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ΦΥΤΟΛΙΘΟΙ

Τα φυτά χρησιμοποιούνται από τους αν-
θρώπους σχεδόν σε όλες τους τις εκδηλώ-
σεις: φαγητό, καύσιμη ύλη, ζωοτροφή, ρου-
χισμό, στέγαση και γενικά οικιακούς σκο-
πούς (ψάθες, καλάθια, κ.ά.). Κατά συνέπεια 
τα φυτικά κατάλοιπα αποτελούν πολύτι-
μα αρχαιολογικά ευρήματα για την ανασύν-
θεση της κοινωνικής οργάνωσης και των 
στρατηγικών επιβίωσης των αρχαίων κοι-
νωνιών και ιδιαίτερα των προϊστορικών. Τα 
φυτά όμως, αν δεν καούν, σπάνια διατηρού-
νται, λόγω της γρήγορης αποσύνθεσης της 
οργανικής ύλης. Τα ανόργανα επομένως συ-
στατικά τους είναι αυτά που συνήθως επι-
βιώνουν στα ιζήματα ανεξάρτητα από την 
καύση ή μη των φυτών. 

Οι φυτόλιθοι είναι ανόργανες μικροσκο-
πικές μορφές άμορφου διοξείδιου του πυ-
ριτίου (οπάλιος) που δημιουργούνται στα 
κυτταρικά τοιχώματα του επιδερμικού 
ιστού των φυτών (Piperno 2006). Ο σχη-

ματισμός τους ακολουθεί την εξής διαδι-
κασία: η διάβρωση των πυριτικών πετρω-
μάτων και ορυκτών (σχιστόλιθοι, χαλαζί-
ας, κλπ) εμπλουτίζει με πυρίτιο τα εδάφη. 
Τα φυτά απορροφούν με τις ρίζες τους νερό, 
μέσα στο οποίο εμπεριέχεται διαλυμένο το 
πυρίτιο, το οποίο μεταφέρεται με το αγγεια-
κό σύστημα του φυτού στο υπόλοιπο σώμα 
του. Κατά τη διαδικασία της εξατμισοδια-
πνοής, το πυρίτιο συγκεντρώνεται στα κύτ-
ταρα με τη μορφή οπαλίου (μη κρυσταλλικό 
ένυδρο πυρίτιο). Ο οπάλιος τείνει να αντι-
γράφει το σχήμα των κυττάρων και ως εκ 
τούτου μετά την αποσύνθεση των φυτών 
απομένει μοναδική μαρτυρία. Σε περιβάλ-
λον με όξινο έως και ελαφρά αλκαλικό pH, 
δηλαδή στην πλειονότητα των φυσικών πε-
ριβαλλόντων, οι φυτόλιθοι είναι οι πιο στα-
θεροί βιογενείς παράγοντες με αποτέλεσμα 
συχνά να αποτελούν τη μοναδική παλαιοβο-
τανική μαρτυρία σε μια αρχαιολογική θέση. 
Παράγονται σε όλους τους τύπους φυτών 
και σε όλα τα όργανά τους (ρίζες, φύλλα, 
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βλαστό, άνθη). Υπάρχουν φυτά που παρά-
γουν εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες φυτο-
λίθων, όπως για παράδειγμα τα αγρωστώ-
δη (στα οποία ανήκουν και τα δημητριακά), 
ενώ άλλα είδη ή μέρη φυτών, όπως για πα-
ράδειγμα τα ξυλώδη μέρη των δέντρων, πα-
ράγουν ελάχιστους ή και καθόλου.

Οι φυτόλιθοι διακρίνονται για τρία χα-
ρακτηριστικά, τα οποία τους καθιστούν ση-
μαντικό παλαιοβοτανικό κατάλοιπο για τη 
μελέτη αρχαιολογικών και φυσικών ιζημά-
των: 1) επειδή ο οπάλιος είναι ορυκτό και 
επομένως ανόργανη ύλη, είναι ιδιαίτερα 
ανθεκτικοί και δεν διαβρώνονται εύκολα 
από βακτήρια (Harvey & Fuller 2004). Έτσι, 
αντίθετα με τα οργανικά κατάλοιπα (γύρη, 
ιστοί φυτών, ξυλάνθρακας), οι φυτόλιθοι 
δεν απαιτούν συγκεκριμένες συνθήκες πε-
ριβάλλοντος για να διατηρηθούν και επιβι-
ώνουν στην πλειονότητα των εδαφικών πε-
ριβαλλόντων. Αντίθετα, επίσης, από τα υπό-
λοιπα μακροκατάλοιπα (σπόροι, ξύλο κλπ) 
δεν απαιτείται απανθράκωση για τη διατή-
ρησή τους, ενώ υπάρχουν σε μεγάλες πο-
σότητες σε στρώματα στάχτης (Harvey & 
Fuller 2004). 2) Παράγονται σε πολύ μεγά-
λες ποσότητες και ως εκ τούτου εμφανίζουν 
εξαιρετική συγκέντρωση στα ιζήματα, φυσι-
κά ή αρχαιολογικά, με αποτέλεσμα να αντι-
προσωπεύουν αξιόπιστα το στρώμα, από το 
οποίο προέρχονται. 3) Παρουσιάζουν ταξι-
νομικές ιδιότητες που βοηθούν στην ανα-
γνώριση οικογένειας, γένους και συχνά και 
είδους φυτών. Οι ιδιότητες αυτές τα καθι-
στούν σημαντική πληροφορία σε περιβάλ-
λοντα, όπου άλλα παλαιοβοτανικά κατάλοι-
πα εκλείπουν. Αλλωστε οι φυτόλιθοι παρέ-
χουν πληροφορίες και για την ύπαρξη τμη-
μάτων των φυτών (π.χ. φύλλα δέντρων) 
που δεν σώζονται σε μακροκατάλοιπα. Σε 
συνδυασμό τέλος με ανθρακολογικές και 
παλυνολογικές μελέτες μπορούν να βοηθή-
σουν στην ανασύσταση παλαιοβλάστησης 
και παλαιοπεριβάλλοντος. 

Έκτός από πλεονεκτήματα βέβαια η με-
λέτη των φυτολίθων έχει και αδυναμίες. Αρ-
κετά μέρη φυτών παράγουν ελάχιστους ή 

και καθόλου φυτόλιθους, ενώ πολλά φυτά 
παράγουν ίδιους τύπους φυτολίθων ή ένα 
φυτό μπορεί να παράγει περισσότερους 
από έναν χαρακτηριστικό τύπο (Tsartsidou 
et al. 2007). Τα προβλήματα αυτά πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στη μελέτη αρχαιολογι-
κών ιζημάτων. Χρήσιμος οδηγός για τον πε-
ριορισμό των ανωτέρω αδυναμιών είναι η 
οργάνωση συλλογής αναφοράς φυτολίθων 
από σύγχρονα φυτά της περιοχής έρευνας, 
ώστε να εκτιμηθεί η παραγωγή του εκάστο-
τε φυτού και οι μορφολογικοί τύποι που το 
διακρίνουν (Tsartsidou et al. 2008, 2009). 
Με όλους τους περιορισμούς που ενέχει η 
μελέτη φυτολίθων, είναι ευρέως αποδεκτό 
(Piperno 2006) ότι συνιστούν αξιόπιστο πα-
λαιοβοτανικό κατάλοιπο, μάρτυρα παρελ-
θόντων περιβαλλόντων και ανθρώπινων 
πρακτικών τόσο ως πολύτιμος αρωγός άλ-
λων παλαιοβοτανικών μελετών, όσο και ως 
μοναδικό εύρημα. 

Με στόχο την ανεύρεση της χρήσης των 
φυτών από τον προϊστορικό άνθρωπο πραγ-
ματοποιήθηκε και η παρούσα μελέτη που 
αφορά ανάλυση δειγμάτων ιζήματος από 
το Δισπηλιό. Στα πλαίσια αυτής της μελέτης 
αναζητήθηκε η χωρική έκταση της λίμνης 
με γνώμονα την παρουσία φυτών που δια-
βιούν σε βαθύ λιμναίο περιβάλλον ή ρηχό, 
αλλά και την απουσία φυτολίθων σε συν-
δυασμό με την κυριαρχία διατόμων. Τα τε-
λευταία είναι πυριτικοί οργανισμοί (άλγες) 
που ζουν σε υδάτινα περιβάλλοντα και συ-
νιστούν δείκτες περιβαλλοντικών αλλαγών, 
θερμοκρασίας και ποιότητας νερού. Αναζη-
τήθηκαν τα είδη φυτών που ο προϊστορι-
κός κάτοικος του Δισπηλιού χρησιμοποιού-
σε για τροφή και ζωοτροφή και ανιχνεύτηκε 
η χρήση του χώρου καθώς και οι στρατηγι-
κές επιβίωσης του οικισμού. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στα πλαίσια κατανόησης των αποθετι-
κών και μεταποθετικών διαδικασιών που 
επηρέασαν το σχηματισμό και την ιστορία 
των αρχαιολογικών στρωμάτων του Δισπη-



79
ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΛΙΘΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ

λιού πραγματοποιήθηκε μικρομορφολογική 
μελέτη και ιζηματολογική ανάλυση δειγμά-
των από τρεις γεωτρήσεις (Karkanas et al. in 
prep.). Οι γεωτρήσεις έγιναν στο χώρο της 
ανασκαφής αλλά και στην παρόχθια έκτα-
ση από τους Π. Καρκάνα και Κ. Παυλόπου-
λο το καλοκαίρι του 2004. Τα ευρήματα από 
τα ιζήματα των γεωτρήσεων που συνθέτουν 
τα παλαιοπεριβαλλοντικά δεδομένα (ξυλάν-
θρακας, γυρεόκοκκοι, διάτομα, οστρακο-
ειδή) μελετήθηκαν εκτενώς από ειδικούς 
ερευνητές και τα αποτελέσματα των μελε-
τών αυτών θα παρουσιαστούν σε συλλογι-
κή εργασία (Karkanas et al. in prep.). Από τα 
ιζήματα των γεωτρήσεων αυτών συλλέχθη-
καν 29 δείγματα για ανάλυση φυτολίθων 
(Πίν. 1). Η ανάλυση των δειγμάτων έλαβε 
χώρα στο ειδικά εξοπλισμένο εργαστήριο 
Wiener της Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών 
Σπουδών στην Αθήνα. 

Η μελέτη των φυτολίθων περιλαμβά-
νει ποσοτική καταγραφή και μορφολογι-
κή-ταξινομική περιγραφή. Στα πλαίσια της 
ποσοτικής καταγραφής τα δείγματα ζυγί-
ζονται σε ζυγαριά ακριβείας σε όλα τα βή-
ματα της ανάλυσης. Στα πλαίσια της ποιοτι-
κής ανάλυσης οι φυτόλιθοι περιγράφονται, 
όπως και στα φυτά, με βάση τη μορφολογία 
τους (σχήμα, μέγεθος μορφή) και την υφή 
της επιφάνειάς τους ή της περιφέρειάς τους 
(ομαλή, κυματιστή, με προεξοχές, κλπ) και 
κατηγοριοποιούνται ανά γενικό τύπο φυ-
τού (μονοκοτυλήδονα, δικοτυλήδονα), μέ-
ρος φυτού (μίσχος, άνθος κλπ) και οικογέ-
νεια, γένος ή είδος φυτού, όταν αυτό είναι 
εφικτό. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Χρησιμοποιείται 0,5 gr στεγνού δείγ-
ματος, το οποίο καίγεται σε αποτεφρωτή 
στους 500οC για τέσσερις ώρες. Με την καύ-
ση αφαιρούνται όλα τα οργανικά υλικά. Στη 
συνέχεια διαλύεται σε θερμό υδροχλωρικό 
οξύ (HCl) προκειμένου να απομακρυνθούν 
τα ανθρακικά υλικά. Ακολουθεί φυγοκέ-
ντρηση του δείγματος με βαρύ υγρό (Sodium 

polytungstate: Na6H2W12O40), ώστε να επι-
τευχθεί διαχωρισμός των ορυκτών με βάση 
το ειδικό βάρος τους. Με τον τρόπο αυτό 
απελευθερώνονται οι φυτόλιθοι, οι οποίοι 
συνιστούν το ελαφρύτερο ορυκτό (Albert 
2000). Οι φυτόλιθοι τοποθετούνται σε αντι-
κειμενοφόρες πλάκες και μελετώνται σε πε-
τρογραφικό μικροσκόπιο. Η ανάλυση γίνε-
ται σε μεγέθυνση 400x ή 500x. Οι φυτόλιθοι 
μετρώνται ανά οπτικό πεδίο. Συνολικά με-
τρώνται το ελάχιστο 200 φυτόλιθοι σε κάθε 
αντικειμενοφόρο πλάκα και τουλάχιστον 
10 πεδία. Έτσι συνολικά καταμετρώνται το 
ελάχιστο 400 φυτόλιθοι ανά δείγμα, όποτε 
αυτό είναι δυνατόν. Στην περίπτωση που οι 
φυτόλιθοι είναι λιγοστοί, καταμετράται όλη 
η επιφάνεια. Η μέθοδος αυτή περιέχει σφάλ-
μα 20% (Albert & Weiner 2001; Tsartsidou 
et al. 2008). Η ανάλυση των φυτολίθων ολο-
κληρώνεται με τη μορφολογική και ταξινο-
μική περιγραφή τους. Η περιγραφή των φυ-
τολίθων γίνεται είτε σύμφωνα με την ανα-
τομική τους προέλευση ή, όταν αυτό δεν εί-
ναι δυνατό, σύμφωνα με το σχήμα τους. Αρ-
χικά χωρίζονται σε φυτόλιθους σταθερής 
μορφολογίας, οι οποίοι έχουν συγκεκριμέ-
νο σχήμα και επαναλαμβάνονται σε περισ-
σότερα από ένα δείγμα και σε φυτόλιθους 
ποικίλης μορφολογίας που δεν έχουν συγκε-
κριμένο σχήμα και δεν επαναλαμβάνονται. 
Οι φυτόλιθοι ποικίλης μορφολογίας χωρί-
ζονται σε: α) διαβρωμένους, η επιφάνεια 
των οποίων χαρακτηρίζεται από έντονη δι-
άβρωση, β) λιωμένους, οι οποίοι παρουσιά-
ζουν κοιλώματα που παραπέμπουν σε υψη-
λή θερμοκρασία ή χημική διάβρωση, γ) ακα-
νόνιστους - αδιάγνωστους με ανώμαλη πε-
ριφέρεια που δεν περιγράφεται με κάποιο 
γεωμετρικό σχήμα. Οι φυτόλιθοι σταθερής 
μορφολογίας περιγράφονται με μορφότυ-
πους που ακολουθούν τη διεθνή ονοματολο-
γία (Metcalfe 1960; Twiss et al. 1969; Brown 
1984; Piperno 2006; Albert 2000; Madella 
et al. 2005). Οι μορφότυποι αυτοί αντιπρο-
σωπεύουν συγκεκριμένο γεωμετρικό σχήμα 
ή ανατομική προέλευση και συχνά συνδέο-
νται με συγκεκριμένο είδος ή γένος φυτών. 
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Δείγματα
Βάθος 
(cm)

Περιγραφή ιζημάτων
Φυτόλιθοι/
gr. Ιζήματος

D.G.1.1 63-73  Χερσαίο 4.241.868
D.G.1.2 73-85  Χερσαίο 6.285.878
D.G.1.3 85-97  Χερσαίο 5.010.824
D.G.1.4 97-103  Χερσαίο 4.994.439
DG.1.5 117-120  Χερσαίο 6.736.102
DG.1.6 162-165  Πεδία υπερόχθιας κατάκλυσης 529.980
DG.1.7 186-189  Παραλιακές αποθέσεις μέτριας ενέργειας 519.137
DG.1.8 194-198  Παραλιακές αποθέσεις μέτριας ενέργειας 598.676

DG.1.9 205-206  Έλώδης ιλύς με περιοδικές αμμώδεις παραλιακές 
αποθέσεις 0

DG.1.10 212-213  Έλώδης ιλύς με περιοδικές αμμώδεις παραλιακές 
αποθέσεις 0

DG.1.11 223-225  Παραλιακή άμμος 0
DG.1.12 250-252  Έλώδης άργιλος 0
DG.1.13 323-326  Λιμναία άργιλος 140
D.G.2.1 137-140  Παραλιακές αποθέσεις μέτριας ενέργειας 6.344.599
D.G.2.2 148-150  Παραλιακές αποθέσεις μέτριας ενέργειας 5.854.246

D.G.2.3 177-179  Έλώδης ιλύς με ενδιαστρώσεις παραλιακών 
αποθέσεων 0

D.G.2.4 192-193  Παραλιακή άμμος 0
D.G.2.5 217-222  Αμμος έλους (αμμολωρίδα) 1.345
D.G.2.6 45-66  Πεδία υπερόχθιας κατάκλυσης 4.929.855
D.G.2.7 66-82  Πεδία υπερόχθιας κατάκλυσης 5.363.920
D.G.2.8 82-105  Πεδία υπερόχθιας κατάκλυσης 4.210.866
D.G.2.9 119-122  Πεδία υπερόχθιας κατάκλυσης 2.973.812
D.G.2.10 165-167  Παραλιακές αποθέσεις μέτριας ενέργειας 212.886
D.G.4.1 86-88  Χερσαίο 1.845.092
D.G.4.2 108-111  Χερσαίο 4.164.476
D.G.4.3 125-127  Χερσαίο 1.995.602
D.G.4.4 143-145  Χερσαίο 1.428.223
D.G.4.5 186-188  Παραλιακές αποθέσεις μέτριας ενέργειας 34.369
D.G.4.6 218-223  Παραλιακές αποθέσεις μέτριας ενέργειας 285.296

Πίν. 1: Στον πίνακα παρουσιάζονται τα δείγματα από τα ιζήματα των γεωτρήσεων. Τα δείγματα 
αριθμούνται ανά γεώτρηση και ως εκ τούτου ο πρώτος αριθμός του ονόματός τους παραπέμπει κάθε 
φορά στην εκάστοτε γεώτρηση (π.χ. D.G. 1.1 = το δείγμα 1 από τη γεώτρηση 1.) Δίνεται το βάθος σε 
cm, από το οποίο προέρχεται το δείγμα και η συγκέντρωση φυτολίθων ανά γραμμάριο ιζήματος. Η 
περιγραφή των ιζημάτων από τα οποία προέρχονται τα δείγματα έγινε από τον Π. Καρκάνα. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τα ποσοτικά αποτελέσματα 
(Πίν. 1, Έικ. 1) στα δείγματα της γεώτρησης 
1 (1.9-1.13) που αντιστοιχούν σε βάθος με-
γαλύτερο των 2,00/2,20 μ. απουσιάζουν οι 
φυτόλιθοι, ενώ ανακαλύφθηκαν μόνο διά-
τομα. Υποδηλώνεται έτσι η παρουσία σχετι-
κά βαθιού λιμναίου περιβάλλοντος πριν τη 
Νεολιθική εγκατάσταση. Στα δείγματα που 
αντιστοιχούν σε βάθος 2,00/2,20-1,60μ., 
αναγνωρίζεται ρηχό λιμναίο περιβάλλον με 
τάσεις έλους και παρατηρείται μικρός αριθ-
μός φυτολίθων (<1 εκατομμύριο) και στις 
τρεις γεωτρήσεις (δείγματα 1.6, 1.7 και 1.8 
της γεώτρησης 1, δείγματα 2.3, 2.4, 3.5, 2.10 
της γεώτρησης 2 και δείγματα 4.5, 4.6 της 
γεώτρησης 4). Τα δείγματα αυτά αντιπρο-
σωπεύουν τη Νεολιθική λιμναία φάση του 
οικισμού. Τα δείγματα που προέρχονται από 
βάθος 1,50-0,60 μ. αντιστοιχούν σε συχνή 
εναλλαγή λιμναίου και παραλίμνιου περι-
βάλλοντος, τη λεγόμενη αμφίβια φάση του 
οικισμού. Σε αυτά τα δείγματα (2.1, 2.2, 2.6, 
2.7, 2.8, 2.9 και 4.1-4.4) παρατηρείται ιδιαί-
τερα αυξημένη συγκέντρωση φυτολίθων. Το 
μεγαλύτερο αριθμό φυτολίθων όμως παρα-
τηρούμε στα δείγματα 1.1-1.5 της γεώτρη-
σης 1, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη χερ-
σαία φάση του οικισμού κατά την εποχή του 
Χαλκού. Να σημειωθεί ότι η Έποχή του Χαλ-
κού εντοπίστηκε μόνο στη γεώτρηση 1 με 
βάση χρονολόγηση C14 που πραγματοποιή-
θηκε στα πλαίσια της ιζηματολογικής με-
λέτης (Karkanas et al. in prep.). Τα ανασκα-
φικά δεδομένα δεν έχουν ακόμη φέρει στο 
φως ευρήματα της Έποχής του Χαλκού. 

Συνοψίζοντας παρατηρείται ότι κατά τη 
λιμναία φάση του οικισμού οι φυτόλιθοι δεν 
είναι τόσο πολλοί όσο στην αμφίβια και κυ-
ρίως στη χερσαία φάση. Αυτό δικαιολογεί-
ται από την παρουσία του νερού, το οποίο 
διασπείρει και μετακινεί τα φυτικά κατάλοι-
πα και δεν επιτρέπει τη συσσώρευσή τους 
στο χώρο. Στην αμφίβια φάση όμως λόγω 
της εξαιρετικά μικρής κινητικότητας των 
ρηχών υδάτων της λίμνης και πιθανώς της 

γρήγορης ιζηματογένεσης (Καρκάνας, προσ. 
επικ.) τα φυτολιθικά κατάλοιπα δεν επηρε-
άζονται σε μεγάλο βαθμό και κατά συνέπεια 
διασώζονται σε μεγάλες ποσότητες συνι-
στώντας δείκτες χρήσης χώρων και ανθρώ-
πινων δραστηριοτήτων.

Η μορφολογική–ταξινομική μελέτη των 
φυτολιθικών συνόλων του Δισπηλιού υπέ-
δειξε την παρουσία αγρωστωδών σε όλα 
τα δείγματα με κυρίαρχα τα Φεστουκοει-
δή (Festucoid). Πρόκειται για ψηλά αγρω-
στώδη που κυριαρχούν στην ελληνική χλω-
ρίδα και αντιπροσωπεύουν κυρίως ορεινές 
περιοχές με δροσερό κλίμα. Παρατηρείται 
επίσης η παρουσία άγριων χαμηλών αγρω-
στωδών (Chloridoid) με μεγαλύτερη συγκέ-
ντρωση στα δείγματα της γεώτρησης 1 που 
αντιπροσωπεύουν τη χερσαία φάση της θέ-
σης κατά την Έποχή του Χαλκού (Έικ. 2α). 
Η παρουσία τους μπορεί να σχετίζεται με 
τη χέρσευση του χώρου και τη συνακόλου-
θη ανάπτυξη χαμηλών αγρωστωδών και ιδί-
ως της αγριάδας (Cynodon dactylon), πράγ-
μα που δεν μπορούσε να συμβεί κατά τη λι-
μναία ή και αμφίβια φάση του οικισμού. Η 
αγριάδα είναι φυτό που έχει αρχαιολογι-
κά (Valamoti 2004) και εθνοαρχαιολογικά 
(Tsartsidou et al. 2008) συνδεθεί με την πα-
ρουσία κοπριάς. Έίναι χαμηλό αγρωστώδες 
που καλύπτει τα ελληνικά βουνά και απο-
τελεί βασικό στοιχείο της δίαιτας των βο-
οειδών (Tsartsidou et al. 2008) και πιθα-
νόν των προβάτων, ζώων δηλαδή που βό-
σκουν χλόη. Ένας δεύτερος λόγος επομένως 
για την αυξημένη παρουσία των Χλωριδο-
ειδών αγρωστωδών στη φάση αυτή μπο-
ρεί να συνδέεται με την αυξημένη παρουσία 
κοπριάς στον οικισμό. Έίτε γιατί τα ζώα κυ-
κλοφορούν πιο ελεύθερα σε έναν χερσαίο 
οικισμό είτε γιατί οι δραστηριότητες των 
κατοίκων του άλλαξαν και περιλαμβάνουν 
διαφορετικές ή πιο εκτεταμένες κτηνοτρο-
φικές πρακτικές και μεγαλύτερη χρήση της 
κοπριάς. Η παρουσία της κοπριάς εντοπίζε-
ται και στα υπόλοιπα δείγματα της Νεολιθι-
κής κατοίκησης πράγμα που υποδηλώνει τη 
χρήση της και από τους Νεολιθικούς κατοί-
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Εικ. 1: Γραφήματα από τις γεωτρήσεις 1, 2, και 4, όπου αποτυπώνονται τα ποσοτικά αποτελέσματα 
της ανάλυσης φυτολίθων από το Δισπηλιό. Με έντονη γραφή αναγράφεται ο αριθμός του δείγματος 
μέσα στην εκάστοτε κολώνα. Στον κάθετο άξονα παρουσιάζεται ο αριθμός φυτολίθων ανά γραμμά-
ριο ιζήματος και στον οριζόντιο άξονα το βάθος του δείγματος σε cm.
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Εικ. 2: Μορφολογική ανάλυση φυτολίθων από τα ιζήματα του Δισπηλιού. Παρουσιάζονται δείγματα 
από όλες τις γεωτρήσεις (οριζόντιος άξονας) και μόνο αυτά που περιείχαν ικανοποιητικό αριθμό φυ-
τολίθων (ελάχιστος αριθμός καταμετρημένων φυτολίθων σταθερής μορφολογίας 100).
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κους, αλλά σε μικρότερο βαθμό από ό,τι την 
Έποχή του Χαλκού. Η αγριάδα, όπως προα-
ναφέρθηκε, αποτελεί βασικό συστατικό της 
δίαιτας των ζώων που βόσκουν χλόη (πρό-
βατα, βοοειδή). Το στοιχείο αυτό σε συνδυα-
σμό με την ισχνή παρουσία φύλλων δικοτυ-
λήδονων δέντρων και θάμνων (Έικ. 2β), τα 
οποία αποτελούν τη βασική προτίμηση των 
ζώων που κορφολογούν (κατσίκες) υποδη-
λώνει την κυριαρχία των πρώτων και την 
ισχνή παρουσία των δεύτερων στον οικι-
σμό του Δισπηλιού. Η ανάλυση οστών ζώων 
φαίνεται να συνάδει με την άποψη αυτή, κα-
θώς αναδεικνύει την κυριαρχία προβάτων 
και την ισχνή παρουσία κατσικιών (Phoca-
Cosmetatou 2008).

Στο ραβδόγραμμα β της Έικ. 2 παρατη-
ρούμε επίσης ότι σε όλα τα δείγματα υπάρ-
χουν βούρλα και καλάμια, κάτι αναμενό-
μενο σε έναν λιμναίο οικισμό, καθώς εκτός 
από τα φυτά που περιβάλλουν το χώρο ή 
βρίσκονται στο νερό στη λιμναία φάση του 
οικισμού, τα καλάμια και τα βούρλα θα απο-
τελούσαν τη βασική πρώτη ύλη για την κα-
τασκευή των καλυβών τους και των σκεπών 
αυτών αλλά και για τα καθημερινά είδη, 
όπως καλάθια, στρωμνές κλπ. 

Στο ραβδόγραμμα γ παρουσιάζεται η πε-
ριεκτικότητα των δειγμάτων σε δημητρι-
ακά. Έντοπίστηκαν δύο ειδών δημητριακά 
στο Δισπηλιό, σιτάρι και κριθάρι. Και τα δύο 
βρέθηκαν σχεδόν αποκλειστικά στα δείγμα-
τα της γεώτρησης 2. Αντίστοιχα τα δείγμα-
τα της γεώτρησης 2 είναι τα μοναδικά που 
περιέχουν μεγαλύτερο αριθμό φυτολίθων 
από βράκτια δημητριακών (τα βράκτια πε-
ριβάλλουν τον καρπό) από ό,τι τα υπόλοιπα 
δείγματα. Φαίνεται λοιπόν ότι τα στρώματα 
της γεώτρησης 2 διασώζουν φυτικά κατά-
λοιπα που συνδέονται με την αποθήκευση ή 
την επεξεργασία καρπών σιταριού και κρι-
θαριού. Από την άλλη ο μίσχος των αγρω-
στωδών, όπου ανήκουν και τα δημητριακά, 
ανιχνεύτηκε σε ποσοστά 20-40% σε όλα τα 
δείγματα των γεωτρήσεων. Αυτό υποδηλώ-
νει την παρουσία του άχυρου στο χώρο, υπο-
δεικνύοντας τη χρήση των αγροτικών πρα-

κτικών, όπως θερισμός και αλώνισμα, αλλά 
και τη χρήση των υποπροϊόντων αυτών για 
ποικίλους σκοπούς (ζωοτροφή, οικοδομι-
κούς και κατασκευαστικούς σκοπούς). 

Τέλος φυτόλιθοι ποικίλης μορφολογίας, 
φυτόλιθοι δηλαδή που παράγονται κυρίως 
από τα ξυλώδη μέρη των φυτών παρατη-
ρούνται σε μεγάλο ποσοστό (20%) στα κα-
τώτερα στρώματα της γεώτρησης 4 (4.4 και 
4.5) πράγμα που παραπέμπει πιθανόν σε 
στάχτη ξύλου στα συγκεκριμένα στρώματα 
ή στην παρουσία ξύλων δέντρων ως οικοδο-
μικού υλικού. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η μελέτη των στρωμάτων από το Δισπη-
λιό υποδεικνύει αγροτικές και κτηνοτρο-
φικές πρακτικές επιβίωσης αλλά και πιθα-
νές αλλαγές στις στρατηγικές διαβίωσης με 
το πέρασμα του χρόνου. Οι κάτοικοι του λι-
μναίου αυτού οικισμού κατά τη Νεολιθι-
κή περίοδο φαίνεται ότι εφάρμοζαν κυρί-
ως αγροτικές πρακτικές, όπως είναι η καλ-
λιέργεια και επεξεργασία σιτηρών και συ-
γκεκριμένα κριθαριού και σιταριού, με κυ-
ρίαρχο το δεύτερο, όπως αποδεικνύει η πα-
ρουσία τόσο των καρπών τους όσο και των 
υποπροϊόντων αυτών στο χώρο. Η παρου-
σία της κοπριάς σε μικρά ποσοστά στη Νε-
ολιθική φάση του οικισμού υποδηλώνει τη 
πρακτική της κτηνοτροφίας παράλληλα με 
την καλλιέργεια των αγροτικών προϊόντων. 
Έπισημαίνεται έτσι ο γεωργοκτηνοτροφι-
κός χαρακτήρας του οικισμού. Από τα φυ-
τικά κατάλοιπα που συνδέονται με τη δίαι-
τα των εξημερωμένων ζώων που ανακαλύ-
φθηκαν (χαμηλά αγρωστώδη έναντι φύλ-
λων δικοτυλήδονων δέντρων) συμπεραί-
νουμε ότι τα ζώα του οικισμού φαίνεται να 
ήταν κυρίως ζώα που βόσκουν χλόη (πρό-
βατα και βοοειδή) και όχι ζώα κορφολογη-
τές (κατσίκες). Η κτηνοτροφική πρακτική 
που αναγνωρίζεται είναι η διατήρηση ζώων 
ελευθέρας βοσκής, καθώς τα φυτικά κατά-
λοιπα που εντοπίστηκαν είναι υποπροϊόντα 
δημητριακών αλλά και άγρια χαμηλά αγρω-
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στώδη. Η περιορισμένη χρήση της κοπριάς 
φαίνεται να παραπέμπει στο ότι η γεωργία 
αποτελούσε το βασικό μέσο επιβίωσης του 
οικισμού, ενώ περιορισμένης έκτασης κτη-
νοτροφία συνιστούσε δευτερεύουσα πηγή. 
Η καλλιέργεια δημητριακών και οσπρίων, 
όπως υποδηλώνεται και από τη μακροσκο-
πική ανάλυση των φυτικών καταλοίπων 
(Μαγκαφά 2002) ήταν η βασική πηγή τρο-
φής για τους κατοίκους, ενώ μικρά κοπάδια 
κυρίως προβάτων και λιγοστών κατσικιών 
και βοοειδών ενίσχυαν την οικονομία και 
έσωζαν τους κατοίκους σε περιόδους γεωρ-
γικών καταστροφών. Η διατήρηση άλλωστε 
μικρών κοπαδιών και η πρακτική της κτη-
νοτροφίας σε μικρή ένταση και έκταση υπο-
δηλώνεται από τη μικρή επέμβαση των αν-
θρώπων στο περιβάλλον, όπως υποστηρί-
ζουν και τα παλυνολογικά και ανθρακολογι-
κά δεδομένα (Κούλη 2002; Ντίνου 2002).

Αντίθετα, κατά την Έποχή Χαλκού φαί-
νεται να αυξάνεται η χρήση της κοπριάς πα-
ραπέμποντας έτσι σε διαφορετικές πρακτι-
κές ή σε εντατικοποίηση της κτηνοτροφίας. 
Τα δεδομένα αυτά ίσως υποδηλώνουν ότι η 
οικονομική οργάνωση του οικισμού άλλαξε 
με το πέρασμα από τη Νεολιθική στην επο-
χή του Χαλκού. Η χέρσευση του οικισμού 
κατά την εποχή αυτή, όπως υποστηρίζε-
ται από τη γεωλογική και μικρομορφολογι-
κή μελέτη των ιζημάτων (Καρκάνας, προσ. 
επικ.), πιθανόν να έπαιξε σημαντικό ρόλο 
ως προς την αλλαγή αυτή. Με την ολοκλή-
ρωση της ανασκαφής του χώρου και την 
ανακάλυψη των στρωμάτων Έποχής Χαλ-
κού θα μπορέσουμε να συνδέσουμε τα κομ-
μάτια του παζλ και να ξεδιπλώσουμε την 
κοινωνικοοικονομική οργάνωση του οι-
κισμού του Δισπηλιού σε όλη τη διάρκεια 
ζωής του.
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Phytoliths are microscopic mineral forms 
that consist of amorphus opal (silica) and 
develop in the cellular system of the living 
plants (Piperno 2006). The opal replicates 
the shape and the size of the cell, in which 
it is formed and thus phytoliths can be clas-
sified according to their morphology. The 
significance of phytoliths is that they fulfill 
three criteria; they are inorganic and there-
fore they are resilient components in most 
soil environments, they are produced in high 
quantities and therefore they represent reli-
ably the context, which they come from, and 
finally they show taxonomic affinities (Al-
bert 2000). Phytoliths tend to be liberated 
and deposited through decay-in-place mech-
anisms. The ways of this release is either by 
death and decay or by burning of the plant. 
In so doing the phytoliths constitute in most 
cases in situ micro-remains in archaeologi-
cal sites. 

Phytolith analysis was conducted at the Pre-
historic site of Dispilio in order to investigate 
the plant input in the Neolithic village. Twenty-
nine samples were collected from cores drilled 

in the site by P. Karkanas and K. Pavlopoulos. 
The sediments were treated chemically in or-
der to extract phytoliths and were examined 
under a petrographic microscope.

The results show that the village of Dis-
pilio was based on a mixed agropastral econ-
omy. Both the Neolithic and Bronze age lay-
ers analysed preserve remains of agricultural 
practices (cereal cultivation, threshing etc.) 
and pastoral practices. The latter are indicat-
ed by the presence of dung from free-range 
animals. The comparison of the phytolith as-
semblages from the Bronze Age and the Ne-
olithic sediments shows a difference in the 
village economy through time. The Neolith-
ic inhabitants must have been mostly farm-
ers and cereal and pulse crops must have 
been the mainstays of subsistence. However, 
small livestock may have offered an alterna-
tive source of food in case of crop failure. The 
Bronze Age assemblages are richer in phyto-
liths and characterized by higher amounts of 
dung. This most probably indicates that live-
stock had played a more important role in 
subsistence than in Neolithic time.

Summary
Phytolith analysis from the sediments of Dispilio: 

An approach of understanding the subsistence practices
of the prehistoric settlement

Georgia Tsartsidou


