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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα προϊστορικά εργαλεία από λίθο είχαν 

προκαλέσει το «θαυμασμό» και την «απο-

ρία» σε περιηγητές και αρχαιοδίφες ήδη από 

τον 15ο αιώνα (Brezillon 1971: 37). Την ίδια 

εποχή ξεκίνησε η συλλογή τους και οι πρώ-

τες απόπειρες για την ερμηνεία τους. Αρχι-

κά, τους αποδιδόταν θεϊκή προέλευση και 

η δημιουργία τους συνδεόταν με τη δράση 

των κεραυνών (Bordaz 1970: 1). Χρειάστη-

κε να περάσουν τέσσερεις αιώνες για να εμ-

φανιστούν οι πρώτες επιστημονικές μελέτες 

και οι απόπειρες για συστηματική κατάταξη 

του συγκεκριμένου υλικού, ταυτόχρονα με 

τις πρώτες κριτικές για τα μεθοδολογικά ερ-

γαλεία που χρησιμοποιούσε η έρευνα εκείνη 

την περίοδο (Brezillon 1971: 22). 

Η κυρίαρχη τάση στη μελέτη του συγκε-

κριμένου υλικού μέχρι και τα μέσα περίπου 

του προηγούμενου αιώνα ήταν η τυπολογική 

του κατάταξη στη βάση μορφολογικών κρι-

τηρίων και υποθετικών λειτουργιών που του 

αποδιδόταν (Hayden & Kamminga 1979: 3). 

Οι εργασίες του F. Bordes (1950; 1979) απο-

τελούν σταθμό σε αυτόν τον τομέα. Μελέτησε 

και κατέταξε συστηματικά έναν μεγάλο όγκο 

λιθοτεχνικού υλικού χρησιμοποιώντας, πέρα 

από τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπά-

νω, και την εμπειρία του από την πειραματική 

λάξευση. Την ίδια εμπειρία αξιοποίησαν στο 

επιστημονικό τους έργο ο D. Crabtree (1968) 

και λίγο αργότερα και ο J. Tixier (1963). Με 

αυτόν τον τρόπο στις τυπολογίες που καταρ-

τίζονταν από τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά 

ενσωματώνονταν και τεχνολογικά κριτήρια. 

Η παραπάνω περίοδος δεν παρουσίασε 

σημαντικές καινοτομίες στο ερμηνευτικό επί-

πεδο. Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρού-

νταν από περιοχή σε περιοχή στην τυπολογία 

αποδίδονταν σε πολιτισμικές διαφορές. Σχη-

ματίστηκαν, έτσι, ερμηνευτικά μοντέλα για 

την ύπαρξη διαφορετικών πολιτισμικών πα-

ραδόσεων, για την εξέλιξη στο χρόνο των λι-

θοτεχνιών τους και για τις μεταξύ αυτών των 

πολιτισμών αλληλεπιδράσεις και επαφές. Ση-

* Αρχαιολόγος, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, e-mail: tso?li81@yahoo.gr



28
ΣΟΦΙΑ ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ

μαντική εξαίρεση στο παραπάνω ερευνητικό 

τοπίο αποτέλεσε η προσέγγιση του Semenov 

(1964) που επιχείρησε να αναλύσει τα ίχνη 

χρήσης των ενεργών άκρων των εργαλείων 

ώστε να αποκαλύψει τις δραστηριότητες 

στις οποίες είχαν χρησιμοποιηθεί από τους 

προϊστορικούς ανθρώπους. Η εργασία του 

αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την προσέγ-

γιση των λιθοτεχνιών.

Ωστόσο, τα μοντέλα της πολιτισμικής δι-

αφοροποίησης άρχισαν να αμφισβητούνται 

έντονα από τη δεκαετία του ’60 οπότε και εμ-

φανίστηκε στο προσκήνιο της αρχαιολογικής 

σκέψης η «Νέα» ή «Διαδικαστική» αρχαιολο-

γία. Την αφετηρία για την ανάπτυξη νέων ερ-

μηνευτικών προσεγγίσεων, που ξεκινούσαν 

από ένα διαφορετικό θεωρητικό υπόβαθρο, 

αποτέλεσε ένα άρθρο των L. Binford και S. 

Binford (1966) για τις μουστέριες λιθοτε-

χνίες. Σε αυτό, οι συγκεκριμένοι ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι στο επίκεντρο της αρχαιο-

λογικής μελέτης θα πρέπει να τεθούν οι προϊ-

στορικοί άνθρωποι, η δράση και η κοινωνική 

οργάνωσή τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 

παρουσίασαν τη μεθοδολογία τους για το 

διαχωρισμό λιθοτεχνιών (ό.π.: 240-3, 292), 

τις προτάσεις τους για τις λειτουργίες αυτών 

των εργαλειακών συνόλων καθώς και για τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες που αντικατο-

πτρίζονται σε αυτές (ό.π.: 289-94).

Η συμβολή των αποκρουσμάτων1 λαξευ-

μένου λίθου για την κατανόηση της δράσης, 

της συμπεριφοράς, της ιδεολογίας και της 

κοινωνικής οργάνωσης των προϊστορικών 

ανθρώπων είχε βέβαια αναγνωριστεί στην 

επιστημονική σκέψη και πριν τη δεκαετία 

του ’60 (Karlin et al. 1991: 102). Παρόλα 

αυτά, η μελέτη προς την κατεύθυνση αυτή 

δεν πραγματοποιήθηκε, παρά μόνο σε ελά-

χιστες περιπτώσεις στο παρελθόν και σε 

σχετικά πρόσφατες επιστημονικές εργασί-

ες. Σήμερα, πλέον, υπάρχει πλούσια βιβλιο-

γραφία στον συγκεκριμένο τομέα, χάρη και 

στην επιστημονική παραγωγή της «μεταδι-

αδικαστικής» αρχαιολογικής σχολής, που 

τείνει να αντιμετωπίζει την τεχνολογική 

συμπεριφορά των προϊστορικών ανθρώ-

πων ως μία έκφραση της κοινωνικής τους 

συμπεριφοράς (Hodder 1990: 155; Karlin et 
al. 1991: 116; Lemonnier 2004: 11). Με αφε-

τηρία την τεχνολογική προσέγγιση και την 

ανασύσταση των σταδίων της κατασκευής, 

χρήσης και απόρριψης των εργαλείων ανα-

ζητούνται από τους ερευνητές οι προθέ-

σεις των προϊστορικών λιθοξόων (Pelegrin 

2005), οι στρατηγικές που χρησιμοποιού-

σαν για να διαχειριστούν τις πρώτες ύλες, 

την παραγωγή και την κατανάλωση των 

αποκρουσμάτων που κατασκεύαζαν (Perlès 

1992) καθώς και τα κριτήρια με βάση τα 

οποία θα μπορούσαν να αναγνωριστούν οι 

ξεχωριστοί λιθοξόοι που δρούσαν στα πλαί-

σια ενός οικισμού (π.χ. Ploux 1983).

Οι σύγχρονες έρευνες των λιθοτεχνιών 

λαξευμένου λίθου, ωστόσο, δεν προσεγγίζουν 

το υλικό μόνο από τεχνολογική σκοπιά. Εθνο-

αρχαιολογικές παρατηρήσεις, πει ρα ματικές 

μέθοδοι και μελέτες των μικροϊχνών χρήσης 

αποτελούν επίσης τομείς με πλούσια ερευ-

νητική παραγωγή. Για την πραγματοποίηση, 

ωστόσο, της παρούσας μελέτης χρησιμοποι-

ήθηκαν οι κατευθύνσεις και η ορολογία των 

M.-L Inizan, M. Reduron-Ballinger, H. Roche 

και J. Tixier όπως έχουν αποκρυσταλλωθεί 

στο εγχειρίδιο αναφοράς για την τεχνολογι-

κή προσέγγιση Technology and Terminology 
of Knapped Stone (Inizan et al. 1999). 

Πριν τελειώσει αυτή η εισαγωγή, να ση-

μειωθεί ότι αφορμή για τα ερωτήματα που 

γεννά η μελέτη των λιθοτεχνιών μπορεί να 

σταθούν τόσο τα προσωπικά ενδιαφέροντα 

του κάθε ερευνητή όσο και οι θεωρητικές 

προσεγγίσεις στην επιστήμη της αρχαιολο-

γίας. Το επίκεντρο σε κάθε περίπτωση είναι 

οι προϊστορικοί άνθρωποι. Η αναζήτηση του 

τρόπου δράσης και οργάνωσής τους αποτε-

λεί το σημείο εκκίνησης. Από αυτό το σημείο 

μέχρι την ανάπτυξη ενός προβληματισμού, 

1 Με τους όρους «απόκρουσμα» και «αποκρούσματα» αποδίδεται στην ελληνική βιβλιογραφία το σύνολο των 

φολίδων, λεπίδων, μικρολεπίδων και απορριμμάτων που παράγονται στη διάρκεια της κατεργασίας του λίθου.
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μιας μεθοδολογίας και μιας ερμηνείας συνυ-

πολογίζονται και επιδρούν μια σειρά παρά-

μετροι. Η τεχνολογική προσέγγιση μπορεί 

να αποτελέσει τη βάση για μια συνολική 

θεώρηση και το εργαλείο για την απάντηση 

επιμέρους ερωτημάτων.

Η ΘΕΣΗ 

Το Δισπηλιό αποτελεί τον μοναδικό λι-

μναίο προϊστορικό οικισμό στον ελλαδικό 

χώρο, ο οποίος ανασκάπτεται συστηματι-

κά και σε τόσο μεγάλη έκταση (μέχρι και 

το 2008 έχουν ανασκαφεί 5250 μ2) (Σω-

φρονίδου 2008: 14) και συνεπώς μπορεί να 

προσφέρει σημαντικά στοιχεία τόσο για την 

χωροοργάνωση όσο και για τη σχέση των 

προϊστορικών κατοίκων του με το λιμναίο 

οικοσύστημα (Χουρμουζιάδης 2002: 15). Η 

ανασκαφή εκτείνεται σε τρεις κύριους το-

μείς, ενώ έχει αποκαλυφθεί και το μεγαλύ-

τερο τμήμα ενός λίθινου περιβόλου περιμε-

τρικά του χώρου (Εικ. 1). Ο ανατολικός είναι 

ο πρώτος τομέας που ανασκάφηκε και στον 

οποίο συνολικά έχουν αναγνωριστεί τρεις 

φάσεις, η Α, η Β και η Γ και μία τέταρτη αρ-

χαιότερη που δεν έχει προς το παρόν διερευ-

νηθεί σε έκταση (Χουρμουζιάδη & Γιαγκού-

λης 2002: 60). Η κεραμεική από αυτό το κα-

τώτερο στρώμα οδηγούν στη χρονολόγησή 

του στο τέλος της Αρχαιότερης Νεολιθικής 

περιόδου. Η Φάση Γ τοποθετείται στη Μέση 

Νεολιθική περίοδο ή και στο τέλος της Αρ-

χαιότερης, ενώ οι υπόλοιπες δύο φάσεις του 

καλύπτουν τη Νεώτερη Νεολιθική Ι. Τα στοι-

χεία από τις ραδιοχρονολογήσεις δεν συμ-

φωνούν απόλυτα με το παραπάνω σχήμα 

καθώς τοποθετούν την αρχαιότερη Φάση Γ 

στις αρχές της Νεώτερης Νεολιθικής περιό-

δου (Φακορέλλης & Μανιάτης 2002: 291-3) 

ή στα τέλη της Μέσης. Ωστόσο, τα δείγματα 

που στάλθηκαν για ραδιοχρονολόγηση ήταν 

μόνο δύο και δεν κάλυπταν όλες τις φάσεις 

του οικισμού.

Εικ. 1: Τοπογραφικό της ανασκαφής
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Στον Δυτικό Τομέα και σε μεγάλη έκταση 

έχει ανασκαφεί η Φάση Α του οικισμού. Κά-

ποιες από τις τομές αυτού του τομέα έχουν 

ανασκαφεί σε βάθη αντίστοιχα με αυτά του 

Ανατολικού. Ωστόσο, το χαρακτηριστικό 

στοιχείο του Δυτικού Τομέα είναι η αποκά-

λυψη, στο κέντρο του περίπου, μιας περιο-

χής με περισσότερους από πέντε φούρνους 

και η έντονη παρουσία οικιστικών καταλοί-

πων που ανήκουν στη Φάση Α. Τέλος, σε εξέ-

λιξη βρίσκεται και η ανασκαφή του Νότιου 

Τομέα για τον οποίο τα στοιχεία προέρχο-

νται κυρίως από κάποιες προκαταρκτικές 

παρατηρήσεις της κεραμεικής, οδηγούν στη 

χρονολόγησή του σε νεότερες της Νεώτερης 

Νεολιθικής περιόδου αλλά αρχαιότερες της 

Μέσης Εποχής του Χαλκού (Σταυριδόπου-

λος υ. έκ.; Σωφρονίδου 2008: 16-7).

Για τη λιθοτεχνία του Δισπηλιού έχει ήδη 

πραγματοποιηθεί μία μελέτη από τη Χ. Τσα-

γκούλη (2002). Σε αυτήν συμπεριλαμβάνο-

νται τα αποκρούσματα που αποκαλύφθη-

καν στον οικισμό μέχρι το 1998 (ό.π.: 149). 

Τη συγκεκριμένη ερευνήτρια απασχόλησαν 

οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στον 

οικισμό, η σημαντική παρουσία εργαλείων 

κοπής φυτικών ειδών (γνωστά ως δρεπά-

νια) και οι δραστηριότητες των κατοίκων 

του Δισπηλιού που αντικατοπτρίζονται στα 

εργαλεία τους (ο.π.: 148-54). Επομένως, το 

παρόν άρθρο δεν αποτελεί την πρώτη από-

πειρα προσέγγισης του συγκεκριμένου υλι-

κού αλλά επιδιώκεται σε αυτό να παρουσια-

στεί μια διαφορετική προσέγγιση.

ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

Η επιλογή του προς μελέτη δείγματος 

απασχόλησε τόσο τους ανασκαφείς της θέ-

σης όσο και εμένα την ίδια. Εξαιτίας του πολύ 

μεγάλου όγκου του υλικού που προέρχεται 

από την ανασκαφή του οικισμού (περίπου 

10.000 προϊόντα μέχρι το 2008), αποφασί-

σαμε αρχικά να μελετηθεί το υλικό από μία 

φάση του οικισμού στην οποία θα σώζονταν 

και στοιχεία για την οργάνωση του χώρου. 

Ετσι, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη 

Φάση Α του Δυτικού Τομέα της ανασκαφής 

και ειδικότερα στην περιοχή όπου έχουν απο-

καλυφθεί οι φούρνοι. Ωστόσο, η μελέτη για 

τον διαχωρισμό των φάσεων του συγκεκρι-

μένου τομέα και για τη συσχέτισή τους με αυ-

τές του Ανατολικού δεν είχε ολοκληρωθεί τη 

χρονική στιγμή που έπρεπε να επιλέξουμε το 

δείγμα. Επίσης, το δείγμα της Φάσης Α, από 

την περιοχή με τους φούρνους και τα οικιστι-

κά κατάλοιπα, ήταν περιορισμένο και δεν θα 

ήταν αντιπροσωπευτικό για τη λιθοτεχνία 

της θέσης. Για τους λόγους αυτούς αποφασί-

σαμε τελικά να μελετηθεί η λιθοτεχνία μίας 

από τις τομές του Ανατολικού Τομέα, στην 

οποία έχουν αποκαλυφθεί όλες οι μέχρι σή-

μερα ανασκαμμένες φάσεις του οικισμού.

Με αυτόν τον τρόπο, επιλέχθηκαν τα 

αποκρούσματα λαξευμένου λίθου που έφερε 

στο φως η ανασκαφή στην τομή 4β. Η τομή 

αυτή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του 

Ανατολικού Τομέα (Εικ. 1) και έχει σκαφτεί 

μέχρι το βάθος των 2,10 μ περίπου. Το βάθος 

αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα στα οποία 

είχε προχωρήσει η ανασκαφή πριν κατακλυ-

στεί από τα νερά της λίμνης. Τα κριτήρια για 

την επιλογή των αποκρουσμάτων αυτής της 

τομής αποτέλεσαν τόσο η ποσότητα όσο και 

η σύνθεση του συγκεκριμένου υλικού που 

αποκαλύφθηκε σε αυτή. Πρόκειται για μια 

τομή που διαθέτει έναν μέσο αριθμό απο-

κρουσμάτων σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 

του Ανατολικού Τομέα. Επίσης, μετά από 

μακροσκοπικές παρατηρήσεις που πραγμα-

τοποιήθηκαν στο σύνολο του υλικού από 

τον συγκεκριμένο τομέα, παρατηρήθηκε ότι 

τα μορφολογικά και τεχνολογικά χαρακτη-

ριστικά που παρουσιάζουν τα προϊόντα της 

είναι παρόμοια με αυτά των υπόλοιπων το-

μών. Θεωρήσαμε ότι αυτά τα κριτήρια στην 

επιλογή του δείγματος συμβάλλουν στο να 

είναι αντιπροσωπευτικό για την παραγω-

γή του οικισμού. Να σημειωθεί, τέλος, ότι 

σε όλες τις τομές του Ανατολικού Τομέα το 

χώμα δεν κοσκινίστηκε ούτε με ξερό κόσκινο 

ούτε με νεροκόσκινο παρά μόνο περιστασι-

ακά και σποραδικά και, επομένως, οι περι-

ορισμοί στους οποίους υπόκειται το δείγμα 
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αυξάνονται από τη στιγμή που είναι πιθανόν 

να μην περιλαμβάνονται σε αυτό ορισμένα 

αποκρούσματα μικρού μεγέθους.

Η ΛΙΘΟΤΕΧΝΙΑ ΛΑΞΕΥΜΕΝΟΥ ΛΙΘΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΜΗ 4Β

Τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν εδώ 

προέρχονται από τη Φάση Α του οικισμού, 

όπως αντιπροσωπεύεται στη συγκεκριμένη 

τομή. Το σύνολο των προϊόντων που αποκα-

λύφθηκαν σε αυτή τη φάση, που χρονολογεί-

ται στη Νεώτερη Νεολιθική Ι, ανέρχεται σε 82 

προϊόντα. Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούν 

οι αρχικές παρατηρήσεις που αφορούν το 

συγκεκριμένο δείγμα, ενώ θα ακολουθήσει 

συνολική μελέτη των προϊόντων λαξευμένου 

λίθου από όλες τις φάσεις της τομής 4β. 

Πρώτες ύλες

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται 

σε αυτή τη φάση από τους προϊστορικούς 

κατοίκους του Δισπηλιού ανήκουν όλες στη 

κατηγορία των πυριτολιθικών πετρωμά-

των. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τέσ-

σερις κύριες κατηγορίες πυριτόλιθου και 

για κάποιες άλλες που αντιπροσωπεύονται 

με ελάχιστα προϊόντα. Η πρώτη από αυτές 

(32,9% περίπου του συνόλου του δείγμα-

τος) περιλαμβάνει πυριτόλιθους καφέ έως 

υποκίτρινου χρώματος (ενδεικτικοί κω-

δικοί Munsell: 10YR 5/4 yellowish brown, 

7.5YR 4/4 brown, 10YR 7/6 yellow), λεπτό-

κοκκους, που παρουσιάζουν μεγάλη ομοιο-

γένεια, ελάχιστοι από αυτούς έχουν εγκλεί-

σματα σφαιρικού σχήματος, είναι στην πλει-

ονότητά τους ημιδιαφανείς, φωτοπερατοί, 

με ομαλή επιφάνεια και στεατώδη λάμψη, 

ενώ 3 από αυτούς είναι αδιαφανείς. Η δεύ-

τερη κατηγορία αντιπροσωπεύεται σε πο-

σοστό 23,2% περίπου. Πρόκειται για καστα-

νοκόκκινο πυριτόλιθο (ενδεικτικοί κωδικοί 

Munsell: 2.5YR 3/4 dark reddish brown, 5YR 

3/4 dark reddish brown, 2.5YR 4/3 reddish 

brown), που μοιάζει πολύ στον ίασπι και χα-

ρακτηρίζεται από τη στεατώδη λάμψη του, 

είναι φωτοπερατός με ομαλή επιφάνεια, 

ενώ ελάχιστα αποκρούσματα (3) είναι αυτά 

που δεν είναι φωτοπερατά, 2 παρουσιάζουν 

ζώνες μαύρου χρώματος. Η τρίτη κατηγορία 

(15,85%) περιλαμβάνει από μαύρους έως 

ανοιχτούς γκρίζους πυριτόλιθους (ενδεικτι-

κοί κωδικοί Munsell: 10YR 4/1 dark gray), 

με υαλώδη λάμψη, ημιδιαφανείς και φωτο-

περατούς, οι οποίοι συγγενεύουν γεωλογικά 

με αντίστοιχους της οροσειράς της Πίνδου. 

Στην τέταρτη κατηγορία, που αντιπροσω-

πεύεται στο ίδιο ποσοστό με την τρίτη, ανή-

κουν πυριτόλιθοι στις αποχρώσεις του γκρί-

ζου, γκρίζου-καστανού, γκρίζου-κυανού και 

γκρίζου ελαιόχρωμου (ενδεικτικοί κωδικοί 

Munsell: 2.5Y 6/2 light brownish gray, 2.5Y 

3/2 very dark grayish brown, GLEY1 4/10Y 

dark greenish gray, GLEY2 5/10B bluish 

gray), οι οποίοι είναι λεπτόκοκκοι, φωτοπε-

ρατοί (εκτός από 3 μη φωτοπερατούς) και 

με ομαλή επιφάνεια, ενώ 4 από αυτούς είναι 

ημιδιαφανείς, 3 παρουσιάζουν έντονη πα-

τίνα και 3 περιέχουν αργιλικά μικροεγκλεί-

σματα κοκκώδη και έχουν ομαλή επιφάνεια. 

Τέλος, έχουν εντοπιστεί κάποια αποκρού-

σματα ροδόχρωμα, ελαιόχρωμου και σκού-

ρου γκρίζου πυριτόλιθου τα οποία κατέχουν 

το 12,2% περίπου του υλικού. 

Από πετρογραφικές αναλύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν από τους Σ. Δημητριά-

δη και Κ. Σκουρτοπούλου (2001) σε δείγμα 

49 τεχνέργων του οικισμού, οι μόνες κατη-

γορίες πετρωμάτων που εντοπίζονται σε 

αυτόν ανήκουν σε ραδιολαριτικά χαλαζιακά 

πετρώματα (cherts) (44%) και σε πυριτιω-

μένα ανθρακικά (56%). Τα συγκεκριμένα 

πετρώματα εντοπίζονται γεωλογικά στην 

ευρύτερη περιοχή της βορειοδυτικής Μα-

κεδονίας, μαζί με πυριτιωμένους λιμονίτες 

και χαλαζία. Στη θέση του Δισπηλιού, όμως, 

δεν προτιμούνται οι τελευταίες δύο κατη-

γορίες, αν και είναι διαθέσιμες, ίσως λόγω 

των κατώτερων μηχανικών ιδιοτήτων τους 

(Δημητριάδης & Σκουρτοπούλου 2001: 785, 

791). Μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί 

λατομεία εξόρυξης πρώτης ύλης. Μια πρώτη 

αναζήτηση πηγών πρώτης ύλης, που επιχει-
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ρήσαμε μαζί με τον τεχνίτη της ΚΘ’ Εφορείας 

Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων 

Νίκο Πανταζόπουλο, δεν απέδωσε σημαντι-

κά αποτελέσματα. Ετσι, αρκεστήκαμε σε λί-

γες παραποτάμιες κροκάλες στον Αλιάκμονα, 

που φαίνεται να χρησιμοποιούνται στον οικι-

σμό, και μια φλέβα πυριτόλιθου, που αποκα-

λύφθηκε εξαιτίας εργασιών για τη διάνοιξη 

δρόμου, στο «Μαύρο Βουνό», έναν λόφο στα 

νοτιοανατολικά της πόλης της Καστοριάς, 

αλλά δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι χρη-

σιμοποιήθηκε ως πρώτη ύλη στο Δισπηλιό.

Προετοιμασία και παραγωγή
αποκρουσμάτων

Οι νεολιθικοί λιθοξόοι του Δισπηλιού, 

όπως φαίνεται από τα αποκρούσματα λα-

ξευμένου λίθου της τομής 4β, φαίνεται να 

επεδίωκαν την παραγωγή μικρολεπίδων 

(30,5% του συνόλου των προϊόντων) (Εικ. 

2) και φολίδων (30,5%) (Εικ. 3). Αντίθετα η 

παραγωγή λεπίδων (Εικ. 4) και λεπιδόμορ-

φων φολίδων παρουσιάζεται περιορισμένη 

(13,4% και 4,9% αντίστοιχα). Η πλειονότη-

τα των αποκρουσμάτων παρουσιάζει σχετι-

κά μικρές διαστάσεις. Η παραγωγή σχετικά 

μικρών διαστάσεων προϊόντων είναι πιθανό 

να επιβαλλόταν από εξωτερικούς παράγο-

ντες, όπως οι περιορισμοί της πρώτης ύλης. 

Σε αυτή την υπόθεση οδηγούν οι παρατηρή-

σεις του φλοιού και της καμπυλότητας που 

παρουσιάζουν πολλά αποκρούσματα στην 

εξωτερική τους επιφάνεια.

Εικ. 2: Μικρολεπίδες Εικ. 4: Λεπίδες

Εικ. 3: Φολίδες

Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για 

την κατασκευή των εργαλείων ήταν αυ-

τές της έμμεσης επίκρουσης και σε κάποιες 

περιπτώσεις και της άμεσης με σκληρό επι-

κρουστήρα. Τα σημάδια αυτών των τεχνικών 

είναι φανερά τόσο στις φτέρνες των προϊό-

ντων όσο και στη γενικότερη μορφολογία 

τους. Από τα στάδια της εγχειρηματικής 

αλυσίδας σώζονται ένας πυρήνας, μία φο-

λίδα ανανέωσης του επιπέδου επίκρουσης 
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και μία ταμπλέτα ανανέωσης του επιπέδου 

επίκρουσης. Επομένως, δεν υπάρχουν αρκε-

τά στοιχεία ώστε να αποκρυσταλλωθούν οι 

μέθοδοι που χρησιμοποιούσαν για την πα-

ραγωγή των προϊόντων τους. Αλλωστε, και 

ο πυρήνας που αποκαλύφθηκε παρουσιάζει 

πολλές και ευκαιριακά χρησιμοποιούμενες 

επιφάνειες απόκρουσης. Ωστόσο, είναι νωρίς 

ακόμα να θεωρήσουμε ότι η ευκαιριακή και 

χωρίς συγκεκριμένη μέθοδο απόσπαση προ-

ϊόντων αποτελούσαν κανόνα για τον οικισμό 

του Δισπηλιού. Εξάλλου, τα ίδια τα προϊόντα 

φανερώνουν σχεδιασμό της παραγωγής και 

προετοιμασία των πυρήνων, αλλιώς δεν εί-

ναι δυνατή η απόσπαση σειρών μικρολεπί-

δων και λεπίδων, όπως φαίνεται να είναι η 

περίπτωση των προϊόντων από το Δισπηλιό. 

Τέλος, η απουσία πολλών πυρήνων και απο-

κρουσμάτων από τα πρώτα στάδια της απο-

φλοίωσης της πρώτης ύλης συνδέεται πιθα-

νόν με το γεγονός ότι αυτή η αρχική κατεργα-

σία του υλικού γινόταν κοντά στις πηγές της 

πρώτης ύλης και ότι στον οικισμό έφταναν 

ήδη διαμορφωμένοι πυρήνες ή ακόμα και τα 

ίδια τα υπόβαθρα των εργαλείων.

Τα εργαλεία

Τα εργαλεία που καταγράφηκαν είναι 

συνολικά 40 και αποτελούν το 48,7% των 

προϊόντων που αποκαλύφθηκαν σε αυτή 

τη φάση. Για την παραγωγή των εργαλείων 

τους οι προϊστορικοί κάτοικοι του Δισπη-

λιού χρησιμοποίησαν το 81,8% των λεπίδων 

που κατασκεύαζαν, το 68% των μικρολεπί-

δων και το 25% των φολίδων. 

Οι τύποι των εργαλείων που έχουν ανα-

γνωριστεί είναι οι εξής:

1. Εργαλεία με γραμμική πλευρική επε-

ξεργασία (14), μικρή, μεγάλη είτε εναλλάξ, 

μικρή στη μία πλευρά και μεγάλη στην άλλη, 

αποτελούν τον πολυπληθέστερο τύπο σε 

αυτή τη φάση τουλάχιστον (Εικ. 5). 

2. Δρεπάνια (8), με τη χαρακτηριστική 

στίλβη, τα οποία διαθέτουν όλα, εκτός από 

δύο, πλευρική επεξεργασία είτε μικρή είτε 

μεγάλη. Παρατηρήθηκε ότι η δευτερεύουσα 

επεξεργασία στα δρεπάνια γινόταν για να 

ανανεωθεί η κόψη τους ώστε να μπορούν 

να επαναχρησιμοποιηθούν (Εικ. 5).

3.  Οπέας (1), με οξύ ενεργό άκρο, σε μικρο-

λεπίδα πολύ μικρού πάχους (0,2cm) (Εικ. 6).

4.  Ξέστρο πλευρικό (1).

5. Σύνθετα εργαλεία (11), που συνδυά-

ζουν τους εξής τύπους: εργαλεία με πλευρι-

κή δευτερεύουσα επεξεργασία και κολόβω-

ση (3) ή οπέα (1) (Εικ. 6) ή σφηνίσκο (1) ή 

γλυφίδα (2) ή εγκοπή (1), εργαλεία με κολό-

βωση και εγκοπή (2) και εργαλείο με κολό-

βωση και γλυφίδα (1).

Εικ. 5: Μικρολεπίδα και λεπίδες με στίλβη και/ή 
δευτερεύουσα επεξεργασία

Εικ. 6: Οπέας και εργαλεία με κολόβωση
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Οι παραπάνω παρατηρήσεις σχετικά με 

τις πρώτες ύλες, την παραγωγή και τους τύ-

πους των εργαλείων από τη Φάση Α της το-

μής 4β, οδηγούν στη διατύπωση ορισμένων 

προτάσεων που προς το παρόν έχουν περισ-

σότερο τη μορφή ερωτημάτων και υποθέσε-

ων προς διερεύνηση.

Αναφορικά με τις πρώτες ύλες, πέρα από 

τον εντοπισμό των πηγών προέλευσής τους 

και την εγγύτητά τους προς τον οικισμό, μέ-

νουν ακόμα ανοιχτά τα ζητήματα του τρό-

που με τον οποίο τις διαχειρίζονταν. Σε αυτό 

το σημείο, η μόνη υπόθεση που μπορεί να γί-

νει είναι ότι μάλλον δεν τις προμηθεύονταν 

από τις πρωτογενείς πηγές τους, παρόλο που 

τόσο καλής ποιότητας πρώτες ύλες δεν έχουν 

εντοπιστεί στις όχθες του Αλιάκμονα. Ωστό-

σο, από τη στιγμή που δεν έχει γίνει εντατι-

κή έρευνα για την αναζήτηση λατομείων και 

που τα προϊόντα με φλοιό, τουλάχιστον από 

αυτή τη φάση, είναι πολύ λίγα αυτή η υπόθε-

ση παραμένει παρακινδυνευμένη.

Στο ζήτημα της άμεσης ή όχι προμήθειας 

των πρώτων υλών μπορεί να συμβάλλει και 

η μορφή με την οποία εισάγονταν τα απο-

κρούσματα στον οικισμό. Στο υλικό που έχει 

μελετηθεί δεν έχουν εντοπιστεί κόνδυλοι 

πρώτης ύλης, ενώ έχει βρεθεί μόνο ένας πυ-

ρήνας. Λίγα είναι, επίσης, και τα χαρακτηρι-

στικά αποκρούσματα της κατεργασίας των 

πυρήνων. Η παρουσία τους, ωστόσο, μπορεί 

να δηλώνει ότι οι πολύ καλής ποιότητας 

πρώτες ύλες δεν βρίσκονταν πολύ κοντά 

στον οικισμό, συνεπώς αναγκάζονταν ή επέ-

λεγαν να τις κατεργάζονται αρχικά δίπλα 

στις πηγές τους και έπειτα να μεταφέρουν 

σε αυτόν μόνο τους πυρήνες ή τους διαμορ-

φωμένους κονδύλους. Αυτή η υπόθεση δεν 

έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι, όπο-

τε έκριναν αναγκαίο, μπορούσαν να χρησι-

μοποιούν και το διαθέσιμο, σε πολύ κοντινή 

απόσταση, υλικό που μετέφερε ο Αλιάκμο-

νας. 

Οι πληροφορίες για την παραγωγή του 

εργαλειακού εξοπλισμού υποδηλώνουν, κα-

ταρχάς, μια ζήτηση και μια προτίμηση στα 

επιμήκη υπόβαθρα. Τα εργαλεία κατασκευά-

ζονταν στην πλειονότητά τους σε υπόβαθρα 

λεπίδων (81,8%) ή μικρολεπίδων (68%) και 

λιγότερο σε φολίδες (25%). Αυτό εξάλλου 

είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στη Νεολιθι-

κή περίοδο, όπου προτιμούνται τα επιμήκη 

αποκρούσματα γιατί μπορούν να ανανε-

ωθούν ή να μετασκευαστούν ευκολότερα. 

Αυτός ο τρόπος διαχείρισης των εργαλείων 

είναι παρών και στο Δισπηλιό, όπου τα δρε-

πάνια ανανεώνονταν με δευτερεύουσα επε-

ξεργασία και απαντώνται πολλά σύνθετα 

εργαλεία προερχόμενα από μετασκευές.

Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι 

οι τύποι των εργαλείων του Δισπηλιού, που 

προσφέρουν στοιχεία για τις δραστηριότητες 

των κατοίκων του, οδηγούν στο συμπέρασμα 

ότι τα δρεπάνια, και άρα η κατεργασία και η 

κοπή φυτών αλλά και γενικά οι κοπτικές ερ-

γασίες, αποτελούν μια σημαντική δραστηρι-

ότητα του οικισμού. Το ποσοστό αυτού του 

είδους των εργαλείων (62,5%) είναι αποκα-

λυπτικό προς αυτή την κατεύθυνση. Τα υπό-

λοιπα εργαλεία αντιπροσωπεύονται σε τόσο 

μικρά ποσοστά, ώστε δεν μπορούν να χρησι-

μοποιηθούν ως ενδεικτικά εκτεταμένων δρα-

στηριοτήτων του οικισμού.

Τέλος, για να γίνουν ερμηνείες που να αφο-

ρούν τον χαρακτήρα της παραγωγής (οικιακή, 

εξειδικευμένη, οικισμός - καταναλωτής, οικι-

σμός - παραγωγός) και τη σχέση του οικισμού 

με τα δίκτυα προμήθειας που έχουν αναγνω-

ριστεί στην υπόλοιπη Μακεδονία (Σκουρτο-

πούλου 2002: 547-51), είναι απαραίτητο να 

μελετηθεί το σύνολο των αποκρουσμάτων, 

τουλάχιστον από τη συγκεκριμένη τομή. Ωστό-

σο, οι πρώτες παρατηρήσεις που συμπεριλαμ-

βάνονται σε αυτό το άρθρο θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν στην υπόθεση ότι οι προϊστορικοί 

κάτοικοι του Δισπηλιού παρήγαγαν οι ίδιοι 

τα αποκρούσματα και τα υπόβαθρα που είχε 

ανάγκη για τις δραστηριότητες τους.
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This article concerns the chipped stone 

industry of Dispilio. The sample in study 

comes from the latest phase of the settle-

ment. This paper deals with questions about 

the exploitation of raw materials used by the 

prehistoric occupants of Dispilio, the man-

agement of production and the way they 

were using their toolkits. It also concerns 

the characteristics of the chipped stone pro-

duction on the site. In doing so, my aim is to 

discover if we are dealing with a settlement 

producing its own industry or if it was de-

pendent on other settlements for the supply 

of raw materials, prepared blanks and tools. 

My study is still in progress so I consider this 

article a preliminary approach. 
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