων που
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λειτουργούν σε κατασκευαστικό ή σε αισθητικό πεδίο6. Μία τέτοια
“παρέµβαση” δεν συναντάται µόνο πάνω στα τοιχώµατα αγγείων. Τέτοια
στοιχεία εντοπίζονται και στις επιφάνειες άλλων αντικειµένων, όπως είναι τα
εργαλεία, τα ειδώλια ή και κοµµάτια κεραµικών που έχουν επίτηδες
κατασκευαστεί για να δεχτούν αυτές τις διακοσµητικές παρεµβάσεις.
Στα ευρήµατα αυτά ανήκουν όλα εκείνα τα αντικείµενα που έχουν χαραγµένη
στην επιφάνειά τους «σήµατα» που λειτουργούν ως µετάδοση µίας
πληροφορίας. Ένα από αυτά τα αντικείµενα είναι και η ξύλινη πινακίδα που
βρέθηκε στον χώρο του οικισµού και σύµφωνα µε τη ραδιοχρονολόγηση
χρονολογείται το 5260 π.Χ. Η πινακίδα φέρει χαράγµατα ή σήµατα που
πιθανότατα ερµηνεύονται ως µία προσπάθεια του νεολιθικού ανθρώπου να
επικοινωνήσει, ίσως µε τους άλλους οικισµούς.
Ευρήµατα που αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο ο οικισµός του Δισπηλιού
αναπτυσσόταν και αποκτούσε ιστορική υπόσταση, ως οικισµός αυτός κάθε
αυτός, είναι η ύπαρξη ενός µικρού αριθµού «µουσικών οργάνων». Η
παρουσία τους ανάµεσα στα άλλα ανασκαφικά ευρήµατα αποδεικνύει µία
κοινωνική λειτουργία µέσω της οποίας ο ένας «παίζει» και ο άλλος «φυσάει»
την φλογέρα ή την απλή σφυρίχτρα, η οποία επίσης βρέθηκε στον χώρο της
ανασκαφής.

Εικόνα 8. Ξύλινη πινακίδα.

Οικονοµία
Την οικονοµία που αναπτύσσεται στον λιµναίο οικισµό αφορούν
δραστηριότητες που προκύπτουν από την γνωστική σχέση του ανθρώπου µε
την φύση. Συνεπώς αφορά τη µεικτή γεωργοκτηνοτροφική οικονοµία, µε
σηµαντική, αλλά όχι εξειδικευµένη την ενασχόληση µε την αλιεία, ενώ
διαπιστώνεται η συµπληρωµατική ενασχόληση µε το κυνήγι και την συλλογή
καρπών.
Οι ενδείξεις που προδίδουν άµεση σχέση µε τη γεωργία σχετίζονται µε τα
διατροφικά δεδοµένα που δίνουν µία αρκετά σαφή εικόνα των φυτών και των
6

Χουρμουζιάδης Γ.Χ, Δισπηλιό 7500 χρόνια μετά, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2002, σελ.
254.
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ειδών που καλλιεργούνται από τους κατοίκους της λίµνης. Παράλληλα ο
τεχνολογικός εξοπλισµός που εντοπίσθηκε υποστηρίζει αυτήν την καλλιέργεια
και αποσκοπεί στην επεξεργασία των προϊόντων.
Το οστεολογικό υλικό από το Δισπηλιό αποτελεί πηγή στοιχείων για τις
κτηνοτροφικές ασχολίες. Γίνεται λόγος για αιγοπρόβατα, βοοειδή και χοίρους.
Παράλληλα κυνηγούσαν ελαφοειδή, αλλά και πουλιά. Το κυνήγι πιστοποιείται
και από την εύρεση ικανού αριθµού πήλινων βληµάτων από σφενδόνες και
λίθινων αιχµών από βέλη.
Τα ζώα τα εξέτρεφαν και τα κυνηγούσαν, όχι µόνο για το κρέας, αλλά και για
την εκµετάλλευση των οστών, για την κατασκευή εργαλείων. Ωστόσο, δεν
υπάρχουν πολλές ενδείξεις για την εκµετάλλευση των δευτερογενών
προϊόντων, όπως το µαλλί, που εκτός από κάποια υφαντικά βάρη δεν έχουµε
κάποια άλλη µαρτυρία για άλλη χρήση των ζώων.
Η αλιεία κατέχει σηµαντικό ρόλο στα διατροφικά προγράµµατα του οικισµού.
Μαρτυρίες προέρχονται από τα άφθονα οστά ψαριών, καθώς και από τα
εργαλεία αλιείας. Παράλληλα πήλινα οµοιώµατα βαρκών και το ίχνος µίας
νεολιθικής µονόξυλης βάρκας αποδεικνύουν την σχέση του ανθρώπου µε την
λίµνη.
Λόγω της έντονης παρουσίας ζώων και της εξακριβωµένης γεωργίας, η αλιεία
δεν ενδείκνυται ως συστηµατική απασχόληση, αλλά ως απλή ενασχόληση
των κατοίκων.

Εικόνα 9. Ίχνη από μονόξυλη βάρκα.

Σχέσεις µε άλλους οικισµούς
Ο οικισµός του Δισπηλιού δεν φαίνεται να ήταν ένας αποµονωµένος
νεολιθικός οικισµός, αφού, δεν πρέπει να ήταν ο µοναδικός οικισµός της
περιοχής, αν λάβει κανείς υπόψη τους οικισµούς που εντοπίσθηκαν στα όρια
του νοµού Καστοριάς, τους οικισµούς της Δυτικής Μακεδονίας και της
Αλβανίας, εποµένως πρόκειται για µία πυκνοκατοικηµένη περιοχή. Οι επαφές
ανάµεσα στους νεολιθικούς οικισµούς περιγράφονται µέσα από την
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διαπίστωση της ύπαρξης ανταλλαγών µεταξύ κοντινών, αλλά και µακρινών
οικισµών.
Οι επαφές του Δισπηλιού αποδεικνύεται µέσω αντικειµένων που δεν
προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή του οικισµού, όπως βραχιόλια από το
θαλασσινό όστρεο Spondylus Gaederopus, παράλληλα εντοπίζονται και
κοσµήµατα από κοινά όστρακα που πιθανότατα έφταναν τελειωµένα, εφόσον
δεν υπάρχουν ενδείξεις επιτόπιας κατεργασίας, ούτε έχουν βρεθεί πυρήνες
πρώτης ύλης.
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Επίλογος
Η επιλογή αυτής της εργασίας µου έδωσε την ευκαιρία να κατανοήσω
καλύτερα τον τρόπο οργάνωσης ενός λιµναίου νεολιθικού οικισµού. Από τον
τρόπο που οι άνθρωποι της κοινότητας του Δισπηλιού επέλεγαν έναν τόπο
για να κατοικήσουν µόνιµα ή περιοδικά, στο τρόπο που οργανώνονταν σε
µικρές κοινοτικές οµάδες και έβρισκαν τρόπους βιοπορισµού, και κατάφερναν
να αναπτύξουν µε τρόπο πρωτόγνωρο ανταλλακτικά δίκτυα, τα οποία
βοηθούσαν τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο
της περιοχής. Συνεπώς, δεν κάνουµε λόγο πλέον µόνο για
γεωργοκτηνοτροφικούς οικισµούς, αλλά για οικισµούς που αναπτύσσονται µε
τη βοήθεια της αµοιβαίας επικοινωνίας.
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