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Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΛΙΜΝΑΙΟ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ*

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ι. ΧΑΤΖΗΤΟΥΛΟΥΣΗΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 

Ο στόχος της συγκεκριμένης μελέτης 

είναι, σε πρώτο επίπεδο, η τυπολογική ή 

«τεχνοτροπική» περιγραφή των βασικό-

τερων εργαλειακών τύπων και των τεχνι-

κών που είχαν υιοθετήσει οι κάτοικοι του 

Νεολιθικού Δισπηλιού Καστοριάς για τα 

διάφορα στάδια κατεργασίας του ξύλου. 

Σε δεύτερο επίπεδο, επιχειρεί να καταδεί-

ξει ότι πίσω από τις φαινομενικά καθολικά 

ισχύουσες αρχές που διέπουν την τεχνολο-

γική εγχειρηματική αλυσίδα κρύβεται μία 

αξιοσημείωτη ποικιλία τεχνικών επινοή-

σεων ως προς την προετοιμασία, την ορ-

γάνωση, την αξιοποίηση της διαθέσιμης 

πρώτης ύλης για την μεταποίηση της σε 

τεχνούργημα1.

Τα παραπάνω θέματα εντάσσονται στο 

γενικότερο πλαίσιο της τεχνολογίας του 

ξύλου. Το πεδίο αυτό χαρακτηρίζεται από 

μία δυναμική αλληλεπίδραση ανάμεσα σε 

καθαρά τεχνικά ζητήματα (τους κατάλλη-

λους σε κάθε περίπτωση εργαλειακούς τύ-

πους, τις μεθόδους κατεργασίας και κατα-

σκευής προϊόντων από ξύλο, τις φυσικές 

ιδιότητες των πρώτων υλών, τις ειδικές 

κατασκευαστικές ανάγκες), σε ευρύτερα 

«πολιτισμικά»/τεχνολογικά ζητήματα (το 

φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του 

προϊστορικού ξυλουργού, το επίπεδο της 

τεχνογνωσίας του ίδιου και της κοινότητας 

στην οποία ανήκει), αλλά και σε προσωπι-

κά, υποκειμενικά στοιχεία του δρώντος 

υποκειμένου (ιδιοσυγκρασία, επιδεξιότη-

τα, εμπειρία κλπ.) (Morris 2000: 2102).

* Η παραπάνω μελέτη συνιστά μέρος της διδακτορικής μου διατριβής στο Α.Π.Θ. με αντικείμενο την εκμετάλλευση 

του ξύλου στην προϊστορία και τα ξύλινα ευρήματα από τη θέση του Δισπηλιού Καστοριάς. Ευχαριστώ θερμά το 

διευθυντή της ανασκαφής, Ομ. Καθηγητή Γ. Χ. Χουρμουζιάδη, που μου εμπιστεύτηκε το υλικό και μου έδωσε την  

ευκαιρία να δημοσιεύσω μέρος του μέσα από αυτή τη μελέτη. Τα σχέδια των ξύλων εκπονήθηκαν από το ζωγράφο 

Ilir Zaloshnya.
1 Οι επιλογές αυτές είναι δυνατό να διαφοροποιούνται από περιοχή σε περιοχή, ακόμα και στον ίδιο πολιτισμικό 

ορίζοντα, ανάλογα με το πολιτισμικό υπόβαθρο κάθε ομάδας, τις διαφορετικές προϋποθέσεις που διαμορφώνουν 

τα διαφορετικά φυσικά ή κοινωνικά περιβάλλοντα, οι διαθέσιμες πρώτες ύλες, αλλά ακόμη και το προσωπικό  

στοιχείο του ξυλουργού (Orme & Coles 1983: 43).
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2. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ

Από το σύνολο των ξύλινων ευρημάτων 

που αποκαλύφθηκαν στο Δισπηλιό (Εικ. 1) 

εξετάστηκε ένα δείγμα που περιλαμβάνει 447 

ξυλοτεμάχια, από τα οποία 224 (50,11%) απο-

σπάστηκαν και μεταφέρθηκαν στο εργαστή-

ριο για να καταγραφούν αναλυτικά, και 224 

ξυλοτεμάχια (49,88%), τα οποία εξετάστηκαν 

στην ανασκαφική τους θέση (in situ). Αναφο-

ρικά με τα ξύλα που μεταφέρθηκαν στο εργα-

στήριο, 11 είναι κατακόρυφα και 213 οριζό-

ντια. Τα οριζόντια ξύλα διακρίνονται, ως προς 

τη διαμόρφωση τους, σε 5 ομάδες: στην πρώτη 

ομάδα ανήκουν 61 ξυλοτεμάχια (27,23%) που 

φέρουν κάποιο ίχνος επεξεργασίας (σημά-

δια εργαλείων, αποτυπώματα φυτικών ινών, 

αποκλάδωση κλπ.). Τη δεύτερη ομάδα συνθέ-

τουν 37 ξυλοτεμάχια που αποτελούν υπολείμ-

ματα σχίσης (16,51%), δηλαδή, κομμάτια που 

έχουν αποκολληθεί ή αποσπαστεί με τεχνητό 

τρόπο από μεγαλύτερα κορμοτεμάχια (πελε-

κούδια, σχίζες). Στην τρίτη ομάδα ανήκει ένα 

ξυλοτεμάχιο που παραπέμπει μορφολογικά σε 

κάποιο μορφοποιημένο αντικείμενο (0,44%), 

δηλαδή, αποτελεί προϊόν δευτερογενούς με-

ταποίησης. Την τέταρτη ομάδα συνθέτουν 41 

ξυλοτεμάχια (18,30%) που εντοπίστηκαν στη 

φυσική τους κατάσταση, δηλαδή, δεν έχουν 

υποστεί κανενός τύπου ανθρωπογενή μετα-

ποίηση και διατηρούν τις επιμέρους διακλα-

δώσεις τους. Τέλος, 73 ξυλοτεμάχια (32,58%) 

έχουν χαρακτηριστεί ως αδιάγνωστα, καθώς 

σώζονται τόσο αποσπασματικά, ώστε, αν και 

δε διακρίνεται κάποιο ίχνος ή σημάδι κατερ-

γασίας, δεν είναι εφικτή η ασφαλής κατηγορι-

οποίηση τους σε καμία από τις προηγούμενες 

ομάδες (Εικ. 2) (Χατζητουλούσης 2006: 374).

Η ομάδα ξυλοτεμαχίων που αποτέλεσε το 

βασικό αντικείμενο ανάλυσης της παρούσας 

μελέτης είναι αυτή των ξύλων που φέρουν ίχνη 

επεξεργασίας (ίχνη εργαλείων, αποτυπώματα 

φυτικών ινών, αποκλάδωση κλπ.) (συνολικά 

73 ξυλοτεμάχια (12 κατακόρυφα2 και 61 οριζό-

ντια). Τα κατακόρυφα ξύλα, ως προς τη μορφή 

τους, ανήκουν όλα στη στρογγύλη ξυλεία. Από 

τα οριζόντια ξύλα, 41 ανήκουν στη στρογγύλη 

ξυλεία (24 με ελλειψοειδή διατομή και 17 με κυ-

κλική) και 20 στη σχισμένη (δηλαδή προϊόντα 

είτε τεχνητής μεταποίησης είτε φυσικής απο-

κόλλησης ή απόσχισης λόγω ξήρανσης ή αλλοί-

ωσης). Η ανάλυση του υλικού βασίστηκε στη 

μακροσκοπική εξέταση μίας σειράς από βασι-

κές κατηγορίες ιχνών κατεργασίας που σώζο-

νται στην επιφάνεια των ξύλων και οι οποίες 

παρουσιάζονται αμέσως πιο κάτω.

α. Σχήμα άκρου
Το άκρο των ξύλων κατά την πελέκηση 

μπορούσε να διαμορφωθεί σε αιχμηρή από-

ληξη, η οποία παρουσίαζε ποικίλα σχήματα, 

ανάλογα με την τεχνική που ακολουθούνταν 

κάθε φορά. Οι συνηθέστεροι τύποι που συ-

ναντώνται στη Νεολιθική περίοδο είναι ο 

τύπος «σμίλης» (όταν το κορμοτεμάχιο είχε 

κοπεί στη μία όψη του, ενώ η απέναντι πλευ-

ρά παρέμεινε άθικτη), ο τύπος «σφήνας» 

(όταν είχε κοπεί στις δύο διαμετρικά αντίθε-

τες όψεις) και ο τύπος «μολυβιού» (με περι-

μετρική πελέκηση) (O’ Sullivan 1996: 303).

β. Γωνία κρούσης
Είναι η γωνία που σχηματίζει η επεξεργα-

σμένη έδρα του ξύλου προς τον κατά μήκος 

άξονα του κορμού και προκύπτει από την 

2 Στους 11 κατακόρυφους πασσάλους που αποσπάστηκαν και μελετήθηκαν προσθέτουμε εδώ και έναν ακόμη που 

μελετήθηκε in situ: στο εκτεθειμένο τμήμα του που είχε αποκαλυφθεί διατηρούσε στοιχεία επεξεργασίας με την 

τεχνική της σχίσης.

Εικ. 1 Η ανασκαφική εικόνα των οριζόντιων 
και κατακόρυφων ξύλων στον Ανατολικό Το-
μέα του Δισπηλιού.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ι. ΧΑΤΖΗΤΟΥΛΟΥΣΗΣ
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κίνηση της πελέκησης. Σχετίζεται άμεσα με 

την έκταση της επιφάνειας επεξεργασίας του 

ξύλου και με το βάθος διείσδυσης της κόψης 

του εργαλείου σε αυτό3. Για τον ευκολότερο 

προσδιορισμό τους, οι γωνίες ταξινομήθηκαν 

σε ένα σύστημα 5 κλάσεων: 0-20ο: πολύ ρη-

χές, 21-40ο: ρηχές, 41-60ο: μεσαίες, 61-80ο: 

απότομες, και 81-90ο: ίσιες (Brunning 1995).

γ. Εδρες
Πρόκειται για τα ίχνη που άφηνε το εργα-

λείο κατά την πρόσκρουση στην επιφάνεια του 

ξύλου, χωρίς, όμως, αυτά να ταυτίζονται με το 

πλήρες αποτύπωμα του ενεργού άκρου του ερ-

γαλείου. Η μορφή των εδρών μίας επιφάνειας 

μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη γωνία και την 

κατεύθυνση του εργαλείου. Οι έδρες παρουσι-

άζουν τα ακόλουθα στοιχεία: Το πρώτο αφορά 

το βαθμό καμπυλότητας κατά μήκος της εγκάρ-

σιας τομής της έδρας και επιτρέπει τη διάκριση 

μεταξύ εργαλειακών τύπων ή εργαλείων δια-

φορετικών υλικών (πχ. οι επίπεδες έδρες υπο-

δηλώνουν τη χρήση μεταλλικού εργαλείου). Ο 

τύπος της έδρας προσδιορίζεται περιγραφικά: 

«επίπεδη», «ελαφρώς κοίλη» και «κοίλη» και με 

τη μέτρηση του βάθους της έδρας (Ο’ Sullivan 

1991: 61). Το δεύτερο στοιχείο αφορά τις ενώ-

σεις που διακρίνονται ανάμεσα στις έδρες και 

εξαρτώνται από την ικανότητα του εργαλείου 

να κόψει τις ίνες του ξύλου. Καταγράφονται πε-

ριγραφικά: ως «καθαρές» (πολύ ευδιάκριτες), 

«τραχιές» (ακανόνιστες αυλακώσεις της επι-

φάνειας του ξύλου ανάμεσα σε κάθε έδρα, που 

παραπέμπουν, πιθανώς, στη χρήση αμβλείας ή 

στομωμένης λεπίδας) ή «βαθμιδωτές» (χαμη-

λές αυλακώσεις, παράλληλες με το πλάτος της 

έδρας). Το τρίτο στοιχείο, τέλος, αφορά το μέ-

γεθος και το σχήμα των εδρών, που σχετίζονται 

με το μέγεθος και το σχήμα του εργαλείου που 

είχε χρησιμοποιηθεί.

Tέλος, τα υδατοκορεσμένα οριζόντια ξύλα 

που ανήκουν στη στρογγύλη ξυλεία διακρίθη-

καν σε δύο υποομάδες: στα ξύλα με κυκλική 

διατομή και σ’ αυτά με ελλειψοειδή, τα οποία 

3 ΄Εχει διαπιστωθεί πειραματικά ότι όλοι οι λίθινοι πελέκεις μπορούν να κόψουν το ξύλο επιτυχώς εφόσον κατευ-

θύνονται προς τον άξονά του σε οξείες (ρηχές) γωνίες κρούσης. Μάλιστα, όσο πιο οξεία είναι η γωνία αυτή τόσο 

περισσότερο αξιοποιείται, κατά την κοπή, η τάση του ξύλου να σχίζεται κατά μήκος της διεύθυνσης των ινών του.

Εικ. 2 Οι πέντε ομάδες αποσπασμένων ξύλων (κατακόρυφων και οριζόντιων) ως προς 
τη διαμόρφωσή τους.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ
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αποτελούν προϊόν συμπίεσης. Το μαλάκωμα 

και το αδυνάτισμα της δομής του ξύλου κατά 

τη διαδικασία υδατοκορεσμού του, είναι αρκε-

τά πιθανό να μετατρέψει το κυλινδρικό ξύλο σε 

συμπιεσμένο, με διατομή όχι πια κυκλική αλλά 

ελλειψοειδή (Taylor 1998: 141). Η διάμετρος 

των ξύλων ελλειψοειδούς διατομής δεν συμπί-

πτει απόλυτα με την αρχική διάμετρο που μπο-

ρεί να είχε το ξυλοτεμάχιο πριν τη συμπίεση 

της δομής του. Σε αυτή την περίπτωση, η τιμή 

του μέγιστου πλάτους του ξύλου συνιστά την 

ακριβέστερη ένδειξη της αρχικής διαμέτρου 

του. Παρόλα αυτά θεωρήθηκε πιο αξιόπιστο η 

ταξινόμηση των ξύλων ανά ομάδες κλάσεων δι-

αμέτρου να πραγματοποιηθεί ξεχωριστά για τα 

κυλινδρικά και τα συμπιεσμένα ξυλοτεμάχια.

Για τη διευκόλυνση της συζήτησης τα 

κατακόρυφα και οριζόντια ξύλα ομαδοποι-

ήθηκαν, ως προς τη διάμετρο τους, σε κλά-

σεις των 20 χιλ., οι οποίες δεν αντιστοιχούν 

απαραίτητα σε διαφορετικούς μορφολογικά 

τύπους ξύλων, αλλά επιτρέπουν τη διάκριση 

τους σε υποομάδες ανάλογα με το μέγεθος 

τους: σε πολύ λεπτά (1-20 χιλ.), λεπτά (21-40 

χιλ., 41-60 χιλ.), μεσαία (61-80 χιλ., 81-100 

χιλ.), χοντρά (101-120 χιλ., 121-140 χιλ., 141-

160 χιλ.) και πολύ χοντρά ξύλα (> 160 χιλ.).

3. ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΞΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Από την παρατήρηση των ιχνών επεξεργα-

σίας που καταγράφηκαν στις επιφάνειες των 

αποσπασμένων κατακόρυφων και οριζόντιων 

ξυλοτεμαχίων διακρίθηκαν ενδείξεις τεσσά-

ρων διαφορετικών μορφών κατεργασίας, οι 

οποίες θα παρουσιαστούν διεξοδικά αμέσως 

πιο κάτω: αποκλάδωση (42 ξυλοτεμάχια), 

αποφλοίωση, πελέκηση (21 ξυλοτεμάχια), 

σχίση (19 ξυλοτεμάχια), ενώ σε 4 ξυλοτεμάχια 

δεν ήταν σαφή τα ίχνη κατεργασίας.

3.1. Αποκλάδωση
Η συγκεκριμένη τεχνική αφορά στον καθα-

ρισμό του κομμένου κορμού από τα πλευρικά 

κλαδιά και την κόμη του αλλά και του κύριου 

στελέχους των μεγαλύτερων κλαδιών από τους 

πλευρικούς κλαδίσκους τους. Στο Δισπηλιό, ίχνη 

αποκλάδωσης καταγράφηκαν σε 7 κατακόρυ-

φα ξύλα (σε σύνολο 11 αποσπασμένων4) και σε 

4 Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι απίθανο όσοι πάσσαλοι δε φέρουν στο σωζόμενο μήκος τους ίχνη καθαρισμού 

των επιμέρους κλαδίσκων να μην είχαν υποστεί ανάλογη επεξεργασία. Ειδικά στους κατακόρυφους πασσάλους που 

προορίζονταν για έμπηξη στον πυθμένα της παρόχθιας ζώνης ή της λίμνης μία τέτοια ελάχιστη προετοιμασία, όπως 

ο καθαρισμός τους από τα κλαδιά, ήταν απαραίτητη.

Εικ. 3 Η αντιπροσώπευση της τεχνικής αποκλάδωσης στις επιμέρους ομάδες κατακόρυφων 
και οριζόντιων ξύλων.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ι. ΧΑΤΖΗΤΟΥΛΟΥΣΗΣ
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32 οριζόντια ξυλοτεμάχια στρογγύλης ξυλείας 

(συγκεκριμένα σε 11 από τα 18 ξύλα κυκλικής 

διατομής και σε 21 από τα 24 ελλειψοειδούς 

διατομής). Τα περισσότερα κατακόρυφα ξύλα 

είναι χοντρά (διαμέτρου από 120 χιλ. και άνω) 

ενώ η πλειονότητα (8) των οριζόντιων ξύλων 

κυκλικής διατομής ανήκουν στην κατηγορία 

των λεπτών ξύλων (21-60χιλ.)5 και αυτών της 

ελλειψοειδούς διατομής (19 ξύλα) στην κατη-

γορία των πολύ λεπτών και λεπτών ξυλοτεμα-

χίων (1-20 χιλ. και 21-60 χιλ. αντίστοιχα)6. Στην 

ομάδα της σχισμένης ξυλείας το στάδιο της 

αποκλάδωσης εντοπίστηκε μόνο σε 2 λεπτά 

ξυλοτεμάχια (πλάτους 21-60 χιλ.)7 (Εικ. 3).

Αναφορικά με τη δασοπονική προέ-

λευση της ξυλείας με ενδείξεις αποκλάδω-

σης, τα κατακόρυφα ξύλα προέρχονταν 

από την άρκευθο (5) και την πεύκη (1)8 

και τα οριζόντια ξύλα κυκλικής διατομής 

από δένδρα αρκεύθου (4), πεύκης (4), 

λεύκης (1) και ελάτης (1)9. Τα ξύλα ελλει-

ψοειδούς διατομής προέρχονται κυρίως 

από δέντρα πεύκης (8) και λιγότερο αρ-

κεύθου (2), ελάτης (1), δρυός (1)10. Τέλος, 

τα σχισμένα ξύλα προέρχονται από δέν-

δρα πεύκης και αρκεύθου. Σύμφωνα με 

τα παραπάνω, δε διαπιστώνεται ιδιαίτε-

ρη συνάφεια του σταδίου αυτού με ξύλα 

συγκεκριμένων δασοπονικών ειδών ή 

διαμέτρων. Παρόλα αυτά, η αποκλάδωση 

αποτελούσε απαραίτητο προστάδιο όχι 

μόνο για την περαιτέρω επεξεργασία των 

κορμών, αλλά ακόμα και για τη μεταφορά 

τους από το δάσος στον οικισμό. Η πα-

ρουσία ενός κορμού εντός του οικισμού 

του Δισπηλιού, ο οποίος δεν είχε υποστεί 

περαιτέρω επεξεργασία και διατηρούσε 

μόνο ελάχιστους πολύ λεπτούς πλευρι-

κούς κλαδίσκους, κάνει σαφές ότι οι κορ-

μοί αποκλαδώνονταν από τα περισσότε-

ρα κλαδιά τους, και κυρίως τα μεσαίας 

και χοντρής διαμέτρου κλαδιά, στο δάσος 

για να μπορούν να τους μεταφέρουν ευ-

κολότερα, ενώ η υπόλοιπη διαδικασία της 

αποκλάδωσης ολοκληρωνόταν στο χώρο 

της εγκατάστασης.

Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο 

ξυλοτεμάχια, ένα πολύ λεπτό (διαμέτρου 20 

χιλ.) ξυλοτεμάχιο ελάτης κυκλικής διατομής 

και ένα και ένα λεπτό (πλάτους 20 χιλ.) ξυ-

λοτεμάχιο πεύκης ελλειψοειδούς διατομής, 

το άκρο των οποίων είχε διαμορφωθεί με 

έναν τρόπο σπάνιο για τα δεδομένα της Νεο-

λιθικής περιόδου. Συγκεκριμένα, η επιφάνεια 

του άκρου, που εν μέρει παρουσιάζει ίχνη πε-

λέκησης και εν μέρει ίχνη αποκόλλησης υπο-

δηλώνει ότι το άκρο του ξυλοτεμαχίου είχε 

πιθανότατα διαμορφωθεί με τη συνδυαστική 

τεχνική της πελέκησης και του τραβήγματος 

με το χέρι κατά το στάδιο της αποκλάδωσης 

ή της υλοτόμησης χωρίς να έχει υποστεί πε-

ραιτέρω επεξεργασία (Εικ. 4).

5 Τα υπόλοιπα είναι πολύ λεπτά (κλάση 1-20 χιλ.: 2 ξύλα) ή χοντρά (κλάση 121-140 χιλ.: 1 ξύλο).
6 Υπάρχουν και 2 ξυλοτεμάχια μεσαίου πάχους (κλάση πλάτους 61-80 χιλ.).
7 Αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι τα υπόλοιπα σχισμένα ξύλα δεν είχαν καθαριστεί, καθώς πειραματικά έχει επιβε-

βαιωθεί ότι η αποκλάδωση συνιστούσε ένα απαραίτητο προστάδιο της σχίσης των κορμών. Στην περίπτωση της 

σχισμένης ξυλείας οι περιορισμένες ενδείξεις αποκλάδωσης οφείλονται στο ελάχιστο πάχος στο οποίο καταλήγουν 

να έχουν τα ξύλα μετά το σχίσιμό τους.
8 Ενα ξύλο παρέμεινε αδιάγνωστο.
9 Δύο ακόμη ξυλοτεμάχια δεν αναγνωρίστηκαν.
10 Σε ένα ξύλο πλατύφυλλου δακτυλιόπορου δεν ήταν δυνατός ο προσδιορισμός του είδους.

Εικ. 4 Οριζόντιο ξυλοτεμάχιο από το Δισπηλιό με ίχνη της τεχνικής πελέκησης σε συνδυασμό 
με τράβηγμα
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3.2. Αποφλοίωση
Τα ξυλοτεμάχια που εντοπίστηκαν στο Δι-

σπηλιό, είτε οριζόντια είτε κατακόρυφα, δε δια-

τηρούσαν στη πλειονότητά τους το φλοιό στην 

επιφάνεια τους. Η απώλεια αυτή μπορεί να 

οφείλεται τόσο σε σκόπιμη (τεχνητή) απομά-

κρυνση του φλοιού όσο και σε πτώση του με το 

πέρασμα των χρόνων και λόγω της σταδιακής 

ξήρανσης των ξύλων. Πολύ λιγότερα οριζόντια 

(7 σε σύνολο 61) και κατακόρυφα ξύλα (1) στο 

Δισπηλιό διατηρούσαν το φλοιό τους. Χαρακτη-

ριστική είναι η περίπτωση ενός κατακόρυφου 

πασσάλου μήκους 2,85 μ. Ο φλοιός απουσιάζει 

από το κάτω άκρο του, το οποίο είχε πελεκηθεί, 

προκειμένου να αποκτήσει την αιχμηρή από-

ληξη που θα διευκόλυνε την έμπηξή του στο 

χώμα. Φλοιός δε σώζεται ούτε στο άνω άκρο 

του πασσάλου, αν και η απουσία του από την 

περιοχή αυτή δεν οφείλεται σε ανθρωπογενή 

παρέμβαση, αλλά πιθανότατα στην αλλοίωση 

που υπέστη αυτό το τμήμα του πασσάλου επει-

δή βρισκόταν άλλοτε κάτω και άλλοτε επάνω 

από τη στάθμη του νερού και, έτσι, ήταν εκτε-

θειμένο στη μεταβαλλόμενη δράση του νερού 

(άνοδο και υποχώρηση της στάθμης) (Guyan 

1955: 251). Το κεντρικό τμήμα του πασσάλου 

αυτού (που δεν είχε δεχτεί επεξεργασία), ωστό-

σο, διατηρούσε σε αρκετά σημεία της επιφάνει-

ας του τον φλοιό του, γεγονός που υποδηλώνει 

ότι είχε εμπηχτεί στο έδαφος χωρίς να προηγη-

θεί η αποφλοίωσή του.

Κατακόρυφα ξύλα 

Τύπος αιχμής Μεσαίας διαμέτρου Μεγάλης διαμέτρου 

αιχμή τύπου σφήνας 4  
αιχμή τύπου σμίλης  2 

αιχμή τύπου μολυβιού  1 

Πίν. 1 Σχέση διαμέτρου - τύπου αιχμής στα 
κατακόρυφα ξύλα

Εικ. 5α-δ Ο σφηνοειδής τύπος αιχμής στα κατακόρυφα 
ξύλα που εντοπίστηκαν στο Δισπηλιό.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ι. ΧΑΤΖΗΤΟΥΛΟΥΣΗΣ
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3.3. Πελέκηση
Το στάδιο της πελέκησης ανιχνεύεται αρ-

χαιολογικά στα ίχνη σχηματοποίησης των 

άκρων των ξυλοτεμαχίων. Στο Δισπηλιό εντο-

πίστηκαν 7 κατακόρυφοι πάσσαλοι κυκλικής 

διατομής και 15 οριζόντια ξυλοτεμάχια (10 

στρογγύλης και 5 σχισμένης ξυλείας), στα 

οποία το ένα άκρο έχει υποστεί πελέκηση.

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν το 

συσχετισμό του σχήματος άκρου με το μέγε-

θος της διαμέτρου και το δασοπονικού είδος 

κάθε ξυλοτεμαχίου. Οπως φαίνεται, στα κα-

τακόρυφα ξυλοτεμάχια κυριαρχεί η διαμόρ-

φωση του άκρου τους σε αιχμή τύπου σφή-

νας (4 ξυλοτεμάχια) (Εικ. 5α-δ), ενώ στα 

οριζόντια ξυλοτεμάχια, η διαμόρφωση σε 

αιχμή τύπου σμίλης (4 ξυλοτεμάχια στρογ-

γύλης ξυλείας και 4 σχισμένης ξυλείας) (Εικ. 

6α). Ο αριθμός των ξυλοτεμαχίων που έχει 

υποστεί επεξεργασία, δηλαδή πελέκηση, στο 

άκρο είναι αρκετά μικρός (22 ξυλοτεμάχια) 

σε σχέση με το σύνολο των ξυλοτεμαχίων 

που μελετήθηκαν (224), ωστόσο είναι δυ-

νατό να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα 

σχετικά με τις επιλογές των Νεολιθικών κα-

τοίκων του Δισπηλιού. ΄Οσον αφορά τα κα-

τακόρυφα εντοπίζουμε μία προτίμηση στη 

διαμόρφωση των ξύλων μεσαίας διαμέτρου 

με αιχμή τύπου σφήνας, ενώ για τα μεγαλύ-

τερα ξυλοτεμάχια φαίνεται ότι, πέρα από το 

ότι δεν εφαρμοζόταν ο τύπος αυτός (σφήνα) 

μορφοποίησης, δεν υπήρχε συγκεκριμένη 

επιλογή, καθώς συναντούμε εξίσου μορφο-

Κατακόρυφα ξύλα 
Είδος Αιχμή τύπου  

σφήνας 
Αιχμή τύπου  

σμίλης 
Αιχμή τύπου  

μολυβιού 
Πεύκη 2   
Ελάτη 1   
Ιτιά 1   

Άρκευθος  2 1 

Πίν. 2 Σχέση είδους - τύπου αιχμής στα κα-
τακόρυφα ξύλα

Εικ. 6α-β Ο τύπος σχήματος σμίλης (α) και μολυβιού (β) σε δείγματα σχισμένης ξυλεί-
ας από το Δισπηλιό.
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ποιημένα άκρα σε σχήμα σμίλης όπως και σε 

σχήμα μολυβιού (Εικ. 7α-β, 8α-γ, Πίν. 1). Η 

συνάφεια που διαπιστώνεται ανάμεσα στον 

τύπο της αιχμής και τη διάμετρο του ξυλο-

τεμαχίου (όπως ισχύει τουλάχιστον στην 

περίπτωση των μεσαίας διαμέτρου ξυλοτε-

μαχίων) δε φαίνεται να ισχύει ανάμεσα στον 

τύπο της αιχμής και στο δασοπονικό είδος 

των ξύλων, αφού τέσσερα διαφορετικά είδη 

αναγνωρίστηκαν ανάμεσα στα κατακόρυφα 

ξυλοτεμάχια (Πιν. 2).

Στα οριζόντια ξυλοτεμάχια, από την άλλη, 

η εικόνα που έχουμε είναι πιο αποσπασμα-

τική, κυρίως όσον αφορά τα ξυλοτεμάχια 

ελλειψοειδούς διατομής και τα σχισμένα 

ξυλοτεμάχια. ΄Οπως διαπιστώνουμε, ωστό-

σο, από τα ξυλοτεμάχια κυκλικής διατομής 

η επιλογή του τύπου αιχμής δε φαίνεται να 

συνδέεται, τουλάχιστον στενά, με συγκεκρι-

μένο μέγεθος διαμέτρου (Πίν. 3). Διακρίνεται 

λοιπόν, με σαφήνεια μία προτίμηση στη δια-

μόρφωση του άκρου των οριζόντιων ξύλων 

σε σχήμα σμίλης, που ωστόσο παρατηρεί-

ται σε όλες τις κατηγορίες διαμέτρων, στις 

οποίες καταγράφηκαν ίχνη πελέκησης. Η 

ίδια έλλειψη ιδιαίτερης προτίμησης ως προς 

τον τύπο μορφοποίησης του άκρου των ξυ-

λοτεμαχίων διαπιστώνεται και σε σχέση με 

το δασοπονικό τους είδος (Πίν. 4). Οπως 

και στα κατακόρυφα, τέσσερα διαφορετικά 

είδη αναγνωρίστηκαν ανάμεσα στα οριζό-

ντια ξυλοτεμάχια που διαμορφώθηκαν είτε 

με αιχμή τύπου σμίλης είτε με αιχμή τύπου 

σφήνας (Εικ. 9). Μόνο για την μολυβοειδή 

αιχμή είναι αδύνατο να καταλήξουμε σε κά-

ποιο συμπέρασμα, καθώς εντοπίστηκε μόνο 

ένα ξυλοτεμάχιο με αυτού του είδους την 

αιχμή (Εικ. 6β).

Στα παραπάνω ξυλοτεμάχια (είτε κατα-

κόρυφα είτε οριζόντια), ανεξαρτήτως τύπου 

αιχμής, παρατηρήθηκε ότι τα χτυπήματα 

της πελέκησης ήταν κυρίως μικρά και σχε-

τικά οξεία, καθώς πραγματοποιούνταν σε 

πολύ ρηχές ή ρηχές γωνίες κρούσης. Μάλι-

στα, σε κάθε ξυλοτεμάχιο παρατηρήθηκε ότι 

οι γωνίες κρούσης παρουσίαζαν παρόμοιες 

κλίσεις, στοιχείο που υποδηλώνει τυποποι-

ημένες κινήσεις σχηματοποίησης του άκρου. 

Ειδικά στα μεγαλύτερης διαμέτρου ξυλοτε-

μάχια, ωστόσο, όσο πλησίαζαν τα χτυπήμα-

τα στο άκρο της αιχμής, αυτά γίνονταν από 

ολοένα και πιο αμβλείες γωνίες κρούσης. 

Αυτό οφείλεται στην προσπάθεια των Νε-

ολιθικών «ξυλουργών» να πετύχουν στα-

διακά ολοένα και μεγαλύτερο βάθος κοπής 

και να αποσπάσουν μεγαλύτερο όγκο ξύλου 

στην περιοχή του άκρου του.

Μία ακόμη διαπίστωση αφορά τη σχέση 

διαμέτρου και έκτασης επιφάνειας επεξερ-

γασίας. Με άλλα λόγια, όσο μεγαλύτερης 

διαμέτρου ήταν ένα κορμοτεμάχιο τόσο με-

γαλύτερη ήταν και η έκταση της επιφάνειας 

επεξεργασίας, αφού απαιτούνταν η αφαί-

ρεση μεγαλύτερου, αναλογικά, όγκου ξύλου 

σε βάθος προκειμένου να επιτευχθεί η κα-

τάλληλη σχηματοποίηση. Συγκεκριμένα, η 

σχέση διαμέτρου – έκτασης επεξεργασμένης 

επιφάνειας στα κατακόρυφα ξύλα παρουσι-

άζει τις εξής τιμές: 66 χιλ. - 107 χιλ., 76 χιλ. 

- 123 χιλ. και 180 χιλ. - 290 χιλ., ενώ στα ορι-

ζόντια: 43 χιλ. - 48 χιλ., 61 χιλ. - 65 χιλ. και 

100 χιλ. - 165 χιλ.

Η διάμετρος των ξυλοτεμαχίων φαίνε-

ται ότι αποτελούσε το κύριο κριτήριο και 

για την επιλογή της καταλληλότερης γωνί-

ας κρούσης. ΄Ετσι, όσο λεπτότερα ήταν τα 

Οριζόντια ξύλα 
Κυκλικής διατομής 

 Πολύ λεπτής 
διαμέτρου 

Λεπτής  
διαμέτρου 

Μεσαίας  
διαμέτρου 

αιχμή τύπου σφήνας  1  
αιχμή τύπου σμίλης 1 2 1 

αιχμή τύπου μολυβιού    
Ελλειψοειδούς διατομής 

αιχμή τύπου σφήνας   2 
αιχμή τύπου σμίλης   1 

αιχμή τύπου μολυβιού    
Σχισμένα 

αιχμή τύπου σφήνας  
αιχμή τύπου σμίλης 4 

αιχμή τύπου μολυβιού 1 

Οριζόντια ξύλα 
Κυκλικής διατομής 

Είδος αιχμή τύπου  
σφήνας 

αιχμή τύπου  
σμίλης 

αιχμή τύπου  
μολυβιού 

Άρκευθος 1 1  
Ελάτη  1  

Αδιάγνωστο  1  
Ελλειψοειδούς διατομής 

Δρυς 1 1  
Πεύκη 1   

Σχισμένα 
Πεύκη  2  

Άρκευθος  1 1 
Δρυς  1  

Πίν. 3 Σχέση διαμέτρου - τύπου αιχμής στα 
οριζόντια ξύλα

Πίν. 4 Σχέση είδους - τύπου αιχμής στα ορι-
ζόντια ξύλα

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ι. ΧΑΤΖΗΤΟΥΛΟΥΣΗΣ
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ξυλοτεμάχια τόσο η πελέκησή τους γινόταν 

με οξύτερα χτυπήματα. Η σχέση διαμέτρου 

- γωνίας κρούσης στα κατακόρυφα ξύλα εί-

ναι: 66 χιλ.- 20ο, 70 χιλ. – 28ο και 98 χιλ.– 

40ο, ενώ ένα κορμοτεμάχιο έχει μεγάλη δι-

άμετρο αλλά πολύ ρηχή γωνία κρούσης (76 

χιλ.-19ο), ίσως λόγω διαφορετικής τοποθέ-

τησης του κορμού την ώρα της κατεργασίας 

(Εικ. 10). Από την άλλη, στα οριζόντια ξύλα, 

τα οποία έχουν διαμορφωθεί με διαφορετι-

κό τρόπο (κυρίως με αιχμές τύπου σμίλης), 

τα χτυπήματα συστηματικά δε ξεπερνούν 

τις 30ο (60 χιλ.-18ο και 13ο, 100 χιλ.-28ο, 93 

χιλ.-15ο και 43 χιλ.-30ο). Το στοιχείο αυτό-

πρέπει να σχετίζεται, πέρα από τη μικρή δι-

άμετρο των ξυλοτεμαχίων, και με τον τρόπο 

με τον οποίο κρατούσε ο τεχνίτης τα ξυλοτε-

μάχια κατά τη διενέργεια της πελέκησης.

Τα οξύτερα χτυπήματα έχουν ως αποτέ-

λεσμα και οι έδρες που αποτυπώνονται στην 

επιφάνεια των ξύλων να παρουσιάζουν με-

γαλύτερο μήκος (αφού μεγαλύτερο τμήμα 

του σώματος του εργαλείου έρχεται κατά 

την κρούση σε επαφή με την επιφάνεια του 

ξύλου. Το αντίστροφο συμβαίνει όσο πιο αμ-

βλεία γίνεται η γωνία κρούσης. Ενδεικτικά, η 

σχέση γωνίας κρούσης - μήκους έδρας στην 

περίπτωση των κατακόρυφων ξύλων είναι: 

19ο και 17ο - 18 χιλ., 20ο και 15ο – 32 χιλ., 

28ο - 40 χιλ., 20ο–51 χιλ., 20ο-48 χιλ., 18ο 

και 17ο - 36 χιλ., 17ο και 18ο - 48 χιλ. ενώ 

στα οριζόντια είναι: 18ο και 13ο - 30 χιλ., 

15ο - 28 χιλ., 38ο και 40ο - 14 χιλ. και 45ο-

19 χιλ.

΄Οπως φαίνεται, λοιπόν, η επεξεργασία 

των λεπτών ξυλοτεμαχίων είχε ως σκοπό 

Εικ. 7α-β Κατακόρυφο ξύλο με αιχμή σε σχήμα μολυβιού που εντοπίστηκε στο Δισπηλιό 
(το ίδιο ξυλοτεμάχιο σε φωτογραφία και σχέδιο).
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τη σταδιακή μείωση της διαμέτρου τους, για 

την οποία ξεκινούσαν οι τεχνίτες υψηλότε-

ρα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μία με-

γαλύτερη επιφάνεια επεξεργασίας σε σχέση 

με τα χονδρότερα ξυλοτεμάχια. Σε αυτά, η 

πελέκηση ξεκινούσε χαμηλότερα (δηλαδή 

πιο κοντά στο άκρο) και γινόταν από αμ-

βλείες γωνίες κρούσης για εντονότερο (βα-

θύτερο) αποτέλεσμα.

΄Ενα γενικό συμπέρασμα που αφορά στα 

χαρακτηριστικά των εδρών στην επιφάνεια 

τόσο των κατακόρυφων όσο και των οριζό-

ντιων ξυλοτεμαχίων είναι ότι παρουσιάζουν, 

ανεξάρτητα από τον τύπο της αιχμής, γενικά 

μικρό μέγεθος. Στα κατακόρυφα ξύλα, ειδι-

κότερα, το μήκος των εδρών κυμαίνεται από 

18 έως 51 χιλ. (μέση τιμή 39 χιλ.) και το πλά-

τος από 12 έως 33 χιλ. (μέση τιμή 18 χιλ.), 

ενώ στα οριζόντια ξύλα, το μήκος των εδρών 

κυμαίνεται από 12 έως 30 χιλ. (μέση τιμή 19 

χιλ.) και το πλάτος από 9 έως 23 χιλ. (μέση 

τιμή 14,5 χιλ.). Οι διαφορές στο μήκος των 

εδρών συνδέονται με δύο στοιχεία: πρώτον, 

όσο οξύτερα ήταν τα χτυπήματα με τον πέ-

λεκυ τόσο μεγαλύτερη επιφάνεια της λεπί-

δας ερχόταν σε επαφή με το ξύλο, με αποτέ-

λεσμα και το μήκος της επακόλουθης έδρας 

να είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το μήκος 

εδρών από αμβλεία χτυπήματα. Το δεύτερο 

στοιχείο αφορά μία διαπίστωση που έγινε 

σε όλα τα ξυλοτεμάχια, είτε κατακόρυφα 

είτε οριζόντια. Διαπιστώθηκε, λοιπόν, ότι 

το μήκος των εδρών είναι μεγαλύτερο στην 

αρχή της επεξεργασμένης επιφάνειας, κα-

θώς προτιμούνται τότε οξύτερα χτυπήματα 

για την διαμόρφωσή τους, ενώ σταδιακά 

(όσο πλησιάζουν προς την αιχμηρή απόλη-

ξη του κορμού) το μήκος τους ελαττώνεται, 

γιατί τα χτυπήματα γίνονται σε ολοένα και 

πιο αμβλείες γωνίες κρούσης, και, επίσης, εί-

ναι περισσότερα και πιο πυκνά.

Το μικρό σχετικά μήκος, το σταθερά μι-

κρό πλάτος και η καμπυλότητα (μέσο βάθος 

κοιλότητας 1,3 - 2 χιλ.) που παρουσιάζουν οι 

έδρες σε εγκάρσια τομή αποτελούν στοιχεία 

ενδεικτικά της χρήσης για την πελέκηση 

αυτού του είδους ενός εργαλείου από λεια-

σμένο λίθο μικρών σχετικά διαστάσεων. Η 

παρουσία, επιπλέον, στα περισσότερα ξύλα 

σχετικά τραχειών ενώσεων εδρών, σημαίνει 

ενδεχομένως ότι το εργαλείο που χρησιμο-

ποιήθηκε για την πελέκηση ήταν αμβλύ ή 

στομωμένο.

Εικ. 8α-γ Ο τύπος της σμίλης σε κατακόρυφο 
ξύλο από το Δισπηλιό (α. ολόκληρο το ξυλοτε-
μάχιο, β-γ. λεπτομέρειες της αιχμής του).

Εικ. 9 Ο σφηνοειδής τύπος αιχμής σε οριζόντιο 
ξύλο με κυκλική διατομή από το Δισπηλιό.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ι. ΧΑΤΖΗΤΟΥΛΟΥΣΗΣ
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3.4. Σχίση
Η τεχνική της σχίσης αποσκοπεί στην 

ελάττωση του πάχους ενός κορμού και στη 

δημιουργία από αυτόν σανίδων, κυρίως για 

οικοδομικούς σκοπούς και λιγότερο για άλλες 

κατασκευαστικές ανάγκες, οι οποίες δεν είναι 

εύκολο να προσδιοριστούν λόγω της πολύ απο-

σπασματικής διατήρησης των περισσότερων 

σχισμένων ξυλοτεμαχίων. Στο Δισπηλιό εντο-

πίστηκε ένα μόνο κατακόρυφο σχισμένο ξυλο-

τεμάχιο (in situ) και 18 οριζόντια σχισμένα. Ο 

κατακόρυφος πάσσαλος, που προέρχεται από 

δένδρο αρκεύθου, εντοπίστηκε σχισμένος στη 

μέση παράλληλα προς τον κατά μήκος άξονά 

του (Εικ. 10). Η διάμετρός του (320 χιλ.) είναι 

πολύ μεγαλύτερη από το μέσο όρο διαμέτρου 

των υπόλοιπων πασσάλων (160-180 χιλ.) που 

έχουν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα στη θέση. Στο 

στοιχείο αυτό οφείλεται, πιθανότατα, η επιλογή 

του Νεολιθικού «ξυλουργού» να αποσχίσει τον 

πάσσαλο, δηλαδή στην επιθυμία του να εξισώ-

σει το πάχος του με αυτό των υπόλοιπων κατα-

κόρυφων πασσάλων, που χρησιμοποιούνταν 

ως υποστύλωμα. Ταυτόχρονα, με την εξασφάλι-

ση δύο πασσάλων ίσου μεγέθους από ένα μόνο 

κορμό υποδηλώνεται η πρόθεση για οικονομία 

τόσο ως προς την πρώτη ύλη (κορμοί δένδρων) 

όσο και ως προς τον απαιτούμενο κόπο και 

χρόνο που θα δαπανούνταν σε σύγκριση με την 

υλοτόμηση ενός άλλου δένδρου.

Μεταξύ των 18 οριζόντιων ξυλοτεμαχίων, 

τα περισσότερα (11 ξύλα) έχουν ορθογώνια δι-

ατομή, λείες επίπεδες επιφάνειες και μπορούν 

να χαρακτηριστούν με ασφάλεια ως σανίδες 

(τμήματα αυτών, γιατί κανένα από αυτά τα 

ξυλοτεμάχια δε σώζεται ακέραιο) (Εικ. 11α-δ). 

Το λεπτό (κυμαινόμενο από 16 έως 38 χιλ.) πά-

χος αρκετών από τις σανίδες υποδηλώνει έναν 

αξιοσημείωτο βαθμό αποτελεσματικότητας 

της τεχνικής και της επιδεξιότητας αυτών που 

είχαν χειριστεί τα εργαλεία. Για την κατασκευή 

τους παρατηρήθηκε ότι προτιμούνταν κωνο-

φόρα δένδρα και ιδιαίτερα η πεύκη (5 ξύλα), 

ίσως λόγω της ευκολότερης κατεργασίας της ή 

της υψηλής ανθεκτικότητας της ως επιδαπέδιο 

δομικό υλικό. Η άρκευθος αναγνωρίστηκε σε 1 

ξύλο11.

Σε καμία από τις παραπάνω σανίδες δεν 

διαπιστώθηκαν ίχνη από τα εργαλεία (πελέ-

κεις ή σφήνες), τα οποία εθνογραφικά και πει-

ραματικά γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούνταν 

σε εργασίες σχίσης. Πειραματικές εφαρμογές 

(Taylor 1981: 77-81), ωστόσο, έδειξαν ότι η 

χρήση σφηνών από ξηρό ξύλο σε συνδυασμό 

με ξύλινο κόπανο δεν αφήνουν ευδιάκριτα 

ίχνη πάνω στα παράγωγα της σχίσης. Στη 

συντριπτική πλειονότητά τους τα ξύλα στο 

Δισπηλιό είχαν σχιστεί σε ακτινική διεύθυν-

ση, δηλαδή, παράλληλα με τις (εντεριώνες) 

ακτίνες στον κατά μήκος άξονα των ξύλων. Η 

τεχνική αυτή συνιστά τον ευκολότερο τρόπο 

για την ελάττωση του πάχους μεγάλων κορ-

μών, αφού όλα τα ξύλα σχίζονται ευκολότερα 

κατά μήκος των ακτίνων τους (Orme & Coles 

1983: 26). Σε μία μόνο σανίδα η σχίση είχε γί-

νει σε εφαπτομενική διεύθυνση (το επίπεδο 

κοπής εφάπτονταν των αυξητικών δακτυλί-

ων, αφήνοντας μέρος του κεντρικού κορμού 

ανεκμετάλλευτο) (Heal 1982: 103).

Τα υπόλοιπα 7 οριζόντια σχισμένα ξυλοτε-

μάχια, τα οποία προέρχονται από δένδρα αρ-

κεύθου (2), πεύκης (3) και δρυός (1)12, δεν ήταν 

δυνατό να ταυτιστούν μορφολογικά με σανίδες. 

Η βασική τους διαφορά από την προηγούμενη 

ομάδα έγκειται στο γεγονός ότι οι επιφάνειες 

τους, αν και πεπλατυσμένες, δεν είναι εξίσου 

λείες με τις επιφάνειες των σανίδων. ΄Ετσι, χω-

ρίς να αποκλείεται εντελώς η συσχέτιση τους 

με σανίδες, θα μπορούσαν πιθανόν να αποτε-

Εικ. 10 Σχισμένος στη μέση κατακόρυφος 
πάσσαλος στο Δισπηλιό.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ

11 Στα υπόλοιπα πέντε ξύλα δεν ήταν εφικτή η αναγνώριση του δασοπονικού τους είδους.
12 Σε ένα ξύλο δεν έχει αναγνωριστεί η δασοπονική προέλευσή του.
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λούν τμήμα ενός μεγαλύτερου κορμού, από τον 

οποίο αποσχίστηκαν κατά τη διαδικασία σχί-

σης του ανεπιτυχώς (δηλαδή πρόκειται για μία 

περίπτωση ημιτελούς διαδικασίας σχίσης).

3.5. Κοίλανση
Η τεχνική αυτή αφορά τη λάξευση κορμο-

τεμαχίων είτε στα άκρα είτε στο εσωτερικό 

τους με στόχο τη διαμόρφωση κοιλοτήτων. 

Στο Δισπηλιό ίχνη της συγκεκριμένης κατερ-

γασίας ανιχνεύονται σε πολύ μικρό αριθμό 

(τρεις σε σύνολο 59913) κατακόρυφων πασ-

σάλων. Στο ανώτερο άκρο των τριών αυτών 

πασσάλων (Εικ. 12α-γ) σώζονται ενδείξεις 

ότι σε δύο απέναντι όψεις είχαν διαμορφω-

θεί κοιλότητες. Οι κοιλότητες αυτές παρου-

σιάζουν οβάλ σχήμα στην όψη τους, είναι 

ισομεγέθεις (στο μεγαλύτερο μέρος τους 

διαπιστώθηκε πως το πλάτος τους κυμαίνε-

ται μεταξύ 55 και 65 χιλ.), και βρίσκονται η 

μία συμμετρικά απέναντι από την άλλη και 

στο ίδιο ύψος. Σε ορισμένα σημεία οι κοιλό-

τητες παρουσιάζουν αρκετά λεία επιφάνεια, 

ιδίως στο κατώτερο σημείο τους, αλλά κατά 

κανόνα η επιφάνεια τους είναι διαβρωμένη 

λόγω από αβιοτικής (Κάββουρας 2000: 19) 

και βιολογικής αλλοίωσης (Blanchette et 
al. 1990, Eaton & Hale 1993: 338) σε τέτοιο 

βαθμό ώστε να μην επιτρέπει την ανίχνευση 

ανάλογων στοιχείων. Αν και δε διακρίνονται 

με σαφήνεια ίχνη εργαλείων, τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά των κοιλοτήτων αυτών μας 

οδηγούν στην υπόθεση ότι αποτελούν προ-

ϊόν τεχνητής διαμόρφωσης (εντορμίες). Με 

Εικ.  11α-δ Οριζόντια ξύλα - προϊόντα τεχνικής σχίσης από το Δισπηλιό.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ι. ΧΑΤΖΗΤΟΥΛΟΥΣΗΣ

13 Ανάλογα χαρακτηριστικά δε διακρίθηκαν με την ίδια ευκρίνεια στους υπόλοιπους πασσάλους ούτε και στα οριζόντια 

ξύλα, συνεπώς δε μπορούμε να εκτιμήσουμε τη συχνότητα εφαρμογής αυτής της τεχνικής στο Νεολιθικό Δισπηλιό.
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βάση πειραματικές εφαρμογές (Goodburn 

1992: 97-102) υποθέτουμε ότι για τη σχη-

ματοποίηση αυτή χρησιμοποιήθηκαν λίθι-

να εργαλεία μικρών διαστάσεων, όπως για 

παράδειγμα μικρές λεπτές λεπίδες, σκαρ-

πέλα, μεσαίου μεγέθους αξίνες, σμίλες και 

κόπανοι. Η διαμόρφωση κοιλοτήτων στην 

κορυφή των πασσάλων θεμελίωσης του Δι-

σπηλιού συνδέεται πιθανότατα με την ανά-

γκη συναρμογής τους με οριζόντιες (κυλιν-

δρικές) δοκούς, που χρησιμοποιούνταν στην 

κατασκευή του σκελετού της ανώτερης επι-

φάνειας των υπερυψωμένων πλατφόρμων 

ή των δαπέδων των κτισμάτων που πρέπει 

να βρίσκονταν πάνω από τη στάθμη του νε-

ρού της λίμνης.

4. Ο ΠΙΘΑΝΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Στην αναζήτηση του πιθανού χώρου 

στον οποίο υλοποιούνταν η κατεργασία του 

ξύλου στα βασικά της στάδια, όπως παρου-

σιάστηκαν πιο πάνω αρκετά διαφωτιστικές 

είναι οι δύο κατηγορίες ξύλινων ευρημάτων 

που ακολουθούν.

4.1. Ξυλεία στη φυσική της κατάσταση
Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία ξυλείας 

μετά την επεξεργασμένη ξυλεία που εντο-

πίστηκε στις επιχώσεις του Δισπηλιού εί-

ναι τα οριζόντια ξύλα που εντοπίστηκαν 

στη φυσική τους κατάσταση (41 ξυλοτε-

μάχια ή 18,30% επί του συνολικού αριθ-

μού των αποσπασμένων ξυλοτεμαχίων), 

δηλαδή, ξύλα που δεν έφεραν κανένα ίχνος 

επεξεργασίας και διατηρούσαν αρκετούς 

κλαδίσκους που φύονταν από το κύριο 

στέλεχος, καθώς και επιμέρους μικρότερες 

διακλαδώσεις (Εικ. 13α-δ). Τα ξυλοτεμά-

χια αυτά ταξινομήθηκαν, με βάση τη δια-

τομή και την επιφάνεια τους, σε δύο υπο-

ομάδες: στη στρογγύλη ξυλεία με κυκλική 

διατομή (25 ξύλα) και στη στρογγύλη ξυ-

λεία με ελλειψοειδή διατομή (16 ξύλα). Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης για τη βοτα-

νική προέλευση των ξύλων και των δύο 

Εικ. 12 α-γ Ενδείξεις 
τεχνητής κοίλανσης 
(εντορμίες;) στο επά-
νω τμήμα κατακόρυ-
φων πασσάλων του 
Δισπηλιού.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ
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υποομάδων έδειξαν μία σαφή υπεροχή της 

πεύκης (15 ξύλα), ενώ επίσης αναγνωρί-

στηκαν η άρκευθος (6), η ελάτη (2), η οξιά 

(1) και 1 πλατύφυλλο δακτυλιόπορο14.

Αναφορικά με τις διαστάσεις τους τα 

εν λόγω ξυλοτεμάχια είναι είτε πολύ λεπτά 

(12 ξύλα με διάμετρο μεταξύ 1-20 χιλ. και 8 

ξύλα πλάτους μεταξύ 1-20 χιλ.) είτε λεπτά 

Εικ. 13α-δ α, β, δ: Ξυλοτεμάχια που εντοπίστηκαν στη φυσική τους κατάσταση. γ: Κορμός 
δένδρου που εντοπίστηκε σε οριζόντια θέση και διατηρούσε ακόμα κλαδίσκους σε όλο 
το μήκος του. Στο μέσο περίπου διακρίνεται φυσικό κλαδί με κλαδίσκους τοποθετημένο 
εγκάρσια προς το μήκος του κορμού (από το Δισπηλιό).

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ι. ΧΑΤΖΗΤΟΥΛΟΥΣΗΣ

14 Η δειγματοληψία για την αναγνώριση της δασοπονικής τους προέλευσης συμπεριέλαβε 25 ξυλοτεμάχια. Τέσσερα 

ακόμη ξύλα παρέμειναν αδιάγνωστα λόγω κακής κατάστασης της κυτταρικής τους δομής και επτά ξύλα δεν έχουν 

αναγνωριστεί καθόλου.
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(11 ξύλα με διάμετρο μεταξύ 21-40 χιλ., 2 

ξύλα με διάμετρο μεταξύ 41-60 χιλ. και 6 

ξύλα πλάτους μεταξύ 21 έως 60 χιλ.) ενώ 

πολύ μικρός αριθμός ξύλων έχουν μεσαίο ή 

μεγαλύτερο πλάτος (2 ξύλα πλάτους μεταξύ 

61-80 χιλ.). Κανένας από τους κλάδους δε 

σώζεται ακέραιος, αλλά έχουν σπασμένα και 

τα δύο τους άκρα. Το μέσο σωζόμενο μήκος 

των πολύ λεπτών ξύλων είναι 347,2 χιλ., των 

λεπτών είναι 412 χιλ. και των μεσαίων 387 

χιλ.

Τα ξύλα με κλαδίσκους και διακλαδώσεις 

συνήθως αποκαλύπτονταν σε άμεση επαφή 

και συσχέτιση με συσσωρεύσεις ξύλων και 

πολύ σπάνια ως μεμονωμένο εύρημα. Στις 

συσσωρεύσεις αυτές, τα ξύλα αυτά συνυ-

πήρχαν με πολλά άλλα πυκνά διαπλεκόμενα 

ξύλινα στοιχεία, είτε φυσικά, είτε υπολείμ-

ματα σχίσης, είτε, ακόμη, και ξύλα με ίχνη 

επεξεργασίας. Η ανασκαφική εικόνα αυτή 

παρατηρήθηκε σε δύο κυρίως περιοχές του 

ανασκαφικού χώρου (25 ξυλοτεμάχια) ενώ 

τα υπόλοιπα ξυλοτεμάχια της ομάδας αυτής 

έχουν εντοπιστεί διάσπαρτα σε διάφορες 

περιοχές.

Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει η περίπτω-

ση αποκάλυψης σε οριζόντια θέση ενός τε-

ράστιου κορμού από δένδρο πεύκης, με σω-

ζόμενο μήκος που ξεπερνούσε τα 2,80 μ. και 

διάμετρο που έφτανε τα 190 χιλ. Ο κορμός 

διατηρούσε κατά μήκος της επιφάνειας του 

πολύ μικρό μέρος των κλαδιών του. Επάνω 

από αυτόν τον κορμό αποκαλύφθηκε σε 

εγκάρσια θέση ένα αρκετά μεγάλο κλαδί, 

επίσης πεύκης (μήκους 975 χιλ. και διαμέ-

τρου 25 χιλ.) που έσωζε σχεδόν όλους τους 

κλαδίσκους του. Είναι πολύ πιθανό ότι το 

δεύτερο αυτό εύρημα αποτελούσε μέρος του 

μεγάλου κορμού, που έσπασε και αποκολλή-

θηκε.

4.2. Υπολείμματα σχίσης
Μία ακόμη κατηγορία αρχαιολογικού 

ξύλου που διακρίθηκε μέσα στο υλικό της 

ανάλυσης περιλαμβάνει τα κομμάτια εκεί-

να που έχουν αποκολληθεί ή αποσπαστεί 

με τεχνητό τρόπο (σχίσιμο) και ονομά-

στηκαν με συμβατικό τρόπο υπολείμμα-

τα σχίσης (37 τέτοια κομμάτια ή 16,51% 

επί των 224 αποσπασμένων ξύλων) (Εικ. 

14α-δ). Το σωζόμενο πάχος τους κυμαί-

νεται μεταξύ 1 και 15 χιλ., το σωζόμενο 

πλάτος από 7 έως 37 χιλ., και το σωζόμενο 

μήκος από 41 έως 401 χιλ. (μέσο όρο 100 

χιλ.). Τα υπολείμματα σχίσης αποκαλύ-

φθηκαν διάσπαρτα σε μεγάλη έκταση των 

ανασκαφικών στρωμάτων και, σπάνια 

μόνο, σε μικρές συσσωρεύσεις. Το γεγο-

νός αυτό μπορεί να συσχετιστεί, εν μέρει, 

με τη μετααποθετική επίδραση του νερού 

της λίμνης στην παρουσία του υλικού. Το 

νερό μπορεί, ενδεχομένως, να παρέσυρε τα 

υπολείμματα σχίσης και να διαμόρφωνε 

μια αλλοιωμένη ανασκαφική εικόνα, χω-

Εικ. 14 α-δ Παραδείγματα υπολειμμάτων σχίσης από 
το Δισπηλιό.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ
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ρίς αυτό να σημαίνει ότι η δράση του αυτή 

συνιστούσε τη μόνη αιτία διασποράς του 

υλικού.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Από το σύνολο των παραπάνω παρα-

τηρήσεων φαίνεται ότι η ενασχόληση του 

Νεολιθικού ανθρώπου με τις ξυλουργικές 

εργασίες διακρινόταν από αξιοσημείωτη 

εξοικείωση με το αντικείμενο της εργασί-

ας του. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξου-

με πως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, 

από τις στρατηγικές επιλογής και συγκο-

μιδής συγκεκριμένων δασοπονικών ειδών, 

το πρόγραμμα υλοτόμησης, μεταφοράς και 

κατεργασίας της ξυλείας για την παραγω-

γή ξύλινων αντικειμένων έως την τελική 

διαμόρφωση ξύλινων κατασκευαστικών 

προϊόντων, είναι ευδιάκριτο το στοιχείο 

μιας καλά οργανωμένης στρατηγικής εκ-

μετάλλευσης σε επίπεδο λήψης αποφάσε-

ων.

Τα ξυλοτεμάχια που εντοπίστηκαν στο 

Δισπηλιό Καστοριάς έχουν διατηρήσει στη 

μορφολογία και στην επιφάνειά τους στοι-

χεία από όλα τα τεχνολογικά στάδια από 

τα οποία μπορεί να περάσει ένα ξυλοτεμά-

χιο στη μετάβαση από φυσικό αντικείμε-

νο, μέρος ενός δέντρου, σε ένα τεχνούργη-

μα. Συγκεκριμένα, διατηρήθηκαν στοιχεία 

σχετικά με τις τεχνικές υλοτόμησης των 

δέντρων, σχετικά με την μεταφορά, την 

προετοιμασία και την επεξεργασία των 

ξυλοτεμαχίων. Τα στοιχεία αυτά μας επι-

τρέπουν να προσεγγίσουμε ακόμα και 

ζητήματα που αφορούν στο χρόνο που γι-

νόταν η υλοτόμηση και επεξεργασία των 

ξυλοτεμαχίων, στο χώρο όπου γινόταν η 

επεξεργασία και στην εργαλειοθήκη που 

χρησιμοποιούνταν.

Η αξιοποίηση της ξυλείας κατά τη 

Νεολιθική περίοδο, για την υλοποίηση 

ποικίλων δραστηριοτήτων φαίνεται ότι 

βασιζόταν στην επιλογή του καταλληλό-

τερου δασοπονικού είδους ανάλογα με τις 

φυσικές ιδιότητες του και τα χαρακτηρι-

στικά της ανάπτυξης του (ηλικία, ρυθμός 

ανάπτυξης, ανατομικά χαρακτηριστικά) 

(Caseldine & Earwood 2004: 43). Μάλιστα, 

ο Νεολιθικός άνθρωπος φαίνεται ότι ήταν 

σε θέση να γνωρίζει τις ευκολίες ή δυσκο-

λίες που θα συναντούσε κατά την επε-

ξεργασία της ξυλείας κάθε είδους. Έτσι, 

πιθανότατα είχε υπόψην του ότι το ξύλο 

της σημύδας διαθέτει βαρύ σομφό, που 

το καθιστά αρκετά ισχυρό και ανθεκτι-

κό κατά την κατεργασία του με πελέκεις, 

όπου συνήθως, σπάει παρά κόβεται, αφή-

νοντας τραχιές όψεις και για αυτό σπάνια 

συναντάται ως πρώτη ύλη σε κατασκευές 

από σανίδες (Orme & Coles 1983: 29). Εξί-

σου πιθανό είναι να του ήταν γνωστό ότι 

το ξύλο του φράξου είναι πολύ ελαστικό 

και σκληρό, μπορεί δηλαδή, να πελεκηθεί 

εύκολα ή να σχιστεί σε σανίδες με πολύ 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα (Coles & Orme 

1985: 36).

Τις ιδιότητες αυτές των διαφόρων ειδών 

ξυλείας φαίνεται ότι (οι Νεολιθικοί) λάβαι-

ναν υπόψην για την παραγωγή διαφόρων 

εργαλειακών τύπων. ΄Ετσι, για παράδειγμα, 

για τις ξύλινες σφήνες και τους ξύλινους κό-

πανους φαίνεται ότι προτιμούσε είδη ξύλου, 

που να διαθέτουν υψηλό βαθμό σκληρότη-

τας (ιδίως σε ξηρή κατάσταση) και αντοχής, 

όπως η δρυς, η οξιά, ο φράξος, ο ίταμος και η 

σφένδαμος (Baudais 1985: 177, 193, Tabor 

1994: 55, Baudais & Delattre 1997: 531-2). 

Το ίδιο ισχύει και για εργαλειακούς τύπους 

που σχετίζονται με την ξυλουργικά και που 

κατασκευάζονταν από άλλη πρώτη ύλη, 

όπως για παράδειγμα, στην περίπτωση των 

πελέκεων όπου επέλεγε εργαλεία από σκλη-

ρά και ανθεκτικά πετρώματα όπως ο σερπε-

ντινίτης15.

Παρόμοια στοιχεία τεχνογνωσίας είναι 

αρχαιολογικά ανιχνεύσιμα και στο στάδιο 

της διενέργειας των εργασιών μεταποί-

ησης του ξύλου σε τελικό προϊόν. Έτσι, 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ι. ΧΑΤΖΗΤΟΥΛΟΥΣΗΣ

15 Από το πεδίο των πειραματικών εφαρμογών κατεργασίας ξύλου προέρχεται η παρατήρηση ότι οι πελέκεις από 

λειασμένο λίθο που κατασκευάζονταν από σκληρά πυριγενή και πυκνής σύστασης πετρώματα, όπως ο ανδεσίτης, 

εμφανίζουν μεγαλύτερη αντοχή σε διαδοχικά ισχυρά χτυπήματα πελέκησης χωρίς τελικά να σπάσουν (Carneiro 

1974: 112-3).
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για παράδειγμα, η διαδικασία κοπής ενός 

δένδρου, όπως προκύπτει από τα ίχνη κα-

τεργασίας που σώζονται στην επιφάνεια 

ξύλινων ευρημάτων από πολλές ένυδρες 

Νεολιθικές θέσεις της κεντρικής και βόρει-

ας Ευρώπης, αλλά και σύμφωνα με σχετι-

κές πειραματικές εφαρμογές, δεν αποτελεί 

μία απλή υπόθεση, καθώς προϋποθέτει, 

εκτός από την επιλογή του καταλληλότε-

ρου δασοπονικού είδους (ως προς τη διά-

μετρο και τα ανατομικά χαρακτηριστικά) 

και επαρκή τεχνική επιδεξιότητα. Απαιτεί, 

με άλλα λόγια, πολύ προσεχτικό χειρισμό 

του λίθινου εργαλείου και ελεγχόμενα 

χτυπήματα στον κορμό, προκειμένου να 

αποφευχθεί η θραύση του εργαλείου και 

να πέσει το δένδρο ευκολότερα. Ανάλογη 

προσοχή και ελεγχόμενες κινήσεις προϋ-

ποθέτει και η τεχνική σχίσης, αφού έπρεπε 

να αποφεύγονται οι ρόζοι και οι ανατο-

μικές ατέλειες του κορμού (στρεψοΐνια) 

και να χρησιμοποιούνται συντονισμένες 

κινήσεις στη χρήση των σχετικών εργα-

λείων (πχ. του κόπανου σε συνδυασμό με 

τις σφήνες) προκειμένου να παραχθούν με 

επιτυχία σχισμένα ξυλοτεμάχια (σανίδες). 

Για τους λόγους αυτούς φαίνεται από τα 

αρχαιολογικά ευρήματα ότι οι προϊστο-

ρικοί επέλεγαν κορμούς υγιείς και ευθύι-

νους, που έφεραν λίγους ή καθόλου ρόζους 

(Bocquet 1994: 15).

Κάνοντας λόγο, στη συνέχεια, για τις 

τεχνικές κατεργασίας ξύλου, σε κάποιες 

περιπτώσεις επεξεργασμένων ξύλων από 

το Δισπηλιό είναι πιθανό ορισμένα από 

τα ίχνη πελέκησης να είχαν δημιουργηθεί 

κατά το στάδιο της υλοτόμησης. Η διάκρι-

ση των ιχνών της υλοτόμησης από τα αντί-

στοιχα της πελέκησης δεν είναι εύκολη, 

καθώς τα χτυπήματα της πελέκησης για 

την περαιτέρω μορφοποίηση των κομμέ-

νων κορμοτεμαχίων συνήθως κάλυπταν 

ή αλλοίωναν αυτά της υλοτόμησης. Επι-

πρόσθετα, αμφότερες οι τεχνικές μπορεί 

να υλοποιούνταν με τον ίδιο εργαλειακό 

τύπο, πχ. το λίθινο πέλεκυ (σπανιότερα 

η πελέκηση γινόταν με λίθινη αξίνα) και 

τα χτυπήματα προς τον κορμό γίνονταν, 

πιθανότατα, με παρόμοιο τρόπο, όπως 

προκύπτει από πειραματικές εργασίες 

και σχετικές εθνογραφικές μελέτες. Η 

βασικότερη διαφορά, ενδεχομένως, εντο-

πίζεται στο μήκος της επεξεργασμένης 

επιφάνειας, και, επίσης, συνδέεται με τη 

διάμετρο του ξύλου. Επιπλέον, πειραματι-

κές εφαρμογές έχουν δείξει ότι η υλοτόμη-

ση συνιστά μία αρκετά πολύπλοκη τεχνο-

λογική διαδικασία, που συμπεριλαμβάνει 

και επηρεάζεται από ένα πλήθος παρα-

μέτρων, τόσο τεχνικής φύσης, όπως η 

καταλληλότητα του εργαλειακού εξοπλι-

σμού, η τεχνική δεξιότητα του υλοτόμου, 

όσο και φυσικών παραμέτρων, όπως οι 

ιδιαίτερες φυσικές ιδιότητες κάθε είδους, 

η κλίση του δένδρου, η γειτνίαση με άλλα 

δένδρα, η κατεύθυνση του ανέμου ή η πι-

θανότητα σήψης του (Abbott 1989: 69). 

Μία περίπτωση όπου τα ίχνη υλοτόμησης 

μπορεί να ταυτίζονται με τα ίχνη επεξερ-

γασίας του άκρου συνιστούν τα ξύλα με 

σφηνοειδή απόληξη. Τα χτυπήματα στις 

δύο απέναντι πλευρές του δένδρου, που 

διαμορφώνουν στη βάση του κορμού ένα 

άκρο σε σχήμα σφήνας, θεωρείται ως η 

συνηθέστερη μέθοδος υλοτόμησης κορ-

μών μεσαίου μεγέθους16 με τη χρήση πελέ-

κεων από λειασμένο λίθο (Noël & Bocquet 

1988: 160, Semenov 2005: 53)17. Η τεχνι-

κή αυτή έδινε ήδη στο άκρο του κομμένου 

κορμού ένα σχετικά αιχμηρό σχήμα, που 

διευκόλυνε το Νεολιθικό στην περαιτέρω 

σχηματοποίηση του κορμού σε μεγαλύτε-

ρο μέρος του με την τεχνική της πελέκη-

σης, προκειμένου να εμπηχτεί στο έδαφος 

ως κατακόρυφο υποστύλωμα θεμελίωσης 

ή ανωδομής οικήματος. Επιπρόσθετα, στο 

στάδιο της κοπής δένδρων με ιδιαίτερα 

μικρή διάμετρο (συνήθως μικρότερη από 

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ

16 Αντίθετα σε κορμούς μεγάλης διαμέτρου (μεγαλύτερης από 30 εκ.) φαίνεται ότι προτιμούνταν η κοπή από 3 ή και 4 

όψεις ή και τεχνικές σχισίματος παράλληλα με τη χρήση του λίθινου πέλεκυ.
17 Αντιθέτως, στην περίπτωση του μεταλλικό πέλεκυ, ιχνολογικές παρατηρήσεις των σημαδιών κατεργασίας στην 

επιφάνεια του άκρου ενός ξύλου πεύκης, που κόπηκε με λεπίδα πλάτους 55-60 χιλ. έδειξε ότι τα χτυπήματα δινόταν 

σε γωνία 40-50ο και ότι το ένα σημάδι βρισκόταν επάνω από το άλλο σε κλιμακωτή μορφή (Semenov 2005: 53).
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10 εκ.), καθώς και λυγαριών και λεπτών 

βλαστών παραπέμπουν ξυλοτεμάχια με 

σχηματοποιημένο άκρο σε μορφή σμίλης, 

που είχαν, δηλαδή, πελεκηθεί από τη μία 

μόνο πλευρά (Choulot et al. 1997: 190-1).

Στο Δισπηλιό εντοπίστηκαν επίσης ενδεί-

ξεις μίας συνδυαστική τεχνικής υλοτόμησης 

- αποκλάδωσης, η οποία συνδυάζει την πε-

λέκηση και το τράβηγμα του ξυλοτεμαχίου 

με το χέρι. Η συγκεκριμένη αυτή τεχνική, 

σύμφωνα με αρχαιολογικά παραδείγματα 

και με πειραματικές εφαρμογές από άλλες 

θέσεις (Jörgensen 1985: 35, 37), εφαρμοζό-

ταν κυρίως σε κλαδιά και σε κορμούς μικρής 

διαμέτρου.

Σχετικά με την περίοδο του χρόνου που 

οι κάτοικοι του Δισπηλιού προτιμούσαν να 

ασχοληθούν με την υλοτόμηση δεν υπάρχουν 

ασφαλείς αρχαιολογικές ενδείξεις. Ως πιθανό-

τερη περίοδο διεξαγωγής των εργασιών υλο-

τόμησης γενικά έχει προταθεί η άποψη, ότι η 

άνοιξη αποτελούσε την πιθανότερη περίοδο, 

καθώς είναι μία περίοδος που σηματοδοτεί 

την αρχή της αύξησης των χυμών των ξύλων, 

διευκολύνοντας περισσότερο τις εργασίες 

(ιδίως στο σχίσιμο των σανίδων) από ότι το 

καλοκαίρι ή ο χειμώνας. Επιπλέον, αυτή την 

περίοδο ο φλοιός αποσπάται ευκολότερα και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπέργειες κατα-

σκευές ή για να σταθεροποιηθεί η επιφάνεια 

του υγρού εδάφους (Billard et al. 1997: 241). 

Αναφορικά με το χρόνο κατά τον οποίο γινό-

ταν η επεξεργασία των ξυλοτεμαχίων, είναι 

πιθανόν αυτή να γινόταν σε σύντομο χρονι-

κό διάστημα μετά την υλοτόμηση, πριν αυτοί 

αποξηρανθούν, σκληρύνουν και γίνει η επε-

ξεργασία τους δύσκολη. Ο ρυθμός, βέβαια, με 

τον οποίο ένας κορμός ξηραίνεται εξαρτάται, 

εν μέρει, από το δασοπονικό είδος και για 

αυτό το λόγο είναι δύσκολο να προσδιοριστεί 

με ακρίβεια και με γενικευτική ισχύ το χρονι-

κό διάστημα, μέσα στο οποίο άρχιζε η εργα-

σία σχίσης ενός δένδρου μετά την υλοτόμησή 

του (Orme & Coles 1983: 25).

Η διαδικασία της αποκλάδωσης, που 

ακολουθούσε μετά την ολοκλήρωση της 

υλοτόμησης, αποτελούσε το πρωταρχι-

κό στάδιο προετοιμασίας του ξύλου πριν 

από οποιαδήποτε περαιτέρω τεχνική κα-

τεργασίας. Διευκόλυνε τόσο τη μεταφορά 

των μεγάλων κορμών στον οικισμό (έστω 

και μερικώς), καθώς απήλλασσε το Νεο-

λιθικό από τη μεταφορά επιπλέον φορτί-

ου, όσο και της οποιασδήποτε περαιτέρω 

μεταποίησης (πελέκηση, σχίση) και χρή-

σης τους18. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει απα-

ραίτητα ότι η διαδικασία της αποκλάδω-

σης πραγματοποιούνταν αποκλειστικά ή 

εξολοκλήρου στο δάσος, αμέσως μετά την 

κοπή του δένδρου, αλλά, πραγματοποι-

ούνταν εν μέρει εντός του δάσους (όπου 

απομακρύνονταν τα πιο χοντρά κλαδιά 

από τους κορμούς) και εν μέρει εντός 

του οικισμού (όπου ολοκληρώνονταν η 

αποκλάδωση των κορμών και των ήδη 

αποσπασμένων κλαδιών) (Choulot et al. 
1997: 198-9, εικ. 31-32).

Το στάδιο της προετοιμασίας του κορμού 

πριν την επεξεργασία περιελάμβανε, επίσης, 

την αφαίρεση του φλοιού από την επιφάνεια 

των ξύλων. Πρόκειται για μία διαδικασία 

που συνήθως, σύμφωνα με πειραματικά και 

εθνογραφικά παραδείγματα, υλοποιούνταν 

μετά από την αποκλάδωση του κορμού. Με 

αυτόν τον τρόπο μπορούσαν οι προϊστορι-

κοί να εντοπίσουν τα σημεία όπου υπήρχαν 

ρόζοι, προκειμένου να τους αποφύγουν κατά 

το σχίσιμο, καθώς και να παρακολουθήσουν 

καλύτερα την πορεία της σχίσης όταν πια 

αυτή είχε αρχίσει (Pétrequin & Pétrequin 

1993: 67). Επιπλέον, η απομάκρυνση του 

φλοιού προστατεύει το εκτιθέμενο σε υπαί-

θριες συνθήκες κορμοτεμάχιο από την προ-

σβολή ξυλοφάγων εντόμων.

Το στοιχείο της παρουσίας στο Δι-

σπηλιό ξυλοτεμαχίων που διατηρούσαν 

αποσπασματικά το φλοιό στην επιφάνειά 

τους, όπως άλλωστε ισχύει και σε άλλες 

λιμναίες θέσεις της Νεολιθικής (Wyss 

1976: 15, Schlichtherle & Wahlster 1986: 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ι. ΧΑΤΖΗΤΟΥΛΟΥΣΗΣ

18 Ο όγκος των κλαδιών μεγαλύτερης διαμέτρου που απομακρύνονταν από τον κεντρικό κορμό του δένδρου απο-

τελούσε σημαντική πηγή στρογγύλης ξυλείας ή σχισμένης ξυλείας για τη δημιουργία δοκών, μαδεριών και μικρών 

πασσάλων που εξυπηρετούσαν ποικίλες δομικές ανάγκες ενώ οι μικροί κλαδίσκοι αξιοποιούνταν για την κατασκευή 

μικρού μεγέθους αντικειμένων (στειλεών, εργαλείων).
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50, Billard et al. 1997: 241), μας οδηγεί 

στην υπόθεση πως το στάδιο της απο-

κλάδωσης δε φαίνεται να συνοδευόταν 

σε κάθε περίπτωση ανεξαιρέτως και από 

αυτό της αποφλοίωσης. Αυτό ίσως υπο-

δηλώνει ότι οι κάτοικοι του Δισπηλιού 

απομάκρυναν το φλοιό των κορμοτεμαχί-

ων ανάλογα με τη θέση τους, τη χρήση για 

την οποία προορίζονταν και, ιδιαίτερα, 

ανάλογα με το εάν επρόκειτο να δεχτούν 

επεξεργασία στην επιφάνεια τους. Έτσι, 

το παράδειγμα του κατακόρυφου πασ-

σάλου με κατάλοιπα φλοιού, για το οποίο 

έγινε λόγος στην ανάλυση ίσως οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι μόνιμα υγρές συνθήκες 

θα προστάτευαν τον πάσσαλο από την 

προσβολή μικροοργανισμών ή εντόμων 

και έτσι δεν συνέτρεχε λόγος για τη σκό-

πιμη αποφλοίωση του.

Μικρά κομμάτια φλοιού, επιπλέον, απο-

καλύφθηκαν διάσπαρτα σε διάφορα σημεία 

στο Δισπηλιό. Το γεγονός ότι οι φλοιοί αυτοί 

δεν εντοπίστηκαν με κάποια πυκνότητα ή 

διάταξη στο χώρο δεν επιτρέπει την εξαγω-

γή κάποιων συμπερασμάτων σχετικά με τη 

χρήση που μπορεί να είχαν19. Είναι πολύ πι-

θανό ένα μέρος αυτών των κομματιών φλοι-

ού να αποτελούσε απορριμματικό υλικό που 

είτε αποκολλήθηκε με φυσικό τρόπο από 

την επιφάνεια των κορμών, ως συνέπεια της 

διάβρωσης τους, είτε αφαιρέθηκε με τεχνητό 

τρόπο. Ακόμη, δε θα πρέπει να αποκλειστεί 

το ενδεχόμενο χρήσης μέρους από αυτά ως 

υλικό επίστρωσης δαπέδων (επάνω από ξύ-

λινα οριζόντια δομικά στοιχεία) (Bokelmann 

1991: 75-114) ή σε οροφές οικημάτων (Wyss 

1988: 46, 52), αλλά ακόμη και για την καλύ-

τερη στερέωση των κατακόρυφων πασσά-

λων στο έδαφος (Wyss 1976: 14).

Με την μέθοδο της πελέκησης οι Νεολι-

θικοί επιχειρούσαν να διαμορφώσουν μία 

περισσότερο αιχμηρή απόληξη στο ένα άκρο 

των κομμένων κορμών δένδρων ή των με-

γάλων κλάδων τους. Το στοιχείο αυτό, στην 

περίπτωση των πασσάλων, διευκόλυνε την 

έμπηξή τους στο έδαφος, ενώ στην περί-

πτωση των οριζόντιων, είτε αντανακλά την 

κοπή τους από το δένδρο είτε εξυπηρετούσε 

την καλύτερη συναρμογή τους με άλλα ξύλι-

να στοιχεία για οικοδομικούς σκοπούς.

Στα σχηματοποιημένα άκρα των ξυ-

λοτεμαχίων που βρέθηκαν στο Δισπηλιό 

αντιπροσωπεύονται και οι τρεις βασικοί 

τύποι αιχμών που συναντούμε και στην ξυ-

λεία άλλων Νεολιθικών ένυδρων θέσεων 

(Caseldine & Earwood 2004: 37-9): ο τύπος 

του μολυβιού που διαμορφώνεται με την 

πελέκηση του κορμού περιμετρικά, ο τύπος 

της σφήνας που διαμορφώνεται με την πε-

λέκηση του κορμού από τις δύο διαμετρικά 

αντίθετες όψεις και ο τύπος της σμίλης που 

διαμορφώνεται με την πελέκηση από τη μία 

μόνο όψη του κορμού. Ειδικά στους κατα-

κόρυφους πασσάλους από το Δισπηλιό υπε-

ρέχει ο τύπος της σφήνας, στοιχείο εν μέρει 

αναμενόμενο καθώς είναι πολύ πιθανό οι 

συγκεκριμένοι πάσσαλοι να είχαν διαμορ-

φωθεί στο ένα τους άκρο με αυτό το σχήμα 

ήδη κατά το στάδιο της υλοτόμησης με χτυ-

πήματα από τις δύο διαμετρικά αντίθετες 

όψεις τους. Αντίθετα, μεταξύ των οριζόντι-

ων ξύλων (που στην πλειονότητα τους προ-

έρχονται από κλαδιά) υπερέχει ο τύπος της 

σμίλης, στοιχείο επίσης αναμενόμενο εάν 

αναλογιστούμε ότι ο συνηθέστερος τρόπος 

κοπής των κλαδιών από το κεντρικό στέλε-

χος ήταν με χτυπήματα από τη μία (την επά-

νω) όψη.

Τα χτυπήματα σε ρηχές και σπανιότερα 

σε πολύ ρηχές γωνίες αποτελούν τον κανόνα 

για την πελέκηση με πελέκεις από λειασμένο 

λίθο κατά τη Νεολιθική περίοδο. Με δεδομέ-

νο ότι η γωνία κρούσης σχετίζεται άμεσα με 

το βάθος διείσδυσης του ενεργού άκρου του 

εργαλείου σε αυτό, έχει διαπιστωθεί, από 

πειραματικές εργασίες, ότι οι λίθινες λεπίδες 

γενικά δεν είναι αποτελεσματικές σε πολύ 

ρηχές γωνίες, καθώς με τέτοια κλίση περισ-

σότερο γλιστρούν στο ξύλο παρά το κόβουν. 

Στην περίπτωση των ξύλων από το Δισπη-

λιό όπου καταγράφηκαν γωνίες κρούσης σε 

κλίση μικρότερη από 20ο θα μπορούσαμε να 

υποθέσουμε ότι αυτές οφείλονταν σε χτυ-

πήματα κατά τη δευτερογενή επεξεργασία 

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ

19 Δε θα πρέπει βέβαια, να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η διάσπαρτη φύση και ο αποσπασματικός χαρακτήρας της 

χωρικής κατανομής τους μπορεί να οφείλεται, εν μέρει, στη μετα-αποθετική δράση του νερού.
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των αιχμηρών απολήξεων των ξύλων.

H εξέταση των εδρών στην επεξεργασμέ-

νη επιφάνεια των ξυλοτεμαχίων του Δισπη-

λιού έδειξε ότι παρουσιάζουν γενικά μικρό 

μέγεθος, με μήκος, αν και στα ξύλα που απο-

λήγουν σε αιχμηρό άκρο σχήματος σμίλης, οι 

διαστάσεις των εδρών είναι μεγαλύτερες από 

αυτές σε ξύλα με σφηνοειδές άκρο. Σε αντίθε-

ση με τη Νεολιθική, οι έδρες στην Εποχή του 

Χαλκού είναι μεγαλύτερες, καθώς το μέγεθος 

τους επηρεάζεται σημαντικά από τις επίπε-

δες, λεπτές λεπίδες των χάλκινων εργαλείων 

(O’ Sullivan 1991: 90, εικ. 57). Παρόλο που οι 

έδρες δεν αντιπροσωπεύουν τις πλήρεις δια-

στάσεις της κόψης (του ενεργού άκρου) των 

λεπίδων, μπορούμε να πούμε ότι οι διαστά-

σεις αυτές των εδρών στα ξυλοτεμάχια από 

το Δισπηλιό παραπέμπουν σε λεπίδες από 

λειασμένο λίθο, μικρού, μάλλον, μεγέθους. 

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των εδρών εί-

ναι η καμπυλότητα που παρουσιάζουν στην 

εγκάρσια τομή τους (με μέσο βάθος 1-1,3 

χιλ.) και η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό 

της κρούσης λίθινης λεπίδας στο ξύλο καθώς 

οι χάλκινες και μεταλλικές λεπίδες αφήνουν 

επίπεδες έδρες. Τα εργαλεία αυτά, άλλωστε, 

κατείχαν βασικότατη θέση στην εργαλειοθή-

κη των κατοίκων του Νεολιθικού Δισπηλιού, 

όπως μαρτυρεί ο σημαντικός αριθμός στο 

Δισπηλιό εργαλείων αυτού του τύπου από 

σερπεντινίτη και άλλα εξίσου σκληρά μετα-

μορφικά πετρώματα (Στρατούλη 2002: 158-

60). Θα πρέπει μάλιστα να επισημάνουμε το 

στοιχείο της περιορισμένης αντιπροσώπευ-

σης (μέσω των σημαδιών κατεργασίας) στο 

ανασκαφικό υλικό μεγάλου μεγέθους πελέ-

κεων από λειασμένο λίθο, οι οποίοι θα ήταν 

καταλληλότεροι για τη διαδικασία της υλο-

τόμησης. Το στοιχείο αυτό θα μπορούσε να 

δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι οι εργασί-

ες υλοτόμησης πραγματοποιούνταν μακρυά 

από την εγκατάσταση, όπου ενδεχομένως δέ-

χονταν σημαντική φθορά ή καταστρέφονταν 

κατά τη χρήση και έτσι, οι Νεολιθικοί να τα 

εγκατέλειπαν στο χώρο της υλοτόμησης. Η 

υπεροχή λεπίδων μικρών σχετικά διαστάσε-

ων μεταξύ των εργαλείων αυτού του τύπου 

στο Δισπηλιό θα μπορούσε να συσχετιστεί με 

την παρουσία των επεξεργασμένων (πελεκη-

μένων) οριζόντιων ξύλων μικρής και μεσαίας 

διαμέτρου που εντοπίστηκαν στην ανασκα-

φή, καθώς οι ογκωδέστεροι κορμοί θα προϋ-

πέθεταν και μεγαλύτερα εργαλεία.

Ο ακριβής προσδιορισμός της δράσης 

των εργαλείων αυτών στην πελέκηση, δη-

λαδή αν χρησιμοποιούνταν ως πελέκεις ή ως 

αξίνες δεν μπορεί να είναι ασφαλής χωρίς 

τη μικροσκοπική εξέταση των μικροιχνών 

χρήσης στην επιφάνεια της κόψης των λεπί-

δων. ΄Οπως έχει διαπιστωθεί και από τις πει-

ραματικές εργασίες πελέκησης ξύλου τόσο 

οι πελέκεις όσο και οι αξίνες αποτελούσαν 

εξίσου κατάλληλα εργαλεία για μία αποτε-

λεσματική πελέκηση. Επιπλέον, αν και δεν 

έχουν έως τώρα εντοπιστεί ξύλινοι στειλε-

οί στο Δισπηλιό, θα πρέπει να θεωρήσουμε 

σχεδόν βέβαιο το ενδεχόμενο άμεσης ή έμ-

μεσης στειλέωσης (Schlichtherle & Wahlster 

1986: 74, fig. 128-34, Noël & Bocquet 1988: 

152) των λίθινων πελέκεων και αξινών για 

τις ανάγκες της πελέκησης και της υλοτόμη-

σης και στη θέση αυτή.

Αναφορικά με την τεχνική σχίσης, τα 

βασικά προϊόντα αυτής της εργασίας ήταν 

είτε δομικά στοιχεία (σανίδες, δοκοί, λε-

πτοί πάσσαλοι) είτε εργαλεία και άλλα 

αντικείμενα (Pétrequin & Pétrequin 1993: 

67). Η τεχνική της σχίσης εξασφάλιζε εξοι-

κονόμηση του χρόνου εργασίας δίνοντας 

τη δυνατότητα στους προϊστορικούς τε-

χνίτες να εκμεταλλευθούν πιο χοντρούς 

κορμούς δένδρων για μεγαλύτερο εύρος 

εργασιών. Για παράδειγμα, ένας κορμός 

μεγάλης διαμέτρου αποτελούσε πρώτη 

ύλη επαρκή για τη διαμόρφωση σανί-

δων, πασσάλων, αλλά και ξυλοτεμαχίων 

κατάλληλου μήκους και πάχους για την 

κατασκευή στειλεών (Billard et al. 1997: 

240)20.  Οι ενδείξεις από τα σημάδια των 

εργαλείων στην επιφάνεια των σανίδων, 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ι. ΧΑΤΖΗΤΟΥΛΟΥΣΗΣ

20 Η πιο εμφανής προσέγγιση στην παραγωγή ευθύγραμμων τεμαχίων από κυλινδρική φυσική ξυλεία μπορεί να είναι 

η λάξευση με πέλεκυ ή αξίνα. Τόσο το υλικό, όσο και ο χρόνος εργασίας, ωστόσο, μπορούσαν να εξοικονομηθούν με 

τη μέθοδο της σχίσης με πέλεκυ ή κόπανο και σφήνα, αξιοποιώντας την εσωτερική δομή του ξύλου στη διαδικασία 

αυτή (Heal 1982: 103, εικ. 5.5., 5.6.).
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υποδηλώνουν ότι για τη σχίση της ξυλεί-

ας επιλέγονταν συνηθέστερα οι σφήνες 

σπανιότερα από ξύλο και κυρίως από οστό 

(Baudais 1985: 193, Rusell 1990: 537) και 

ο ξύλινος κόπανος (συνήθως από ίταμο) 

(Morris 2000: 2111, Richards et al. 1989: 

38, Baudais & Delattre 1997: 531-532). 

Η καταλληλότητά τους επιβεβαιώνεται 

και από πειραματικές εργασίες (Coles & 

Coles 1986: εικ. 38). Η επιτυχία της σχί-

σης εξαρτώνταν λιγότερο από τη δύναμη 

που κατέβαλε ο τεχνίτης αλλά κυρίως από 

την επιδεξιότητα του στη χρήση των σφη-

νών, τις οποίες έπρεπε να τοποθετεί σε 

κατάλληλα σημεία του ξύλου και με τέτοιο 

τρόπο ώστε να το σχίζει παράλληλα με τη 

διεύθυνση των ινών του αποφεύγοντας τη 

στρεψοίνια και άλλες ατέλειες της δομής 

του (Orme & Coles 1983: 25).

Στο υλικό του Δισπηλιού η τεχνική της 

σχίσης αντιπροσωπεύεται από τρεις υποο-

μάδες οριζόντιων ξυλοτεμαχίων: στην πρώ-

τη ομάδα συγκαταλέγονται τα ξυλοτεμάχια 

με πλατιές επίπεδες επιφάνειες, που χαρα-

κτηρίστηκαν ως σανίδες. Τη δεύτερη ομάδα 

συνιστούν τα ξυλοτεμάχια που αποσχίστη-

καν από μεγαλύτερα ξύλα κατά τη διαδικα-

σία της σχίσης. Τέλος, μία τρίτη περίπτωση 

συνιστά ένας κατακόρυφος πάσσαλος, αρ-

κετά μεγάλης διαμέτρου (32 εκ.) σχισμένος 

κατά μήκος στη μέση. Η χρήση σχισμένων 

κατακόρυφων στοιχείων δεν αποτελεί στοι-

χείο άγνωστο για τη Νεολιθική περίοδο κα-

θώς ανάλογες περιπτώσεις συναντούμε σε 

αρκετές ένυδρες θέσεις, όπως στο Aichbühl 

και το Pestenacker της Γερμανίας (Schönfeld 

1997: 84).

Σχετικά με το είδος των σχισμένων ξύ-

λων φαίνεται πως οι επιλογές των κατοίκων 

του Νεολιθικού Δισπηλιού δεν ήταν απο-

κλειστικά προσανατολισμένες σε είδη που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερη ευκολία στην τεχνι-

κή της σχίσης και παράγουν πολύ λείες και 

επίπεδες επιφάνειες, όπως η δρυς και η οξιά 

(Taylor 1981: 46, Τσουμής 1994: 309). Αντί-

θετα, παρατηρείται μία προτίμηση στην πεύ-

κη και λιγότερο στην άρκευθο, ενώ η δρυς 

αντιπροσωπεύεται σε χαμηλότερο ποσοστό. 

Η επιλογή των κωνοφόρων ειδών οφείλεται 

ενδεχομένως στην τάση των κατοίκων της 

λίμνης να αξιοποιούν το απόθεμα ξυλείας 

που είχαν έτσι κι αλλιώς στη διάθεση τους 

για οικοδομικούς σκοπούς, αφού τα δύο 

αυτά κωνοφόρα είδη κυριαρχούν μεταξύ 

των κατακόρυφων και οριζόντιων ξύλων 

που αποτέλεσαν το δείγμα της ανάλυσης. 

΄Ενας ακόμη σημαντικός λόγος αφορά την 

ευκολία που παρουσιάζουν και τα δύο είδη 

(άρκευθος, πεύκη) ως προς την κατεργασία 

τους καθώς και στην υψηλή ανθεκτικότητα 

τους (Wyss 1976, Schlichtherle & Wahlster 

1986, Perini 1987).

Ο προσφιλέστερος τρόπος τεμαχισμού 

των κορμών από το Δισπηλιό ήταν η σχί-

ση σε ακτινική διεύθυνση, όπως άλλωστε 

και στις περισσότερες αρχαιολογικές θέ-

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ

21 Ο κορμός, αρχικά, σχίζεται στη μέση σε δύο ίσα μέρη ημικυκλικής διατομής. Στη συνέχεια τα δύο μέρη τεμαχίζονται 

ακτινικά σε 4 μέρη και αυτά ξανά στη μέση μέχρι να αποκτηθεί το επιθυμητό πλάτος και πάχος σανίδας (Abbott 

1989: εικ. 15:1). Το μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι ότι οι ίνες του ξύλου δεν σπάνε εύκολα, ώστε 

να διατηρείται και να αξιοποιείται η φυσική δύναμη και αντοχή του ξύλου. Ο τεμαχισμός κατά μήκος της γραμμής 

των ακτινών ελαχιστοποιεί, επίσης, τον κίνδυνο βιολογικής αλλοίωσης (από μυκητιακή ή βακτηριακή εισβολή σε 

σπασμένα κυτταρικά τοιχώματα) και της ρίκνωσης κατά την ξήρανση (Coles et al. 1978: 27).
22 Η σχίση σε εφαπτομενική διεύθυνση εφαρμοζόταν, ιδιαίτερα σε μεγάλου μεγέθους (διαμέτρου >35 εκ.) κορμούς για 

την δημιουργία ορθογώνιων σανίδων αυτού του πλάτους. Με τον τρόπο αυτό, οι κορμοί τεμαχίζονταν σε 4 σχισμένα 

τμήματα, 2 από τα οποία προέρχονταν από το καμπύλο εξωτερικό μέρος του κορμού και 2 από το κέντρο του κορμού. 

Η τεχνική απαιτεί προσεχτικά ελεγχόμενο σχίσιμο και έχει καλύτερα αποτελέσματα σε ξύλα συγκεκριμένων ειδών, 

που σχίζονται ευκολότερα κατά μήκος των αυξητικών δακτυλίων τους, όπως ο φράξος (Orme & Coles 1983: 25). 

Το βασικό πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι παρήγαγε σανίδες που δε λύγιζαν ούτε κατά μήκος ούτε κατά 

πλάτος κατά τη διάρκεια της ξήρανσης τους, ειδικά στην περίπτωση των σανίδων από το εσωτερικό του κορμού, οι 

οποίες συμπεριελάμβαναν μέρος του εγκαρδίου (Choulot et al. 1997: 201). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η δομή 

του σχισμένου εγκάρδιου καταστρέφεται (ή σπάει) ελάχιστα και διαθέτει πολύ μεγάλη σκληρότητα, ανθεκτικότητα 

και ελαστικότητα (Heal 1982: 103, εικ. 5.3., 5.4b). Στα μειονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγεται η παρουσία 

μιας αδύναμης ζώνης κατά μήκος της εφαπτομενικά σχισμένης σανίδας και όταν τέτοιες σανίδες εντοπίζονται σε 

ανασκαφές συχνά σχίζονται ή σπάνε και, επίσης, η πολύ μεγαλύτερη δαπάνη κόπου και χρόνου και κατανάλωση 

υλικού (Heal 1982: 103).
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σεις αφού αποτελεί την ευκολότερη και 

πιο οικονομική σε χρόνο και εργασία μέ-

θοδο ελάττωσης του πάχους μεγάλων κορ-

μών21 ενώ κάποια είδη σχίζονται ακτινικά 

ευκολότερα, όπως η δρυς (Darrah 1982: 

220-1). Αντίθετα, ίχνη σχίσης σε εφαπτο-

μενική διεύθυνση22 καταγράφηκαν μόνο 

σε 2 ξυλοτεμάχια. Η διατομή των σανίδων 

είναι τετραγωνική ή ελλειψοειδής. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι οι (σωζόμενες) επιφά-

νειες των σανίδων και από τις δύο πλευρές 

είναι αρκετά λείες, χωρίς, ωστόσο, να φέ-

ρουν σημάδια εργαλείων, υποδηλώνοντας 

περισσότερο μία επιδέξια σχίση παρά μία 

τεχνητή εξομάλυνση της επιφάνειας των 

σανίδων με τη βοήθεια εργαλείου. Μάλι-

στα, στοιχεία επιδεξιότητας υποδηλώνο-

νται και στο πολύ λεπτό πάχος (μέση τιμή 

9,5 χιλ.) αρκετών από τις σανίδες, που 

μαρτυράει τη σχίση ενός κορμού σε πολλά 

επιμέρους τμήματα.

Τέλος, η τεχνική της κοίλανσης εφαρ-

μοζόταν, κατά τη Νεολιθική περίοδο, 

τόσο σε δομικά στοιχεία με εντορμίες 

ή οπές, όσο και σε μικρού μεγέθους ξυ-

λεία για τη διαμόρφωση αντικειμένων 

του οικιακού εξοπλισμού (π.χ. κύπελλα, 

αγγεία ή κουτάλες) (Baudais & Delattre 

1997: 532), αλλά ακόμη και σε μεγάλους 

κορμούς, κυρίως για τη δημιουργία μο-

νόξυλων (Lanchon 2000). Η εμφάνιση 

στην προϊστορική ξυλουργική τέχνη ει-

δικών τεχνολογικών επινοήσεων, όπως 

οι εντορμίες και άλλοι τύποι συνδέσμων 

αναγνωρίζεται αρχαιολογικά κυρίως σε 

αρχιτεκτονικά κατασκευαστικά στοιχεία 

(εικόνες 26-28) και σε άλλες κατασκευές 

(ξύλινα μονοπάτια, βάρκες, τροχούς κλπ.) 

αντιπροσωπεύοντας τα πρώτα ψήγματα 

εξέλιξης της ξυλοτεχνίας σε ένα πολυπλο-

κότερο επίπεδο (Coles et al. 1978: 28). Η 

κατασκευή συνδέσμων με την τεχνική της 

κοίλανσης ανταποκρινόταν στην ανάγκη 

επίλυσης ποικίλων κατασκευαστικών 

προβλημάτων και, κυρίως, της εξασφά-

λισης μιας ασφαλέστερης, σταθερότερης 

και στερεότερης σύνδεσης (πέρα από το 

δέσιμο με σχοινιά) ανάμεσα στα φέροντα, 

κατακόρυφα και οριζόντια, δομικά στοι-

χεία ενός κτίσματος (Pétrequin 1984: 

133), όπως καταμαρτυρούν τα οικοδο-

μικά κατάλοιπα σε παραλίμνιες εγκατα-

στάσεις της κεντρικής Ευρώπης (όπως 

στη θέση Egolzwil της Ελβετίας-Audouze 

& Büchenschütz 1992). Ειδικά σε κατα-

κόρυφες δοκούς εντοπίστηκαν εντορμί-

ες άλλοτε σε μορφή διχάλας σχήματος V 

(Audouze & Büchenschütz 1991), άλλοτε 

τετραγωνισμένης διχάλας και άλλοτε βα-

θιάς κοιλότητας, προκειμένου να δεχτούν 

κάθετα είτε μία οριζόντια δοκό εδράσεως 

(Taylor 2001: 208-210, Bocquet 1994: 

16) είτε τα άκρα των οριζόντιων σανίδων 

(Schlichtherle & Wahlster 1986: 54).

Σύμφωνα με τα σωζόμενα ίχνη επεξερ-

γασίας στην επιφάνεια των σχισμένων και 

λαξευμένων δομικών ξύλων, αλλά και τις 

παρατηρήσεις από πειραματικές δοκιμές, 

φαίνεται πως η κοίλανση με λίθινα εργα-

λεία ήταν μία τεχνική που συνδύαζε την 

πελέκηση και τη σχίση. Για την υλοποίηση 

της συγκεκριμένης τεχνικής οι καταλληλό-

τεροι εργαλειακοί τύποι ήταν, πιθανότα-

τα, μικρές λεπτές λεπίδες από λειασμένο 

λίθο, όπως σκαρπέλα, αξίνες, σμίλες αλλά 

και ξύλινοι κόπανοι (Goodburn 1992: 97-

102). Με τον πέλεκυ έκοβαν εγκάρσια τα 

άκρα των εντορμιών και στη συνέχεια 

έσχιζαν τις πλευρές της εντορμίας, πιθα-

νόν με τη βοήθεια είτε σφηνών (σχίσιμο) 

είτε σκαρπέλου (πελέκηση με πλάγια χτυ-

πήματα). Με αυτό τον εργαλειακό εξοπλι-

σμό οι εντορμίες δεν είχαν επίπεδα άκρα 

ούτε γωνιώδη διαμόρφωση, στοιχεία που 

θα εμφανιστούν αργότερα με την υιοθέτη-

ση μεταλλικών εργαλείων στην ξυλοτεχνία 

(Pryor 2001: 206, Orme & Coles 1983: 36, 

εικ. 33-36).

Σε επιμέρους στάδια και τεχνικές κα-

τεργασίας του ξύλου θα πρέπει να συμμε-

τείχαν και κάποιοι άλλοι εργαλειακοί τύποι 

που εντοπίστηκαν στο Δισπηλιό. ΄Ενας από 

αυτούς είναι η σμίλη, δηλαδή μικρή λεπίδα 

από λειασμένο λίθο με στενή κόψη, στενό-

τερη και, ενίοτε, μικρότερη από τους πελέ-

κεις και τις αξίνες (Μουνδρέα-Αγραφιώτη 

1996: 104). Οι κάτοικοι του Δισπηλιού πι-

θανότατα χρησιμοποιούσαν το συγκεκρι-

μένο εργαλείο ως επικουρικό μέσο κρούσης 

για το σχίσιμο κορμών δένδρων ως σφή-
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νες σε συνδυασμό με τον κόπανο, για τη 

διαμόρφωση και εξομάλυνση μιας ξύλινης 

επιφάνειας, για τη δημιουργία κοιλοτή-

των, εντορμιών, οπών ή εγκοπών και άλ-

λων συνδέσμων σε ξύλινα δομικά στοιχεία 

(Cooney 1985: 83, Morris 2000: 2110) είτε 

ακόμη, για την εξόρυξη (ως σκαρπέλο) του 

εσωτερικού ξυλοτεμαχίων, όπως, για παρά-

δειγμα, σε φυσικά εξογκώματα κορμών για 

τη διαμόρφωση κοίλων εσωτερικών επι-

φανειών και την παραγωγή αγγείων (Sands 

1997: 58).

Για ειδικότερες περιπτώσεις κατερ-

γασίας ξύλου θα χρησιμοποιούνταν πι-

θανότατα και άλλοι εργαλειακοί τύποι, 

όπως λεπίδες από αποκρουσμένο λίθο 

(πυριτόλιθο) και αιχμηρά επιμήκη εργα-

λεία από οστό. Η εξέταση των σημαδιών 

εργαλείων στην επιφάνεια των ξύλων 

από το Δισπηλιό δε διέκρινε ίχνη από 

τους δύο αυτούς τύπους εργαλείων, κατά 

συνέπεια δεν είχαν επιλεγεί για την πε-

λέκηση ή την υλοτόμηση. Έχει, άλλωστε 

διαπιστωθεί πειραματικά23 ότι τα πυρι-

τολιθικά εργαλεία δύσκολα μπορούσαν 

να εξυπηρετήσουν με επιτυχία τον Νε-

ολιθικό άνθρωπο είτε στην υλοτόμηση 

είτε στη διαμόρφωση βαθιών εγκοπών ή 

υποδοχών στους ξύλινους στειλεούς των 

λεπίδων (Noël & Bocquet 1988: 88). Είναι 

πολύ πιθανό, ωστόσο, κάποιες από τις 

πυριτολιθικές λεπίδες που εντοπίστηκαν 

στο Δισπηλιό (Τσαγκούλη 2002: 152) να 

χρησιμοποιούνταν σε λεπτότερες εργασί-

ες λέπτυνσης, απόξεσης, λάξευσης, σχισί-

ματος και χάραξης λεπτών κλαδιών ή μα-

λακών ξύλων για την αποφλοίωση και τη 

μεταποίηση τους σε αντικείμενα (Jensen 

1994: 73-4, Bocquet 1994: 40, Brenet et 
al. 2001: 162). Επίσης, τα ξέστρα και οι 

μικρές λεπίδες χρησιμοποιούνταν για την 

εξομάλυνση και λείανση της επιφάνειας 

ξύλινων αντικειμένων (Gurova & Gatsov 

2000: 156), όπως σανίδων και ξύλινων 

αγγείων (Baudais & Delattre 1997: 532). 

Αντιθέτως, φαίνεται ότι τα πυριτολιθικά 

εργαλεία δεν αξιοποιούνταν σε βαριές ερ-

γασίες, όπως η υλοτόμηση ή η πελέκηση, 

καθώς δεν θα άντεχαν τις μεγάλες πιέσεις 

και κραδασμούς κατά τα χτυπήματα ούτε 

θα έφταναν εύκολα στις βαθιές εγκοπές 

των κορμών κατά την υλοτόμηση (Coles 

1973: 20-1). Σχετικά με το εύρος της αξι-

οποίησης των πυριτολιθικών εργαλείων 

στην κατεργασία του ξύλου ενδεικτική 

είναι η περίπτωση της Νεολιθικής θέσης 

Chalain (αρχές 32ου αι. π.Χ.): η μελέτη 

των μικροιχνών χρήσης έδειξε ότι ένας 

περιορισμένος μόνο αριθμός εργαλείων 

(6 από τα 156 που μελετήθηκαν) χρησι-

μοποιούνταν στην επεξεργασία του ξύλου 

(ένα στην εγχάραξη, 2 στο κόψιμο και 3 

στη διαμόρφωση του σχήματος ξύλινων 

αντικειμένων) (Maigrot 2004: 65).

Εξίσου επαρκή αποτελεσματικότητα 

σε λεπτές εργασίες μεταποίησης του ξύ-

λου, όπως οι διατρητικές, θα παρουσίαζαν 

και τα οστέινα εργαλεία με αιχμηρό ενεργό 

άκρο, τα οποία κατασκευάζονταν συνηθέ-

στερα με τη λοξοτόμηση του ενός άκρου 

μακρών αυλοειδών οστών (από μεταπό-

δια αιγοπροβάτων) και κεράτων ελαφοει-

δών (Russell 1990: 537, Sidera 1998: 124, 

Maigrot 2004: 67, Christidou 2003, 2005). 

Στα οστέινα εργαλεία του Δισπηλιού συ-

γκαταλέγονται και εργαλεία με λοξότμη-

τη κόψη (σε διχοτομημένα τμήματα μα-

κρών οστών, κυρίως από αιγοπρόβατα), 

τα οποία είναι πιθανό να συμμετείχαν σε 

εργασίες λάξευσης ή εξόρυξης ξύλινων επι-

φανειών (Στρατούλη 2002: 170, εικ. 10) ή 

ενδεχομένως και για την αποφλοίωση του 

κορμού των δένδρων (Elster 2003: 44, 

Christidou 2003). Στη διαπίστωση αυτή 

έχουν καταλήξει και πειραματικές εργα-

σίες (Coles & Hibbert 1972: 52, Cooney 

1985: 83) όπου χρησιμοποιήθηκαν με απο-

τελεσματικότητα σε εργασίες σχίσης, ως 

σφήνες και σμίλες, εργαλεία με λοξότμητη 

κόψη από μακρά οστά μεγάλων θηλαστι-
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23 Ο πυριτόλιθος είναι ένα σκληρό, αλλά πολύ εύθραυστο υλικό, καθώς πρόκειται για ομοιογενές πέτρωμα, αλλά 

αποτελείται από τμήματα με διαφορετικές φυσικές ιδιότητες. Συνεπακόλουθα, η κόψη της (πυριτολιθικής) λεπίδας 
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πελέκηση (Jörgensen 1985: 43).
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κών ή κοφτερά εργαλεία από ελαφοκέρας, 

όπως αυτά που εντοπίστηκαν στην ανα-

σκαφή του Δισπηλιού.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μία 

συζήτηση για κάθε τεχνολογική δραστη-

ριότητα κατέχει το ζήτημα του πιθανού 

χώρου στον οποίο αυτή υλοποιούνταν. Οι 

αρχαιολογικές πληροφορίες που συνδέ-

ονται με το στάδιο της μεταφοράς ή μη 

της πρώτης ύλης προκειμένου να υποστεί 

κατεργασία παρουσιάζουν ποικιλομορφία 

από θέση σε θέση. Η μεταφορά επίσης, 

της ξυλείας εξαρτώταν από το είδος της 

κατεργασίας που χρειαζόταν και το είδος 

της χρήσης στην οποία θα υποβαλλόταν. 

Έτσι, το ενδεχόμενο ένα μέρος από τις ερ-

γασίες σχίσης να πραγματοποιούνταν στο 

χώρο της κατασκευής και χρήσης των τε-

λικών προϊόντων φαίνεται να ισχύει στην 

περίπτωση της ελώδους περιοχής της Νε-

ολιθικής θέσης Corlea 6, στην Ιρλανδία, 

όπου αποκαλύφθηκε ένα ξύλινο μονοπάτι. 

Στο χώρο αυτό εντοπίστηκε σημαντικός 

αριθμός σανίδων δρυός, τοποθετημένων 

η μία δίπλα στην άλλη με εντυπωσιακή 

ομοιότητα ως προς τις διαστάσεις και τη 

φυσική τους ανάπτυξη. Ανάμεσα στις ομά-

δες των σανίδων αυτών παρεμβάλλονταν 

συγκεντρώσεις στρογγύλης ξυλείας. Οι 

ερευνητές ερμήνευσαν τη συνύπαρξη αυτή 

ως ένδειξη ότι οι Νεολιθικοί μετέφεραν 

μεγάλους κορμούς στο σημείο όπου θα 

κατασκεύαζαν το μονοπάτι, τους οποίους 

στη συνέχεια έσχιζαν για τις ανάγκες της 

κατασκευής (O’ Sullivan 1996: 316).

Αντίθετη εικόνα μας προσφέρουν δύο 

άλλα αρχαιολογικά παραδείγματα της Νε-

ολιθικής, στο ξύλινο μονοπάτι του Sweet 

Track, στη νότια Αγγλία (τέλη 4ης χιλ. 

π.Χ.) (Morgan 1984) και στον οικισμό του 

Chalain (τέλη 4ης - αρχές 3ης χιλ. π.Χ.) 

(Choulot et al. 1997). Η απουσία υπολειμ-

μάτων σχίσης (πριονίδια, σχίζες από το 

σομφό μέρος ή θραύσματα φλοιών) από 

ξυλουργικές εργασίες κοντά στο ξύλινο 

μονοπάτι του Sweet Track ή ο εντοπισμός 

κορμών (διαμέτρου άνω των 18 εκ.), οι 

οποίοι δεν έφεραν καθόλου κλαδιά ούτε 

την κορυφή τους, μέσα στον οικισμό του 

Chalain, αντίστοιχα, θεωρήθηκαν ενδεί-

ξεις ότι η διαδικασία της σχίσης ή του τε-

μαχισμού των ξύλων πραγματοποιούνταν 

στο χώρο της υλοτόμησης, δηλαδή μέσα 

στο δάσος. Ειδικά η απουσία θραυσμάτων 

από το σομφό υποδηλώνει ότι είναι πιθα-

νό οι σανίδες να δέχονταν περιφερειακό 

κόψιμο του σομφού μέσα σε σύντομο χρο-

νικό διάστημα μετά τη σχίση και προτού 

μεταφερθούν στον τόπο όπου επρόκειτο 

να κατασκευαστεί το ξύλινο μονοπάτι. Η 

τεχνολογική αυτή επιλογή συνδέεται με 

το γεγονός ότι το σομφό του ξύλου σή-

πεται πιο γρήγορα από το εγκάρδιο και 

η απομάκρυνσή του καθυστερεί τη φθο-

ρά του ξύλου (Orme & Coles 1983: 27). Ο 

βασικός λόγος αφορούσε τη διευκόλυν-

ση της μεταφοράς της ξυλείας στο χώρο 

της κατασκευής, όπου τα ξύλα δέχονταν 

περαιτέρω επεξεργασία και διαμόρφω-

ση στις κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να 

αξιοποιηθούν σε κάποια αρχιτεκτονική 

κατασκευή. Επιπλέον, η υλοποίηση του 

τεμαχισμού των κορμών στο δάσος επέ-

τρεπε στους Νεολιθικούς να εγκαταλεί-

πουν εκεί όσες σανίδες έκριναν ακατάλ-

ληλες ή ατελώς σχισμένες (Choulot et al. 
1997: 200-2, εικ. 52). Μετά τη διαμόρφω-

ση τους τα κορμοτεμάχια ή ολόκληροι οι 

κορμοί μεταφέρονταν στην εγκατάσταση. 

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η μεταφορά 

γινόταν είτε με τα χέρια είτε με την έλκυ-

ση τους με σχοινιά (Bocquet 1994: 15)24. 

Στην περίπτωση του Νεολιθικού Δι-

σπηλιού υπάρχουν δύο ειδικές κατηγορί-

ες ξυλοτεμαχίων που μπορούν να φωτί-

σουν το συγκεκριμένο θέμα, η ξυλεία στη 

φυσική της κατάσταση και τα υπολείμμα-

τα σχίσης. Η πρώτη κατηγορία αποτελεί 

σημαντική μαρτυρία ότι τουλάχιστον ένα 

μέρος της ξυλείας που υλοτομούνταν στο 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ι. ΧΑΤΖΗΤΟΥΛΟΥΣΗΣ
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των κομμένων ξύλων. Για παράδειγμα, στο Chalain εντοπίστηκαν στο κάτω μέρος κορμών μεγάλης διαμέτρου ίχνη 

δεσίματος από σχοινιά, που υποδηλώνουν πιθανότατα έλκυση τους από ζώα (πιθανότατα βοοειδή) (Choulot et al. 

1997: 202).
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δάσος μεταφερόταν μέσα στον οικισμό 

χωρίς να έχει ολοκληρωθεί (στο δάσος) 

το στάδιο της αποκλάδωσης. Η επιλογή 

αυτή ενδεχομένως να αντικατοπτρίζει 

την πρόθεση του Νεολιθικού για λόγους, 

ίσως, οικονομίας χρόνου να μεταφέρει 

κάποιους από τους κομμένους κορμούς 

μαζί με τα λεπτότερα τουλάχιστον, κλα-

διά τους στον οικισμό. Στην υπόθεση 

αυτή περί υλοποίησης, ως ένα βαθμό, της 

προετοιμασίας (αποκλάδωση) και της 

πρωτογενούς κατεργασίας των κομμέ-

νων κορμών (πελέκηση, σχίση), όχι στο 

δάσος αλλά μέσα στον οικισμό, φαίνεται 

να συνηγορεί και η ανασκαφική παρου-

σία των υπολειμμάτων σχίσης. Η ύπαρξη 

ή μη, ωστόσο, μέσα στα όρια της εγκα-

τάστασης στο Δισπηλιό συγκεκριμένων 

χώρων («εργαστηριακών») ξυλουργικής 

δραστηριότητας δεν είναι αρχαιολογικά 

ανιχνεύσιμη, στο στάδιο αυτό, λόγω της 

ιδιαίτερα διάσπαρτης φύσης της χωρικής 

κατανομής των ξύλων που εντοπίστηκαν 

στη φυσική τους κατάσταση από τη μία 

και της έλλειψης εκτεταμένων συσσωρεύ-

σεων υπολειμμάτων σχίσης αποκλειστικά 

σε περιορισμένες περιοχές του δομημένου 

χώρου από την άλλη. 
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The archaeological research at the Neolith-

ic lakeside settlement of Dispilio has offered the 

unique opportunity in Greece for the discovery 

of waterlogged wooden material (vertical piles 

and horizontal wood, mostly natural roundwood 

and a few worked timbers and boards) and for 

its detailed analysis (Χατζητουλούσης 2006). Its 

study has provided valuable insights into vari-

ous aspects of Neolithic man’s activities relating 

to wood exploitation, such as woodland manage-

ment, woodworking techniques and the use of 

timber in the construction of the built environ-

ment at Dispilio.

This paper investigates the main technical 

characteristics of carpentry activity in the Neo-

lithic settlement at Dispilio through the detailed 

analysis of speci�ic features survived on the sur-

face of the wooden objects, left by their working, 

such as the toolmarks. The archaeological poten-

tial of these toolmarks is considerable, since they 

may not only register the size and shape of the 

blade used to conduct certain woodworking activ-

ities, but may also enable the archaeologist to re-

alize the properties and responsiveness of differ-

ent wood species to working and to reconstruct 

the tool strikes (direction, pressure), the techni-

cal effectiveness of the tools used and in a broader 

sense to assess the level of the carpenter’s capa-

bility sophistication (capacity and experience).

As far as the possible type of tool used by the 

Neolithic carpenters, the dimensions and the mor-

phology of the toolmarks point to the use of a haft-

ed polished stone axe (and/or adze) with relative-

ly narrow-edged concave blade. Furthermore, �ive 

principal woodworking operations have been de-

tected through the examination of the toolmarks: 

tree-felling, clearing, bark removing, chopping, 

sawing and hollowing. All these operations are re-

lated to the transformation of the natural wood 

into a �inished cultural product.

Finally, the presence of two categories of 

wooden material, natural wood (brunches and 

twigs) and wood chips, in the habitation area in-

dicate that most part of the carpentry activities 

(including trunk preparation activities such as 

branch and bark removal), took place not in the 

forest but inside the settlement area. No ‘special-

ized’ working area, however, could be archaeolog-

ically detected.

Summary
Woodworking technology at the Neolithic lakeside settlement of Dispilio, Kastoria

Stamatis I. Chatzitoulousis
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