
9

Ο ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ
 ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:

 ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ*

ΜΑΡΙΝΑ ΣΩΦΡΟΝΙΔΟΥ

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Το ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση 

ερευνών σε λιμναίους οικισμούς της Ελλά-

δας εκδηλώθηκε ήδη από τις αρχές του 20ου 

αιώνα, δημόσιες όμως αναφορές σε αυτού 

του είδους τις αρχαιότητες γίνονταν και πα-

λαιότερα, όπως για παράδειγμα αυτή από 

τον Σπυρίδωνα Λάμπρου στα 1897 σε διάλε-

ξή του στο Αρχαιολογικό τμήμα του Συλλό-

γου «Παρνασσός»: 
«… Κατά τας προϊστορικάς αυτάς επο-

χάς οι άνθρωποι ίδρυον προς τούτοις πα-
ραπήγματα εντός των λιμνών, όπως προ-
φυλάσσωνται ασφαλέστερον. Τοιαύτα ίχνη 
εν Ελλάδι δεν υπάρχουν. Πιθανόν όμως να 
εγίνετο χρήσις και τοιούτων κατοικιών, 
αι οποίαι σήμερον παρατηρούνται εις τας 
θαλασσολίμνας του Μεσολογγίου, όπου οι 
αλιείς έχουν εμπήξει τιαύτα οικήματα. Εις 
τινάς θεσσαλικάς λίμνας, ιδίως ως την Βοι-
βηίδα, υπάρχουν τοιαύτα ασαφή και αόρι-

στα ίχνη. Και οι Θεσσαλοί δε αγρόται μετα-
χειρίζονται τοιούτου είδους παραπήγματα, 
τα οποία εμπήγουν εις το μέσων των ελών 
και καταφεύγουν εκεί δια να μη προσβάλ-
λωνται από ελειογενείς πυρετούς. Παράδο-
ξος εφαρμογή της ομοιοπαθητικής μεθό-
δου…»1

Και το ενδιαφέρον αυτό δεν είχε ως αι-

τία μόνον τις βάσιμες υποθέσεις ότι υπήρ-

χαν παρόμοιοι οικισμοί και σε ορισμένες 

λίμνες της χώρας, για τους οποίους κάνει 

σαφή περιγραφική αναφορά ο Ηρόδοτος 

στο V βιβλίο του (Αλματζή 1998), αλλά και 

τις μεγάλες και συστηματικές ανασκαφές 

που άρχισαν στα 1854 στην Ελβετία, όταν 

ύστερα από μια μακρά περίοδο ανομβρί-

ας σε συνδυασμό με τα τεχνικά έργα που 

πραγματοποιούνταν, αποκαλύφτηκε στο 

Όμπερμαϊλεν (Obermeilen), στη λίμνη της 

Ζυρίχης, ένας μεγάλος αριθμός πασάλων 

που αποτελούσαν το οικοδομικό υλικό 

αυτών των προϊστορικών εγκαταστάσε-

*  Μια μορφή της εισαγωγής αυτής, με άλλες παρατηρήσεις και σχόλια δημοσιεύθηκε στο συλλογικό τόμο «Με-
γάλες Στιγμές της Ελληνικής Αρχαιολογίας», εκδόσεις Καπόν, 2007. Οι ενδεχόμενες παραλείψεις σχετικά με πε-

ριγραφές και εκτιμήσεις ευρημάτων δεν οφείλονται στην προχειρότητα αυτής της εισαγωγής αλλά στο ότι τα 

στοιχεία αυτά δίνονται με την ανάλογη έκταση από τους ειδικούς μελετητές.
1 Το ΄Αστυ, αρ. φύλ. 2510, «Ακτίνες από το παρελθόν. Ελλάς προ χιλιετηρίδων. Περίεργα ιστορικά γεγονότα», 

10.11.1897, σελ. 2.
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ων. Αυτού του είδους οι ανασκαφές και τα 

εντυπωσιακά τους ευρήματα έδωσαν το 

έναυσμα να ξεκινήσουν παρόμοιες έρευνες 

αργότερα και σε άλλες χώρες στην περιοχή 

γύρω από τις Άλπεις (Γερμανία, Αυστρία, 

Ιταλία και Γαλλία). Σε αυτό το πλαίσιο θα 

πρέπει να ενταχθεί και το ενδιαφέρον της 

ελληνικής αρχαιολογίας όσον αφορά τη 

συμμετοχή της στις διεθνείς εξελίξεις του 

κλάδου. Η άποψη αυτή σχετικά με το «ελ-

ληνικό ενδιαφέρον» για μια τέτοιου είδους 

έρευνα στηρίζεται στην ακόλουθη είδη-

ση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Το 
Άστυ».  

«Ο Έφορος των Αρχαιοτήτων κ. Τσού-
ντας απέρχεται κατά πάσαν πιθανότητα 
σήμερον εις Ιταλίαν, όπως μελετήση τας 
αυτόθι υπαρχούσας επιλιμναίας κατοικί-
ας καθ’ όσον υπάρχει πιθανότης, ότι και εν 
Ελλάδι εις την αρχαιότητα υπήρχον τοιαύ-
ται και θα γείνωσιν ανασκαφαί εις ωρισμέ-
να μέρη»2

Η είδηση3 της αναχώρησης του Χρ. 

Τσούντα στα 1900 για τη μελέτη των «επι-

λιμναίων» οικισμών στην Ιταλία, μας δίνει 

πληροφορίες τόσο για την πρόθεση της ελ-

ληνικής πολιτείας να χρηματοδοτήσει πι-

θανόν τέτοιες έρευνες όσο και για το ενδι-

αφέρον ενός, τουλάχιστον, τμήματος του 

αναγνωστικού κοινού που γνώριζε και 

ήθελε να ενημερώνεται για τις εξελίξεις 

αυτών των ερευνών. Ερμηνεία που προκύ-

πτει από τον ίδιο τον ημερήσιο και περι-

οδικό τύπο της εποχής, ο οποίος ήδη από 

τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα, σπορα-

δικά4, βέβαια, ενημέρωνε το ελληνόφωνο 

αναγνωστικό κοινό σχετικά με τις αρχαι-

ολογικές δραστηριότητες που αναπτύσ-

σονταν στους Προϊστορικούς Λιμναίους 

Οικισμούς της κεντρικής Ευρώπης. Στα 

ευρήματα αυτά άλλωστε ήταν αφιερωμέ-

νο και βιβλίο του Φίνλαϊ που κυκλοφόρη-

σε στα 1869, ως ευχαριστήριο στον Δρ. F. 

Keller, πρόεδρο της Αρχαιολογικής Εταιρί-

ας της Ζυρίχης, ο οποίος πρόσφερε μια μι-

κρή συλλογή αντικειμένων στην Αρχαιολο-

γική Εταιρεία5. 

Δυστυχώς, δεν έχουμε επιβεβαιωμέ-

νες πληροφορίες για το αν τελικά το τα-

ξίδι του Χρ. Τσούντα στην Ιταλία πραγμα-

τοποιήθηκε, ούτε για τα αποτελέσματα 

που ενδεχομένως είχε και για το αν αυτό 

αποτέλεσε το κίνητρο για να οργανωθεί 

μια συστηματική έρευνα σε κάποιον από 

τους Λιμναίους Οικισμούς που την ύπαρ-

ξή τους θεωρούσαν δεδομένη κυρίως στην 

περιοχή της λίμνης Βοιβηίδας (Κάρλα). Η 

έλλειψη αυτή των πληροφοριών μπορεί 

να οφείλεται στο ότι οι ίδιες οι εφημερί-

δες είτε δεν είχαν ενδιαφέρον να παρακο-

λουθήσουν ειδησεογραφικά την εξέλιξη 

του θέματος είτε δεν διέθεταν τις ανάλο-

γες πηγές που θα μπορούσαν να τις διο-

χετεύσουν αυτού του είδους τις πληρο-

φορίες και έτσι περιορίστηκαν στην απλή 

αναγγελία του γεγονότος, όπως πολύ συ-

χνά έκαναν και σε άλλες περιπτώσεις 

με θέματα σχετικά με την αρχαιολογική 

έρευνα. Εξάλλου, ούτε το Υπουργείο Παι-

δείας ούτε η Αρχαιολογική Εταιρεία έδει-

2 Το ΄Αστυ, αρ. φύλ. 3404, 04.05.1900, σελ. 2.
3  Η ίδια σχεδόν είδηση αναδημοσιεύθηκε λίγες μέρες αργότερα και στο Δελτίο της Εθνικής Αγωγής, αρ. φύλ. 10, 

15.05.1900, σελ. 2. Η μόνη διαφορά των δύο δημοσιευμάτων είναι ότι σε αυτό του Δελτίου της Εθνικής Αγωγής 

η αναχώρηση του Τσούντα θεωρείται γεγονός. ΄Οπως γεγονός θεωρήθηκαν και οι αναχωρήσεις των Π. Καβ-

βαδία (γενικός έφορος των αρχαιοτήτων) και Β. Στάη (έφορος αρχαιοτήτων) για την Ιταλία, Το ΄Αστυ, αρ. φύλ. 

3418, 18.05.1900, σελ. 3 και αρ. φύλ. 3465, 04.07.1900, σελ. 2. 
4   Οι αναφορές σε αυτές τις έρευνες ήταν είτε άμεσες, είτε έμμεσες. Στην πρώτη περίπτωση εντάσσονται οι ειδή-

σεις που αφορούν τα αποτελέσματα αυτών των ανασκαφών. Πρόκειται για αναδημοσιεύσεις άρθρων ή ειδή-

σεων κυρίως από τις εφημερίδες του εξωτερικού, επειδή ένα σημαντικό τμήμα των ελληνικών εντύπων της πε-

ριόδου αυτής αντλούσε μέρος της αρθογραφίας του από τον ξένο τύπο, έως ακόμη και την περίοδο μετά την 

ίδρυση των πρώτων διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων. Στη δεύτερη περίπτωση συμπεριλαμβάνονται 

όλα εκείνα τα σχόλια και οι περιγραφές σχετικά με το θέμα των Λιμναίων Οικισμών, που όμως δημοσιεύονται 

με άλλες αφορμές. Χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα αυτού του τύπου των δημοσιευμάτων είναι η έκθε-

ση των Α. Ρ. Ραγκαβή και Η. Μητσόπουλου με αφορμή την αγορά της συλλογής Μπουρνιά που δημοσιεύτηκε 

στην εφημερίδα «Εφημερίς» τον Γενάρη του 1874, Εφημερίς, αρ. φύλ. 117, 25.01.1874, σελ. 1. 
5   Μια παρόμοια συλλογή λίθινων εργαλείων είχε ήδη δωρισθεί από τη Δανέζικη Βασιλική Αρχαιολογική Εταιρία. 

ΜΑΡΙΝΑ ΣΩΦΡΟΝΙΔΟΥ
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ξαν ενδιαφέρον για την άμεση οργάνω-

ση μιας τέτοιας έρευνας. Θα πρέπει όμως 

να σημειωθεί, ότι την ίδια περίπου επο-

χή ο Χρ. Τσούντας αναλαμβάνει την ανα-

σκαφική έρευνα στους προϊστορικούς οι-

κισμούς του Σέσκλου και του Διμηνιού 

αργότερα, όπου ήδη ο Β. Στάης πραγμα-

τοποίησε σχετικές αυτοψίες και τις πρώ-

τες, περιορισμένης κλίμακας, ανασκαφι-

κές έρευνες. Ίσως για την περιορισμένη 

ενημέρωση από τον Τύπο να έπαιξε ρόλο 

και η εντύπωση που σταδιακά επικρατού-

σε, ότι τα ευρήματα των Λιμναίων Οικι-

σμών, και γενικότερα των Προϊστορικών, 

δεν παρουσιάζουν τη «μνημειακότητα», 

που την εποχή ιδιαίτερα εκείνη ήταν το 

κυρίαρχο ζητούμενο στις αρχαιολογικές 

έρευνες. Έρευνες, που είχαν κυρίως ως 

αντικείμενό τους την αποκάλυψη των αρ-

χιτεκτονικών λειψάνων ή των αριστουρ-

γημάτων της πλαστικής της κλασικής πε-

ριόδου. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι 

δεν υπήρχαν και αντίθετες απόψεις, όπως 

αυτή του Α. Ρ. Ραγκαβή, που ήδη από το 

1874 θεώρησε τα λίθινα νεολιθικά ερ-

γαλεία της συλλογής Μπουρνιά6 ως τον 

πρώτο κρίκο μιας αλυσίδας που κατέληξε 

στα αριστουργήματα του Φειδία και του 

Πραξιτέλη. 

ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ 
ΑΝΤ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ

Θα έπρεπε να περάσουν κάτι λιγότε-

ρο από 60 χρόνια για να πραγματοποιηθεί 

η πρώτη έρευνα με τη μορφή της δοκιμα-

στικής ανασκαφής σε μια τέτοια θέση στην 

Ελλάδα, στο Δισπηλιό της Καστοριάς7. Την 

προκάλεσαν οι επιτόπιες έρευνες του Αντ. 

Κεραμόπουλου στην περιοχή της Δυτικής 

Μακεδονίας8, την οποία ερευνούσε συστη-

ματικά ήδη από το 1930  με σκοπό αρχικά 

να εντοπίσει την κοιτίδα των αρχαίων Μα-

κεδόνων (Κεραμόπουλος 1930)9. 

Την πρώτη πληροφορία σχετικά με την 

ύπαρξη και την ανασκαφή του Λιμναίου Οι-

κισμού στο χωρίο Δισπηλιό (Δουπιάκι) την 

αντλούμε από το δημοσίευμα της τοπικής 

εφημερίδας «Καστοριά» στις 28 Αυγούστου 

του 193810 (Eικ. 1). Η είδηση αναφέρεται 

στην ανασκαφή και παραθέτει επίσης το τη-

λεγράφημα11 του Αντ. Κεραμόπουλου προς 

το Υπουργείο Παιδείας και την Αρχαιολογι-

κή Εταιρεία. 

«Σπουδαιότατας ανακαλύψεις έκαμεν ο 
σοφός καθηγητής του Πανεπιστημίου και 
Πρόεδρος της Ακαδημίας κ. Αντ. Κεραμόπου-
λος. Εις το Δισπηλιό εύρε λιμναίας κατοικίας 

6   Η συγκεκριμένη συλλογή δεν ήταν η μοναδική που είχε δημιουργηθεί την περίοδο αυτή με παρόμοια ευρήματα. 

Για περισσότερα στοιχεία βλ. Fotiadis 2006. 
7   Η θέση βρίσκεται στη νοτιοδυτική όχθη της λίμνης Ορεστίδας και σε απόσταση 5 χλμ. από την πόλη της Καστο-

ριάς.
8  Το τμήμα αυτό της Μακεδονικής γης άργησε να προσελκύσει το συστηματικό ερευνητικό ενδιαφέρον, αν και 

η πρώτη ανασκαφή σε θέση της προϊστορικής περιόδου στη περιοχή πραγματοποιήθηκε ήδη το 1898-99 επί 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο Πάτελε (Αγιος Παντελεήμονας) από το Ρωσικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της 

Κωνσταντινούπολης (Μακρίδης 1937: 512). Σχετικά δημοσιεύματα και περιγραφές των ευρημάτων υπάρχουν 

και στον Τύπο της εποχής. Ακολούθησαν οι συστηματικότερες έρευνες του W. A. Heurtley με στόχο την επίλυ-

ση συγκεκριμένων ερευνητικών προβλημάτων που απασχολούσαν την περίοδο εκείνη, και όχι μόνο, τη διεθνή 

επιστημονική κοινότητα για την καταγωγή και την κάθοδο των αρχαίων φύλων στη Βαλκανική χερσόνησο, 

χωρίς όμως επαρκή ανασκαφική τεκμηρίωση, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Αντ. Κεραμόπουλος και συ-

νεχίζει στο ίδιο άρθρο του στην Αρχαιολογική Εφημερίδα: «…εγένοντο πάσαι υπό ξένων ήτοι μη Ελλήνων αρχαι-
ολόγων» (Κεραμόπουλος 1927-28: 210). Το θέμα της μη συστηματικής διερεύνησης της μακεδονικής ιστορίας 

φαίνεται ότι απασχολούσε τον Αντ. Κεραμόπουλο, αφού το έθεσε και στο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του, 

στην Αθήνα τον Ιούνιο του 1938, ο Σύλλογος Μακεδόνων. Στο ίδιο πλαίσιο είχε προτείνει και την έκδοση περι-

οδικού με τίτλο «Μακεδονικά Χρονικά», Καστοριά, αρ. φύλ. 758, 12.06.1938, «Ο κ. Αντ. Κεραμόπουλος», σελ. 1. 
9   Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι η επιστημονική του σχέση με την περιοχή αρχίζει πριν το 1930, άλλωστε 

και ο ίδιος καταγόταν από αυτήν, από τη Βλάστη Κοζάνης. Στη δεκαετία όμως του 1930 οι έρευνες του απο-

κτούν συγκεκριμένο προγραμματισμό και επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο έως τα τέλη της δεκαετίας. 
10   Οι εφημερίδες στις οποίες αναφέρομαι βρίσκονται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καστοριάς.
11   Το τηλεγράφημα που παραθέτει η εφημερίδα στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρει: «Νότιαν όχθην λίμνης Καστοριάς 

ευρέθησαν δύο κώμαι λιμναίαι επί πασσάλων. Συνελέξαμεν δια μικράς σκαφής παρά χωρίον Δισπηλιό είκοσι λίθι-
να εργαλεία και χειροποιήτων αγγείων όστρακα».

Ο ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
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στηριζομένας επί πασσάλων προϊστορικάς. 
Οι πάσσαλοι εξέχουν του εδάφους, το οποί-
ον ήτο πιθμήν της λίμνης πριν καταβιβασθή 
η στάθμη αυτής.

Επί των πασσάλων αυτών εστηρίζοντο δά-
πεδα και καλύβαι ξύλιναι, αποτελούσαι ηνω-
μένην κώμην, η οποία συνεκοινώνει μετά της 
ξηράς δια σανίδος ανασυρομένης, ώστε να 
απομονώνεται αύτη. Η εποχή είναι νεολιθική 
(2.000 έτη π.Χ.). Τα μέταλλα ήσαν άγνωστα, 
τα δε εργαλεία λίθινα, τα οποία ευρέθησαν εν 
αφθονία…»12 

΄Οσον αφορά τις λεπτομέρειες αυτής της 

πρώτης έρευνας ο Αντ. Κεραμόπουλος δη-

μοσιεύει στα «Πρακτικά της Αρχαιολογικής 
Εταιρείας» του 1938 ολοκληρωμένες περι-

γραφές για τις συνθήκες της ανασκαφής, 

που διήρκεσε ελάχιστες ημέρες13, καθώς και 

τα πρώτα ευρήματα. Ιδιαίτερη μνεία υπάρ-

χει στο κείμενο για τους πασσάλους και τα 

λίθινα εργαλεία, ο αριθμός των οποίων (33) 

δε συμπίπτει με αυτόν του δημοσιεύματος 

(Κεραμόπουλος 1938: 58-61). ΄Αλλωστε, εί-

ναι γνωστό από τη σχετική βιβλιογραφία το 

ενδιαφέρον του Κεραμόπουλου για τα λίθι-

να νεολιθικά εργαλεία, που ήδη από το 1930 

παρουσίαζε συστηματικά στις εκθέσεις που 

δημοσίευε στα ΠΑΕ, όποτε τύχαινε να τα 

εντοπίσει στις θέσεις, τις οποίες ανέσκαπτε 

ή ερευνούσε επιφανειακά (Κεραμόπουλος 

1937: 367-73).

Ο Αντ. Κεραμόπουλος επανήλθε στην πε-

ριοχή το 1940 και διενήργησε ανασκαφική 

έρευνα σε δύο διαφορετικές περιοχές. Η μία 

από αυτές ήταν στη θέση «Νησί»14. Η συγκε-

κριμένη θέση ήταν ήδη γνωστή στη βιβλι-

ογραφία τουλάχιστον από το 1932, όχι βέ-

βαια για τα προϊστορικά της ευρήματα, αλλά 

για το τείχος που την περιβάλει και χρονολο-

γείται, από όλους σχεδόν τους ερευνητές που 

ασχολήθηκαν με αυτό, στους ιστορικούς χρό-

νους. Το τείχος αυτό πρώτος είχε καταγράψει 

στις αρχές της δεκαετίας του ’10 ο Ν. Γ. Παπα-

δάκις, κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πο-

λέμων. Τα τεχνικά όμως έργα που είχαν πραγ-

ματοποιηθεί στην περιοχή μετά το 1935, 

περίοδο κατά την οποία κατασκευάστηκε 

και ο δρόμος που συνδέει το Δισπηλιό με την 

Καστοριά, είχαν ως αποτέλεσμα την πτώ-

ση της στάθμης της λίμνης Ορεστίδας, όπως 

σημειώνεται χαρακτηριστικά από τον Κερα-

μόπουλο, και την αποκάλυψη ενός σημαντι-

κού αριθμού πασσάλων που αποτέλεσαν και 

την αφορμή της έρευνας (Eικ. 2). Τους πασ-

σάλους αυτούς προσπάθησε στα 1940 να δι-

ερευνήσει ανοίγοντας τάφρους «…μέχρις της 

12   Καστοριά, αρ. φύλ. 769, 28.08.1938, Αντ. Κεραμόπουλος, «Σπουδαιόταται αρχαιολογικαί ανακαλύψεις. Ο καθη-

γητής Αντ. Κεραμόπουλος ανεκάλυψε παρά το Νησί 2 χωριά κτισθέντα προ 4.000 ετών. Το γεγονός ετηλεγρα-

φήθη εις το Υπουγείον», σελ. 1.
13 Αλλωστε ο ίδιος αναχώρησε από την Καστοριά στις 29 Αυγούστου, γεγονός που αναγγέλλεται από την εφη-

μερίδα Καστοριά, αρ. φύλ. 770, 04.09.1938, Ο κ. Κεραμόπουλος, σελ. 4. Η πληροφορία αυτή θα πρέπει να είναι 

αληθινή, γιατί ο Κεραμόπουλος φαίνεται ότι είχε κάποιου είδους σχέση με το έντυπο αυτό, αφού ήδη από το 

1932 δημοσιεύει άρθρα του, Καστοριά, αρ. φύλ. 489, 21.08.1932, Αντ. Κεραμόπουλος, «Δια την Ιστορίαν της Κα-

στοριάς. Ορεστικόν ΄Αργος-Διοκλητιανούπολις-Καστοριά Α΄», σελ. 1-2, αρ. φύλ. 490, 28.08.1932, Αντ. Κεραμό-

πουλος, «Δια την Ιστορίαν της Καστοριάς. Ορεστικόν ΄Αργος-Διοκλητιανούπολις-Καστοριά Β΄», σελ. 1-2). 
14  Αυτή υπήρξε η δεύτερη έρευνά του. Για την πρώτη, τις μόνες πληροφορίες που παραθέτει συνοπτικά είναι τι 

ευρήματα είχε και τη χρονολόγησή τους, που την τοποθετεί στη νεολιθική εποχή ενώ ιδιαίτερα φειδωλός υπήρ-

ξε στα στοιχεία που αφορούν το ακριβές τοπογραφικό σημείο της θέσης. 

Εικ. 1

ΜΑΡΙΝΑ ΣΩΦΡΟΝΙΔΟΥ
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στάθμης του πυθμένους του γειτονικού μέρους 
της λίμνης και εύρομεν εις το βάθος πασσά-
λους και λίθινα εργαλεία ως εις την συνεχόμε-
νην λιμναίαν κώμην» (Κεραμόπουλος 1940: 

22-3). Περιγράφοντας την επίχωση που ανέ-

σκαψε, τη χαρακτηρίζει ως «επακτή γη» την 

οποία μετέφεραν εκεί οι μεταγενέστεροι κά-

τοικοι της θέσης, που σχετίζονται χρονολογι-

κά με την κατασκευή του τείχους. Στη συνέ-

χεια όμως αυτή η ερμηνεία διαψεύστηκε από 

της μεταγενέστερες συστηματικές αρχαιολο-

γικές έρευνες. Από το ίδιο κείμενο μπορούμε 

να συμπεράνουμε ότι το επιστημονικό ενδια-

φέρον του Κεραμόπουλου επικεντρώθηκε κυ-

ρίως στη χρονολόγηση του τείχους, γι’ αυτό 

και οι έρευνές του δεν είχαν συνέχεια. 

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

 

Από το ταξίδι (;) του Χρ. Τσούντα στην 

Ιταλία για να μελετήσει τους τρόπους έρευ-

νας των Λιμναίων Οικισμών, το οποίο όπως 

προανέφερα δε γνωρίζουμε αν τελικά πραγ-

ματοποιήθηκε, έως τη δοκιμαστική ανασκα-

φική έρευνα του Αντ. Κεραμόπουλου στη 

θέση «Νησί» του Δισπηλιού στα 1940, για 

την οποία υπάρχουν γλαφυρές περιγραφές 

στα ΠΑΕ της αντίστοιχης χρονιάς, μεσολά-

βησαν περίπου 40 χρόνια, όπως πέρασαν 

και άλλα 52 για να αρχίσουν οι σύγχρονες 

συστηματικές ανασκαφικές έρευνες, που 

βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη (2008), από το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

με την επιστημονική ευθύνη του καθηγη-

τή Γ. Χ. Χουρμουζιάδη15. Στο διάστημα όμως 

που μεσολάβησε σποραδικά δημοσιεύματα 

στον τοπικό Τύπο, μας αποκαλύπτουν πως 

το γεγονός δε λησμονήθηκε εντελώς σε το-

πική, τουλάχιστον, κλίμακα. ΄Ετσι δεν είναι 

χωρίς σημασία να σημειωθεί ότι σε άρθρο 

της εφημερίδας «Ορεστιάς» στα 1952 (Eικ. 

3) καταγράφεται η πικρία του συντάκτη για 

την ολιγωρία της πολιτείας όσον αφορά την 

έρευνα του Λιμναίου οικισμού «…και ενώ 
υπάρχουν σπουδαία λείψανα αυτού υπό την 
εκεί γην, δεν έγιναν συστηματικαί ανασκα-
φαί, ενώ και εν λίθινον εργαλείον να ευρεθή 
αλλού ολόκληρος επιστημονική αποστολή δι-
οργανούται και εκστρατεύει προς ανασκαφήν 
και μελέτην του τόπου» (Ορεστιάς, αρ. φύλ. 

303, 19.10.1952, Ιωάννης Μπακάλης, Ο Λι-

μναίος Οικισμός του Δισπηλιού, σελ. 1-2). Το 

15  Πρέπει να σημειωθεί ότι σημαντικές είναι και οι έρευνες που πραγματοποίησε στην ίδια θέση και ο καθηγη-

τής της Αρχιτεκτονικής Σχολής Ν. Μουτσόπουλος και, ιδιαίτερα, η μελέτη του τείχους των ιστορικών χρόνων, 

το οποίο ο Κεραμόπουλος χαρακτηρίζει ως έργο του βασιλιά της Μακεδονίας Αρχέλαου. Για τις έρευνες αυτές 

πρβλ. Μουτσόπουλος 1974: 280-330 και Μουτσόπουλος 1993. 

Εικ. 2

Εικ. 3
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ενδιαφέρον για τη θέση αναθερμάνθηκε στα 

μέσα της δεκαετίας του 1960 (1966), όταν η 

πτώση της στάθμης της λίμνης, έπειτα από 

ένα επεισόδιο ανομβρίας, είχε ως αποτέλε-

σμα την εμφάνιση εκατοντάδων πασσαλών, 

τους οποίους αποτύπωσε και απαθανάτισε 

φωτογραφικά ο καθηγητής Ν. Μουτσόπου-

λος, στο πλαίσιο των προσωπικών του ερευ-

νών στην περιοχή της Καστοριάς. Το υλι-

κό αυτό, συνοδευόμενο από μια συνοπτική 

αναφορά, απέστελε στον τότε γενικό επιθε-

ωρητή των αρχαιοτήτων, καθηγητή Σπ. Μα-

ρινάτο, ο οποίος δράττοντας την ευκαιρία 

αφιέρωσε λίγες σελίδες το 1968 στα «Αρχαι-
ολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών» (Μαρινάτος 

1968: 166), επισημαίνοντας τη σπουδαιό-

τητα των ευρημάτων του λιμναίου «συνοι-
κισμού» αλλά και τις δυσκολίες ανασκαφής 

του, εξαιτίας της λίμνης16.

Η σύγχρονη έρευνα άρχισε στα 1992 ως 

δοκιμαστική με 4 ανασκαφικά σκάμματα 

στην ανατολική περιοχή της θέσης «Νησί» 

(Eικ. 4) και συνεχίζεται από το 1993 μέχρι 

σήμερα ως συστηματική πανεπιστημιακή 

ανασκαφή με την οριζόντια επέκτασή της. 

Καθοριστικός βέβαια παράγοντας της ομα-

λής ανάπτυξής της στον κατακόρυφο άξο-

να, για τον εντοπισμό στρωματογραφικών 

στοιχείων, καθώς και την οριζόντια διερεύ-

νηση των αρχαιότερων οικιστικών φάσε-

ων, αποτελεί ο υδροφόρος ορίζοντας, γιατί η 

στάθμη του γίνεται πολλές φορές αιτία ανα-

τροπής των ανασκαφικών προγραμμάτων.

Ο σκοπός της έρευνας δεν ήταν απλώς 

να συλλεγεί ένας ακόμη αριθμός προϊστορι-

κών ευρημάτων (κεραμεικών θραυσμάτων, 

εργαλείων, ειδωλίων, κοσμημάτων κ.ά.) από 

έναν νεολιθικό οικισμό που αναπτύχθηκε σε 

μια ιδιαίτερη θέση, αλλά ως στόχοι καθορί-

στηκαν: 

(α) ο χρονολογικός προσδιορισμός του, 

δηλαδή, να εντοπιστούν τα στοιχεία εκεί-

να που θα μας οδηγήσουν με ασφάλεια να 

προσδιορίσουμε το χρόνο της δημιουργί-

ας του καθώς και τη διάρκειά του και εκεί-

να που μας οδηγούν στο συμπέρασμα για 

το πότε ο οικισμός εγκαταλείφθηκε και για 

ποιο λόγο,

(β) η μελέτη της ενδοκοινοτικής οργά-

νωσης καθώς και οι χρήσεις του χώρου μετά 

από την αποκάλυψη μεγάλου τμήματος του 

οικισμού. ΄Αλλωστε σε αυτό συνετέλεσε η 

άποψη των ανασκαφέων ότι το αρχαιολο-

γικό αυτό δείγμα θα μπορούσε να προσφέ-

ρει σημαντικές πληροφορίες, χρήσιμες για 

τη συστηματική μελέτη και ερμηνεία των 

τρόπων οργάνωσης και ανάπτυξης της ζωής 

κατά τη Νεολιθική εποχή στην Ελλάδα. Ιδιαί-

τερα κάτω από την επίδραση ενός σημαντι-

κού περιβαλλοντικού στοιχείου, όπως είναι 

το νερό μιας μεγάλης και πλούσιας λίμνης, η 

οποία θα αποτελούσε ασφαλώς μια από τις 

βασικές πηγές τροφοπρομήθειας των κατοί-

κων του οικισμού, 

(γ) η έρευνα της οργάνωσης της οικο-

νομίας και της τεχνολογικής εμπειρίας των 

προϊστορικών γεωργοκτηνοτρόφων του Δι-

σπηλιού και, τέλος,

(δ) η μελέτη της ιδεολογίας τους.

΄Εως σήμερα έχουν ανασκαφεί συνολικά 

5.250 τ.μ. (Eικ. 5), από μία έκταση περίπου 

17.000 τ.μ. της θέσης «Νησί». Στην προϊστο-

ρική εποχή χρονολογούνται με ασφάλεια οι 

επιχώσεις των τριών τομέων (Δυτικός, Ανα-

τολικός και Νότιος) που αναπτύσσονται 

από το κέντρο και προς τα ανατολικά της 

16   Για το πρόβλημα αυτό, κατά την άποψη του Μαρινάτου, δύο ήταν οι πιθανές λύσεις. Η πρώτη συνδέεται με την 

πτώση της στάθμης της λίμνης που θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη διοχέτευση των νερών της προς τον Αλι-

άκμονα ενώ η δεύτερη είναι πιο ρηξικέλευθη, αφού προτείνει τη μεταφορά στην περιοχή των «συρρευσάντων 
βατραχανθρώπων» ανά την Ελλάδα, ώστε να πραγματοποιηθεί ενάλια ανασκαφή. Και η πρόταση αυτή έχει ένα 

διττό αποτέλεσμα, αφού έτσι θα περιοριστούν και οι παράνομες καταδύσεις τους. 

Εικ. 4

ΜΑΡΙΝΑ ΣΩΦΡΟΝΙΔΟΥ
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Εικ. 6
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θέσης και καλύπτουν έκταση 1.950 τ.μ. Δια-

κρίθηκαν με βάση τα στρωματογραφικά δε-

δομένα σε συνδυασμό με τα σταθερά και τα 

κινητά ευρήματα τρεις πολιτισμικές φάσεις 

(οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως «λιμναία», 

«αμφίβια» και «χερσαία») που συμπεριλαμ-

βάνουν επιμέρους οικιστικά επεισόδια. Οι 

φάσεις προσδιορίζονται από τη σχέση του 

οικισμού με τη λίμνη, άρα και τις παραγωγι-

κές δραστηριότητες των κατοίκων που κα-

θορίζονται από τη σχέση αυτή. Διαπιστώ-

θηκε με βάση τη σχετική χρονολόγηση ότι 

ο οικισμός χρονολογείται στο τέλος της Μέ-

σης και στη Νεότερη Νεολιθική εποχή. Οι αρ-

χαιολογικές επιχώσεις στις οποίες αντιπρο-

σωπεύονται αρχίζουν από τα 0,40 μ. και σε 

ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 2,20 

μέτρα (Ανατολικός Τομέας), χωρίς να έχει 

έως σήμερα αποκαλυφθεί το φυσικό έδα-

φος σε κάποια ανασκαφική περιοχή. Και η 

απουσία αυτή οφείλεται κυρίως στη γειτνί-

αση της θέσης με τη λίμνη και τον «κατακλυ-

σμό» του βαθύτερου Τομέα από τα νερά της. 

Ωστόσο σε κάποιες ανασκαφικές περιόδους 

(1997, 2001 και 2002), εξαιτίας της ξηρασί-

ας, δόθηκε η δυνατότητα να διερευνηθούν 

οι αρχαιότερες επιχώσεις του οικισμού και 

κατά τόπους να αποκαλυφθούν «κατασκευ-

ές» και κινητά ευρήματα, στην πλειοψηφία 

τους θραύσματα κεραμεικών σκευών, που 

ως προς το σχήμα αλλά και τη διακόσμη-

ση διαφοροποιούνται αισθητά των αγγείων 

που χαρακτήριζαν την έως τότε αρχαιότερη 

(«λιμναία») φάση κατοίκησης του οικισμού. 

΄Οσον αφορά τη χρονολόγηση αυτών των 

ευρημάτων που θα στηρίξουν τη μελλοντι-

κή έρευνα, όπως προκύπτει και από τη σχε-

τική βαλκανική βιβλιογραφία, θα πρέπει να 

ενταχθούν στις τελευταίες φάσεις της Αρ-

χαιότερης ή στις πρώιμες της Μέσης Νεολι-

θικής (Eικ. 6). Ο οικισμός δηλαδή κατά πάσα 

πιθανότητα αναπτύσσεται σε όλη σχεδόν τη 

διάρκεια της Νεολιθικής εποχής, αφού ανα-

σκαφικά δεν έχει εντοπιστεί φάση εγκατά-

λειψης. Η ιδιαιτερότητα όμως της θέσης και 

ο καταλυτικός ρόλος του νερού στην αποθε-

τική διαδικασία δημιουργούν ταφονομικές 

συνθήκες που μακροσκοπικά δεν μπορούν 

να ερμηνευτούν με βεβαιότητα. 

Τέλος, όσον αφορά τη χρονολόγηση των 

επιχώσεων του οικισμού συνολικά, θα πρέ-

πει να σημειωθεί ότι εντοπίστηκαν και αρ-

χαιολογικά στρώματα που χρονολογούνται 

στη Χαλκοκρατία. Αρκετά στοιχεία (κυρίως 

Εικ. 7

Εικ. 8

ΜΑΡΙΝΑ ΣΩΦΡΟΝΙΔΟΥ
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θραύσματα κεραμεικής) για την εγκατά-

σταση αυτής της εποχής εντοπίστηκαν στις 

ανώτερες επιχώσεις της θέσης. Αποθέσεις 

όμως, που να χρονολογούνται με ασφάλεια 

σε αυτήν, ανασκάφθηκαν για πρώτη φορά 

το 2004 στα νότια του ανασκαφικού χώρου 

(Νότιος Τομέας). Βέβαια, εκτός από ορισμέ-

νες πασσολότρυπες και κάποιες κατασκευ-

ές που αποκαλύφθηκαν, δε βρέθηκαν σαφή 

αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, συλλέχθηκαν 

όμως χάλκινα αντικείμενα (σμίλη, χάλκι-

να ελάσματα και βελόνα), καθώς και μεγά-

λη ποσότητα χαρακτηριστικής για την επο-

χή κεραμεικής, όπως κανθαρόσχημα αγγεία 

κ.ά. (Eικ. 7). Σημαντικές ποσότητες κερα-

μεικών θραυσμάτων που χρονολογούνται 

στην ίδια εποχή εντοπίστηκαν σε ανασκα-

φικές τομές, που διερευνώνται έως σήμε-

ρα, για την αποκάλυψη του λίθινου περι-

βόλου που περιμετρικά οριοθετεί τη θέση 

και εντοπίζεται ανατολικότερα του τείχους 

των ιστορικών χρόνων. Παρόμοια ευρήμα-

τα εντοπίστηκαν και στα δυτικά, κατά τη 

διερεύνηση της λίθινης υποδομής (Eικ. 8) 

(Σταυριδόπουλος & Σιάνος 2008). Ο χώρος 

άλλωστε δεν εγκαταλείπεται ποτέ, όπως 

προκύπτει από τα διάφορα μεταγενέστερα 

ευρήματα που εντοπίζονται στις ανώτερες 

επιχώσεις. Οι χρήσεις του αλλάζουν, με τε-

Εικ. 9

Εικ. 10

Ο ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ



18

λευταίες αυτή του ποδοσφαιρικού γηπέδου 

της τοπικής ομάδας έως τα μέσα της δεκα-

ετίας του ’70 και των πανηγυρικών συνα-

θροίσεων της παρακείμενης εκκλησίας έως 

σήμερα. ΄Οσον αφορά τα αποτελέσματα 

των δειγμάτων 14C, αυτά τροφοδοτούν έως 

αυτήν τη στιγμή μια μακρά συζήτηση που 

σε μερικές περιπτώσεις αγγίζει την αξιοπι-

στία των αποτελεσμάτων της σχετικής δι-

αδικασίας χρονολόγησης και συγκεκριμένα 

εκεί όπου οι τιμές δε συμφωνούν με τις σχε-

τικές χρονολογήσεις που προκύπτουν από 

τα κινητά ευρήματα της ανασκαφής. 

Ένας άλλος στόχος της ανασκαφικής 

έρευνας, όπως αναφέρθηκε και παρα-

πάνω, ήταν η διερεύνηση της οριζόντιας 

ανάπτυξης του οικισμού στις επιμέρους 

πολιτισμικές φάσεις. Με βάση τα ανασκα-

φικά δεδομένα φαίνεται ότι η σχέση του 

οικισμού με τη λίμνη μεταβάλλεται στο 

πέρασμα του χρόνου, γεγονός που οδή-

γησε και στη συγκεκριμένη επιλογή χρή-

σης των παραπάνω χαρακτηρισμών. Το 

συμπέρασμα είναι ότι το προϊστορικό Δι-

σπηλιό είναι μια τυπική πασσαλόπηκτη 

Λιμναία εγκατάσταση με σχετικά πυκνή 

δόμηση στις πρωιμότερες φάσεις της, που 

είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του 

ανθρωπογενούς εξάρματος και ενδεχομέ-

νως με σταδιακή ανάπτυξη προς τα ανα-

τολικά και νότια (Eικ. 9). Ισχυρές ενδεί-

ξεις της ανάπτυξης αυτής αποτελούν τα 

διάσπαρτα επιφανειακά ευρήματα έξω 

από τον ανασκαφικό χώρο. Αποκαλύφθη-

κε ένας μεγάλος αριθμός ένυδρων ξύλινων 

κατακόρυφων δομικών στοιχείων (πάσ-

σαλοι) καθώς και κάποια οριζόντια που 

διατηρήθηκαν σε καλή κατάσταση, επει-

δή το ταφονομικό τους περιβάλλον χα-

ρακτηρίζεται από αναερόβιες συνθήκες. 

Τα ξύλα αυτά σχετίζονται, στην πλειοψη-

φία τους, με τα σπίτια των νεολιθικών γε-

ωργοκτηνοτρόφων των πρώιμων οικιστι-

κών επεισοδίων (Eικ. 10). Στο χώρο που 

ανασκάφθηκε, περίπου 450 τ.μ., εντο-

πίστηκαν κατάλοιπα στρώματος κατα-

στροφής (εκτεταμένες συγκεντρώσεις δι-

αφορετικής σύστασης πήλινων δομικών 

Εικ. 11

Εικ. 13
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στοιχείων με αποτυπώματα από σημεία 

της ανωδομής των σπιτιών και μεγάλες 

ποσότητες από θραύσματα κεραμεικών 

σκευών και εργαλείων), που αντιστοι-

χούν σε δύο τουλάχιστον τέτοιους χώ-

ρους δραστηριότητας. Έχει αποκαταστα-

θεί ένας σημαντικός αριθμός αγγείων που 

αποτελούσαν την οικοσκευή τους ενώ 

βρέθηκαν και αποκαταστάθηκαν τμήμα-

τα κατασκευών καθώς και σκεύη (κυρί-

ως μεγάλων διαστάσεων) που είναι κατα-

σκευασμένα από πηλό παρόμοιο με αυτόν 

που χρησιμοποιείται ως οικοδομικό υλι-

κό. Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή 

μας και εντάσσονται στη μεσαία φάση 

(«αμφίβια») του οικισμού είναι αποσπα-

σματικά. Ο οικισμός συνεχίζει να είναι 

πασσαλόπηκτος. Σε αρκετές περιπτώ-

σεις οι πασσαλότρυπες που εντοπίζονται, 

κατά εκατοντάδες, καταλήγουν σε πασ-

σάλους που αποτελούν την αιτία κάποιων 

τοπικών διαταραχών των υποκείμενων 

στρωμάτων. Το πιο χαρακτηριστικό ίσως 

παράδειγμα αυτής της κατηγορίας είναι η 

περίπτωση στην οποία ένας πάσσαλος δι-

απερνάει ένα ολόκληρο αγγείο για να συ-

νεχιστεί η έμπηξή του (Eικ. 11). Δεν πα-

ρατηρούνται μεγάλες ανατροπές στο 

σχηματολόγιο των αγγείων, διαπιστώνο-

νται όμως σταδιακές αλλαγές στις διακο-

σμητικές τεχνικές, με την επικράτηση της 

μελανοστεφούς κεραμεικής, η οποία συν-

δυάζεται και με άλλες τεχνικές διακόσμη-

σης, όπως η αυλακωτή. Η κεραμεική αυτή 

κατηγορία κυριαρχεί και στην τελευταία 

φάση κατοίκησης του οικισμού. Συγκε-

κριμένες κατόψεις έως σήμερα δεν έχουν 

εντοπιστεί, γεγονός που σχετίζεται και με 

τη διαδικασία δημιουργίας του ανθρωπο-

γενούς ιζήματος. Η εικόνα του χώρου συ-

μπληρώνεται από ένα σημαντικό αριθμό 

λάκκων, επιμέρους κατασκευών που σχε-

τίζονται με όλο το φάσμα των οικοτεχνι-

κών δραστηριοτήτων των νεολιθικών κα-

τοίκων του οικισμού καθώς και κάποιων 

ανοιχτών εστιών. Τα κινητά ευρήματα εί-

ναι αρκετά και εντάσσονται στις γνωστές 

κατηγορίες (εργαλεία, θραύσματα αγγεί-

ων, ειδώλια, οικοδομικά υλικά κ.ά.) για τη 

Νεότερη Νεολιθική και η μελέτη τους εί-

ναι σε εξέλιξη. Κατά την τελευταία φάση 

της Νεολιθικής αρχικά υπήρχε η εντύπω-

ση ότι η χρήση του χώρου περιορίζεται 

και εντοπίζεται προς το κέντρο της θέσης 

στο υψηλότερο σημείο της τούμπας, που 

είχε διαμορφωθεί από τις προγενέστερες 

ανθρωπογενείς αποθέσεις. Η ανασκαφή 

όμως του 2008 έδωσε νέα στοιχεία, αφού 

εντοπίστηκαν στρώματα που χρονολο-

γούνται στις φάσεις αυτές σε τομές που 

ανασκάφθηκαν στα ανατολικά ανάμεσα 

στο τείχος και στον περίβολο. 

Ανασκάφθηκε στρώμα καταστροφής 

και εντοπίστηκαν πήλινα δομικά στοι-

χεία με διαφορετικού τύπου αποτυπώμα-

τα κυρίως από αχυροπηλό και πασσαλό-

τρυπες που ορίζουν χώρους οικοτεχνικής 

δραστηριότητας καθώς και 7 φούρνοι, 

κάποιοι από αυτούς με ενδείξεις επισκευ-

ών (Eικ. 12). Αν και η διαδικασία αποκα-

τάστασης των αγγείων δεν έχει ακόμα 

ολοκληρωθεί, παρόλα αυτά θα μπορού-

σαμε να ισχυριστούμε με βεβαιότητα ότι 

η κεραμεική παραγωγή εξελίσσεται ομα-

λά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απουσιά-

ζουν σχήματα που εμφανίζονται για πρώ-

τη φορά και σε αρκετές περιπτώσεις 

αποτελούν έναν καθοριστικό οδηγό στο 

διαχωρισμό των επιμέρους στρωματο-

γραφικών διαφοροποιήσεων που παρα-

τηρούνται χωρικά. Τα κλειστά αυτά σύ-

νολα μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες 

για την οργάνωση των τροφοπαρασκευ-

αστικών κατασκευών που σε συνδυασμό 

με τα συγκείμενά τους μας παρέχουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την ερμη-

νεία των επιμέρους χώρων. Στην ίδια πε-

ριοχή, αλλά σε ψηλότερο επίπεδο, ανα-

σκάφθηκαν δύο ανδρικές ταφές ενώ 

βρέθηκαν και τέσσερα αγγεία με υπολείμ-

ματα καμένων ανθρώπινων οστών που, 

όπως προκύπτει από την μακροσκοπική 

εξέταση, φαίνεται να ανήκουν σε μικρά 

παιδιά. Τα δύο από τα τέσσερα αγγεία φέ-

ρουν διακόσμηση, το πιο χαρακτηριστι-

κό είναι ένα τροπιδωτό κλειστό αγγείο με 

λαιμό που έχει μελανοστεφή και εμπίεστη 

διακόσμηση και μπορεί να χρονολογηθεί 

με ασφάλεια στην τελευταία περίοδο της 

Νεολιθικής (Eικ. 13).
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Η μελέτη της οικονομίας και της τε-

χνολογίας του οικισμού βασίστηκε σε ένα 

μεγάλο αριθμό εργαλείων, πήλινων αντι-

κειμένων που ερμηνεύονται ως υφαντι-

κά ή αλιευτικά εργαλεία και κεραμεικών 

σκευών που εντάσσονται στις γνωστές 

για τη Νεολιθική εποχή κατηγορίες. Δια-

πιστώθηκε ότι το σύνολο σχεδόν των ερ-

γαλείων από πέτρα (ποικίλης γεωλογικής 

προέλευσης), κόκαλο, κέρατο και πηλό εί-

ναι κατασκευασμένα από πρώτη ύλη που 

έχει τοπική προέλευση και ως ένα βαθ-

μό μπορεί να αποκατασταθεί με ασφά-

λεια η «αλυσίδα παραγωγής» τους. Αυτό 

βέβαια δε σημαίνει ότι απουσιάζουν και 

τα τέχνεργα εκείνα που προέρχονται από 

απομακρυσμένες περιοχές, όπως είναι ερ-

γαλεία από οψιανό ή αντικείμενα από το 

όστρεο Spodylus gaederopus και τοποθε-

τούν και το Δισπηλιό σε ένα περισσότερο 

ή λιγότερο εκτεταμένο δίκτυο οικισμών 

που επικοινωνεί και ανταλλάσει προϊό-

ντα χρηστικά ή συμβολικής αξίας.

Στο Δισπηλιό έχει επίσης αποκατα-

σταθεί, όπως σημειώθηκε και παραπά-

νω, ένας σημαντικός αριθμός κεραμεικών 

σκευών που παρουσιάζουν μια μεγάλη 

ποικιλία σχημάτων και είναι κατασκευ-

ασμένα, στην πλειοψηφία τους, από τέσ-

σερα διαφορετικά είδη κεραμεικής ύλης. 

Βρέθηκαν αγγεία που σχετίζονται με την 

τροφοπαρασκευή (μαγειρικά σκεύη), την 

Εικ. 14

Εικ. 15

Εικ. 16
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προσφορά και την κατανάλωση της τρο-

φής καθώς και ένα σύνολο αποθηκευτι-

κών αγγείων που η κατασκευή τους επι-

βαλλόταν, ασφαλώς, από το περίσσευμα 

των προϊόντων που δεν καταναλώνονταν 

από τα μέλη της κοινότητας στο πλαί-

σιο των καθημερινών αναγκών τους, και 

γι’ αυτό έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος 

τα προϊόντα αυτά, αποτέλεσμα οργανω-

μένης παραγωγής και τροφοσυλλογής, ή 

να αποθηκευτούν για να καταναλωθούν 

αργότερα, ή να ανταλλαγούν με άλλα, 

που πιθανόν περίσσευαν σε άλλους γει-

τονικούς οικισμούς. Μια τέτοια διαδικα-

σία έχει μεγάλη οικονομική σημασία, για-

τί θα μπορούσε να συνδεθεί με την αρχή 

της σκόπιμης παραγωγής του περισσεύ-

ματος, με σκοπό τη συστηματική διεύρυν-

ση των ανταλλαγών και τη σταδιακή «θε-

σμοποίηση» μιας «πρωτόγονης αγοράς». 

Υπάρχει βέβαια η πιθανότητα η επικρά-

τηση αυτού του τρόπου αποθήκευσης, 

σε πιθάρια, να επιβλήθηκε από τον ίδιο 

το χαρακτήρα της εγκατάστασης, αφού 

το σύνολο των αγγείων προέρχεται από 

συγκεκριμένο ανασκαφικό ορίζοντα που 

συνδέεται με τη «λιμναία» φάση του οικι-

σμού, για την οποία επικρατεί η αντίληψη 

ότι οι οικιστικές μονάδες αναπτύσσονταν 

πάνω σε πλατφόρμες ομαδικά ή αυτόνο-

μα. Αυτό το γεγονός δηλαδή, δε έδινε το 

δυνατότητα στους γεωργοκτηνοτρόφους 

του Δισπηλιού να χρησιμοποιούν αποθη-

κευτικούς λάκκους και γι’ αυτό το λόγο 

«εξειδικεύτηκαν» στην κατασκευή μεγά-

λων πιθαριών ή άλλων αποθηκευτικών 

κατασκευών, όπως είναι οι θήκες, τμή-

ματα των οποίων έχουμε αποκαταστή-

σει, για τη διατήρηση των προϊόντων που 

τους περίσσευαν. Όσον αφορά την τρο-

φοπαρασκευή θα πρέπει να επισημαν-

θεί ότι διαπιστώσαμε, με βάση την ποικι-

λία των σχημάτων που έχει αποκαλυφθεί, 

ότι στο Προϊστορικό Δισπηλιό είχαν δημι-

ουργηθεί οι αντικειμενικές συνθήκες για 

τη δυνατότητα επιλογής όχι μόνον ανά-

μεσα σε διαφορετικούς τρόπους παρα-

σκευής της τροφής, αλλά και ανάμεσα σε 

διαφορετικά είδη διατροφής. Το συμπέ-

ρασμα αυτό, βέβαια, προκύπτει και ενι-

σχύεται, ιδιαίτερα, από την ποικιλία των 

διατροφικών καταλοίπων, τους απαν-

θρακωμένους καρπούς, τα οστά οικόσι-

των και άγριων ζώων καθώς και από τα 

ευρήματα που σχετίζονται με τις αλιευτι-

κές δραστηριότητες του οικισμού. Υλικά 

που αποτελούν τα συγκεκριμένα αντικεί-

μενα μελέτης των προϊόντων της ανασκα-

φικής έρευνας.  

Τέλος πρέπει να γίνει αναφορά και σε 

μια ειδική ομάδα ευρημάτων που αποδίδο-

νται στην ιδεολογική συμπεριφορά των κα-

τοίκων. Και αυτή ακριβώς η συμπεριφορά 

αντανακλάται κατά την άποψη της επιστη-

μονικής ομάδας σε κατηγορίες ευρημάτων, 

όπως είναι τα κοσμήματα, τα ειδώλια, τα 

διακοσμητικά θέματα των αγγείων και κά-

ποιοι ιδιαίτεροι τύποι αγγείων η χρήση των 

οποίων δεν είναι κατανοητή καθώς και σε 

ένα μικρό σύνολο των ταφικών ευρημάτων 

στα οποία έγινε αναφορά παραπάνω και σε 

δύο ακόμα παιδικές ταφές17 που βρέθηκαν 

σε βάθος 80 περίπου εκατοστών και σε έναν 

αριθμό διάσπαρτων ανθρώπινων οστών που 

εντοπίστηκαν ανάμεσα στο υπόλοιπο οστε-

ολογικό υλικό του Δυτικού Τομέα. ΄Εως σή-

μερα έχει δημιουργηθεί μια πολύ σημαντική 

συλλογή τέτοιων κινητών ευρημάτων που 

είναι κατασκευασμένα από διαφορετικής 

προέλευσης υλικά και περιλαμβάνει, εκτός 

από τις κατηγορίες που ήδη αναφέρθηκαν, 

τέσσερα αντικείμενα παραγωγής ήχου (με-

λωδία;) από κόκκαλο και πηλό, τμήμα επε-

ξεργασμένου ξύλου στην επιφάνεια του 

οποίου έχουν χαραχθεί οριζόντια και κάθε-

τα σημεία που μερικά από αυτά θυμίζουν τα 

σήματα της Γραμμικής Α γραφής, καθώς και 

πήλινα και κοκάλινα αντικείμενα με παρό-

μοια χαράγματα (Εικ. 14). ΄Ολα εντάσσονται 

σε δραστηριότητες σχετικές με την «ιδεολο-

γική» ζωή των κατοίκων του οικισμού. Δη-

λαδή, τις δραστηριότητες εκείνες που δεν 

έχουν άμεση σχέση ούτε με την οργάνωση 

του χώρου, ούτε με την οικονομία.

17   Προκαταρκτική μελέτη για το συγκεκριμένο οστεολογικό υλικό πραγματοποιήθηκε από την Δρ. Ειρήνη Πε-

τρουτσά. 
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Θα πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι 

από την αρχή βασικό στοιχείο του στρα-

τηγικού στόχου της έρευνας, ήταν να μη 

μείνει η ανασκαφική διαδικασία και, προ-

παντός, τα συμπεράσματά της, τελικά ή 

όχι, ένα κλειστό ερευνητικό γεγονός. Θα 

έπρεπε, κι αυτό εντασσόταν οργανικά 

στο πλαίσιο της συλλογικής ερευνητικής 

προσπάθειας, να μετατραπεί η αρχαιολο-

γική πληροφορία σε συγκεκριμένο ιστο-

ρικό λόγο. Να μετατραπεί, με άλλα λόγια, 

μέσω της δημοσιοποίησης των ανασκαφι-

κών αποτελεσμάτων σε κοινωνικό αγα-

θό (Χουρμουζιάδης 1996, Χουρμουζιάδης, 

επιστ. επιμ., 2002). Δηλαδή το αρχαιολο-

γικό υλικό, όπως αυτό προκύπτει από την 

ανασκαφή, επεξεργασμένο συστηματικά 

και ενταγμένο μέσα στις επιμέρους λει-

τουργικές ενότητες (χώρος, οικονομία-

τεχνολογία, ιδεολογία) να αποκτήσει την 

ιστορική και, προπαντός, την κοινωνική 

του σημασία και να μετουσιωθεί σε πο-

λιτιστική πληροφορία. Ένα μέρος αυτού 

του στόχου έχει πραγματοποιηθεί με τη 

δημιουργία της μικρής Συλλογής εικόνων 

και ευρημάτων από την ανασκαφή που 

λειτουργεί από το 1995 στο πλαίσιο του 

εργαστηρίου της ανασκαφής (Εικ. 15), 

του Οικομουσείου (Εικ. 16), του Ανασκα-

φικού Πάρκου που τώρα οργανώνεται 

και με την κατάθεση της μουσειολογικής 

μελέτης για την ίδρυση και τη λειτουργία 

ενός εξειδικευμένου Κέντρου Έρευνας και 

Τεκμηρίωσης Προϊστορικού Λιμναίου Οι-

κισμού Δισπηλιού Καστοριάς. 
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This article is concerned with the history of 

research of Dispilio since the time of A. Keramo-

poulos (1938). The aims of current research are 

sited. Furthermore, speci|ic observations relative 

to the incorporation of archaeological |inds in the 

|ields of space economy-technology and ideology 

are developed. Special mention has been given to 

the stratigraphy of the settlement concerning the 

horizontal and vertical development of the site.

Summary
The prehistoric lakeside settlement of Dispilio, Kastoria: A first introduction
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