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ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΟΠΙΟ, ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ*

ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Στην αρχαιολογική φιλολογία έχει επι-

σημανθεί, πολλές φορές, ότι η ανασκαφή 

αποτελεί στην ουσία μια πράξη κατα-

στροφής. Οι αρχαιολογικές ανασκαφικές 

τομές αλλοιώνουν το τοπίο στο οποίο 

πραγματοποιούνται και το απονεκρώ-

νουν προσπαθώντας να συλλάβουν και 

να αδρανοποιήσουν το παρελθόν, καθαγι-

άζοντας την όλη παρέμβαση μέσα από την 

«ιερουργική», στη συνείδηση των ανθρώ-

πων και πολλών αρχαιολόγων, πράξη της 

ανασκαφής. Ο παραπάνω καθαγιασμός 

γίνεται ισχυρότερος όταν αφορά το κλα-

σικό αρχαιοελληνικό παρελθόν και πιο 

«μυστηριώδης» όταν αγγίζει τα όρια της 

ανθρώπινης προϊστορίας. Η αρχαιολογία, 

ως πολιτική και κοινωνικοοικονομική 

δράση, έχει άμεση σχέση με την παραγω-

γή και τον έλεγχο της μνήμης και αφορά 

τη διαχείριση του παρελθόντος στο πα-

ρόν. Ένας αρχαιολογικός τόπος μετασχη-

ματίζεται σ’ αυτό το πλαίσιο, και ιδίως 

όταν εντάσσεται σε μια περιφερειακή, μη 

προνομιούχα γεωγραφική περιοχή κοντά 

στα σύνορα, σε χώρο επένδυσης ποικίλων 

επιδιώξεων και προσδοκιών της τοπικής 

κοινωνίας1. Οι επιστήμονες αρχαιολόγοι 

αποτελούν τους διαμεσολαβητές στους 

οποίους επαφίεται η αρχαιολογική - ιστο-

ρική - τουριστική «ανάδειξη» του συγκε-

κριμένου χώρου. Δημιουργούν το δικό 

τους «φαντασιακό» τόπο σε σχέση με το 

παρελθόν της θέσης που ανασκάπτουν, 

έναν τόπο που δεν ταυτίζεται αναγκα-

στικά με την αντίστοιχη πρόσληψη των 

ντόπιων κατοίκων ή των περαστικών 

επισκεπτών, φορτωμένο με τα δικά τους 

συναισθήματα και τις δικές τους ερμηνευ-

τικές προσεγγίσεις. Η ιδιοσυγκρασία και 

οι σχέσεις μεταξύ των μελών της αρχαιο-

λογικής ομάδας, παράλληλα, επηρεάζουν 

τόσο την ανασκαφική μεθοδολογία όσο 

και τα αρχαιολογικά συμπεράσματα.

Ενώπιον αυτής της αρχαιολογικής 

*  Το παρόν κείμενο αποτελεί μια πιο εκτεταμένη διαπραγμάτευση ανακοίνωσης με τίτλο «Το τοπίο που πληγώνου-

με: Επι-φανειακά ευρήματα και σκόρπια μνήμη από την ανασκαφή στο Δισπηλιό» η οποία πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο του συμποσίου για το «Αρχαιολογικό ΄Εργο στη Μακεδονία και Θράκη» Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008. 
1 Για τις σχέσεις αρχαιολόγων - τοπικής κοινωνίας και επισκεπτών στο Δισπηλιό στο πλαίσιο της σύγχρονης κοι-

νωνικοοικονομικής πραγματικότητας βλ. Hourmouziadi & Touloumis, υ. ε.  

Πόσα άλλα κρυμμένα βαθιά…
Μανόλης Αναγνωστάκης, Υ.Γ.
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«εξουσίας» οι μνήμες και τα συναισθήμα-

τα των ζώντων ανθρώπων που συνδέο-

νται με τη σύγχρονη χρήση του τόπου στον 

οποίο πραγματοποιείται μια αρχαιολογική 

ανασκαφή, και αποτελούν μέρος της συ-

γκρότησης των τοπικών τους ταυτοτήτων, 

περνούν σε δεύτερη μοίρα. Τα υπολείμμα-

τα αυτής της χρήσης, τα οποία, συνήθως, 

προκύπτουν στα λεγόμενα επιφανειακά 

ευρήματα μιας ανασκαφής, υποτιμώνται 

και παραμερίζονται ή, στην καλύτερη πε-

ρίπτωση συλλέγονται, χάριν στατιστικής 

πληρότητας, και παραπετώνται, λερά και 

ασήμαντα, στη γωνιά κάποιας αποθήκης, 

υπακούοντας στις κυρίαρχες επιλογές της 

αρχαιολογικής έρευνας και των επικεφαλής 

αρχαιολόγων. 

Η θέση «Νησί» στο Δισπηλιό, δίπλα στη 

λίμνη της Καστοριάς, 7 χλμ. πριν από την 

ομώνυμη πόλη, στην εθνική οδό Θεσσαλονί-

κης-Καστοριάς είναι ένας αρχαιολογικός τό-

πος, όπως αυτοί που περιγράφονται παρα-

πάνω. Σ’ αυτό το χώρο (Εικ. 1) αναζητώνται 

οι εγγραφές της μνήμης και των συναισθη-

μάτων ανθρώπων που άφησαν τα αποτυ-

πώματά τους εκεί, είτε διεξάγοντας αρχαι-

ολογικές έρευνες, είτε χρησιμοποιώντας το 

«Νησί» για λόγους τουρισμού, αναψυχής, 

στρατοπέδευσης, εκδήλωσης θρησκευτικής 

πίστης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής καθη-

μερινής δράσης. 
Η σύγχρονη οργάνωση του χώρου, κα-

θώς και ευρήματα των επιφανειακών στρω-
μάτων της ανασκαφής που παραπέμπουν σε 
περιόδους μετά το 1930-40, φωτογραφίες 
των κατοίκων που αποτυπώνουν στιγμές 
στο χώρο, σχόλια επισκεπτών του οικομου-
σείου, δημοσιεύματα εφημερίδων και γρα-
πτά κείμενα αρχαιολόγων και μη, αποτελούν 
ένα σύνολο μέσω του οποίου επιχειρείται η 
ανάδειξη της σχέσης μνήμης, συναισθημά-
των και αρχαιολογίας διυλισμένης μέσα από 
την αναμφισβήτητη και εγγενή δύναμη του 
παρελθόντος σε μια χώρα όπως η Ελλάδα. 

Επιφανειακά ευρήματα, τοπίο και μνήμη 

είναι οι τρεις άξονες στους οποίους κινείται 

η παρούσα προσέγγιση, ενώ η «Ιστορική Αρ-

χαιολογία» (“Historical Archaeology”) και 

η «Αρχαιολογία του Τοπίου» (“Landscape 

Archaeology”) ως ξεχωριστοί επιστημονι-

ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ
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κοί αρχαιολογικοί κλάδοι παρέχουν τα με-

θοδολογικά και θεωρητικά εργαλεία για τη 

συζήτηση, τον έλεγχο, την αξιολόγηση και 

τεκμηρίωση, τελικά, των παρατηρήσεών 

μας. 

2. ΤΟ ΤΟΠΙΟ

«Τόσο για τον αρχαιολόγο όσο και για τον ντό-
πιο κάτοικο το τοπίο αφηγείται - ή καλύτερα είναι 
- μια ιστορία. Εμπεριέχει τις ζωές και τους χρόνους 
των προγόνων οι οποίοι, κατά τη διάρκεια των γε-
νεών, μετακινήθηκαν στο πλαίσιο του και έπαιξαν 
το δικό τους ρόλο στη διαμόρφωσή του. Γι’ αυτό η 
πρόσληψη του τοπίου είναι η επιτέλεση μιας πρά-
ξης μνήμης, και η μνήμη δεν αφορά τόσο πολύ την 
ανάκληση μιας εσωτερικής εικόνας, αποθηκευμέ-
νης στο μυαλό, όσο τη διασύνδεση της αντιληπτι-
κότητας με ένα περιβάλλον που το ίδιο εγκυμονεί 
το παρελθόν. Οι κανόνες και οι μέθοδοι της δια-
σύνδεσης των κατοίκων και του αρχαιολόγου θα 
διαφέρουν όπως θα διαφέρουν αντίστοιχα και οι 
ιστορίες που θα αφηγείται ο καθένας παρόλο που 
βασικά εμπλέκονται σε σχέδια του ίδιου τύπου»

(Ingold 1993: 152-3, 

η μετάφραση του γράφοντα) 

Το τοπίο, ως φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον και ως χώρος εγγραφής των 
ανθρώπινων ιδεών έχει γίνει αντικείμενο 
ιδιαίτερης συζήτησης σε πολλούς τομείς 
των επιστημών του ανθρώπου. Βρίσκε-
ται στο επίκεντρο από την εποχή του F. 
Braudel, ήδη, με τη διαπίστωσή του της 
σημασίας της «συνενοχής της γεωγραφίας 
με την ιστορία» για την ανάπτυξη του πο-
λιτισμού, μέχρι πρόσφατες ιστορικές και 
ανθρωπολογικές-αρχαιολογικές παρατη-
ρήσεις ότι η μνήμη χρειάζεται τη γη για να 
διατηρηθεί2 και ότι αποτελεί μια διαδικα-
σία εμπλοκής της αντίληψης του υποκει-
μένου μ’ ένα περιβάλλον που «εγκυμονεί» 
το παρελθόν3. 

Ξεχωριστή σημασία έχει η ανάδειξη 

του τόπου ως πατρίδας4. Αναφέρεται στη 

«χωρική διάσταση της παράδοσης», στον 

«τόπο» τον οποίο φαντασιώνεται ένα 

έθνος και εκφράζεται μέσω αυτού. Τα μνη-

μεία σ’ αυτήν την περίπτωση αποτελούν, 

ταυτόχρονα, τα μυθικά σημάδια ενός πα-

ρελθόντος που δεν υπάρχει πια στην πραγ-

ματική ζωή και ενός συμβολικού παρόντος 

που τα αναζωογονεί και τους προσδίδει 

τη σημασία που αυτό επιλέγει. Νοηματο-

δοτούν εξόχως, σ’ αυτό το πλαίσιο, τον 

πολιτισμικό χώρο και του προσδίδουν 

εκείνα ακριβώς τα χαρακτηριστικά που 

τον καθιστούν αναγνωρίσιμο και σημα-

ντικό και τον μετατρέπουν σε «πολιτισμι-

κό κεφάλαιο»5. Μια παρόμοια προσέγγιση 

συνοδεύεται από εξιδανίκευση των χαρα-

κτηριστικών του, όπως συνέβη με την πε-

ρίπτωση του Αιγαίου από τους μοντερνι-

στές λογοτέχνες της γενιάς του ’306, μέσω 

του συσχετισμού λόγου και τόπου, γεγονός 

που επισημαίνεται από λογοτεχνικές προ-

σεγγίσεις που αναπτύχθηκαν τελευταία, 

και συνοψίζονται στον όρο «τοπολογία»7. 

Η «τοπολογία» διερευνά τα δυο συνθετικά 

στοιχεία του πεδίου της ανθρώπινης δρα-

στηριότητας: «τον λόγο που αναφέρεται σε 
έναν τόπο και τον τόπο (και ως γεωγραφική 
θέση και ως κοινό φιλολογικό τόπο) στον 
οποίο ο λόγος αυτός δίνει σχήμα μέσα από 
μια παράδοση αναφορών»8.

΄Οσον αφορά το αρχαιολογικό τοπίο δη-

μιουργήθηκε την τελευταία τριακονταετία ο 

ειδικός κλάδος, της «Αρχαιολογίας του Το-

πίου» Στη διατύπωση των επιδιώξεων του 

νέου αυτού κλάδου συμπεριλήφθηκε με σα-

φήνεια η ανάγκη να συνδεθεί η αρχαιολογία 

στο πεδίο (field archaeology) με την ιστορία 

του τοπίου (landscape history), διευρύνο-

ντας τη μελέτη της αρχαιολογικής «θέσης» 

(site) με το πολύπλοκο, χρονικά μεταβαλλό-

μενο πολιτισμικό τοπίο9.

2  Schnapp 1996: 24. 
3 Ingold 1993: 152. 
4 Βλ. για παράδειγμα Peckham 2008.  

5 Γουργουρής 2007: 203. 
6 Leontis 2005. 
7 Λεοντή 1998: 46-79. 
8 Λεοντή 1998: 25. 
9 Aston & Rowley 1974. 
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Το επόμενο βήμα ήταν η σύνδεση του 

υπό μελέτη αρχαιολογικού τοπίου με τους 

ανθρώπους που συνδέονται με αυτό τόσο 

στη συγχρονική όσο και στη διαχρονική 

διάσταση. Οι εκπρόσωποι της μεταδια-

δικαστικής αρχαιολογίας εισήγαγαν, πα-

ράλληλα, φαινομενολογικές προσεγγίσεις 

υπερβαίνοντας μια προσανατολισμένη στο 

εύρημα «αρχαιολογία του τοπίου» και ανα-

ζητώντας τον άνθρωπο ως κοινωνικό υπο-

κείμενο μέσα από την καθημερινή ζωή, την 

εμπειρία και την απόδοση νοήματος στο 

ανθρώπινο περιβάλλον, ως αποτέλεσμα, 

τελικά, σκόπιμων και νοηματικά σημασιο-

δοτημένων ανθρώπινων ενεργειών10. Στο 

πλαίσιο αυτό αναπτύχτηκαν και θεωρητικά 

εργαλεία αποκωδικοποίησης και πρόσλη-

ψης του τοπίου, όπως αυτό της συμπαγούς 

μεταφοράς, σύμφωνα με το οποίο αντιλαμ-

βανόμαστε τον κόσμο χρησιμοποιώντας μη 

λεκτικά σχήματα που συνδέουν τον υλικό 

με το νοητικό κόσμο11. Στο αρχαιολογικό 

τοπίο, δηλαδή, εγγράφεται ο νοητικός μας 

κόσμος μέσα από τα υλικά, ανθρωπογενή 

και φυσικά, αντικείμενα που τον αποτε-

λούν και τις απτές αναπαραστάσεις που 

τον συνοδεύουν.

Οι μελέτες της κοινωνικής γεωγραφίας, 

παράλληλα, επισημαίνουν την πρόσληψη 

του τοπίου ως «ενσώματης» εμπειρίας η 

οποία εξαρτάται από τις αισθήσεις, τις οπτι-

κές και τους αντιληπτικούς μηχανισμούς του 

υποκειμένου που σχετίζεται με αυτό, είτε ως 

θεατής, είτε ως δρων υποκείμενο μέσα στα 

όρια του12. Αυτή η «ενσώματη» εμπειρία, η 

οποία βιώνεται μέσω της φυσικής παρουσί-

ας του ατόμου σ’ ένα τοπίο και κυμαίνεται 

από τις αγροτικές ασχολίες του κατοίκου 

του μέχρι την αναψυχή, το θαυμασμό, την 

περιήγηση στη φύση και δραστηριότητες 

φυσιολατρικού τύπου, προσθέτουν μια εν-

διαφέρουσα παράμετρο όσον αφορά το 

αρχαιολογικό τοπίο. Κάτοικοι της περιοχής, 

αρχαιολόγοι και επισκέπτες, επιτελούν εκ 

νέου το μνημονικό γεγονός διυλισμένο μέσα 

από την ταυτότητά τους και τις αντιλήψεις 

τους. 

Παρά τη δικαιολογημένη επιφυλα-

κτικότητα και κριτική που έχει ασκηθεί 

απέναντι σε ανάλογες προσεγγίσεις από 

αρχαιολόγους που εκτιμούν τις παραδο-

σιακές μεθόδους της «αρχαιολογίας του 

πεδίου»13, δεν μπορεί να παραγνωριστεί η 

ενσωμάτωση σε οποιοδήποτε αρχαιολογι-

κό χώρο αντιλήψεων, γνωμών, σκέψεων, 

στάσεων και αξιών των σύγχρονων, τουλά-

χιστον, ανθρώπων που έχουν άμεση σχέση 

μαζί του. Σ’ αυτούς τους ανθρώπους συ-

γκαταλέγονται όχι μόνο όσοι ενέγραψαν, 

με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, την ιστορικά 

προσδιορισμένη δράση τους σ’ ένα αρχαιο-

λογικό τοπίο, αλλά και οι αρχαιολόγοι που 

το μελέτησαν και το μελετούν. Ακόμα και 

η παραδοσιακή αντίληψη της διαφοράς 

μεταξύ έρευνας στο πεδίο και αρχαιολογι-

κής εργαστηριακής έρευνας θεωρείται ότι 

πρέπει να εκλείψει14.

3. ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ

 «Θυμούμαι άρα υπάρχω»15

Μ. Αναγνωστάκης

 

Η μνήμη ή, καλύτερα, οι μνήμες συνι-

στούν πεδίο έντονου διαλόγου και αντι-

παραθέσεων τα τελευταία χρόνια. ΄Εχουν 

επισημανθεί οι ιδιαίτερες παράμετροι που 

την/τις καθορίζουν σε σχέση με τη διαχεί-

ριση που υφίσταται από τη συγκεκριμένη 

κοινωνία που «θυμάται» κάθε φορά, όπως η 

«εργαλειοποίησή» της για την επίτευξη επι-

διώξεων στο παρόν, η άνωθεν κατευθυνόμε-

νη «επιλεκτικότητα» για το τι θυμάται και τι 

ξεχνά αυτή η κοινωνία, η «εμπρόθετη καλλι-

10 Βλ. ενδεικτικά Ingold 1993, Edmonds 1999, Thomas 1993, 2001, Tilley 1994, 1999, 2004. Bλ. επίσης, το ειδικό αφι-

έρωμα Landscape, Heritage and Identity στο περιοδικό Journal of Material Culture (2006), 11(1-2). 
11 Πρόκειται για εργαλείο αποκωδικοποίησης που εισήγαγε ο Tilley 1999 και χρησιμοποίησε, αναλύοντας την περί-

πτωση της Κνωσού, η Σολομών 2005, 2006. 
12 Βλ. Dora, della 2008. 
13 Fleming 2006.
14 Βλ. ενδεικτικά Witmore 2004.
15 συνέντευξη του ποιητή στον Π. Μπουκάλα στην Καθημερινή της 17/11/1992.
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έργεια της μνήμης», ή ο ρόλος των «μνημονι-
κών» ιχνών και των «υλικών γεγονότων» στη 

συγκρότησή της16. Η αρχαιολογική έρευνα 

αντανακλά τη μνήμη των αρχαιολόγων, τη 

μνήμη των κατοίκων, τη μνήμη των επισκε-

πτών σε συνάρτηση με τον τρόπο που αυτή 

«εγγράφεται» στο συγκεκριμένο αρχαιολο-

γικό χώρο και το τοπίο του.

3.1. Η μνήμη των αρχαιολόγων

«Ο καθηγητής Α. Κεραμόπουλλος το 1940 
ανέσκαψε κατά την νοτίαν όχθην της λίμνης της 
Καστοριάς μεγάλην έκτασιν πασσαλοπήκτου 
συνοικισμού των νεολιθικών χρόνων, ανευρών 
περί τα 350 λίθινα εργαλεία, κατεσκευασμένα 
επί τόπου, τεμάχια λίθων οψιανών καιπυρι-
τών, διαφόρων χρωμάτων και προελεύσεων, 
και όστρακα  χονδρών αγγείων. Ενδιαφέρουσα 
υπήρξεν η επέκτασις της ανασκαφής εις συνεχό-
μενον περιτείχιστον χώρον, όστις προ ετών περι-
εβάλλετο υπό της λίμνης και ελέγετο Νησί. Δοκι-
μαστικαί τάφροι, ανοιγείσαι μέχρι της στάθμης 
του πυθμένος της λίμνης εις το ομαλόν επίπεδον 
του Νησιού τούτου, έφεραν εις φως πασσάλους 
και λίθινα εργαλεία, όπως και εις τον συνεχόμε-
νον λιμναίον οικισμόν. Ο Κεραμόπουλλος έχει 
την γνώμην, ότι η γη του Νησιού, καθαρά λίθων 
και πλήρης οστράκων, είναι επακτή, το δε Νησί 
δεν είναι φυσικόν, άλλ’ έργον ανθρωπίνων χει-
ρών. Εκ της ανασκαφής προέκυψεν επίσης ότι 
κατά την περιφέρειαν της χωσθείσης γης ερρί-
φθησαν ατάκτως επί της προσχώσεως αργοί λί-
θοι ως υποδομή του ορατού τείχους, το οποίον 
παρέχει ενδείξεις ότι κατασκευάσθη κατά τους 
ιστορικούς χρόνους. Ο Κεραμόπουλλος υποθέτει 
ότι και η τεχνητή νήσος και το τείχος είναι πιθα-
νώς έργα του ρηξικέλευθου ηγεμόνος Αρχελάου 
(412-399 π.Χ.), πιστεύει δε ότι εκεί έκειτο η πό-
λις Άργος Ορεστικόν» 17

Η «επαναλαμβανόμενη» ανακάλυψη 

του Δισπηλιού στον 20ο αιώνα, από τον 

Ν. Παππαδάκι το 1913, μέχρι τις πρώτες 

ανασκαφικές έρευνες του Α. Κεραμόπουλο 

(1932-1940) και τη νέα ανακάλυψη Μου-

τσόπουλου (1965-67) μέχρι τη σύγχρονη 

ανασκαφή Γ. Χ. Χουρμουζιάδη (1992 και 

εξής) ήταν στην ουσία μια ιστορία συνε-

νοχής των περιβαλλοντικών συνθηκών 

και της έλξης που ασκούσαν και ασκούν 

τα «σημάδια του τόπου». Κάθε φορά που 

η ξηρασία οδηγούσε τη στάθμη της λίμνης 

σε υποχώρηση κάποιος περιοδεύων αρχαι-

ολόγος ή μελετητής της Δυτικής Μακεδο-

νίας και της Καστοριάς, παρατηρούσε τα 

υπολείμματα των ξύλινων προϊστορικών 

πασσάλων να εμφανίζονται και να επαλη-

θεύουν τις διηγήσεις και τις περισυλλογές 

λίθινων εργαλείων των ντόπιων κατοίκων. 

Σημαντικά και ιστορικά ονόματα της ελ-

ληνικής αρχαιολογίας συνέδεσαν το όνομά 

τους με το Δισπηλιό.

Η πρώτη αναφορά στο Δισπηλιό ως 

αρχαιολογικού χώρου γίνεται ήδη το 

1913, με το τέλος των Βαλκανικών Πολέ-

μων και την ενσωμάτωση των Νέων Χω-

ρών στο ελληνικό κράτος, και σχετίζεται 

με την περιγραφή του αρχαιολόγου Ν. Γ. 

Παππαδάκι για «πολυγωνικόν τείχος με-
γάλων πελεκητών λίθων», το οποίο «σώ-
ζεται εν μέρει - μέχρι 2μ. ύψους ενιαχού», 

«με ίχνη πύλης και δυο πύργων, ασφαλώς 
αρχ. Ελληνικόν», «του άλλοθεν δυσπροσί-
του Κελέτρου»18.

Αρκετά χρόνια αργότερα στο φύλλο της 

τοπικής εφημερίδας «Καστοριά» δημοσιεύε-

ται, στις 28 Αυγούστου 1938, η παρακάτω 

είδηση:

«Σπουδαιοτάτας ανακαλύψεις έκαμεν ο σοφός 
καθηγητής του Πανεπιστημίου και Πρόεδρος της 
Ακαδημίας κ. Αντ. Κεραμόπουλος. Εις το Δισπηλιό 
εύρε λιμνιαίας κατοικίας στηριζομένας επί πασ-
σάλων προϊστορικάς. Οι πάσσαλοι εξέχουν του 
εδάφους, το οποίον ήτο πυθμήν της λίμνης πριν 
καταβιβασθή η στάθμη αυτής. Επί των πασσάλων 
αυτών εστηρίζοντο δάπεδα και καλύβαι ξύλιναι, 
αποτελούσαι ηνωμένην κώμην, η οποία συνεκοι-
νώνει μετά της ξηράς δια σανίδος ανασυρομένης, 
ώστε να απομονώνεται αύτη. Η εποχή είνε νεολι-
θική (2000 έτη π.Χ.). Τα μέταλλα ήσαν άγνωστα, 

16 Connerton 1989, Yelvington 2002, Τοντόρωφ 2003, Van Dyke & Alcock 2003, Λιάκος 2007. 
17 Χ. Μακαρόνας, Χρονικά αρχαιολογικά, ανασκαφαί, έρευναι και τυχαία ευρήματα εν Μακεδονία και Θράκη κατά τα 

έτη 1940-1950, Μακεδονικά Β΄ (1953): 644.
18 Ν. Γ. Παππαδάκις, Εκ της ΄Ανω Μακεδονίας, Αθηνά 25 (1913): 440-1. Είναι αξιοσημείωτο ότι το χωριό αναφέρεται 

με το παλαιό του όνομα Δουμπιάκοι, το οποίο άλλαξε σε Δισπηλιό το 1926.
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τα δε εργαλεία λίθινα, τα οποία ευρέθησαν εν 
αφθονία. Τοιαύται κατοικίαι αναφέρονται υπό του 
Ηροδότου και Στράβωνος και άλλων δια την Κρα-
σιάδα19 λίμνην (Δοϊράνης) και την περιοχήν του 
Στρυμωνος. Πολλαί ευρέθησαν και εις τας λίμνας 
της Ευρώπης. Απεστάλη δε παρά του κ. καθηγητού 
εις τας Αθήνας το εξής τηλεγράφημα:

Υπουργείον Παιδείας και Αρχαιολογικήν Εται-
ρείαν, Αθήνας Νοτίαν όχθην λίμνης Καστορίας ευ-
ρέθησαν δυο κώμαι λιμναίαι επί πασσάλων. Συνε-
λέξαμεν δια μικράς σκαφής παρά χωρίον Δισπηλιό 
είκοσι λίθινα εργαλεία και χειροποιήτων αγγείων 
όστρακα.

Καθηγητής Πανεπιστημίου
ΑΝΤ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Είναι προφανές ότι το δημοσίευμα στηρί-

ζεται σε πληροφορίες του ίδιου του Α. Κερα-

μόπουλου, καθώς τα στοιχεία που δίνονται 

δεν είναι δυνατόν να τα γνώριζε ο συντάκτης 

του, ενώ ενδιαφέρουσα είναι η άποψη που κα-

τατίθεται στο τηλεγράφημα για «δυο λιμναίες 
κώμες», γεγονός που δεν έχει επαληθεύσει η 

νεότερη έρευνα. Η αναφορά στα ευρεθέντα 

λίθινα εργαλεία και σε κανένα άλλο εύρημα 

αποδεικνύει τη σαφή προτίμηση στη συλλο-

γή τους σε σχέση με την μεγάλη ποσότητα 

κεραμικής που συνιστά το πιο συνηθισμένο 

εύρημα κάθε προϊστορικής ανασκαφής.

Οι δημοσιεύσεις του Κεραμόπουλου για 

το Δισπηλιό συνιστούν την πρώτη συστημα-

τικά εγγεγραμμένη αρχαιολογική μνήμη στη 

σημερινή αρχαιολογική ανασκαφή. Η πρώ-

τη αναφορά του υπάρχει στην «Αρχαιολογι-
κή Εφημερίδα» του 193220.  Ακολουθεί η εκ 

νέου «ανακάλυψη» και η τοπογράφηση του 

Δισπηλιού από τον Ν. Μουτσόπουλο προς το 

τέλος της δεκαετίας του 1960, η μικρή έκθε-

ση του Σ. Μαρινάτου για το λιμναίο οικισμό 

στα «Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών» 
(1968) πριν από τη συστηματική ανασκαφή 

του Γ. Χ. Χουρμουζιάδη και του Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλονίκης. 

Η ανάλυση του λόγου, της γλωσσικής 

έκφρασης καθεμιάς από τις ιστορικές αυτές 

μορφές της ελληνικής αρχαιολογίας αποκα-

λύπτει το κοινωνικό νόημα μέσα στο οποίο 

δομείται αυτός ο λόγος. Αναδεικνύει, ουσια-

στικά, το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της 

ερμηνευτικής τους προσέγγισης μέσα από 

τη διαφορετική κοινωνική, επιστημονική 

και ιδεολογικοπολιτική τους ταυτότητα σε 

σχέση με τα κάθε φορά ζητούμενα της αρ-

χαιολογικής έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη 

και το πώς καθιερώθηκε η Μακεδονία ως 

αρχαιολογικό ερευνητικό αντικείμενο στις 

αρχές του 20ου αι.21

Ο λόγος του καταγόμενου από τη Δυτι-

κή Μακεδονία Κεραμόπουλου, ακαδημα-

ϊκού, μέλους της Αρχαιολογικής Εταιρεί-

ας και προέδρου της εν Αθήναις «Εθνικής 
Ενώσεως Βορείων Ελλήνων», με συστημα-

τικές παρεμβάσεις όσον αφορά το ζήτημα 

της ελληνικότητας της Μακεδονίας, αλλά 

και το λεγόμενο Κουτσοβλαχικό22, κινείται 

στο ιστορικο-φιλολογικό πλαίσιο της επο-

χής σύμφωνα με το οποίο οι αρχαιολογι-

κές έρευνες συνδέονται με την επαλήθευση 

των αρχαίων πηγών και τη σύγχρονη ταύ-

τιση αρχαίων τόπων και τοπωνυμίων, ενώ 

εντάσσονται στη γνώση της προϊστορίας 

της ιστορικής Μακεδονία και των μεγάλων 

μορφών του μακεδονικού βασιλείου23. Με 

μια πλατωνικού τύπου διατύπωση «…εφέ-
τος ανέσκαψα μεγάλην έκτασιν της λιμναί-
ου πασσαλοπήκτου κώμης παρά την νοτίαν 
όχθην της λίμνης της Καστορίας. Εις την ψυ-
χήν μου γεννάται η γνώμη ότι ενταύθα 
ήτο το ΄Αργος Ορεστικόν…», δηλώνει την 

πεποίθησή του στα «Πρακτικά της Αρχαιο-
λογικής Εταιρείας» του 194024, ενώ παράλ-

19 Πρόκειται προφανώς για τη λίμνη Πρασιάδα που εκ παραδρομής και τυπογραφικό, πιθανόν, λάθος αναφέρεται  εδώ 

ως Κρασιάδα.
20 Σελ. 94. εικ. 62. 
21 Για το ζήτημα της προϊστορικής έρευνας στη Μακεδονία και για τις αρχές της στον 20ο αιώνα βλ. και Andreou, Fo-

tiadis & Kotsakis 1996, Fotiadis 2001, Κωτσάκης 2006. 
22  Χαρακτηριστική η μελέτη του «Τι είναι οι Κουτσόβλαχοι», Αθήνα (1939) και η πρωτοσέλιδη δημόσια παρέμβασή του 

από την εφημερίδα Εμπρός, φύλλο Κυριακής 28/5/1950 στη στήλη «Τα εξωτερικά μας προβλήματα» με τίτλο «Η 

Γιουγκοσλαυϊκή πολιτική». 
23 Για την προσέγγιση Κεραμόπουλου όσον αφορά την ευρύτερη περιοχή, χαρακτηριστικό είναι το άρθρο του «Η Δυ-

τική Μακεδονία, ο πολιτισμός της και ο Πλούταρχος» στα Μακεδονικά Α΄ (1940): 24-36. 
24 Κεραμόπουλος 1940: 22.  
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ληλα αποδίδει το τείχος στον «ρηξικέλευθο 
ηγεμόνα» Αρχέλαο, βασιλιά της Μακεδονίας 

(412-399 π.Χ.).

Η ταυτότητα του αρχιτέκτονα και 

επιτόπιου ερευνητή του καθηγητή του 

Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης Ν. Μουτσό-

πουλου, οδήγησε στην αποτύπωση και τη 

στέρεα τεκμηρίωση του πλήθους και της 

θέσης των πασσάλων σε συνδυασμό με 

ιστορικοφιλολογικές, επίσης, ερμηνείες 

και ανθρωπολογικές προεκτάσεις. Σύμ-

φωνα με τις πρώτες, αξιοποιώντας και τις 

περιγραφές του Ρωμαίου ιστορικού Τίτου 

Λίβιου, ταυτίζει το Δισπηλιό με το αρχαίο 

Κέλετρο25, ενώ ακολουθώντας τις δεύ-

τερες συλλέγει και κατατάσσει όλες τις 

πληροφορίες από σύγχρονους και αρχαί-

ους λιμναίους οικισμούς προχωρώντας σε 

συγκρίσεις για τον τρόπο ζωής και δρά-

σης των κατοίκων του προϊστορικού Δι-

σπηλιού26.

Στα «Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών» 
του 1968 ο τότε Γενικός Επιθεωρητής Αρ-

χαιοτήτων Σ. Μαρινάτος αναφέρεται στις 

πρόσφατες έρευνες Μουτσόπουλου. Ο κυρί-

αρχος, επίσημος και ενίοτε ιδιότυπος λόγος 

του προσδιορίζει ιδεολογικά την ανακάλυ-

ψη με μια ελληνοκεντρική προοπτική, αξι-

ολογώντας την με το προσφιλές στους αρ-

χαιολόγους μέτρο του «μεγαλύτερου» και, 

συνεπώς, σπουδαιότερου ευρήματος: «ότι 
όμως ο πασσαλόκτιστος συνοικισμός της Κα-
στορίας ήτο ο μέγιστος της Μακεδονίας και 
ίσως της Ευρώπης ολοκλήρου, κατανοούμεν 
μόνον τώρα…»27

Στηριγμένος σ’ αυτές τις ανακοινώσεις 

ο γνωστός μελετητής της μακεδονικής 

ιστορίας N. G. L. Hammond θα αναγνώσει 

το 1972 με το δικό του ξεχωριστό τρόπο 

τα δισπηλιακά κατάλοιπα. Στο πλαίσιο 

της σύζευξης αρχαιολογικών ευρημάτων 

και Ιστορικής Γεωγραφίας την οποία 

πραγματοποιεί, βασιζόμενος και στις δι-

κές του περιδιαβάσεις στην περιοχή, στην 

κλασική πια «Ιστορία της Μακεδονίας»  

θεωρεί το Δισπηλιό ως φυσικό πέρασμα 

από τη «σημαντική», για την αρχαιολογι-

κή έρευνα της περιόδου, Νεολιθική Θεσ-

σαλία προς τη θάλασσα της Αδριατικής: 

«Οι οικισμοί στην Καστοριά και στο Μαλίκ 
κείνται πάνω στην οδό, που κατευθύνεται 
από τη Θεσσαλία, δια της κοιλάδας του 
Αλιάκμονα και του στενού του Τσαγγών ως 
την Αδριατική»28

Ο λόγος του καθηγητή Χουρμουζιάδη 

τοποθετεί τη σημασία και τις επιδιώξεις της 

σύγχρονης ανασκαφής σε άλλα επίπεδα. 

Εχοντας μαρξιστικό υπόβαθρο και υποβο-

ηθούμενος από τη διαθεσιμότητα σύγχρο-

νων ανασκαφικών μεθόδων τοποθετεί το 

αρχαιολογικό εύρημα σε διαφορετικό επί-

πεδο. Στη θέση των ιστορικών ταυτίσεων 

και της ιστορικής γεωγραφίας αναζητείται 

ο προϊστορικός άνθρωπος και η δράση του 

στο χώρο, οι παραγωγικές δυνάμεις που 

έχει στη διάθεσή του και οι παραγωγικές 

σχέσεις που αναπτύσσονται προσδιορίζο-

ντας τις ιδεολογίες του: «…το εύρημα αυτό 
έχει ιστορικά συσχετιστεί με ένα συγκεκρι-
μένο άνθρωπο ή με μια ομάδα συγκεκριμέ-
νων ανθρώπων…με συ-γκεκριμένες χρήσεις, 
με συγκεκριμένες κατασκευαστικές διαδικα-
σίες που αναπτύσσονταν κάτω από κοινωνι-
κές, ιστορικές, οικονομικές ακόμα και περι-
βαλλοντικές και κλιματολογικές συγκυρίες. 
Οσο, λοιπόν δεν μπορούμε να τις «αναπαρα-
στήσουμε» ή έστω να τις περιγράψουμε με 
απόλυτη βεβαιότητα, δεν μπορούμε να πού-
με την τελευταία λέξη»29

3.2. Η μνήμη των κατοίκων 

«Την Πέμπτην από βαθείας νυκτός τα καράβια 
ετέθησαν εις μεταφέροντα πλήθος προσκυνητών 
εις το νησί των Δουπιάκων (Δισπηλιού). Τοιαύτην 
δόξαν η λίμνη πιθανόν μην είδε, διότι ενόμιζε τις 
ότι έπλεεν εις αυτήν ολόκληρος στόλος εξ 100 και 
πλέον καραβιών»30

25 Μουτσόπουλος 1998. 
26 Μουτσόπουλος 1974. 
27 Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών, έτος Α΄, 2: 164. 
28 N. G. L. Hammond, Ιστορία της Μακεδονίας, Τόμος Α΄, Θεσσαλονίκη: Μαλλιάρης-Παιδεία (1995): 254-55.
29  Χουρμουζιάδης 2002: 22.
30 Εφ. Καστοριά, φ. 7/6/1924, παρατίθεται στο Δισπηλιό Καστοριάς 1994: 34-5.
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Η σύγχρονη «δημόσια» μνήμη στο Δι-

σπηλιό καθορίζεται με βάση τον άξονα που 

δημιουργούν δυο ανδριάντες, του πρώην μη-

τροπολίτη Καστοριάς Νικηφόρου31 και του 

αξιωματικού Ι. Παπαρρόδου32 με την αναπα-

ράσταση του νεολιθικού λιμναίου οικισμού 

λίγα μέτρα μακριά από το «Νησί» δίπλα στη 

λίμνη. Βρίσκονται στις τρεις εισόδους-εξόδους 

του χωριού33 σα να το ορίζουν συμβολικά και 

να αποτελούν τα σημάδια του τόπου του μαζί 

με όλα τα νοήματα που αναμφίβολα κουβα-

λούν: τη θρησκεία, το πεδίο των μαχών και 

τους αρχαίους «προγόνους» συνυφασμένους 

με τον τουρισμό και τη σύγχρονη ανάπτυξη. 

Ο συσχετισμός του λιμναίου οικισμού 

με την τοπική μνήμη πέρασε από διάφορες 

φάσεις και δεν ήταν πάντα ο ίδιος σε όλες 

τις συνειδήσεις των κατοίκων. Φαίνεται 

31 Πρόκειται για το Δισπηλιώτη μητροπολίτη Καστοριάς Νικηφόρο (Παπασιδέρη) που κατείχε το αξίωμα αυτό και την 

εποχή των ανασκαφών του Κεραμόπουλου. 

32 ΄Επεσε πολεμώντας εναντίον των Γερμανών στην περίφημη «μάχη του Δισπηλιού» της 15/4/1941.
33 Από Καστοριά, ΄Αργος Ορεστικό και ΄Εδεσσα-Κοζάνη αντίστοιχα.
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πως ουσιαστικά ριζώθηκε περισσότερο σ’ 

αυτές όταν την τελευταία δεκαετία, μέσω 

της παρουσίας της αναπαράστασης κυρί-

ως, και της συχνής αναφοράς του από την 

πολιτική ηγεσία και τα μέσα ενημέρωσης 

απέκτησε διαστάσεις «φυσικοποιημένου» 

οικείου χώρου, σα να ήταν, δηλαδή, από πά-

ντα εκεί. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν προς 

την κατεύθυνση αυτή, διάφορα παλαιά 

έγγραφα του αρχείου της πρώην Κοινότη-

τας Δισπηλιού:34 το πρώτο από αυτά είναι 

έγγραφο της Νομαρχίας Καστοριάς της 

27-5-1968, μετά τις έρευνες Μουτσόπου-

λου, το οποίο εντέλλεται την απομάκρυν-

ση αφοδευτηρίων που φαίνεται πως είχαν 

τοποθετηθεί πάνω στο αρχαίο τείχος. Ακο-

λουθεί με αφορμή την κήρυξη του χώρου 

ως προστατευμένου αρχαιολογικού από 

το Υπουργείο Πολιτισμού (19-10-1971), η 

απαγόρευση ρίψης σκουπιδιών και κάθε 

οικοδομικής δραστηριότητας, ενώ λίγο αρ-

γότερα (18-3-1975) παρακαλείται η αφαί-

ρεση και απομάκρυνση των πασσάλων, της 

περιφράξεως και άλλων κατασκευών του 

δημιουργηθέντος εκεί γηπέδου.

Στις παλιές και σύγχρονες φωτογρα-

φίες από το Δισπηλιό αποτυπώνεται μια 

διαφορετική αντιμετώπιση των αρχαίων 

λειψάνων και του τοπίου τους από τους 

κατοίκους των παραλίμνιων χωριών και 

της Καστοριάς. Χαρούμενες παρέες στις 

δεκαετίες 1950-1970, στο «Νησί», από 

γυναίκες, άντρες και παιδιά ποζάρουν στο 

φακό (Εικ. 2), λαμβάνοντας μέρος στα 

πανηγύρια, στις εκδρομές, και στο προ-

σκύνημα στην εκκλησία της Αναλήψεως. 

Χρησιμοποιούν ως φυσικοποιημένο και 

οικείο πλαίσιο, ως χώρο αναψυχής και δι-

ασκέδασης, αναπόσπαστα δεμένο με την 

καθημερινότητα τους τα ορατά λείψανα 

του τείχους και της εκκλησίας. Το τείχος, 

άλλωστε, πρόσφερε οικοδομικό υλικό για 

την πόλη της Καστοριάς: «είναι προς την 
λίμνην κατεστραμμένον, διότι, ως φαίνε-
ται, οι λίθοι απήγοντο δια λέμβων εις Κα-
στορίαν» σημειώνει ο Α. Κεραμόπουλος το 

193835. 

Το κέντρο ενδιαφέροντος μετατίθεται, 

σήμερα, στην αρχαιολογική αναπαράσταση, 

«στις καλύβες», σήμα κατατεθέν, πια, του 

σύγχρονου δήμου αφού οι περισσότερες 

αναφορές περιστρέφονται πλέον γύρω της. 

Αυτή αποτελεί το βάθος στη φωτογράφη-

ση της ποδοσφαιρικής ομάδας του χωριού 

το 2006 (Εικ.3), αυτή φιγουράρει στους 

τίτλους τοπικών καταστημάτων, αυτή απο-

τελεί το πρόσωπο το οποίο προβάλλεται 

προς τα έξω στα τουριστικά φυλλάδια του 

νομού36, αυτή τέλος αποτελεί πηγή διαφήμι-

σης και εσόδων για τον τοπικό δήμο κατά τη 

διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

3.3. Η μνήμη των επισκεπτών

Υπάρχει ένας ιδιότυπος σύνδεσμος ανά-

μεσα στην αρχαιολογική έρευνα και τους 

επισκέπτες αρχαιολογικών χώρων. Σφυρη-

λατείται από εκφράσεις της «δημόσιας» μνή-

μης μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας 

τα οποία μετασχηματίζουν τον αρχαιολογι-

κό λόγο σε εκλαϊκευμένη, πλήρη νοήματος, 

πληροφορία για την «αρχαία κληρονομιά», 

ενώ αφορά ταυτόχρονα τις παραμέτρους 

34 Οι κάτοικοι Δισπηλιού Χρήστος Μιχαλόπουλος, Θάνος και Τάσος Αλεπούδας, Θάνος Ρουσουλιώτης και Δ. Λιάλης ο 

σχολικός σύμβουλος φιλολόγων Εμμανουήλ Κουτσιάφτης προσέφεραν φωτογραφίες, ενώ ο τελευταίος παρέσχε 

και πρόσβαση σε αντίγραφα επισήμων εγγράφων. Τους ευχαριστούμε θερμά και από τη θέση αυτή.
35 Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας (1938): 59.
36  Ο περιβάλλων χώρος έχει χρησιμοποιηθεί, άλλωστε, παλαιότερα τόσο για το γύρισμα βιντεοκλίπ δημοφιλούς λα-

ϊκού τραγουδιστή, όσο και για τη φωτογράφηση μοντέλου με την ανάλογη προϊστορική «ένδυση» για τη δημιουρ-

γία «ατμόσφαιρας».
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που διαμορφώνουν τον «αρχαιολογικό του-

ρισμό» και τη σημασία του για τη σύγχρονη 

τοπική κοινωνία και το κράτος. Η ματιά του 

επισκέπτη στο αρχαιολογικό τοπίο είναι 

πολλές φορές πιο διερευνητική και επίμο-

νη, από το βιαστικό βλέμμα των σύγχρονων 

κατοίκων ενός αρχαιολογικού χώρου που 

σε μεγάλη πλειοψηφία, και όχι απαραίτητα 

κατακριτέα, ενδιαφέρονται για το παρελθόν 

όσο αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις του-

ριστικής αξιοποίησης37.

Η παράμετρος της ελληνικότητας είναι 

πρωταρχική και διέπει με σαφήνεια, πέρα 

από τα τοπικά φύλλα, όλες τις αναφορές των, 

παλαιότερων και νεότερων, με πανελλήνια 

κυκλοφορία, εφημερίδων για το Δισπηλιό. 

Οι σχετικοί τίτλοι είναι αποκαλυπτικοί. Στη 

«Μακεδονία»38 του 1974 και στο άρθρο «Ο 
άνθρωπος της Καστοριάς» με υπότιτλο «Εκεί 
όπου άνθησε πρώτα ο ελληνικός πολιτισμός» 

παρουσιάζεται η τότε δημοσιευμένη μελέ-

τη του καθηγητή Μουτσόπουλου.39 Η ίδια 

προσέγγιση παρατηρείται και με τις πρώτες 

ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων της σύγ-

χρονης ανασκαφής από ηλεκτρονικό (τοπι-

κής και πανελλήνιας εμβέλειας ραδιόφωνο 

και τηλεόραση) και γραπτό τύπο. «Βρέθηκε 
στην Καστοριά το αρχαιότερο κείμενο στον 
κόσμο» τιτλοφορείται ανταπόκριση της 

«Ελευθεροτυπίας» και συμπληρώνεται λίγες 

ημέρες αργότερα με το «οι ΄Ελληνες των λι-
μνών»40. Τη σκυτάλη πήραν «ειδικού» περι-

εχομένου έντυπα και τηλεοπτικές εκπομπές 

που διαλάλησαν το γεγονός και μετέφεραν 

την «είδηση» εύρεσης προδρομικής «ελλη-

νικής» γραφής στο Δισπηλιό. Μετά την κα-

τασκευή της αναπαράστασης του λιμναίου 

οικισμού, παράλληλα, τα τουριστικά γρα-

φεία ενέτασσαν ολοένα και περισσότερο το 

Δισπηλιό στους τουριστικούς προορισμούς 

των εκδρομών τους. Πολιτικοί, μεμονωμένοι 

επισκέπτες, σύλλογοι, οργανώσεις, σχολεία, 

φιλάρχαιοι και μη κατέφθασαν και κατα-

φτάνουν από τότε στο Δισπηλιό εγγράφο-

ντας τις δικές τους αντιλήψεις και σημασιο-

δοτώντας με τις δικές τους μνήμες το χώρο. 

Η «αναπλαισίωση» του Δισπηλιού, τα τελευ-

ταία χρόνια, στις αφηγήσεις των σχολικών 

εγχειριδίων  για την προϊστορία του προσέ-

δωσε, παράλληλα, το «κύρος» της σχολικής 

γνώσης. 

Η μνήμη των επισκεπτών εκδηλώνεται 

σε τρεις περιοχές: στον αρχαιολογικό χώρο 

κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, στην ανα-

παράσταση του οικισμού, και στη μικρή έκ-

θεση στο χώρο του αρχαιολογικού εργαστη-

ρίου. Από τον τελευταίο χώρο η μελέτη του 

«Βιβλίου Επισκεπτών» καταγράφει όλο το 

φάσμα των προσεγγίσεων: από παιδικά και 

σκωπτικά σχόλια μαθητών μέχρι δηλώσεις 

υπηρηφάνειας για το έθνος, αισθητικές προ-

σεγγίσεις και συγχαρητήρια για το έργο των 

αρχαιολόγων. Είναι και αυτές δυο ειδών. 

Καταγραφές Ελλήνων και ξένων που εντάσ-

σουν την επίσκεψή τους στην ανεμελιά της 

καλοκαιρινής ραστώνης ή της χειμωνιάτικης 

τουριστικής εξόρμησης και συναισθηματικά 

φορτισμένα σχόλια μεταναστών που επι-

σκέπτονται την πατρίδα τους με την ευκαι-

ρία του καλοκαιριού42.

3.4. Η μνήμη του μέλλοντος: 
Το Δισπηλιό στο διαδίκτυο

Δεν μπορούμε να πούμε, προς το παρόν 

τουλάχιστον, ότι το Δισπηλιό «συμβαίνει 

37 Μια σύγκριση του βλέμματος του επισκέπτη με το βλέμμα του κάτοικου πραγματοποιείται στο Duke 2007. Τα συ-

μπεράσματα του ίδιου για την Κνωσό, σελ. 119-22, είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την προσέγγιση του συνδέσμου 

τουρισμού και παρελθόντος. Σε μια άλλη περίπτωση πάλι στην Κρήτη, στο Καρφί Λασιθίου η δημιουργία ενός αρ-

χαιολογικού «πάρκου» μετέβαλε τις υποβαθμισμένες μέχρι τότε αρχαιότητες σε σημεία εξαιρετικής σημασίας για 

την τοπική κοινότητα και τους επισκέπτες, βλ. Wallace 2005.
38 ΄Αρθρο υπογραφόμενο με τα αρχικά Χ. Λ. στο φύλλο 27/12/1974, σελ. 2.
39 Μουτσόπουλος 1974.
40 Φύλλο 17/8/1993 και Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, φ. 29/8/1993 αντίστοιχα.
41 Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του εγχειριδίου της Α΄ Γυμνασίου, σελ. 10, όπου περιλαμβάνεται και φωτογραφία 

μιας νεολιθικής καλύβας από την αναπαράσταση. Για την αναπλαισίωση της προϊστορικής αρχαιολογίας στα σχο-

λικά εγχειρίδια βλ. Κ. Τουλούμης, ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗΣ: Η Αρχαιολογία στα Σχολικά Εγχειρίδια, υπό δημοσίευση.
42 Για μια πρώτη προσέγγιση της σχέσης επισκεπτών και καινού με άξονα και το Βιβλίο Επισκεπτών του Δισπηλιού, 

βλ. Hourmouziadi & Touloumis υ. ε. 
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στο διαδίκτυο», κατ’ αναλογίαν της ρήσης 

ότι «η ιστορία συμβαίνει στο διαδίκτυο»43. Το 

συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγο-

νός ότι αναπαράγονται εκεί, αφηγήσεις και 

απόψεις που έχουν «κατασκευαστεί» εκτός 

διαδικτύου είτε από τους ίδιους τους αρχαι-

ολόγους είτε από ένα κοινό που προβάλλει 

συγκεκριμένα στοιχεία όπως η ελληνικό-

τητα και η πρώτη παρουσία γραφής στον 

ελληνικό χώρο. Το μέλλον, όμως, μπορεί να 

μην είναι το ίδιο με βάση τις αλλαγές που 

συμβαίνουν εκεί και την όλο και μεγαλύτε-

ρη συμμετοχή των χρηστών στην παραγωγή 

νοήματος τόσο για το παρόν, όσο και για το 

παρελθόν. 

Είναι δεδομένο ότι η νέα ψηφιακή 

πραγματικότητα συμμετέχει στην ανα-

παραγωγή της «κατασκευής» της εικόνας 

του Δισπηλιού και δημιουργεί ένα ψηφια-

κό φαντασιακό τοπίο το οποίο παρουσιά-

ζει αρκετές ομοιότητες και συναιρεί όλες 

τις παραπάνω μνήμες. Η ειδοποιός δια-

φορά εντοπίζεται στο γεγονός ότι με την 

πάροδο του χρόνου και την επέκταση της 

κοινωνικής δικτύωσης44 μειώνεται όλο και 

περισσότερο, όσον αφορά την προέλευ-

ση από επίσημους φορείς, η επίδραση της 

«επίσημης» άποψης και ερμηνείας για το 

παρελθόν. 

Παρότι υπάρχουν οι «επίσημες» ιστο-

σελίδες που αποτυπώνουν τις οπτικές και 

αισθητικές «αναγνώσεις» των αρχαιολό-

γων για το Δισπηλιό45, προσωπικά ιστο-

λόγια (blogs) αρχαιολόγων και ανθρώπων 

που επισκέφτηκαν το Δισπηλιό και κατα-

γράφουν την εμπειρία τους με κείμενα και 

φωτογραφίες ατομικού αισθητικού «γού-

στου», κοινότητες συζητήσεων (fora) για 

το ζήτημα της γνωστής «πινακίδας του 

Δισπηλιού», λευκώματα με φωτογραφίες 

από την αναπαράσταση για εκπαιδευτι-

κή χρήση, λήμματα σε εγκυκλοπαίδειες 

ελεύθερης συγγραφής τύπου wiki (όπως 

η Βικιπαίδεια), ερασιτεχνικά βίντεο στο 

www.youtube.com συνιστούν έναν ιδιό-

τυπο χώρο παραγωγής της μνήμης. Ο χώ-

ρος αυτός, μάλιστα, αποκτά και διεθνή 

χαρακτηριστικά αφού εντοπίζεται και σε 

αγγλόφωνες σελίδες του διαδικτύου με 

τα ίδια χαρακτηριστικά με τις ελληνικές, 

όπου, όμως, βρίσκει κανείς ακόμα και προ-

σεγγίσεις με προέλευση την ΠΓΔΜ, οι οποί-

ες προβάλλουν μια «ιδιαίτερη» ανάγνωση 

της «πινακίδας» του Δισπηλιού ως σλαβό-

φωνου κειμένου46. 

Σήμερα, λοιπόν, η προσέγγιση του τοπίου 

μέσα από την οπτικοποιημένη αναπαράστα-

σή του, η οποία περιλαμβάνει ψηφιοποιημέ-

νες, πλέον, φωτογραφίες, βιντεοσκοπήσεις, 

ντοκιμαντέρ, περιλαμβάνει και τις διαδικτυ-

43 Πρόκειται για διατύπωση του καθηγητή Ιστορίας στο University of California, Irvine, Mark Poster σε συνέντευξη που 

δημοσιεύτηκε στην εφ. Ελευθεροτυπία, φύλλο 7/12/2001.
44 Το αποκαλούμενο Web 2.0 που περιγράφει την αλλαγή από την παθητική χρήση του διαδικτύου σε ένα διαδίκτυο των 

χρηστών με την έννοια της διαδραστικότητας, της δημιουργίας, του ενεργού ρόλου τους, της ανταλλαγής μεταξύ τους 

και της επικοινωνίας τους μέσω διάφορων ψηφιακών κοινοτήτων επηρεάζουν, αλλά θα επηρεάσουν περισσότερο στο 

μέλλον, την παρουσίαση, διαχείριση, αλλά και ερμηνευτική προσέγγιση της αρχαιολογικής πληροφορίας. 
45  http://web.auth.gr/dispilio και http://dispilio.cti.gr  
46 Για το ίδιο θέμα, βλ. και Hourmouziadi & Touloumis υ. ε. 
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ακές του παρουσιάσεις. Δημιουργείται έτσι 

μια νέα «διαμεσολαβημένη»47 πραγματικό-

τητα για το αρχαιολογικό τοπίο. Διαμεσολα-

βείται από τους ίδιους τους αρχαιολόγους, 

αλλά και από άλλους, επίσημους ή ανεπί-

σημους φορείς,48 περισσότερο ή λιγότερο 

ειδικούς που εμπλέκονται στις ιδιαίτερες 

συνθήκες παραγωγής πολυτροπικών (κεί-

μενο, φωτογραφία, κινούμενη εικόνα, ήχος) 

παρουσιάσεων και εφαρμογών σε ψηφια-

κό περιβάλλον. Οι τελευταίες αφορούν την 

ύπαρξη μιας νέας κειμενικής πραγματικότη-

τας, αλλά και μιας νέας αισθητικής, σχετικής 

με τις Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και των 

Πληροφοριών και τους κανόνες που επιβάλ-

λουν με τη χρήση τους.

4. ΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Η ανασκαφή απέδωσε από τα λεγόμενα 

«επιφανειακά» στρώματα ένα πλήθος ευρη-

μάτων τα οποία σκιαγραφούν την ιστορία της 

θέσης από τους νεολιθικούς χρόνους μέχρι 

σήμερα, ενώ και η σύγχρονη χρήση του χώ-

ρου ως τόπου δράσης των ψαράδων και των 

αρχαιολόγων, καθώς επίσης για τη βοσκή των 

λιγοστών ζώων, ως χώρου περιπάτου, αναψυ-

χής και ερωτικών περιπτύξεων των κατοίκων 

των γύρω περιοχών κάτω από τα δέντρα, δί-

πλα στη λίμνη, είναι κατάδηλη μέσα από τα 

υπολείμματα ανάλογων δραστηριοτήτων. 

Πέρα από τα επιφανειακά προϊστορικά 

υπάρχουν μια σειρά από ευρήματα που παρα-

πέμπουν σε ποικίλες «σύγχρονες» δραστηρι-

ότητες. Κάποια από αυτά είναι ιδιαίτερα εν-

διαφέροντα. Πρόκειται για έναν σημαντικό 

αριθμό σφαιρών από τον τελευταίο πόλεμο 

και τον εμφύλιο, ένα δρεπάνι με ξύλινη λαβή, 

ένα παιδικό φυλαχτό, μια φούχτα βόλους 

και πλαστικά παιχνίδια, ένα σταυρουδάκι 

με Τίμιο Ξύλο, ένα μικρό κεφαλάκι Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, εξάρτημα κάποιου παιδικού 

παιχνιδιού ίσως, ένα μετάλλιο-νόμισμα Φερ-

δινάνδου της Αυστροουγγαρίας, ένα πλα-

στικό κουτί ΄Αφρι Κόλα. Ο συνδυασμός τους 

με φωτογραφίες και παλιά δημοσιεύματα 

εφημερίδων καθώς και με επίσημα έγγρα-

φα σκιαγραφεί μια διαφορετική ιστορία του 

χώρου, χρήσιμη για την ανάδειξη όλων των 

παραμέτρων που εγγράφονται στον αρχαιο-

λογικό χώρο του Δισπηλιού.

Δε μπορεί παρά να συσχετίσει κανείς, 

για παράδειγμα, το μεγάλο αριθμό σφαι-

ρών, άσκαστων και καλύκων (Εικ. 4), με 

ένα δημοσίευμα της εφημερίδας «Εμπρός»49. 

Αναφέρεται στην επίσκεψη του τότε πρω-

θυπουργού Θ. Σοφούλη στην Καστοριά, το 

1948, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πο-

λέμου, τον οποίο «εζητωκραύγαζον αι κα-
τηυλισμέναι ομάδαι γύρω από το Δισπηλιό», 

εννοώντας, προφανώς ομάδες του «Εθνικού 

Στρατού» που έδρευαν στην περιοχή. Κά-

ποιες από αυτές τις ομάδες θα είχαν στρατο-

πεδεύσει στο φυσικά ελεγχόμενο χώρο του 

«Νησιού». 

Το δρεπάνι (Εικ. 5), το οποίο αναφέρεται 

παραπάνω, παραπέμπει στην παραδοσιακή 

ασχολία των Δισπηλιωτών, την κατασκευή 

καλαμωτών από τα καλάμια που ήταν άφθο-

να σ’ αυτή την πλευρά της λίμνης, όπως έδει-

ξε και η πειραματική χρησιμοποίησή του για 

την αναπαράσταση της διαδικασίας50.

Οι εγγραφές της θρησκευτικής πίστης 

στο χώρο συσχετίζονται σαφώς με την εκ-

κλησία της Αναλήψεως και το ομώνυμο πα-

νηγύρι όπου ο χώρος μετασχηματίζεται σε 

ένα καθαγιασμένο φυσικό πλαίσιο δράσης, 

αλλά και επίσημης παρουσίας των αρχών 

του τόπου (Εικ. 6). Είναι τόσο βαθιά χαραγ-

μένος αυτός ο σύνδεσμος που ακόμα και η 

διαπίστωση ύπαρξης του νεολιθικού οικι-

σμού αποδίδεται στους εκκλησιαστικούς 

ηγέτες: «Την πρώτην παρατήρησιν και συ-
μπέρασμα ότι εκεί υπήρξε λιμναίος οικισμός 

47 Witmore 2004, Van Dyke 2006, Tringham, Ashley & Mills 2007.
48 Βλ. και Hamilakis 2000.
49 Φύλλο της 25/9/1948, σελ. 4. Το γεγονός ότι οι περισσότερες σφαίρες δεν είναι χρησιμοποιημένες παραπέμπει, πε-

ρισσότερο, σε στρατοπέδευση, παρά σε μάχη όπως αυτή που αναφέρουμε παραπάνω (βλ. και υποσημείωση 32) 

που διεξήχθη, έτσι και αλλιώς, σε άλλη περιοχή σύμφωνα και με τις υπάρχουσες πληροφορίες (Δισπηλιό Καστοριάς                                                                                                                                      

1994: 21-6). 
50  Την όλη διαδικασία αναπαρέστησε ο κάτοικος Δισπηλιού, Χ. Μιχαλόπουλος. Περισσότερες πληροφορίες για την 

κοπή των καλαμωτών στο Δισπηλιό Καστοριάς 1994: 75.
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51 ΄Αρθρο του Ιωάννη Μπακάλη στο φύλλο της 19/10/1952. Αναδημοσιεύεται στο Δισπηλιό Καστοριάς 1994: 54-9.
52 Βλ. υποσημείωση 11.
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Εικ. 6

Εικ. 9 Εικ. 7

Εικ. 8

έκαμεν ο Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. 
Νικηφόρος, παρά τας ειδοποιήσεις του δε, 
μόνον μια δοκιμαστική ανασκαφή εγένετο 
προ καιρού» σημειώνεται στην εφημερίδα 

«Ορεστιάς» το 195251. Το σταυρουδάκι με 

Τίμιο Ξύλο (Εικ. 7) που βρέθηκε στα επι-

φανειακά στρώματα του δυτικού τομέα 

της ανασκαφής, κοντά στην εκκλησία πα-

ραπέμπει, ασφαλώς, σε μια συμπλοκή της 

θρησκείας και της καθημερινότητας με την 

«επίσημα» συγκροτημένη μνήμη που προσ-

διόριζε για αρκετό καιρό, μέχρι την έναρξη 

της συστηματικής ανασκαφής, και το χώρο 

του «Νησιού». 

Μια παρόμοια προσέγγιση των ευρημά-

των κρύβει πολλές. και αδυσώπητες εκπλή-

ξεις που η «μεταφορική» τους διάσταση52 

αγγίζει την ίδια τη φιλοσοφία της ζωής. 

Πώς μπορεί να προσπεράσει κανείς, για πα-

ράδειγμα, την ανεπανάληπτη σύζευξη ζωής 

και θανάτου μέσω μιας φωτογραφίας που 

απεικονίζει παιδιά του δημοτικού να κάνουν 

ανέμελα τη γυμναστική τους, κάπου εκεί στη 

δεκαετία του ’60 (Εικ. 8) και με επιφανεια-

κά ευρήματα που παραπέμπουν σε παιδικά 

παιχνίδια (Εικ. 9) με την ταφή δυο μικρών 

παιδιών που εντοπίστηκε σχεδόν από κάτω 

τους, το 2005, στα νεολιθικά στρώματα! 



40

Andreou, S., M. Fotiadis & K. Kotsakis
1996 Review of Aegean Prehistory V: The Neolithic and Bronze Age of Northern Greece.  American 

Journal of Archaeology 100: 537-97. 
Aston, M. & T. Rowley 
1974 Landscape Archaeology: An Introduction to Fieldwork Techniques on Post-Roman Landscapes 

Newton Abbot: David & Charles. 
Connerton, P. 
1989 How Societies Remember. Cambridge: Cambridge University Press. 
Δισπηλιό Καστοριάς 
1994 Δισπηλιό Καστοριάς. Καστοριά: ΄Εκδοση Εκπολιτιστικού Συλλόγου Δισπηλιού.
Dora, della, V.
2008 Mountains and memory: Embodied visions of ancient peaks in the nineteenth-century Aegean 

Transactions of the Institute of British Geographers 33(2): 217-32.
Duke, P.
2007  The Tourists Gaze the Cretans Glance: Archaeology and Tourism on a Greek Island. California, 

Walnut Creek: Left Coast Press Inc.
Edmonds, M.
1999 Ancestral Geographies of the Neolithic: Landscapes, Monuments, and Memory. London: 

Routledge.
Fleming, A.
2006 Post-processual landscape archaeology: A critique. Cambridge Archaeological Journal 16(3): 

267-80.
Fotiadis, M.
2001 Imagining Macedonia in Prehistory, ca. 1900-1930. Journal of Mediterranean Archaeology  

14(2): 115-35.
Γουργουρής, Σ.
2007 ΄Εθνος ΄Ονειρο. Αθήνα: Κριτική.
Hamilakis, Y.
2000 Cyberspace/cyberpast/cybernation: Constructing Hellenism in hyperreality. European Journal                                                                                                                                    

of Archaeology 3(2): 241-64.
Hourmouziadi, Α. & Κ. Touloumis 
υ. ε. “Between mud and poetry”: Archaeology in the local market. In Archaeology in Situ: Local Perspectives 

on Archaeology, Archaeologists, and Sites in Greece (ed. Α. Stroulia & S. S. Buck).
Ingold, T.
1993 The temporality of landscape. World Archaeology 25: 152-7.
Κεραμόπουλλος, Α.
1940 Ανασκαφή εν Καστορία. Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας.
Κωτσάκης, Κ.
2006 Το παρελθόν είναι δικό μας. Στο Η Αρχαιολογία στο Στόχαστρο (επιμ. L. Meskell). Αθήνα: Κρι-

τική.
Λεοντή, Α.
1998.  Τοπογραφίες Ελληνισμού: Χαρτογραφώντας την Πατρίδα. Αθήνα: Scripta.
Leontis, A.
2005 Greek Modernists’ discovery of the Aegean, or how the Aegean came to occupy Greece’s 

center. In Prehistorians Round the Pond: Reflection on Aegean Prehistory as a Discipline (ed. 
J.  F. Cherry, D. Margomenou & L. E. Talalay): 133-49. Ann Arbor, Michigan: Kelsey Museum  
Publication. 

Λιάκος, Α.
2007 Πώς το Παρελθόν γίνεται Ιστορία. Αθήνα: Πόλις.
Μουτσόπουλος, Ν. Κ.
1974 Καστοριά. Ιστορία-Μνημεία-Λαογραφία από την ίδρυσή της μέχρι τον 10ο μ.Χ. αι. Προϊστο- 

ρική, ιστορική και παλαιοχριστιανική εποχή. Επιστημονική Επετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχο-
λής Τμήμα Αρχιτεκτόνων τ. ΣΤ΄: 280 κ.εξ.

1998 Oppidum Celetrum: Ο λιμναίος οικισμός Δισπηλιού Καστοριάς. Μακεδονικά ΛΑ΄: 1-29.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ



41

Peckham, R. S.
2008 Εθνικές Ιστορίες, Φυσικά Κράτη: Εθνικισμός και Πολιτική του Τόπου στην Ελλάδα. Αθήνα: Ενά-

λιος.
Schnapp, A.
1996 The Discovery of the Past. New York: Abrams. 
Σολομών, Ε.
2005 Το αρχαιολογικό μνημείο ως τοπίο: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις μιας γεωγραφικής έννοι-

ας. Στο Κριτική Διεπιστημονικότητα (επιμ. Σ. Δημητρίου): 74-97. Αθήνα: Σαββάλας.
Solomon, E.
2006 Knossos: Social uses of a monumental landscape. In Archaeology and European Modernity:  

Producing and Consuming the ‘Minoans’ (ed. Y. Hamilakis & N. Momigliano): 163-82. Padua: 
Botegga d’ Erasmo, Aldo Ausilio [Creta Antica 7]. 

Thomas, J.
1993 The politics of vision and the archaeologies of landscape. In Landscape: Politics and  Perspectives  

(ed. B. Bender): 19-48. Providence (RI): Berg.
2001 Archaeologies of place and landscape. In Archaeological Theory Today (ed. I. Hodder): 165-87. 

Oxford: Polity.
Tilley, C.
1994 A Phenomenology of Landscape: Places, Paths and Monuments. Oxford: Berg.
1999 Metaphor and Material Culture. Oxford: Blackwell.
2004 The Materiality of Stone: Explorations in Landscape Phenomenology. Oxford: Berg.
Τοντόρωφ, Τ.
2003 Μνήμη του Κακού, Πειρασμός του Καλού: Στοχασμοί για τον Αιώνα που έφυγε. Αθήνα: Εστία
Tringham, R., M. Ashley & S. Mills
2007 Senses of Place: Remediations from text to digital performance. http://chimeraspider.files. 

wordpress.com/2007/09/bet_ret_ma_sm_0907_web.pdf [τελευταία επίσκεψη 15/6/2008].
Van Dyke, R.Μ.
2006 Seeing the past: Visual media in archaeology. American Anthropologist 108(2): 370-5.
Van Dyke R. M. & S. E. Alcock (eds.)
2003 Archaeologies of Memory. Oxford: Blackwell.
Wallace, S.
2005 Bridges in the mountains: Issues of structure, multi-vocality, responsibility and gain in filling 

a management gap in rural Greece. Journal of Mediterranean Archaeology 18(1): 55-85.
Witmore, C. L.
2004 On multiple fields. Between the material world and media: Two cases from the Peloponnesus, 

Greece. Archaeological Dialogues 11(2): 133-64.
Χουρμουζιάδης, Γ . Χ.
2002 Δισπηλιό, 7500 Χρόνια Μετά. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 
Yelvington, K. A.
2002 History, memory and identity: A programmatic prolegomenon. Critique of Anthropology 22:  

227-55.

ΣΚΟΡΠΙΑ ΜΝΗΜΗ



42

Memory is inscribed in archaeological land-

scapes and this integration could be approached 

through the surface �inds of an excavation. The 

identities of the archaeologists, the inhabitants of 

modern Dispilio, the visitors of the site and their 

individual and public memory/memories are 

combined in order to realize how social memory 

is constructed in a border archaeological site, like 

Dispilio. Original texts of the �inders and the exca-

vators of the site, newspaper articles, Dispilio vis-

itor’s book, photographs of the 60’s and 70’s, of-

�icial documents of the local authorities, together 

with surface �inds like a number of bullets from 

the Greek civil war (1946-1949), a Christian amu-

let, a sickle, small plastic toys, a medal etc. are the 

sources to accomplish the object. 

Summary
Dispersed memory: Narratives based on the landscape, the 

individuals and the surface finds of the Dispilio excavation 

Kosmas Touloumis
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