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ΤΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ:
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ*

ΙΣΜΗΝΗ ΝΙΝΟΥ

΄Ολα τα τέχνεργα αναπληρώνουν τις φυσι-
κές αδυναμίες του ανθρώπου. Τα τριβεία, μία 
μάλλον παραμελημένη κατηγορία τεχνέργων, 
με τη βασική τους χρήση (την άλεση του σπό-
ρου) αναπληρώνουν τις αδυναμίες του πεπτι-
κού συστήματος. Κάνουν ότι το ανθρώπινο 
στομάχι αδυνατεί να κάνει: να αφομοιώσει 
ή να αποβάλει ορισμένες ουσίες. ΄Ετσι, με τα 
τριβεία, οι διάφορες καλλιεργούμενες τροφές 
γίνονται εδώδιμες από τον ανθρώπινο οργα-
νισμό, καθώς με την άλεση αποβάλλονται δύ-
σπεπτες ή βλαβερές ουσίες (π.χ. λέπυρα, τοξί-
νες κ.α. - Storck & Teague 195: 15).

Η μελέτη των τριβείων στη προϊστορία 
είναι από τις λιγότερο ανεπτυγμένες στον 
τομέα της ανάλυσης των αρχαιολογικών 
υλικών. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για την 
έλλειψη ενδιαφέροντος που παρουσιάζε-
ται. Βασικοί πρακτικοί λόγοι, όπως ο όγκος 
τους, η άχαρη μορφή τους και η δυσκολία 
της ταύτισης τους αποθαρρύνουν τις ερευ-
νητικές απόπειρες. Ο κύριος όμως λόγος, 
πιθανότατα, είναι η ισχυρή εντύπωση πως 
τα τριβεία και οι μυλόπετρες γενικά είναι 
εργαλεία με σταθερή μορφή και χρήση, 
που δεν αλλάζει στον χρόνο (Runnels 1981: 
12) και συχνά αντιμετωπίζονται από τους 
ανασκαφείς ως πέτρες με τη μία επιφάνεια 
επίπεδη, έτσι που να ευνοούν τη διαδικα-
σία της άλεσης, χωρίς να γίνεται περαιτέρω 

διάκριση ως προς τη μορφή, τα υλικά ή τα 
συμφραζόμενα.

Λόγω της εξαιρετικά περιορισμένης μελέ-
της, ένα πρωταρχικό πρόβλημα δημιουργεί-
ται, και θα ήταν χρήσιμο να αναφερθεί πριν 
οτιδήποτε άλλο: το πρόβλημα της ορολογίας. 
Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας 
συστηματικός τρόπος ονομασίας τύπων τρι-
βείων και μυλοπετρών. Ως άξονας ονομασίας 
μπορεί να είναι η μορφή (π.χ. saddle stone, 
hour-glass mill), τα υλικά τα οποία αλέθονταν 
(π.χ. corn stone, olive mill) ή η κινητήρια δύνα-
μη που τα έθετε σε λειτουργία (π.χ. handstone, 
slave mill, donkey mill) (Runnels 1981: 2), ενώ 
κατά περίπτωση, η αναφορά είναι για εργα-
λεία ίδιου τύπου. Στην παρούσα εργασία χρη-
σιμοποιείται ο όρος «τριβείο» προκειμένου να 
περιγραφεί ο επεξεργασμένος με λείανση λί-
θος που στην ανώτερη/λειασμένη επιφάνειά 
του πραγματοποιείται επεξεργασία υλικών με 
τριβή. Ο όρος προτιμήθηκε από τον όρο «μυλό-
πετρα», ο οποίος παραπέμπει στον λίθο στον 
οποίο γινόταν αποκλειστικά η επεξεργασία 
της τροφής. ́ Οπως θα αναφερθεί παρακάτω, η 
επεξεργασία της τροφής δεν είναι η μοναδική 
εργασία που πραγματοποιείται σε ένα τριβείο. 
Ταυτόχρονα, ο όρος μπορεί να παραπέμπει 
στην κυκλική μυλόπετρα των κλασικών χρό-
νων, εξέλιξη της οποίας χρησιμοποιείται μέχρι 
και σήμερα.

*  Θερμές ευχαριστίες πρέπει να δοθούν στον καθηγητή κ. Γ. Χ. Χουρμουζιάδη, για την παραχώρηση του υλικού, 
τον επιβλέποντα καθηγητή D. F. Williams στο πανεπιστήμιο του Southampton, όπου εκπονήθηκε η παρούσα 
μελέτη στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής εργασίας της γράφουσας και τον Κοσμά Τουλούμη, για τη συμβολή του 
και την υποστήριξη.
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ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Κατά την διάρκεια της επιστημονικής 
πορείας της αρχαιολογίας στον 19ο και 
20ο αιώνα υπήρξαν ερευνητές που προ-
σπάθησαν να προσεγγίσουν τα εργαλεία 
άλεσης, αρχικά μελετώντας παραδείγμα-
τα από τα κλασικά, μεσαιωνικά και νεό-
τερα χρόνια, και ταυτόχρονα μελετώντας 
τη διαδικασία άλεσης αποκλειστικά του 
σπόρου ενώ αργότερα διαχωρίζοντας τις 
εποχές και τις χρήσεις. Η πρώτη συγκε-
ντρωτική προσπάθεια χρονολογείται το 
1898, όταν οι Richard Bennett και John 
Elton κατέγραψαν τις μεθόδους άλεσης, 
τα εργαλεία και τις συνήθειες γύρω από 
την κατεργασία του σπόρου. Ασχολήθη-
καν με τις μεγάλες ανασκαφικές ανακα-
λύψεις των τελών του 19ου αιώνα (Τροία, 
Αίγυπτος, Βαβυλώνα, Ασσυρία, Χαλδαία 
κ.α.) αλλά και με τις εκτεταμένες εθνο-
γραφικές παρατηρήσεις που είχαν συγκε-
ντρωθεί από εξερευνητικές αποστολές, 
αποίκους και ιεραπόστολους. Σε αυτήν 
τη μελέτη αποδίδεται ο πρώτος διαχωρι-
σμός ανάμεσα στις μυλόπετρες που λει-
τουργούν με κυκλική κίνηση και σε αυτές 
που λειτουργούν με παλινδρομική κίνηση 
και ταυτόχρονα οι τελευταίες θεωρήθη-
καν χαρακτηριστικές των προϊστορικών 
κοινωνιών. 

Προσπάθειες για την τυπολογική κατά-
ταξη των τριβείων και μυλοπετρών, προ-
ϊστορικών και μεταγενέστερων, έγιναν 
κατά καιρούς σε μεμονωμένες δημοσιεύ-
σεις (π.χ. Curwen 1937 και 1941 - οι εν 
λόγω δημοσιεύσεις ακόμα αποτελούν ση-
μείο αναφοράς, κυρίως για τη μελέτη των 
μυλοπετρών στη Βρετανία). Ένα έργο που 
συγκεντρώνει τα περισσότερα στοιχεία 
της μέχρι τότε έρευνας πάνω στις μυλό-
πετρες και την παρασκευή αλεύρου είναι 
το Flour for Man’s Bread των John Storck 
και Walter Dorwin Teague (1952). Ο πρώ-
τος ήταν ερευνητής της Ιστορίας του Πο-
λιτισμού και ο δεύτερος ήταν Αμερικάνος 
μηχανικός βιομηχανικού σχεδιασμού. Συ-
γκέντρωσαν όλα τα στοιχεία που αφορού-
σαν στη διαδικασία της άλεσης από την 

Παλαιολιθική ως τη δεκαετία του ’50 και 
τα παρουσίασαν με συνοπτικό και γλαφυ-
ρό τρόπο.

Τη ρουτίνα των τυπολογικών κατατά-
ξεων έσπασε η διδακτορική διατριβή του 
Runnels (1981). Μελετώντας διαχρονικά 
τη μορφή και τα υλικά των τριβείων και 
των μυλοπετρών της Αργολίδας, προσπά-
θησε να εφαρμόσει σύγχρονες οικονομικές 
θεωρίες στην προσέγγισή του. Τα συμπε-
ράσματά του βασίζονται στο γεγονός ότι 
οποιαδήποτε συμπεριφορά προαπαιτεί 
την επιλογή και η επιλογή είναι η βάση της 
οικονομικής σκέψης, συνεπώς η ανθρώ-
πινη συμπεριφορά μπορεί να προβλεφθεί 
χρησιμοποιώντας τα προϊόντα των επιλο-
γών. Έτσι, κατέληξε στη διαπίστωση πως 
τα εργαλεία άλεσης αποτελούν ευαίσθη-
τους οικονομικούς δείκτες. Οποιαδήποτε 
αλλαγή στη μορφή, στο υλικό ή στην χρή-
ση τους πιθανότατα σηματοδοτεί γενικό-
τερες αλλαγές στην οικονομία μιας κοινω-
νίας (Runnels 1981: 35).

Στη δεκαετία του ’80 εμφανίστηκαν οι 
πρώτες προσπάθειες ταύτισης των υλικών 
και της προέλευσης. Οι απόπειρες αυτές ξε-
κίνησαν βασισμένες σε παλαιότερες δημο-
σιεύσεις (π.χ. Crawford & Röder 1955) που 
δείχνουν πως όλα τα υλικά δεν είναι κατάλ-
ληλα για τη διαδικασία της άλεσης, συνεπώς 
πιθανόν να είναι αναγκαία η αναζήτηση των 
κατάλληλων υλικών σε άλλες περιοχές αν το 
κοντινό περιβάλλον δεν παρέχει τις απαραί-
τητες πηγές. ΄Ετσι, με μια σειρά πετρογρα-
φικών και χημικών αναλύσεων αποδεικνύε-
ται πως τα υλικά για μυλόπετρες αποτελούν 
αντικείμενο εμπορίου στα κλασικά και ρω-
μαϊκά χρόνια (π.χ. Peacock 1980, Williams-
Thorpe 1988, Williams-Thorpe & Thorpe, 
1993) αλλά και στα προϊστορικά (Runnels 
1981: 104).

Σε πειραματικό επίπεδο, προσπάθει-
ες ταύτισης της μορφής, του υλικού και 
της χρήσης των τριβείων και των τριπτή-
ρων έχουν γίνει από την Adams σε σχε-
τικά πρόσφατες δημοσιεύσεις (Adams 
1989, 2002α, 2002β). Οι δημοσιεύσεις αυ-
τές εστιάζονται στην φθορά της πέτρας 
όταν χρησιμοποιείται για την κατεργασία 
διαφορετικών υλικών. Αυτές οι μέθοδοι 
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στηρίζονται σε πειραματικές εφαρμογές, 
κατά τις οποίες διαφορετικά υλικά αλέ-
θονται σε όμοια τριβεία με όμοιους τρι-
πτήρες και στη συνέχεια γίνονται παρα-
τηρήσεις στις φθορές που προκλήθηκαν, 
χρησιμοποιώντας απλά μικροσκόπια. Η 
μέθοδος αυτή μπορεί να δώσει απαντή-
σεις στο ερώτημα της χρήσης των τριβεί-
ων, αρκεί να εφαρμοστεί συστηματικά 
και εκτεταμένα. 

Γενικά, η βιβλιογραφία πάνω στο θέμα 
των τριβείων είναι μάλλον κατακερματι-
σμένη. Η μόνη συλλογική προσπάθεια εί-
ναι αυτή των R. Treuil και H. Procopiou 
(2002), οι οποίοι συγκέντρωσαν δημοσιεύ-
σεις πάνω στις διάφορες πλευρές που αφο-
ρούν στη μελέτη των εργαλείων άλεσης 
(τυπολογία, πετρογραφία, χημική ανάλυ-
ση, εθνογραφία). Κατά τα άλλα, η ενασχό-
ληση με τα τριβεία στην προϊστορία είναι 
μάλλον περιστασιακή, ενώ συχνά οι δημο-
σιεύσεις παρουσιάζονται μάλλον αμήχανες, 
καθώς το συγκεκριμένο υλικό δεν έχει με-
λετηθεί σε έκταση και σε βάθος και τα κενά 
στην θεωρητική προσέγγιση και στην ανά-
λυση των υλικών είναι σημαντικά, τουλάχι-
στον σε σχέση με άλλες κατηγορίες ευρημά-
των (π.χ. κεραμεική).

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Σε αυτό το πλαίσιο συγκροτήθηκε η με-
λέτη των τριβείων του Δισπηλιού Καστο-
ριάς. Γνωρίζοντας τα πολλά προβλήματα 
που προκύπτουν από την απουσία συστη-
ματικών ερευνών, αποφασίστηκε η αρχι-
κή προσέγγιση σε δύο βασικά επίπεδα: της 
μορφής (προσπάθεια καθορισμού τύπων) 
και του υλικού. Το γεγονός ότι το Δισπηλιό 
βρίσκεται σε περιοχή με αλλουβιακές απο-
θέσεις (Γεωλογικός Χάρτης, Φύλλο ΄Αργος 
Ορεστικό, 1971), οδηγεί στην σκέψη πως η 
αναζήτηση υλικών κατάλληλων για τριβεία 
θα εστιαζόταν σε περιοχές απομακρυσμένες 
από τον οικισμό, καθώς το έδαφος γύρω του 
χαρακτηρίζεται από χαλαρά υλικά, επηρεα-
σμένα από την ισχυρή παρουσία του νερού. 

Στόχος της μελέτης είναι η αναλυτική 
περιγραφή των τύπων και των υλικών που 
χρησιμοποιούνται ως τριβεία στο Δισπηλιό, 

ώστε να δημιουργηθεί το υπόστρωμα που 
θα αποτελέσει τη βάση θεωρητικών παρα-
τηρήσεων. 

Η καταγραφή περιέλαβε: μετρήσεις μή-
κους, πλάτους, μέγιστου και ελάχιστου 
ύψους, ενδεικτικές μετρήσεις μήκους και 
πλάτους της επιφάνειας εργασίας, παρατη-
ρήσεις στην φθορά της επιφάνειας, προκα-
ταρκτική κατηγοριοποίηση με βάση το σχή-
μα και το υλικό και σύντομες παρατηρήσεις 
στο περιβάλλον στο το κάθε τριβείο βρέθη-
κε. 

Για τον καθορισμό των τύπων χρησιμο-
ποιήθηκε σε γενικές γραμμές η μέθοδος που 
εφαρμόστηκε από την Hersch (1981) για 
την κατηγοριοποίηση των τριβείων από νε-
ολιθικές θέσεις της Τουρκίας. Στο κάθε τρι-
βείο, τρεις παράμετροι λαμβάνονται υπόψη 
για την ταξινόμησή του:

Α) το περίγραμμα
Β) η κάθετη τομή
Γ) το μέγεθος
Στην κάθε παράμετρο σημειώθηκαν τα 

εξής:
Α) με βάση το περίγραμμα τα τριβεία δι-

ακρίθηκαν σε 4 κατηγορίες: ελλειπτικά, τρι-
γωνικά, παραλληλόγραμμα και κυκλικά 
(Εικ.1).

Β) η διάκριση με βάση την κάθετη τομή 
χωρίστηκε σε 2 μέρη: (1) στην παρατήρη-
ση της κατώτερης επιφάνειας (βάσης) και 
(2) στην παρατήρηση της ανώτερης επιφά-

Εικ. 1  Σχηματική απόδοση περιγραμμάτων

ΤΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ: ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
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νειας (επιφάνεια εργασίας). Οι τύποι βά-
σεων που διακρίθηκαν ήταν δύο: α) οβάλ 
και β) οριζόντια ενώ οι τύποι των επιφα-
νειών εργασίας ήταν τρεις: α) επίπεδη, β) 
κεκλιμμένη (η μία κάθετη πλευρά ψηλότε-
ρη από την άλλη) και γ) κοίλη (δύο ή πε-
ρισσότερες κάθετες πλευρές υπερυψωμέ-
νες) (Εικ. 2).

΄Ετσι, κάθε τριβείο σύμφωνα με την κά-
θετη τομή του ονομάζεται:

Οβάλ-επίπεδο
Οβάλ-κεκλιμμένο
Οβάλ-κοίλο 
Η
Οριζόντιο-επίπεδο
Οριζόντιο-κεκλιμμένο
Οριζόντιο-κοίλο
Γ) με βάση το μέγεθος ακολουθήθη-

κε συμβατικός διαχωρισμός σε τρία μεγέθη 
(Hersch 1981: 194):

α) τριβεία μικρού μεγέθους: η μεγαλύτε-
ρη διάσταση <19,9 εκ.

β) τριβεία μεσαίου μεγέθους : η μεγαλύ-
τερη διάσταση 20-39,9 εκ. και

γ) τριβεία μεγάλου μεγέθους : η μεγαλύ-
τερη διάσταση >40 εκ.

Η ταύτιση των υλικών έγινε με την εφαρ-
μογή πετρολογικής ανάλυσης σε επιλεγμένα 
δείγματα. Με την καταγραφή, έγινε προσπά-
θεια κατηγοριοποίησης των υλικών με πα-
ρατηρήσεις με γυμνό μάτι. Για την ακριβή 
ταύτιση, 30 τριβεία επιλέχθηκαν για δειγμα-
τοληψία με βάση τα εξής κριτήρια:

1) ήταν αποσπασματικά - δεν υπήρξε πα-
ρέμβαση σε ακέραια παραδείγματα

2) ήταν αντιπροσωπευτικά των υλικών 
που διαχωρίστηκαν με την καταγραφή

3) ήταν ξεχωριστά σε σχέση με τις κα-
τηγορίες υλικών που διακρίθηκαν κατά την 
καταγραφή.

Από το κάθε επιλεγμένο τριβείο αποσπά-
σθηκε τμήμα μεγέθους 1-2 εκ. με σκοπό την 
επεξεργασία του με τη μέθοδο της λεπτής το-
μής (thin-section) και τη μελέτη στο πετρολο-
γικό μικροσκόπιο. Η ανάλυση περιέλαβε την 
πλήρη περιγραφή των πετρολογικών χαρα-
κτηριστικών των τριβείων (που μπορούν να 
οδηγήσουν σε συμπεράσματα, ως προς τις 
δυνατότητες χρήσης) και την ταύτιση της 
προέλευσης τους με την χρήση γεωλογικού 
χάρτη της περιοχής.

ΟΙ ΤΥΠΟΙ

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, συλ-
λέχθηκε ένας μεγάλος αριθμός πιθανών 
τριβείων. Η παρούσα ανάλυση χρησιμο-
ποίησε 208 τριβεία, από διάφορες περιο-
χές της ανασκαφής, κυρίως από τον Ανατο-
λικό Τομέα, όπου η έρευνα έχει προχωρήσει 
περισσότερο σε βάθος. Το βασικότερο χα-
ρακτηριστικό της συλλογής είναι ο απο-
σπασματικός της χαρακτήρας. Από τα υπό 
εξέταση υλικά, 35 παραδείγματα δεν εντά-
χθηκαν σε καμία κατηγορία καθώς μόνο μι-
κρά τμήματα έχουν διασωθεί (<10 εκ.) και 
επομένως οποιαδήποτε κατηγοριοποίησή 
τους θα ήταν μάλλον αστήριχτη. Μόνο 18 
είναι ακέραια και 3 άλλα είναι σπασμένα σε 
2 τμήματα.

Βασισμένοι αρχικά στην κατάταξη σύμ-
φωνα με το περίγραμμα οι τύποι διαμορφώ-
νονται ως εξής:

Τύπος 1 Τριγωνικά τριβεία 
Μόνο με 11 παραδείγματα αντιπροσω-

Εικ. 2 Σχηματική απόδοση κάθετων τομών
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πεύεται η κατηγορία των τριβείων με τρι-
γωνικό περίγραμμα. Τα περισσότερα έχουν 
οριζόντια βάση˙ μόνο 3 έχουν οβάλ βάση και 
αυτά κατατάσσονται ως μεσαίου μεγέθους 
(Εικ. 3). Αυτά με οριζόντια βάση εμφανίζουν 
όλους τους τύπους επιφανειών (επίπεδη, κε-
κλιμμένη, κοίλη). Από αυτά, τα 2 θεωρού-
νται μεσαίου μεγέθους και τα υπόλοιπα μι-
κρά.

Τύπος 2 Κυκλικά τριβεία
Συνολικά 47 τριβεία με κυκλικό περί-

γραμμα καταγράφηκαν. Τα περισσότερα 
έχουν οριζόντια βάση. Κυρίαρχος τύπος εί-
ναι το οριζόντιο-επίπεδο και το οριζόντι-
ο-κοίλο (12 και 10 παραδείγματα αντιστοί-
χως-βλ. Εικ. 4). Τα οριζόντια-κεκλιμμένα 
είναι μόλις 5. Από τα παραδείγματα με ορι-
ζόντια βάση, 5 περιπτώσεις κατατάσσονται 
ως μεσαίες και οι υπόλοιπες μικρές. Η υπο-
κατηγορία με οβάλ βάση αντιπροσωπεύε-
ται από 20 παραδείγματα. Συνολικά, 7 τρι-

βεία είναι οβάλ-κοίλα, και είναι σημαντικό 
να σημειωθεί πως τα 5 κατατάχτηκαν ως 
μεσαίου μεγέθους. Τα υπόλοιπα τριβεία με 
οβάλ βάση εντάσσονται στους τύπους οβάλ-
επίπεδο και οβάλ-κεκλειμμένο.

Τύπος 3 Ελλειπτικά τριβεία (Εικ. 5 και 6)
Από το καταγεγραμμένο υλικό, 56 παρα-

Εικ. 3 Παράδειγμα τριγωνικού 
οβάλ-κεκλιμμένου τριβείου

Εικ. 4 Παράδειγμα κυκλικού οριζόντιου-
κοίλου τριβείου

Εικ. 5 Παράδειγμα ελλειπτικού 
οβάλ-επίπεδου τριβείου
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δείγματα εντάχθηκαν στην κατηγορία των 
τριβείων με ελλειπτικό περίγραμμα. ΄Ολοι οι 
τύποι κάθετων τομών εμφανίζονται σε αυ-
τήν την κατηγορία. Πρέπει να υπογραμμι-
σθεί ότι σε αυτόν τον τύπο εντάσσονται τα 
περισσότερα τριβεία μεγάλου μεγέθους. 

Τύπος 4 Παραλληλόγραμμα τριβεία
Τέλος, 59 περιπτώσεις κατηγοριοποιή-

θηκαν ως τριβεία με παραλληλόγραμμο πε-
ρίγραμμα. Μόλις 7 τριβεία αυτού του τύπου 
έχουν οβάλ βάση. Τα περισσότερα έχουν ορι-
ζόντια βάση (Εικ. 7), ενώ η πλειοψηφία τους 
ανήκει στην υποκατηγορία των οριζόντιων-
επίπεδων τριβείων (27 παραδείγματα) και 
λιγότερα στις υποκατηγορίες οριζόντιων-
κοίλων και κεκλιμμένων. Εμφανίζονται κά-
ποια τριβεία μεσαίου μεγέθους, ενώ σε μία πε-
ρίπτωση, μεσαίου οριζόντιου-κοίλου τριβείου, 
η άνω πλευρά και η βάση δεν ήταν δυνατόν να 
καθοριστούν καθώς το τριβείο πρέπει να χρη-
σιμοποιήθηκε και από τις 2 πλευρές.

ΤΑ ΥΛΙΚΑ

΄Οπως προαναφέρθηκε, δεν είναι κα-
τάλληλες όλες οι πέτρες για τριβεία. To 
βασικό κριτήριο για την επιλογή ενός υλι-
κού είναι η σκληρότητά του. Πρέπει να εί-

ναι αρκετά σκληρό ώστε να μην διαλύεται 
κατά την άλεση, όμως δεν πρέπει να είναι 
πολύ σκληρό καθώς δεν θα επιτρέψει την 
διαμόρφωση του ως τριβείου (Williams-
Thorpe 1988: 262). Μια άλλη σημαντική ιδι-
ότητα των τριβείων είναι η τραχύτητα της 
επιφάνειάς τους (Williams-Thorpe 1988: 
262). Γι’ αυτόν το λόγο, συνήθως προτιμώ-
νται πετρώματα με φυσαλιδώδη σύσταση 
(π.χ. ηφαιστειακά) ή με προεξέχοντες κόκ-
κους χαλαζία (π.χ. ψαμμιτικά) έτσι ώστε τα 
στοιχεία της επιφάνειάς τους να λειτουρ-
γούν ως «μαχαίρια» κατά την κατεργασία 
του κάθε υλικού.

Στο Δισπηλιό είχε ήδη διαπιστωθεί η 
ύπαρξη ηφαιστειακών και ψαμμιτικών υλι-
κών ως πρώτη ύλη για τριβεία και εκκρε-
μούσε ο εντοπισμός των πηγών (Τουλούμης 
2002: 112). Κατά τη διάρκεια της παρούσας 
καταγραφής, διαπιστώθηκε η ανάλογη εικό-
να. Τρεις βασικές κατηγορίες υλικών ανα-
γνωρίστηκαν:

Α) ψαμμιτικά
Α1) κόκκοι μεσαίου μεγέθους
Α2) πολύ λεπτόκοκκα
Β) γρανιτικά

Εικ. 7 Παράδειγμα παραλληλόγραμου οριζό-
ντιου-επίπεδου τριβείου

Εικ. 6 Παράδειγμα ελλειπτικού οριζόντιου-
κοίλου τριβείου
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Γ) ασβεστολιθικά
Με βάση την κατηγοριοποίηση που έγι-

νε με εξέταση με γυμνό μάτι, 30 ξεχωριστά 
τριβεία επιλέχθηκαν για δειγματοληψία και 
εξέταση σε πετρολογικό μικροσκόπιο. Τα 
αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:

1) Οι παραπάνω κατηγορίες επιβεβαιώ-
θηκαν και καθορίσθηκε η ταυτότητά τους. 
Τα εξής υλικά χρησιμοποιούνται ως τριβεία:

α. Ασβεστιτικός ψαμμίτης: η συντρι-
πτική πλειοψηφία των υπό εξέταση τρι-
βείων είναι κατασκευασμένη από ψαμμίτη 
αυτού του είδους (22 από τα 30 δείγμα-
τα). Τα πετρολογικά χαρακτηριστικά αυ-
τής της κατηγορίας είναι: σχετικά πυκνοί, 
στρογγυλεμένοι κόκκοι χαλαζία (0,3-0,9 
mm), εμφανείς πλαγιοκλάστες, ορθοκλά-
στες και μικροκλινή (0,1-0,8mm) - συ-
χνά διαβρωμένοι, σχετικά συχνή μίκα και 
σχετικά συχνή παρουσία κόκκων προερ-
χόμενων από μεταμορφωμένα πετρώμα-
τα (σχιστόλιθος ή γνεύσιος). Το χαρακτη-
ριστικό στοιχείο είναι το συνδετικό υλικό 
όλων αυτών των συστατικών, που είναι ο 
ασβεστίτης. Πιθανότατα, η συγκεκριμένη 
κατηγορία έδινε τριβεία μέσης ποιότητας, 
καθώς ο ασβεστίτης είναι μάλλον μαλα-
κός (no. 3 στην κλίμακα σκληρότητας του 
Mohs - Hamilton et al 2005: 10).

- μια υποκατηγορία σχηματίστηκε κα-
θώς η πετρολογική εξέταση των λεπτόκοκ-
κων ψαμμιτών έδειξε πως και αυτοί είναι 
ασβεστιτικοί ψαμμίτες. ΄Εχουν ακριβώς την 
ίδια σύσταση μόνο που τα στοιχεία τους εί-
ναι εξαιρετικά μικρά. Οι κόκκοι του χαλαζία 
δεν ξεπερνούν τα 0,3mm. Η πιο πυκνή σύ-
σταση της υποκατηγορίας ενδεχομένως έδι-
νε τριβεία μεγαλύτερης αντοχής και αποτε-
λεσματικότητας.

β. γρανιτικά: κάποια από τα χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα ανήκουν σε κατηγο-
ρία ηφαιστειακών πετρωμάτων (4 από τα 
δείγματα). ΄Εχουν μεγάλους, στρογγυλεμέ-
νους κόκκους χαλαζία (1-1,2mm), συχνή 
παρουσία ορθοκλαστών και σπανιότερα 
πλαγιοκλαστών- συχνά προχωρημένα δι-
αβρωμένων. Μικρή είναι η παρουσία μίκας 
και αμφιβολιτών. Πιθανόν, τα γρανιτικά τρι-
βεία να ήταν υψηλής ποιότητας.

γ. ασβεστολιθικά: ένα από τα δείγματα 

ανήκει σε καθαρό λεπτόκοκκο ασβεστόλιθο. 
Μόνο ελάχιστοι, μικροσκοπικοί κόκκοι χα-
λαζία μπορούν να διακριθούν. Η πολύ χαλα-
ρή σύσταση του ασβεστόλιθου αφήνει ισχυ-
ρές αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητά 
του ως τριβείου.

2) Με βάση την ταύτιση των δειγμά-
των με τη βοήθεια της πετρολογικής εξέτα-
σης, έγινε η ταύτιση όλων των τριβείων. Η 

παρουσία του ασβεστιτικού ψαμμίτη είναι 
εντονότατη (82,9% - βλ. Εικ. 8). 

Στην υποκατηγορία του ασβεστιτικού 
ψαμμίτη (λεπτόκοκκος ψαμμίτης) ανήκουν 
17 περιπτώσεις.

Στην 2η κατηγορία (γρανιτικά) ανήκουν 
14 παραδείγματα, ενώ μόλις 5 είναι ασβε-
στόλιθοι (3η κατηγορία). 

Με βάση τις πετρολογικές αναλύσεις, 
μπορούμε να οδηγηθούμε σε υποθέσεις 
σχετικά με την προέλευσή τους. Η ομοιο-
μορφία της πρώτης ύλης οδηγεί στη σκέ-
ψη του προσπορισμού των υλικών για 
τριβεία από μια συγκεκριμένη περιοχή. Η 
συγκριτική μελέτη των δειγμάτων με στοι-
χεία από γεωλογικούς χάρτες οδηγεί στην 
διαπίστωση πως ενδεχομένως η πηγή του 
ασβεστιτικού ψαμμίτη, που ήταν το κύριο 
υλικό για τα τριβεία, βρίσκεται στην περι-
οχή ανάμεσα στα σύγχρονα χωριά Αμμου-
δάρα και Ασπροκλησσιά, περίπου 10 χλμ. 
νοτιοδυτικά του οικισμού (Γεωλογικός 
Χάρτης, Φύλλο Άργος Ορεστικό, 1971). 
Εκεί βρίσκονται αρκετά μεγάλες αποθέ-
σεις ασβεστιτικού ψαμμίτη σε στροφές 
του ποταμού. Η επιβεβαίωση του συμπε-
ράσματος θα πρέπει να γίνει με συγκριτι-

Εικ. 8 Συχνότητα εμφάνισης πετρολογικών 
κατηγοριών στα τριβεία
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κή μελέτη υλικών από τις συγκεκριμένες 
αποθέσεις.

Τα γρανιτικά υλικά τα οποία χρησιμο-
ποιήθηκαν για την κατασκευή ορισμένων 
τριβείων είναι πιθανό να προέρχονται από 
τις αποθέσεις μετα-γρανιτών και γρανι-
το-γνεύσιων στην περιοχή της Μικρής Πρέ-
σπας (Γεωλογικός Χάρτης, Φύλλο Κορυ-
τσά-Μεσοποταμία, 1990, Φύλλο Καστοριά, 
1990). Επειδή όμως είναι ισχυρή η επίδρα-
ση του ποταμού στην περιοχή και επειδή η 
εικόνα των πετρολογικών δειγμάτων που 
προέρχονται από γρανιτικά τριβεία δείχνει 
ισχυρή διάβρωση, είναι μάλλον παρακινδυ-
νευμένο να εντοπιστεί μια δεύτερη πηγή σε 
αυτήν την περιοχή. Είναι πιθανότερο αυτά 
τα υλικά να κατέληξαν στην εγγύτερη στον 
οικισμό κοίτη του ποταμού, μεταφερμένα 
από το νερό. 

Η πηγή των ασβεστόλιθων μπορεί να 
εντοπιστεί στα πλησιέστερα στον οικισμό 
ασβεστολιθικά υψώματα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παραπάνω συνοπτική παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων ενδεχομένως αντανα-
κλά την αμηχανία η οποία χαρακτηρίζει τη 
μελέτη των προϊστορικών τριβείων. Η τυ-
πολογική κατάταξη είναι μία τυπική διαδι-
κασία, η οποία δεν έχει προχωρήσει ιδιαί-
τερα στην Ελλάδα και δεν είναι ξεκάθαρο 
ακόμα με ποιο τρόπο μπορεί να αποτελέ-
σει πηγή πληροφοριών. Αντίστοιχα, η ταύ-
τιση της προέλευσης μπορεί να συμβάλει 
σαφώς ως ένδειξη μετακινήσεων ωστόσο η 
περιορισμένη σε έκταση μελέτη (μελέτη των 
ίδιων των τριβείων και της εκάστοτε περι-
οχής), δεν επιτρέπει την συγκρότηση ενός 
χάρτη μετακινήσεων που να συνδέονται με 
την αναζήτηση κατάλληλων υλικών για τρι-
βεία και συνεπώς να συνεισφέρει στην προ-
σέγγιση των σχετικών γενικότερων κοινω-
νικών και ιδεολογικών ζητημάτων.

Ωστόσο, μία αρχή υποθέσεων και ερω-
τημάτων μπορεί να εγκαινιαστεί με βάση 
απλές παρατηρήσεις στη μορφή και στα υλι-
κά. Το κυριότερο ερώτημα που πρέπει να δι-
ερευνηθεί σχετίζεται με τη χρήση. Σίγουρα, η 

χρήση των τριβείων συνδέεται με την άλεση 
του σπόρου. ΄Ομως, οι εθνογραφικές μελέτες 
δείχνουν πως υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία 
δραστηριοτήτων που εκτελούνται με τη βο-
ήθεια τριβείων: κατεργασία ριζών, βολβών, 
οστών και κρέατος για τροφή, κατεργασία 
οστών για εργαλεία, επεξεργασία δέρματος, 
κατασκευή άλλων εργαλείων από πέτρα και 
ξύλο, κατασκευή σκοινιού από φλοιούς δέ-
ντρων, κατεργασία οστρέων για κοσμήμα-
τα ή προεργασία πηλού (McLaren & Evans 
2002: 129).

Ξεκινώντας από τη σχέση μορφής και 
χρήσης, κάποιοι διαχωρισμοί μπορούν να 
πραγματοποιηθούν. Καταρχήν, μια παρατή-
ρηση πάνω στη χρήση σχετίζεται με το μέ-
γεθος. Είναι γενικά αποδεκτό πως οι μεγά-
λου μεγέθους μυλόπετρες εξυπηρετούν την 
άλεση του σπόρου, καθώς προσφέρουν τη 
δυνατότητα άλεσης σε μεγάλη επιφάνεια με 
εκμετάλλευση της μεγαλύτερης δυνατής δύ-
ναμης από τα χέρια (Τουλούμης 2002: 112, 
Miller 2002: 48). Επιπλέον, είναι γνωστό από 
αρχαιολογικές και εθνογραφικές παρατηρή-
σεις πως οι επιφάνειες που διαμορφώνονται 
στα τριβεία κατά τη διάρκεια της άλεσης εί-
ναι η κοίλη και η κεκλιμμένη (Adams 2002α). 
Συνεπώς, μπορεί να γίνει η γενίκευση πως 
τα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους τριβεία με 
κοίλη ή κεκλιμμένη επιφάνεια ίσως σχετίζο-
νται με την άλεση του σπόρου. 

Ποιος είναι όμως ο ρόλος όλων των υπό-
λοιπων κατηγοριών τριβείων; Δύο παράγο-
ντες πιθανότατα σχετίζονται με τη δημιουρ-
γία επίπεδης επιφάνειας εργασίας σε κάποια 
τριβεία. Ο πρώτος είναι βέβαια ο τρόπος χρή-
σης. Φαίνεται πως τα τριβεία σε κάποιο βαθ-
μό χρησιμοποιούνται ως «πάγκοι εργασίας» 
για διάφορες δραστηριότητες που αναφέρ-
θηκαν παραπάνω. Είναι πιθανό πως οι δρα-
στηριότητες αυτές προκαλούσαν ομοιόμορ-
φη φθορά στην επιφάνεια της πέτρας, ενώ 
σε άλλες περιπτώσεις η επίπεδη επιφάνεια 
αποτελούσαν βασική προϋπόθεση για την 
αποτελεσματικότητα κάποιων εργασιών 
(π.χ. κατασκευή κοσμημάτων - Miller 2002: 
47). Ο δεύτερος ενδεχομένως σχετίζεται με 
την διάρκεια χρήσης. Είναι πιθανό πως όλα 
τα τριβεία αρχικά είχαν επίπεδη επιφάνεια 
και κατά τη διάρκεια της χρήσης η ανώτε-
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ρή τους επιφάνεια διαμορφώθηκε ως κοίλη 
ή κεκλιμμένη. Είναι δηλαδή δυνατόν κάποια 
από τα τριβεία του Δισπηλιού που έχουν επί-
πεδη επιφάνεια να μην χρησιμοποιήθηκαν 
αρκετά. 

Το ζήτημα των γενικών «πάγκων εργασί-
ας» ίσως να σχετίζεται με την ύπαρξη πολ-
λών τριβείων που θεωρούνται μικρά. Είναι 
πιθανόν να χρησιμοποιούνταν για άλλες βο-
ηθητικές εργασίες και όχι για την επεξεργα-
σία του σπόρου. 

Σχετικά με την κατώτερη επιφάνεια, την 
βάση δηλαδή του τριβείου, κάποιες σκέψεις 
μπορούν να διατυπωθούν για την θέση του 
στο χώρο. Τα τριβεία με οβάλ βάση δεν είναι 
δυνατό να είναι χρηστικά, καθώς το τριβείο 
θα ήταν ασταθές (βλ. Εικ. 3). Γενικά, έχει πα-
ρατηρηθεί η τεχνητή υποστήριξη του τριβεί-
ου με άλλες πέτρες ή ξύλα (Stork & Teague 
1952: 51) ή υπάρχουν περιπτώσεις στις 
οποίες τα τριβεία βρέθηκαν πακτωμένα στο 
έδαφος ή σε πάγκους (Moundréa-Agrafioti 
2002: 105). Κάτι τέτοιο θα σήμαινε την στα-
θερότητα του αντικειμένου στο χώρο, που 
θα συνεπαγόταν τη λειτουργία του ως στα-
θερό στοιχείο της χωροταξικής οργάνωσης 
του νοικοκυριού (αν πρόκειται για τριβείο 
σε εσωτερικό χώρο) ή του οικισμού (αν πρό-
κειται για τριβείο σε εξωτερικό χώρο). ΄Ενα 
εργαλείο που λειτουργεί ως μια σταθερή 
«οικοσυσκευή» ορίζει το χώρο και τις δρα-
στηριότητες γύρω του και αποτελεί σημείο 
αναφοράς.

Ως προς το διαχωρισμό με βάση τα πε-
ριγράμματα, οι συσχετισμοί με τη χρήση εί-
ναι μάλλον επισφαλείς. Είναι αλήθεια πως 
τα επιμήκη σχήματα (τριγωνικά, παραλλη-
λόγραμμα, ελλειπτικά) ευνοούν την ανάπτυ-
ξη δυνάμεων από τα χέρια, ενώ τα κυκλικά 
σχήματα πιθανόν προκύπτουν από κυκλική 
κίνηση ή κοπάνισμα - μια εργασία που σχε-
τίζεται με τη χρήση «γουδιών» στα οποία γι-
νόταν προκαταρτική επεξεργασία του σπό-
ρου πριν από την άλεση (Ertug-Yaras 2002). 
Περαιτέρω συμπεράσματα είναι μάλλον πα-
ρακινδυνευμένα για την ώρα.

Η προσέγγιση των ποικίλων χρήσεων 
των τριβείων θα μπορούσε να προωθηθεί 
με την βοήθεια πειραμάτων. Η βασική ιδέα 
που μπορεί να εφαρμοσθεί συγκροτείται 

ως εξής: 1) προσπορισμός κατάλληλων υλι-
κών (ενδεχομένως από την ευρύτερη περι-
οχή των αποθέσεων) των οποίων η πετρο-
λογική σύσταση και οι μηχανικές ιδιότητες 
ταιριάζουν με τα εξετασμένα παραδείγμα-
τα, 2) σχετική διαμόρφωσή τους ως τριβεία, 
3) άλεση ποικίλων υλικών που πιθανότατα 
επεξεργάζονταν στα τριβεία, 4) μελέτη σε 
χαμηλή μεγέθυνση (×40 και ×80) των φθο-
ρών που υφίστανται οι κόκκοι των τριβεί-
ων κατά τη διάρκεια άλεσης διαφορετικών 
υλικών. ΄Εχει διαπιστωθεί με πειραματι-
κές εφαρμογές σε τριπτήρες (Adams 1989) 
πως όμοια εργαλεία υφίστανται διαφορετι-
κές φθορές όταν χρησιμοποιούνται για την 
επεξεργασία διαφορετικών υλικών, ακόμα 
και διαφορετικών είδη σπόρων (π.χ. πλούσι-
ων σε έλαια). Θα ήταν χρήσιμη μία εφαρμο-
γή της μεθόδου στα τριβεία του Δισπηλιού 
και η ταύτιση της φύσης του υλικού και της 
προέλευσης θέτει το πρώτο βήμα για αυτή 
την προσέγγιση. 

Η ταύτιση του υλικού και της προέλευ-
σης δίνει μία πρώτη εικόνα των τεχνολογι-
κών επιλογών των κατοίκων του οικισμού. 
Η σχεδόν σταθερή επιλογή του ασβεστι-
τικού ψαμμίτη -χονδρόκοκκου και λεπτό-
κοκκου- δείχνει πως ο προσπορισμός γι-
νόταν από μία σταθερή πηγή ή -αν όχι μία 
συγκεκριμένη πηγή- τότε υπήρχε συστημα-
τική προτίμηση σε ένα είδος λίθου, το οποίο 
φαίνεται πως εξυπηρετούσε τις ανάγκες για 
τριβεία. Υπάρχει ομοιομορφία στις τεχνολο-
γικές αποφάσεις σχετικά με την κατασκευή 
και χρήση των τριβείων. Το υλικό αυτό, με 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά 
του, αποτελεί την επιλογή των κατοίκων για 
τα συγκεκριμένα εργαλεία. Η διαλογή του 
γρανιτικού υλικού ενδεχομένως να γινόταν 
από τις παραποτάμιες αποθέσεις στην ίδια 
περιοχή. Τα ασβεστολιθικά παραδείγματα 
είναι λίγα και πολύ κατεστραμμένα. Καθώς 
ο ασβεστόλιθος είναι πολύ μαλακός και τα 
παραδείγματα τριβείων τόσο λίγα, ίσως η 
χρήση του υλικού αυτού για την κατασκευή 
τριβείου να οφείλεται σε δοκιμές της αποτε-
λεσματικότητας του εγγύτερου υλικού -κα-
θώς ο ασβεστόλιθος προέρχεται από πηγή 
δίπλα στον οικισμό- ή ως ενδεχόμενη λύση 
ανάγκης.
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Επιπλέον, η σύγκριση με τις πηγές άλ-
λων υλικών (π.χ. υλικά για λίθινα λειασμέ-
να εργαλεία) μπορεί να χαρτογραφήσει μία 
ακτίνα δράσης των κατοίκων του οικισμού. 
΄Ετσι, ενώ η πηγή του σερπεντινίτη για τις 
λίθινες αξίνες εντοπίζεται 4 χλμ. δυτικά του 
Δισπηλιού, στην περιοχή του χωριού Μανιά-
κοι (Μέλφος & Στρατούλη 2002: 179) και η 
προέλευση των πηγών της κεραμεικής εντο-
πίζεται στην περιφέρεια της λίμνης (Δημη-
τριάδης 2002: 245), η πηγή των τριβείων 
εντοπίζεται περίπου 10 χλμ. νότια, έτσι ώστε 
προστίθεται άλλη μία ένδειξη μετακινήσεων 
στον χάρτη δραστηριότητας των κατοίκων 
του νεολιθικού Δισπηλιού.

Ο γενικότερος ρόλος των τριβείων στην 
προϊστορία δεν έχει μελετηθεί σε σύγκριση 
με άλλα τέχνεργα, όπως η κεραμεική. Ωστό-
σο, η σημασία τους ως τροφοπαρασκευα-
στικών συσκευών πρέπει να ήταν ιδιαίτερη, 
ενώ υπάρχουν ενδείξεις ιδιαίτερα συμβολι-
κής χρήσης των τριβείων (π.χ. ως «μαξιλά-
ρι» του νεκρού σε ταφές - Bennett & Elton 
1898: 27) ή διαλυμένα ως προσθήκη μέσα 
στην κεραμεική (Runnels 1981: 103). Η με-
ταφορά του υλικού από μία απομακρυσμένη 
περιοχή και η καθοριστική του χρήση στην 
διαδικασία της τροφοπαρασκευής ενδεχο-
μένως προσδίδει στο υλικό ξεχωριστή αξία. 
Είναι πιθανό με βάση αυτήν την αξία να εξη-
γείται η αποσπασματικότητα του υλικού 
του Δισπηλιού. Η πλειοψηφία των εξετα-
ζόμενων παραδειγμάτων σώζεται μερικώς, 

ενώ σε κάποιες περιπτώσεις το σπάσιμο χα-
ρακτηρίζεται από κάποιου είδους «κανονι-
κότητα» (βλ. Εικ. 3- το τριβείο είναι σπασμέ-
νο σε τρία ίσα μέρη, από το οποία το ένα έχει 
χαθεί). Εδώ, προκύπτει το θέμα της τελε-
τουργικής καταστροφής των εργαλείων. Τα 
τριβεία είναι εργαλεία με φυσική αντοχή και 
μεγάλη διάρκεια ζωής (περίπου 20-30 χρό-
νια - Runnels 1981: 155) και η εκτεταμένα 
αποσπασματική εικόνα που παρουσιάζουν 
οδηγεί στη σκέψη της εσκεμμένης κατα-
στροφής που σχετίζεται με την σύναψη δε-
σμών μεταξύ ατόμων, οικογενειών ή κοινο-
τήτων (Chapman 2000: 94, Στρούλια 2003: 
578). Φυσικά, οι προσεγγίσεις αυτού του εί-
δους απαιτούν ανάλογες εκτεταμένες μελέ-
τες σε όλη την περιοχή της Καστοριάς για να 
φανούν τυχόν ενδείξεις της πρακτικής και 
σε άλλες θέσεις.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτουν οι 
ποικίλες παράμετροι που μπορούν να προ-
σεγγισθούν με την μελέτη των τριβείων. Το 
κύριο πρόβλημα είναι το πώς πρέπει να με-
λετηθούν ώστε να αποκαλύψουν τα στοι-
χεία που σχετίζονται με την παρουσία τους 
και τη λειτουργία τους σε μια προϊστορική 
κοινωνία. Αυτή η παραμελημένη και άχαρη 
κατηγορία υλικών φαίνεται πως έχει πολλά 
να αποκαλύψει, για την τεχνολογία και την 
κοινωνία της εποχής, όμως η απουσία θεω-
ρητικού πλαισίου και εκτεταμένης, λεπτο-
μερούς έρευνας καθιστούν δύσκολη και επι-
σφαλή οποιαδήποτε προσέγγιση. 
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It is ironic that though human activities are 
initially connected to the problem of physical sur-
vival, thus, basically towards nutrition, the study 
of grinding stones, one of the most basic tools for 
the food production, is one of the most neglect-
ed in the study of material culture in prehistory. 
Very few researchers worked on the ways through 
which this type of tools could provide information 
on prehistoric societies, so even the simple study 
of form and material is rather premature. Based 
on observations on grinding implements from the 
Neolithic site of Dispilio, Kastoria, it was evident 
that this type of tools could show aspects of nutri-
tional habits, technological choices and econom-

ic decisions of a Neolithic culture.  The aims of the 
present study are: a) to present a possible method 
for typological classi�ication of prehistoric grind-
ing stones, based on the tools collected from the 
excavation of Dispilio, b) to attempt to identify 
the raw materials which these artifacts are made 
of, in this particular case, and therefore to try to 
locate a possible source and c) following the re-
sults, to indicate problematics and ideas for fur-
ther research. It is a �ield of research with many 
gaps, that’s why the study is mainly hypothetical, 
but there are potentials which shouldn’t be under-
estimated. 

Summary
Grinding stones of Dispilio: Typology, provenance, questions

Ismini Ninou
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