
ΝΕΟΛΙΘΙΚΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ

Ενα από τα πλέον διαχρονικά και προσ-
διοριστικά στοιχεία της φυσιογνωμίας της 
Καστοριάς είναι το υδάτινο στοιχείο της, 
η Λίμνη Ορεστίς (Εικ. 1), που ήταν άλλοτε 

πολύ πλούσια σε νόστιμα και αποδοτικά 
αλιεύματα. Σύμφωνα με τούρκικα κατάστι-
χα απογραφής του 15ου και 16ου αιώνα, με-
ταξύ των σπουδαιότερων επαγγελμάτων 

Εικ. 1.  Το ΝΑ τμήμα της Λίμνης Ορεστίδος. Σε πρώτο πλάνο η Εκκλησία της Αναλήψεως και ο χώρος 
των Ανασκαφών Δισπηλιού (φωτο: Αρχείο Ανασκαφών Δισπηλιού).
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που ασκούσανε οι κάτοικοι της Καστοριάς 
ήταν και αυτό του ψαρά. Επαγγελματίες ψα-
ράδες, όμως, υπήρχαν πολλοί στην περιοχή, 
Καστοριανοί, αλλά και κάτοικοι των γειτο-
νικών παραλίμνιων χωριών, μέχρι και πριν 
από τον πόλεμο. Αλλά και λίγο αργότερα, μέ-
χρι το 1950, περισσότερες από 20 «παρέες», 
μικροσυνεταιρισμοί από 3-4 άτομα από την 
Καστοριά και τα παραλίμνια χωριά, μαζί με 
τα καράβια και τα εργαλεία τους, ψάρευαν 
συνεταιρικά στη λίμνη, κυρίως με πελαΪσια 
(Ρούσκας 1997: 83-4). 

Το λιμναίο αυτό περιβάλλον, που συνεχί-
ζει να γοητεύει περίοικους και επισκέπτες, 
υποστήριξε για αιώνες, όπως είναι γνωστό 
από σημειώσεις περιηγητών και διηγήσεις 
παλιών Καστοριανών, μια σφριγηλή οικονο-
μική και κοινωνική δραστηριότητα. Αναρίθ-
μητες είναι οι νοσταλγικές σκηνές από τον 
παλμό της λίμνης σε διάφορες εποχές του 
χρόνου, μέρες της εβδομάδας και ώρες της 
ημέρας πριν και μετά τον πόλεμο. Κορυφαία 
στοιχεία του παλιού αυτού σκηνικού ήταν 
τα μοναδικά καστοριανά καράβια (Εικ. 2), 

που συνδέονταν στενά με τη ζωή της λίμνης 
και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις μεταφορές 
ανθρώπων, εμπορευμάτων, γεωργικών προ-
ϊόντων και πρώτων υλών (Τσολάκης 1992: 
16, Ρούσκας 1997: 97-114). Το ίδιο σημαντι-
κή ήταν η συμβολή τους και στην ανάπτυ-
ξη μιας ποικιλίας αλιευτικών τεχνικών, που 
χρησιμοποιούσαν επαγγελματίες και ερασι-
τέχνες ψαράδες (Εικ. 3), από τις οποίες μερι-
κές ήταν και θεαματικές (π.χ. ψάρεμα με τον 
πρόβλιακα) (Ρούσκας 1997: 89-94). 

Τo ρομαντικό σεργιάνι με κιθάρα, όπως 
και το παραδοσιακό ψάρεμα με τον πεζόβο-
λο, τη ζάγαζα και τις βόλτες (παραγάδια), 
που προσέδιδαν γραφικότητα στη Λίμνη 
της Καστοριάς μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, 
αποτελούν πλέον τρυφερές αναμνήσεις… 
Πρόσθετες μαρτυρίες μιας ποικίλης δραστη  
ριότητας στη λίμνη ακόμη και σε ένα μακρι-
νό παρελθόν αποτελούν τα αρχαιολογικά 
ευρήματα του προϊστορικού Δισπηλιού, που 
υποδηλώνουν την καθοριστική επίδραση 
του υγρού στοιχείου σε όλο το πλέγμα των 
κοινωνικών, ιδεολογικών και οικονομικών 

Εικ. 2. Ψάρεμα στη Λίμνη Ορεστίδα (φωτο: Αρχείο Zattas Publication).

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ
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πρακτικών και συμπεριφορών του παραλί-
μνιου αυτού χωριού κατά την 6η και 5η χιλι-
ετία. Η στενή σχέση λίμνης και νεολιθικής 
κοινωνίας αντανακλάται, για παράδειγμα, 
στην ιδιαιτερότητα των αρχιτεκτονικών 
κατασκευών των κατώτερων φάσεων της 
θέσης (τις συμβατικά αποκαλούμενες «λι-
μναία» και «αμφίβια»), των οποίων οι οικι-
στικές και άλλες δομές είναι πολύ πιθανό ότι 
αναπτύσσονταν σε ξύλινες εξέδρες (Χουρ-
μουζιάδη & Γιαγκούλης 2002, Σωφρονίδου 
2008). Η αλληλεπίδραση υγρού στοιχείου 
και νεολιθικού οικισμού αποτυπώνεται ανά-
γλυφα, επίσης, στην εντατική αξιοποίηση 
της ιχθυοπανίδας της λίμνης, η οποία φαίνε-
ται ότι υπήρξε σημαντική παράμετρος των 
στρατηγικών επιβίωσης της προϊστορικής 
εγκατάστασης στη διάρκεια της «λιμναίας» 
(ύστερη ΜΝ/πρώιμη ΝΝ) και της «αμφίβι-
ας» (ώριμη ΝΝ) φάσης της με τη χρήση δια-
φόρων αλιευτικών μεθόδων και εργαλείων 
(Θεοδωροπούλου, σε αυτό το τεύχος). 

Ανάμεσα σε εκατοντάδες αντικείμενα 
διαφορετικών κατηγοριών του υλικού πο-
λιτισμού, που έχουν αποκαλυφθεί από το 

1992 μέχρι σήμερα στις επιχώσεις του νεο-
λιθικού Δισπηλιού, αναγνωρίζεται και η πα-
ρουσία αλιευτικού εξοπλισμού (π.χ. βαρίδια 
διχτυών, βλ. Αλματζή 2002: 137-9). Μεταξύ 
άλλων κατηγοριών αλιευτικών εργαλείων, 
διακριτή στο αρχαιολογικό υλικό του Δισπη-
λιού -αριθμητικά και μορφολογικά- είναι 
η ομάδα των αγκιστριών με τη χαρακτηρι-
στική ανά τον κόσμο και τους αιώνες ανα-
τομία τους (Anell 1955: 86-144; von Brandt 
1984).

ΤΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ

Περισσότερα από 40 αγκίστρια, που στην 
πλειονότητά τους διασώζονται ολόκληρα ή 
σχεδόν ολόκληρα και επιπλέον για την κατα-
σκευή τους χρησιμοποιήθηκαν προετοιμα-
σμένα υπόβαθρα από κέρατο ελαφιού, απο-
τελούν ένα έντονα ομοιογενές τεχνοσύνολο 
του Δισπηλιού. Το μεγαλύτερο τμήμα αυτών 
των αγκιστριών βρέθηκε στον κατώτερο 
οικιστικό ορίζοντα της θέσης («λιμναία» 
φάση) και οι εκπρόσωποί του χαρακτηρίζο-
νται από υψηλού βαθμού κατασκευαστική 

Εικ. 3. Καστοριανό καράβι στη Λίμνη Ορεστίδα (φωτο: Γ. Βλάχου - http://www.geovphotos.gr).

ΝΕΟΛΙΘΙΚΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
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και μορφολογική ομοιότητα (Εικ. 4). 
Σε μεταγενέστερες οικιστικές περιόδους 

της θέσης («αμφίβια» και «χερσαία» φάση) 
είναι ευδιάκριτη στο διαθέσιμο υλικό η 
σημαντική μείωση του αριθμού των αγκι-
στριών. Η ελάττωση αυτή, πάντως, εάν είναι 
πράγματι αντιπροσωπευτική, δεν εναρμο-
νίζεται με την αντίθετα αυξημένη αλιευτική  
δραστηριότητα κατά την «αμφίβια» φάση, 
όπως αυτό συνάγεται από τη μελέτη χιλιά-
δων καταλοίπων νεολιθικών αλιευμάτων. 
Στη φάση αυτή, μάλιστα, όπως προκύπτει 
από τη συσχέτιση είδους, μεγέθους και τρό-
που ζωής των καταλοίπων της ιχθυοπανί-
δας, που έχουν ήδη μελετηθεί, φαίνεται ότι 
υπήρξε επέκταση των τόπων αλιείας στη Λί-
μνη και ενίσχυση των παραγω γικών αλιευ-
τικών μεθόδων (Θεοδωροπούλου, σε αυτό 
το τεύχος). Συνεπώς, η παρατηρούμενη μεί-
ωση του αριθμού των αγκιστριών στις νεό-
τερες επιχώσεις του Νεολιθικού Δισπηλιού 
θα πρέπει να συνδέεται με αλλαγές των αλι-

ευτικών τεχνικών και της διαχείρισης του 
ιχθυοδυναμικού του υδροβιότοπου, ή ακόμη 
και με άλλου είδους κοινωνικές-οικονομικές 
ή και ιδεολογικές διαφοροποιήσεις της νεο-
λιθικής κοινωνίας. 

Εκτός από την αναφερθείσα αριθμητι-
κή μείωση, στα αγκίστρια της «αμφίβιας» 
και της «χερσαίας» φάσης του Δισπηλιού 
αναγνωρίζεται μορφολογική απόκλιση από 
τα αντίστοιχα τέχνεργα της «λιμναίας» φά-
σης και επιπλέον η παρουσία μιας ποικιλίας 
μορφοτύπων. Συγκεκριμένα, παρατηρείται 
η χρήση -προπαντός στη «χερσαία» φάση- 
ενός σαφώς ραδινότερου τύπου αγκιστριών 
(Εικ. 5α), ενώ με μεμονωμένα τέχνεργα –επί 
του παρόντος τουλάχιστον– εκπροσωπού-
νται και δύο άλλοι μορφότυποι, που δεν 
προσιδιάζουν στην κατασκευαστική και 
μορφολογική παράδοση του  κυρίαρχου 
τύπου αγκιστριών της θέσης (Εικ. 5β). Τα 
δύο τελευταία αναφερθέντα και τεχνομορ-
φολογικά αποκλίνοντα τέχνεργα από το 

Εικ. 4. Αγκίστρια και ημίεργο αγκιστριού από την κατώτερη φάση («λιμναία») του Δισπηλιού (φωτο: 
Φώτης Υφαντίδης /Αρχείο Ανασκαφών Δισπηλιού).

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ
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Δισπηλιό είναι παρόμοια -μεταξύ άλλων- 
με νεολιθικά αγκίστρια από άλλες περιοχές 
των Κεντροδυτικών  Βαλκανίων (Bačkalov 
1979). Η παρουσία των εν λόγω διαφορετι-
κών αγκιστριών στο υπό συζήτηση ομοιογε-
νές αλιευτικό τεχνοσύνολο του Δισπηλιού 
μας επιτρέπει να διατυπώσουμε κάποιες 
πιθανές ερμηνευτικές εκδοχές. Θα μπορού-
σαν να θεωρηθούν προϊόντα των δικτύων 
ανταλλαγών και επικοινωνίας μεταξύ των 
νεολιθικών κοινωνιών των Κεντροδυτικών 
Βαλκανίων, των οποίων ενεργός πόλος ήταν 
και το Δισπηλιό. Ενδεχομένως, λοιπόν, να 
αποτέλεσαν «δώρο» ή «αντίδωρο» δεσμού 
συγγένειας, συνεργασίας ή φιλίας μεταξύ 
ατόμων ή οικογενειών του Δισπηλιού και 
άλλων οικισμών στην ευρύτερη γεωγραφι-
κή περιοχή βόρεια της Λίμνης της Καστοριάς 
και επομένως να υπήρξαν αντικείμενα ειδι-
κής κοινωνικής αξίας ή και μνήμης. 

Τα αγκίστρια από τις νεολιθικές επιχώ-
σεις του Δισπηλιού έχουν σχεδόν όλα το 
σχήμα ενός απλού U (Εικ. 5γ). Τα τρία δια-
κρινόμενα τμήματά τους παρουσιάζουν τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: α) το στέλεχός 
τους (shank) είναι επίμηκες και ευθύγραμμο 
και απολήγει συνήθως σε οξύληκτο άκρο, β) 
το καμπύλο τμήμα τους (bend), που συχνά 

διασώζει στοιχεία της διαδικασίας κατα-
σκευής του αγκιστριού, είναι (κατά πλάτος) 
ίσο, ή λίγο μικρότερο από το -σημαντικό για 
το αποτελεσματικό αγκίστρωμα και κράτη-
μα του ψαριού- άνοιγμα (gap) του τέχνερ-
γου μεταξύ στελέχους και ενεργού άκρου 
(Stratouli  1998: 150), και γ) το αιχμηρό 
ενεργό άκρο τους (point) δε φέρει ενίσχυση 
από πτερύγιο/-α (barb/-s), ενώ το μήκος 
του, το οποίο ποικίλλει, είναι συνήθως ίσο 
(ή μικρότερο) με το (ή από το) ήμισυ του μή-
κους του στελέχους. 

Τα μόνα επιπλέον παρατηρούμενα μορ-
φολειτουργικά στοιχεία στο υπό συζήτηση 
ομοιογενές τεχνοσύνολο είναι η παρουσία 
σε αρκετά αγκίστρια μικρού, μεσαίου ή με-
γάλου μεγέθους μιας πλευρικής εγκοπής στο 
μέσο ή στο κάτω τμήμα (προς την καμπύλη) 
του στελέχους. Ακόμη, σε λίγα αγκίστρια 
μεσαίου και μεγάλου μεγέθους παρατηρού-
νται δυο ή και τρεις πλευρικές εγκοπές (Εικ. 
5δ) καθώς και μια ή δυο εγκάρσιες εγκοπές 
στο μέσο και το άνω τμήμα του στελέχους. 
Οι εγκοπές στο μέσο και κυρίως στο άνω 
τμήμα του στελέχους των αγκιστριών εί-
ναι προφανές ότι υποβοηθούσαν το δέσιμο 
και τη συγκράτησή του με την πετονιά ή με 
άλλα στοιχεία του σύνθετου αλιευτικού ερ-

Εικ. 5α-ε.
α) Ραδινά αγκίστρια από την ανώτερη φάση («χερσαία») του Δισπηλιού (φωτo: Αρχείο Γ. Στρατούλη).
β) Αγκίστρι μεγάλου μεγέθους από τη «χερσαία» φάση του Δισπηλιού με δύο πλευρικές εγκοπές 
(φωτο: Αρχείο Ανασκαφών Δισπηλιού).
γ) Αγκίστρια μικρού και μεσαίου μεγέθους από τη «λιμναία» φάση του Δισπηλιού (φωτo: Αρχείο Γ. 
Στρατούλη).
δ) Αγκίστρια μεσαίου και μεγάλου μεγέθους με ή χωρίς πλευρικές εγκοπές από τη «λιμναία» φάση 
του Δισπηλιού (φωτo: Αρχείο Γ. Στρατούλη).
ε) Ημίεργα αγκίστρια από κέρατο της κατώτερης φάσης του Δισπηλιού (φωτo: Αρχείο Γ. Στρατούλη).

ΝΕΟΛΙΘΙΚΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
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γαλείου, στο οποίο το δολωμένο αγκίστρι 
αποτελούσε ενεργό άκρο (π.χ. καλάμι/ψα-
ρόβεργα, πολυάγκιστρο: για παραδο σιακά 
εργαλεία και τρόπους ψαρέματος στη Λίμνη 
της Καστοριάς βλ. Ρούσκας 1997: 87-95). Ας 
σημειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις εί-
ναι ευδιάκριτα στο άνω μισό του στελέχους 
αγκιστριών χωρίς εγκοπές τα ίχνη από την 
περίδεση στέρεου νήματος ή λεπτού σχοι-
νιού. Μια τέτοιου είδους άμεση σύνδεση του 
αγκιστριού με την πετονιά, δηλαδή χωρίς άλ-
λης μορφής υποστήριξη, όπως οι βοηθητικές 
εγκοπές, προϋποθέτει αξιόλογη εμπειρία και 
επιδεξιότητα κατασκευαστή και χρήστη. Και 
αυτή η βαθειά γνώση της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ αλιευμάτων και αλιευτικού εργαλεί-
ου είναι πρόδηλη τόσο στο γενικό σχήμα, όσο 
και στις αναλογίες των επιμέρους τμημάτων 
των αγκιστριών του Δισπηλιού, ακόμη και 
σε μορφολειτουργικές λεπτομέρειες, όπως 
το σκόπιμα οξύληκτο άκρο του στελέχους 
τους, που έχει σχέση τόσο με την ευέλικτη 
κίνηση του αγκιστριού στο νερό, όσο και με 
την ευαισθησία της πετονιάς στη μετάδοση 
του χαρακτηριστικού για τον ψαρά σήμα-
τος αγκίστρωσης του ψαριού («τσιμπάει!»). 
Οι εγκοπές που παρατηρούνται στο κάτω 
τμήμα του στελέχους των αγκιστριών του 
Δισπηλιού πρέπει να εξυπηρετούσαν τη συ-
γκράτηση του δολώματος (π.χ. σκουλήκι). 

Το μέγεθος του κυρίαρχου τύπου αγκι-
στριών του Δισπηλιού ποικίλλει, υποδεικνύ-
οντας ανάλογη ποικιλία μεγέθους αλιευμά-
των, δηλαδή βάρους μεταξύ 300-500 γραμ-
μαρίων και άνω των 1,5-2,0 κιλών. Εκπρο-
σωπούνται λίγα αγκίστρια μικρού μεγέθους 
με μήκος ‹2,ο εκ, ενώ σχεδόν ισόποση είναι η 
εκπροσώπηση τέχνεργων μεσαίου μεγέθους 
με μέση τιμή μήκους περί τα 2,5 εκ καθώς 
και μεγαλύτερα αγκίστρια με μήκος που κυ-
μαίνεται από 3,3 εκ μέχρι 4,6 εκ. 

Το συντριπτικά μεγαλύτερο τμήμα του 
υπό συζήτηση υλικού (περ. 70%) προέρχε-
ται από επιχώσεις του κατώτερου ορίζοντα 
της θέσης, που περιλαμβάνει επεισόδια από-
θεσης οικιστικών καταλοίπων της «λιμναί-
ας» φάσης. Ο υψηλός βαθμός συσχέτισης 

των αγκιστριών με τις παλαιότερες επιχώ-
σεις του Δισπηλιού συνάδει απόλυτα με 
την αφθονία στα ίδια στρώματα και άλλων 
κατηγοριών αρχαιολογικού υλικού. Μεταξύ 
αυτών συγκαταλέγονται και πλούσια κα-
τάλοιπα ιχθυοπανίδας. Από τη μελέτη τους 
συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι στη 
διάρκεια των κατώτερων οικιστικών φά-
σεων του νεολιθικού Δισπηλιού αλιεύονταν 
μεγάλες ποσότητες ψαριών της οικογένει-
ας των Κυπρινιδών, πρωτίστως γριβάδια 
πάνω από 3kg. Στα κατάλοιπα της ιχθυοπα-
νίδας εκπροσωπούνται, όμως, και αρκετά 
μικρότερα είδη Κυπρινιδών, όπως η λεστιά, 
η κοκκινοφτέρα, ο κουτσουράς, το γλήνι, η 
μουρμουρίτσα, το τυλινάρι, το μουστακάτο 
και ο γουρουνομύτης. Αναμφισβήτητα, πά-
ντως, όπως προκύπτει από τη μελέτη των 
καταλοίπων της ιχθυοπανίδας, οι νεολιθι-
κοί κάτοικοι του Δισπηλιού χρησιμοποιού-
σαν κατά κύριο λόγο παραγωγικές τεχνικές, 
π.χ. διάφορα είδη διχτυών, για την αλίευση 
αποδοτικών ψαριών, όπως το γριβάδι και ο 
γουλιανός (Theodoropoulou 2007, Θεοδω-
ροπούλου, σε αυτό το τεύχος). 

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΝ

Τα αγκίστρια του Δισπηλιού αποτελούν 
χωρίς καμία εξαίρεση προϊόντα ισχυρής με-
ταποίησης των πρώτων υλών που επελέγη-
σαν για την κατασκευή τους και ακολούθως 
εντατικής μορφοποίησης των υπό κατεργα-
σία υποβάθρων. Ειδικότερα, η κατασκευή 
του κυρίαρχου μορφότυπου αγκιστριών, 
όπως μπορούμε να την παρακολου  θήσου-
με από τα αναγνώσιμα ακόμη στοιχεία στο 
υλικό, ήταν τυποποιημένη. Στην ασφαλή 
αποκατάσταση των σταδίων κατασκευής 
αυτών των τέχνεργων συνέβαλε ουσιαστικά 
και η αναγνώριση στα κατάλοιπα του υλικού 
πολιτισμού της θέσης αρκετών  (περισσότε-
ρα από 10) ημίεργων καθώς και υπόβαθρων 
κατεργασίας (Εικ. 5ε). 

Τα αρχικά στάδια της εγχειρηματικής 
αλυσίδας για την κατασκευή των αγκιστριών 
-ιδίως της κατώτερης φάσης- του Δισπηλιού 
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περιλάμβαναν την εντατική μεταποίηση 
κεράτων κόκκινου ελαφιού. Με απόσπαση 
των κλάδων από το κεντρικό στέλεχος του 
ελαφοκέρατος μέσω διαφόρων τεχνικών 
και στη συνέχεια την εγκάρσια διαίρεση 
του στελέχους και επιπλέον τη διχοτόμηση 
και την εκ νέου διαίρεση τμημάτων του στε-
λέχους ή και κλάδων του ελαφοκέρατος με 
ελεγχόμενες τεχνικές (βλ. Στρατούλη 2002: 
163) γινόταν εφικτή η απόκτηση των κα-
τάλληλων υποβάθρων, τα οποία σε επόμενες 
φάσεις θα μορφοποιούνταν σε αγκίστρια. 
Ακολουθούσε η προετοιμασία των υποβά-
θρων, δηλαδή η κατεργασία τους με τεχνι-
κές απόξεσης και κυρίως διαγώνιας τριβής, 
ώστε να επιτευχθεί η εξομάλυνση των επι-
φανειών τους και ταυτόχρονα το επιθυμητό 
πάχος του τοιχώματός τους.

Στη συνέχεια, με διαδοχικές διανοί-
ξεις οπών με τρυπάνι (βλ. Εικ. 6α-δ κατά 
McGlinchey χ.χ.), γνωστή τεχνική ακόμη 
και από θέσεις της Αρχαιότερης Νεολιθικής 
των Βαλκανίων, όπως η Νέα Νικομήδεια 
(Stratouli 1998: 146; Moundrea-Agrafioti 
2003: 134), επι  τυγχανόταν η αφαίρεση του 
κεντρικού τμήματος του υποβάθρου. Κατό-
πιν, με προσεκτική διεύρυνση και διαμόρ-
φωση του αποσπασθέντος τμήματος μέσω 
τεχνικών απόξεσης και τριβής σχηματιζόταν 
το χαρακτηριστικό κενό και καμπύλο εσω-
τερικό τμήμα του αγκιστριού μορφής U. Με 
παρόμοιο τρόπο, δηλαδή με τη δημιουργία 

Εικ. 6α-δ. Κατασκευαστικά στάδια για την 
πλήρη διαμόρφωση ενός προετοιμασμένου 

υπόβαθρου κατεργασίας από κέρατο σε 
αγκίστρι. Κατά McGlinchey χ.χ. [http://www. 

primitiveways.com/fishing_ hook.html].  
α) Χρήση χειροκίνητου τρυπανιού με αιχμηρό 

ενεργό άκρο από πυριτόλιθο για τη διάνοιξη 
σειράς οπών στο προετοιμα  σμένο υπόβαθρο 

από κέρατο, στο οποίο έχει σχεδιαστεί το υπό 
κατασκευή αγκίστρι.

β) Ολοκληρωμένη διάνοιξη οπών.
γ) Απόσπαση κεντρικών τμημάτων για τη δια-

μόρφωση ενός σχήματος U.
δ) Αποξέοντας το υπόβαθρο κατεργασίας με 

πυριτολιθικό εργαλείο γίνεται δυνατή η τελική 
διαμόρφωση του αγκιστριού.
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μιας πλευρικής εγκοπής στο ημιτελές υπό-
βαθρο, η οποία στη συνέχεια διευρυνόταν 
με απόξεση, γινόταν εφικτή η διαμόρφωση 
της εξωτερικής περιφέρειας του αγκιστριού. 
Η τελική μορφή του τέχνεργου, στην οποία 
συμμετείχαν οι τεχνικές της απόξεσης και 
της τριβής, απαιτούσε ακόμη τη διαμόρφω-
ση τόσο του οξύληκτου άκρου του στελέχους 
του αγκιστριού, όσο και του αιχμηρού ενερ-
γού άκρου του, από το οποίο εξαρτιόταν η 
ικανότητα διείσδυσης του εργαλείου στο 
αλίευμα. Τέλος, εάν κρινόταν απαραίτητο, 
στο στέλεχος του αγκιστριού διαμορφώνο-
νταν εγκοπές  για την ενίσχυση της συγκρά-
τησης της πετονιάς ή/και του δολώματος.  

Η παρουσία στις επιχώσεις του Δισπη-
λιού μερικών υπόβαθρων κατεργασίας/ημί-
εργων αγκιστριών σε διαφορετικά -πρώιμα 
και όψιμα- στάδια της εγχειρηματικής αλυ-
σίδας κατασκευής των υπό μελέτη τέχνερ-
γων μας επιτρέπουν μερικά ακόμη σχόλια. 
Πρώτα απ’ όλα η ύπαρξη αυτών των τέχνερ-
γων (σε συνδυασμό με δεδομένα από άλλες 
κατηγορίες οστέινων και κυρίως κεράτινων 
εργαλείων της θέσης) συνιστά αδιαμφισβή-
τητη μαρτυρία για την υλοποίηση όλων των 
σταδίων κατασκευής/παραγωγής του βασι-
κού τύπου αγκιστριών –κατά πρώτο λόγο 
της κατώτερης φάσης– εντός του δομημέ-
νου χώρου του οικισμού. 

Μεταξύ των υπό συζήτηση τέχνεργων, 
3-4 είναι πραγματικά ημιτελή και όχι ατυχή 
προϊόντα κατεργασίας (Εικ. 5ε). Τα τέχνεργα 
αυτά πρέπει σκόπιμα να είχαν παραμείνει σε 
ημιτελικό στάδιο διαμόρφωσης του καμπύ-
λου και κενού τμήματός τους καθώς και των 
περάτων τους. Ισως να ήταν αποθηκευμένα 
στην εργαλειοθήκη του κατασκευαστή/χρή-
στη τους ως πρότυπα/υποδείγματα για την 
τυποποιημένη κατασκευή άλλων, ή να προ-
ορίζονταν για την κάλυψη έκτακτων ανα-
γκών. Στην τελευταία περίπτωση, η τελική 
μορφοποίησή τους, από την οποία εξαρτά-
ται σε μεγάλο βαθμό το ‘αγκίστρωμα’ και το 
‘κράτημα’ του ψαριού, θα προσαρμοζόταν 
στο είδος και το μέγεθος του αλιεύματος κα-

θώς και στην τεχνική αλίευσης, στην οποία 
θα χρησιμοποιούνταν. Σε κάθε περίπτωση, 
πάντως, τα ημιτελή αυτά αγκίστρια αποτε-
λούν πρόσθετη μαρτυρία για οργανωμένη 
ενασχό  ληση της νεολιθικής κοινωνίας του 
Δισπηλιού (ατόμων ή και ομάδων κυρίως 
της «λιμναίας» φάσης) και με τεχνικές του 
ψαρέματος με αγκίστρια. 

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ

Η αλιεία με αγκίστρια αποτελεί μια από 
τις παλαιότερες μεθόδους για την αξιοποί-
ηση της θαλάσσιας, λιμναίας και ποτάμιας 
ιχθυοπανίδας (von Brandt 1984). Σε εθνο-
γραφικές μελέτες καταγράφεται μια σειρά 
από πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται ανά 
τον κόσμο για την κατασκευή αγκιστριών, 
όπως οστά, όστρεα, καβούκι χελώνας και 
ξύλο, αλλά και μια πολυπληθής ποικιλία μορ-
φότυπων αγκιστριών (Anell 1955: 86-144). 

Ο αριθμός αγκιστριών που έχουν έρ-
θει στο φως σε ανασκαφές παράκτιων και 
παραποτάμιων προ-νεολιθικών και νεολι-
θικών θέσεων του ελληνικού χώρου παρα-
μένει εξαιρετικά ισχνός (σύγκρ. Stratouli 
1998: 151-8). Δύο είναι μέχρι στιγμής τα 
πλέον πολυάριθμα σύνολα αγκιστριών από 
τον Αιγαιακό χώρο, τα οποία συμβαίνει να 
ομοιάζουν μορφολογικά. Το ένα, που αριθ-
μεί 28 οστέινα αγκίστρια καθώς και εννέα 
ημίεργα (σε πρώιμα και  όψιμα στάδια κα-
τασκευής), προέρχεται από τις μεσολιθικές 
επιχώσεις των πρόσφατων ανασκαφών στο 
Σπήλαιο Κύκλωπα στα Γιούρα των Β. Σπο-
ράδων (Moundrea-Agrafioti 2003). Το άλλο 
πολυπληθές σύνολο είναι αυτό που συζη-
τείται στην παρούσα εργασία και αποτελεί-
ται από 40 και πλέον αγκίστρια καθώς και 
περισσότερα από 10 ημίεργα με πρώτη ύλη 
κατασκευής τους κατά πρώτο λόγο τμήματα 
κέρατος ελαφιού, που αποκαλύφθηκαν στις 
επιχώσεις του νεολιθικού οικισμού στο Δι-
σπηλιό Καστοριάς (Εικ. 7). Δύο ακόμη ολιγά-
ριθμα σύνολα αγκιστριών από τον ελληνικό 
χώρο, και μάλιστα διαφορετικής μορφολογί-
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Εικ. 7. Αγκίστρια μαζί με άλλα τέχνεργα και ζωικά κατάλοιπα από το Δισπηλιό (φωτο: Αρχείο Ανα-
σκαφών Δισπηλιού).

ας από τα προαναφερθέντα, χρήζουν μνείας: 
αυτό από τον οικισμό της Αρχαιότερης Νε-
ολιθικής στη Νέα Νικομήδεια Ημαθίας, και 
ένα άλλο από τις νεολιθικές επιχώσεις στο 
Φράγχθι Αργολίδας (Stratouli 1998: 146-8, 
152-4).

H αλιεία με αγκίστρια γνωρίζει αρκε-
τές τεχνικές (Ρούσκας 1997: 91, 94-5; von 
Brandt 1984), οι οποίες -σύμφωνα με γρα-
πτές πηγές- χρησιμοποιούνταν και στην 
αρχαιότητα (Gallant 1985: 14-6). Οι τεχνι-
κές αυτές διαφορο  ποιούνται σημαντικά ως 
προς τη συμμετοχή του ψαρά, επαγγελματία 
ή ερασιτέχνη, στην αλιευτική διαδικασία. Και 
η συμμετοχή του ψαρά μπορεί να είναι ενερ-
γητική, όταν ο ίδιος κρατά την πετονιά ή τη 
βέργα, με την οποία συνδέεται το αγκίστρι. 
Αντίθετα, είναι παθητική στην περίπτωση 
της τεχνικής ψαρέματος με πολυάγκιστρα ή 
παραγάδια, όπου τα αγκίστρια δένονται σε 
ισόποσες αποστάσεις σε σκοινί μερικών ή 
πολλών εκατοντάδων μέτρων, το οποίο βυ-

θίζεται ή απλώνεται στο νερό με βαρίδια και 
πλωτήρες σήμανσης και ανασύρεται μετά 
από αρκετές ώρες. 

Αν και οι παραπάνω τεχνικές ποικίλλουν 
σημαντικά ως προς τον χρόνο εργασίας, που 
απαιτείται κάθε φορά να διαθέσει ο ψαράς 
στην αλιευτική διαδικασία, αλλά και στην 
προετοιμασία του αλιευτικού εξοπλισμού, 
η ημερήσια σοδειά αλιευμάτων της εν λόγω 
αλιευτικής μεθόδου είναι γενικά πολύ χαμη-
λή. Γι΄ αυτό και η αλιεία με αγκίστρια, συγκρι-
νόμενη μάλιστα με άλλες πολύ αποδοτικές 
αλιευτικές τεχνικές (π.χ. αλιεία με δίχτυα), 
θεωρείται μέθοδος εξαιρετικά χαμηλής πα-
ραγωγικότητας, η οποία μπορεί να διαδρα-
μα  τίσει μόνο δευτερεύοντα οικονομικό και 
ως εκ τούτου συμπληρω  ματικό διατροφικό 
ρόλο (Gallant 1985; Stratouli 1996, 1998).

Με βάση τα προαναφερθέντα για τη χα-
μηλή παραγωγικότητα της αλιείας με αγκί-
στρια, και επιπλέον γνωρίζοντας από τη 
μελέτη των καταλοίπων της ιχθυοπανίδας 
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του Δισπηλιού ότι οι νεολιθικοί αγρότες-
ψαράδες χρησιμοποιούσαν ποικιλία απο-
δοτικών αλιευτικών τεχνικών, νομίζω ότι 
μπορούμε να αναζητήσουμε τη συμβολή της 
εν λόγω αλιευτικής μεθόδου κυρίως σε κοι-
νωνικά και όχι (μόνο) οικονομικά πεδία της 
νεολιθικής κοινωνίας. 

Η υπό συζήτηση αλιευτική τεχνική δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι μπορούσε να χρησι-
μοποιείται σε διάφορες εποχές του έτους και 
επομένως να συνέβαλε ακόμη και το χειμώ-
να στον εμπλουτισμό της διατροφής των Νε-
ολιθικών με φρέσκα, νόστιμα, αλλά και ιδι-
αίτερα υγιεινά εδέσματα λόγω της υψηλής 
περιεκτικότητας πολλών από τα είδη των 
ψαριών της λίμνης όχι μόνο σε ζωικές πρω-
τεΪνες, αλλά και σε εκτιμώμενα ω-λιπαρά. 
Τέτοιου είδους λιχουδιές, πάντως, θα πρέπει 
να ήταν περιζήτητες και σε γεύματα ιδιαίτε-
ρων κοινωνικών εκδηλώσεων, ή ακόμη και 
να αποτελούσαν μια μορφή «κοινωνικής 
αποθήκευσης» για την κοινότητα, τμήματά 
της ή επιμέρους νοικοκυριά. 

Δεν πρέπει, ίσως, να διαφύγει της προ-
σοχής μας και η πιθανότητα ότι η συγκε-
κριμένη χρονοβόρα τεχνική αλιείας, που 
για την αποτελεσματική έκβασή της απαι-
τείται εκτός των άλλων και η επιδεξιότητα 
του κυνηγού-ψαρά, αποτελούσε για τη νε-
ολιθική κοινωνία δραστηριότητα υψηλού 
κοινωνικού γοήτρου (βλ. και πρόσφατες 

μαρτυρίες για ψάρεμα των Καστοριανών 
στην ακρολιμνιά με καλάμι, οι οποίοι «… 
πιάνοντας τσουκάνια [τσουκάνι ή τσιουκά-
νι: ψάρι της οικογένειας των Κυπρινιδών], 
τα περνούν στο λητάρι (σχοινί ή βέργα με 
κόμπο στην άκρη) και με περίσσιο καμάρι 
τα φέρνουν στο σπίτι τους»: Ρούσκας 1997: 
137, σημ. 19). Ισως, πάλι, η υπό συζήτηση  
αλιευτική μέθοδος, επειδή είναι απαιτητι-
κή σε ατομικές δεξιότητες, να έπαιζε σημα-
ντικό ρόλο –μεταξύ άλλων– σε εθιμικούς 
κανόνες και της νεολιθικής κοινωνίας του 
Δισπηλιού (κυρίως της «λιμναίας» φάσης), 
που συνδέονταν με κάποιο παραδοσιακό 
τυπικό ‘τελετών μετάβασης’, π.χ. αγοριών 
από την εφηβεία στην ενηλικίωση. Τελε-
τουργικές διαδικασίες σχετικές με ‘τελε-
τές ενηλικίωσης’, που περιλαμβάνουν αλι-
ευτικές και κυνηγετικές δραστηριότητες 
για να διαγνωστούν οι ικανότητες και η 
ετοιμότητα μετάβασης ατόμων της ηλικι-
ακής ομάδας των εφήβων στην κοινωνική 
κατηγορία των ενηλίκων, είναι γνωστές 
από ανθρωπολογικές μελέτες για πολλές 
παραδοσιακές κοινωνίες σε διάφορες γε-
ωγραφικές περιοχές του πλανήτη, όπως 
οι Ainu της νήσου Hokkaido της Ιαπωνίας, 
οι Bontok Igorot της νήσου Luzon των Β. 
Φιλιππίνων, ή οι Maasai της ανατολικής 
αφρικανικής στέππας στη Ν. Κένυα και τη 
Β. Τανζανία… 
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Summary
Neolithic fish hooks from Dispilio, Kastoria, NW Greece

Georgia Stratouli

The Neolithic lakeside settlement of Dispilio 
offers a unique opportunity in Greek prehistory 
to have a clear insight into the �ishing activities 
of a Neolithic community living by the lake. The 
important quantities of �ishbones recovered 
from the excavation are the object of a thorough 
archaeoichtyological study, comprising species 
identi�ication, ecological and quantitative recon-
struction through the phases of the settlement, 
as well as questions regarding �ishing tackle and 
methods, quantities and sizes of �ish, methods of 
preparation and cooking, secondary uses.

Fish stocks from the lake must have been a 
staple food throughout the use of the site, espe-
cially during the middle phase of occupation. Fish-
ermen used to �ish in the neighbouring shallow 
silty waters of the lake, using various methods, 
namely nets, hook and line, harpoons and �ish-
traps, for which the archaeological record from 
Dispilio provides evidence, such as netweights, 

stone hooks and silex points. Important catches 
of carp and cat�ish, as well as a range of other Cy-
prinids, would arrive at the village on a regular 
basis, mainly from spring to autumn, sometimes 
also during winter. Fish would undergo a prelimi-
nary preparation in order to remove scales and 
guts, then they were either distributed, in pieces 
or as a whole, for direct consumption, or were 
dried and/or smoked and were destined for later 
consumption during harsh times. The pots and 
other cooking vessels found at Dispilio perfectly 
�it the cooking, boiling or roasting, of �ish.

The study of �ishbones reveals the omnipres-
ence of the lake and its �ish resources in the every-
day life of the inhabitants of Dispilio, which would 
have ranged from the sole supply of an important 
staple food to the modi�ication of robust bones to 
tools, the exploitation of their skin as well as the 
confection of personal ornaments made from �ish-
bone or inspired from �ish shape.
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