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«Για ψαράς, για γουναράς»… Η παλιά 
παροιμία που συνηθιζόταν για τους Καστο-
ριανούς, αντικατοπτρίζει με γλαφυρό τρόπο 
τον ρόλο που έπαιζαν τα δύο επαγγέλματα 
στην περιοχή αυτή1. Η λίμνη της Καστοριάς, 
ή πιο σωστά λίμνη Ορεστίς, σε υψόμετρο 
625 μ., χαρακτηρίζεται ως μια από τις παρα-
γωγικότερες λίμνες της Ελλάδας. Δεν μπορεί 
να συλλογιστεί κανείς τη λίμνη χωρίς τους 
ψαράδες της, επαγγελματίες κι ερασιτέχνες, 
που μεράκι τους είναι to ψάρεμα. Οπως διη-
γούνται οι παλιοί Καστοριανοί, οι άκρες της 
λίμνης γέμιζαν από χιλιάδες μικρά ψαράκια, 
που ψάρευαν μικροί και μεγάλοι με διάφο-
ρους τρόπους (Ρούσκας 1997: 84). 

Φαίνεται, όμως, ότι την ίδια συνήθεια 
είχαν και οι κάτοικοι του προϊστορικού πα-
ραλίμνιου οικισμού του Δισπηλιού, όπως 

δείχνουν τα αναρίθμητα οστά που ανακα-
λύφθηκαν στις ανασκαφές που διεξάγει το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Γ. Χ. Χουρ-
μουζιάδη (επιστ. επιμ. 2002).

ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ

Χτισμένος σε μια εύφορη στενή λωρίδα 
γης στις όχθες της λίμνης και κοντά στο όρος 
Βίτσι, ο οικισμός βρισκόταν σε μια ιδανική 
οικολογική ζώνη. Οι κάτοικοι του Δισπη-
λιού σίγουρα επωφελούνταν του πλούσιου 
φυσικού πλούτου της περιοχής, κοντά σε 
εκτάσεις πρόσφορες για καλλιέργεια, σε δα-
σωμένα βουνά με άφθονη ξυλεία και άγρια 
πανίδα, σε πλούσια νερά. Ειδικά η ευτροφι-
κή λίμνη (με σημερινό μέγιστο βάθος = 9,5 
μ., μέσο βάθος= 4,4 μ. και ανάπτυγμα ακτών 
30,8 χλμ.)2, με την πλούσια βλάστηση, απο-

1  Ο Γ. Ρούσκας (1997: 83) λέει με τρόπο ποιητικό: «με τη γουναρική οι Καστοριανοί τρέφουν τα σπίτια τους αλλά 
με την ψαρική την καρδιά τους».

2  Ευτροφικός = όρος που χρησιμοποιείται συνήθως για σχετικά παλιές λίμνες που έχουν σταδιακά εμπλουτιστεί 
με φερτά υλικά λόγω διάβρωσης των γειτονικών εδαφών, με πλούσια υδρόβια βλάστηση και συνεπώς χαμηλές 
σε συγκέντρωση οξυγόνου, κάτι που τους προσδίδει ένα πράσινο-φαιόχρωμο χρώμα. Αυτός ο τύπος λίμνης 
είναι πλούσιος σε θρεπτικά συστατικά ωφέλιμα για τα ψάρια, ευνοεί όμως μόνο είδη που αντέχουν τις χαμηλές 
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τελούσε πάντα μια πλούσια πηγή διατρο-
φικών πόρων, κυρίως ψαριών (Εικ. 1). Στις 
όχθες με τους καλαμώνες και την υδροχα-
ρή βλάστηση αλλά και στα πιο βαθιά νερά 
αφθονούσαν μεγάλα και μικρά ψάρια του 
γλυκού νερού, τα περισσότερα από τα οποία 
εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι σήμερα, 
μολονότι σε μικρότερες ποσότητες και μεγέ-
θη. Ταυτόχρονα, στη λίμνη κατέληγαν αρκε-
τά μικρά ρέματα μεσαίας και χαμηλής ροής 
(σήμερα ανέρχονται στα 9), τα οποία επίσης 
θα ήταν πλούσια σε ψάρια (Εικ. 2). Τι όμως 

οδηγεί τους ερευνητές στη διαπίστωση ότι 
οι προϊστορικοί κάτοικοι του Δισπηλιού εκ-
μεταλλεύτηκαν αυτό το προνομιούχο τοπίο 
με την πλούσια υδρόβια πανίδα;

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ,
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΜΑ

Οι σύγχρονες έρευνες, που διεξάγονται από 
το 1992 μέχρι σήμερα, έφεραν στο φως χιλιά-
δες οστά ψαριών. Από αυτά, μέχρι στιγμής 
έχουν μελετηθεί πάνω από 10.000 κομμάτια, 
που αποτελούν μόνο ένα μέρος του συνολικού 
υλικού που έχει συλλεχθεί (Τheodoropoulou 
2007 και μελέτη σε εξέλιξη).

Ιδιαίτερα χάρη στην εφαρμογή επίπλευ-
σης το υλικό αυξήθηκε κατά 82% (Εικ. 3). 
Αυτή η μέθοδος ευνόησε κυρίως τη συλλογή 
των οστών που ανήκουν σε μικρότερα είδη 
ψαριών καθώς και την ανάκτηση θρυμματι-
σμένων οστών διαφόρων μεγεθών, που δύ-
σκολα εντοπίζονται με το μάτι στην ανασκα-
φή. Κυρίως, όμως, το υλικό εμπλουτίστηκε 
σε εύθραυστα ανατομικά τμήματα: 33% των 
κρανιακών οστών και 21% των σπονδύλων 

Εικ. 1

α. Το φυσικό περιβάλλον και οι βασικές οι-
κολογικές ζώνες δίπλα στη λίμνη (σύμφωνα 
με μελέτη Τ. Καρκάνα, Χουρμουζιάδης επιστ. 
επιμ. 2002)

β. Αναπαράσταση του οικοσυστήματος μιας ευτρο-
φικής λίμνης (UWEX Extension and the Wisconsin 
Lakes Program, http://www.uwsp.edu/cnr/
uwexlakes)

Εικ. 2. Υδρολογικό σύστημα λιμνών και ποταμών 
(από Keith & Allardi 2001: fig. 3)

ποσότητες οξυγόνου, σε αντίθεση με είδη που ζουν σε καθαρά τρεχούμενα νερά. Αν και η λίμνη αποτελεί κα-
τάλοιπο παλιάς εκτεταμένης λίμνης (164 χλμ2) και μέγιστο βάθος μεγαλύτερο από 50 μ. (Τεταρτογενές), γύρω 
στο 5.000 π.Χ. θα εξακολουθούσε να είναι αρκετά πιο βαθειά από σήμερα, καθώς στους σύγχρονους χρόνους 
εκβαθύνθηκε η λεκάνη εκροής των υδάτων.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
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προέρχονται από την επίπλευση, ενώ 71% 
των λοιπών μετακρανιακών οστών (σπόν-
δυλοι, πλευρά, ακτινοπτερύγια), συλλέχθη-
κε χάρη στην παραπάνω μέθοδο.

Μόλις το υλικό συλλεχθεί, οδηγείται στον 
ειδικό αρχαιοζωολόγο για μελέτη. Ενα από τα 
πρώτα στοιχεία που μπορεί να παρατηρήσει 
είναι η κατάσταση διατήρησης του υλικού. 
Το υλικό του Δισπηλιού διατηρείται σχετικά 
καλά. Πολλά από τα οστά διατηρούνται ακέ-
ραια και δεν παρατηρείται κάποια ιδιαίτερη 
ταφονομική επιβάρυνση. Παρόλα αυτά, παρα-
τηρήθηκαν κάποιες γενικές τάσεις στην κατά-
σταση διατήρησης, που αντιστοιχούν σε γενι-
κές γραμμές στη στρωματογραφική εξέλιξη:

α. μια πρώτη παρατήρηση αφορά τα οστά 

που προέρχονται από τα ανώτερα στρώμα-
τα (0-3/4), τα οποία φέρουν ένα σκληρό 
ασβεστικό ίζημα που δεν αφαιρείται και δυ-
σχεραίνει την αναγνώριση των οστών.

β. αντίθετα, τα οστά που συλλέχθηκαν 
στα κατώτερα στρώματα διατηρούνται κα-
λύτερα χάρη στις υγρές και αναερόβιες συν-
θήκες, στις οποίες παρέμεναν θαμμένα. Βέ-
βαια, η διατήρησή τους επιβαρύνεται μετά 
την επαφή τους με τον αέρα.

ΨΑΡΕΥΟΝΤΑΣ
ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

Το υλικό από την ανασκαφή και από την 
επίπλευση εμφανίζεται σε μεγάλες ποσότη-

Εικ. 3. Ανατομικά μέρη και αντιπροσώπευση οστών από μικρά και μεγάλα είδη ψαριών που συλλέ-
χθηκαν κατά την ανασκαφή και με τη διαδικασία της επίπλευσης (γραφ. Τ. Θεοδωροπούλου)

ΨΑΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΨΑΡΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ
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τες σε όλα τα στρώματα. Ωστόσο, μεταξύ 
των στρωμάτων μπορούν να εντοπιστούν 
σημαντικές ποσοτικές διαφορές που συμπί-
πτουν με τις τρεις μεγάλες φάσεις του οικι-
σμού (Εικ. 4). Καθώς οι ποσότητες που συλ-
λέχθηκαν δεν προέρχονται πάντα από αντί-
στοιχους όγκους ανασκαμμένου χώματος, 
επιχειρήθηκε ο χονδρικός υπολογισμός των 

ποσοτήτων/όγκο χώματος, προκειμένου 
να υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής σύ-
γκρισης. Τα αποτελέσματα αυτής της κατά 
προσέγγιση μέτρησης παρουσιάζουν μια πιο 
έντονη παρουσία στα κατώτερα στρώματα 
(Γ), ιδιαίτερα στην αρχή της μεσαίας φάσης 
(Β), ενώ στις νεότερες φάσεις η παρουσία 
των ψαριών μειώνεται σημαντικά, με εξαί-
ρεση το τέλος της νεότερης φάσης (Α). Στη 
συνέχεια, θα παρουσιαστούν πιο αναλυτικά 
αυτές οι γενικές τάσεις.

Η ΨΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ

Το πρώτο στάδιο της ανάλυσης αφορά 
τα είδη ψαριών που υπάρχουν στο υλικό. 
Τα οστά του Δισπηλιού παρέχουν μια εικόνα 
χαρακτηριστική των εσωτερικών υδάτων 
και ειδικότερα των λιμνών και των στάσι-
μων νερών3. Ετσι, μπορούμε να υποθέσουμε 
ότι το ψάρεμα λάμβανε χώρα, όπως είναι 
φυσικό, στη γειτονική λίμνη ή και στα κοντι-

Εικ. 4. Ποσότητες οστών ψαριών ανά φάση του 
οικισμού (γραφ. Τ. Θεοδωροπούλου)

3  Για παράδειγμα, τα πρικιά (Perca fluviatilis) και οι τούρνες (Esox lucius) είναι ψάρια που προτιμούν τα καθαρά 
τρεχούμενα νερά (ρεόφιλα είδη) με σκληρό πυθμένα και δεν ανήκουν στην ενδημική πανίδα της λίμνης και των 
γύρω ρεμάτων αλλά αποτελούν πρόσφατες εισαγωγές (Εconomidis 1991: 9; 36). Οπως αναφέρουν οι περιβαλ-
λοντικοί οδηγοί της περιοχής και οι περιηγητές: «παλιότερα αφθονούσαν στη λίμνη πολλές ποικιλίες ψαριών: 
γριβάδια, γουλιανοί, πλατίκες, τσιρόνια, χρυσικοί, κέφαλοι, χέλια και μετά το 1930 γλήνια, πρικιά, και τούρνες» 
(Ρούσκας 1997: 84 κ. εξ.). Είναι, λοιπόν, λογικό ότι δεν εντοπίστηκαν στο υλικό.

Εικ. 5. Χαρακτηριστικά είδη της λίμνης της Καστοριάς που εντοπίστηκαν στο οστεολογικό υλικό του 
Δισπηλιού (από Muus & Dahltrøm 2003)

ΤΑΤΙΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
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νά ρέματα, για παράδειγμα, στον Βυσσινιά 
στα βόρεια ή στον Ξηροπόταμο στα ανατο-
λικά της λίμνης.

Τα είδη που αναγνωρίστηκαν δεν είναι 
πολλά (Εικ. 5). Κυρίως αντιπροσωπεύονται 
ψάρια της οικογένειας των Κυπρινιδών 
(Cyprinidae), που ευνοούνται από τις ευτρο-
φικές συνθήκες της λίμνης. Ολα ανήκουν στην 
ενδημική πανίδα της περιοχής και ζουν, σε 
κοπάδια ή πιο μοναχικά, στον λασπώδη και 
πυκνόφυτο πυθμένα της λίμνης (Economidis 
1991). Από τα ψάρια της οικογένειας, το 
γριβάδι ή τσουκάνι (Cyprinus carpio) είναι 
το πιο συνηθισμένο, όπως και σήμερα. Πρό-
κειται για ένα νόστιμο και αποδοτικό ψάρι, 
καθώς σε ηλικία 3-4 χρόνων το μήκος του 
φτάνει τα 20-40 εκ. και το βάρος του τα 3-4 
κιλά. Στο υλικό εντοπίστηκε επίσης πλήθος 
μικρότερων Κυπρινιδών χαρακτηριστικών 
των στάσιμων και χαμηλών σε οξυγόνο υδά-
των, όπως η λεστιά (Abramis brama), η κοκ-
κινοφτέρα (Scardinius erythtophthalmus), 
το σίρκο (Alburnus alburnus), ο κουτσουράς 
(Carassius carassius), το γλήνι (Tinca tinca) 
και η μουρμουρίτσα (Rhodeus s)4. Επίσης, 
αναγνωρίστηκαν και κάποια Κυπρινοειδή 
που προτιμούν τα πιο καθαρά νερά αλλά 
ανέχονται και συνθήκες λίμνης, όπως το 
τυλινάρι ή κέφαλος (Leuciscus cephalus), το 
μουστακάτο (Barbus sp.) και το σκουμπούζι 
ή γουρουνομύτης (Chondrostoma s). Κάποια 
από τα παραπάνω, μπορούν να φτάσουν τα 
40 εκ. και τα 1-2 κιλά (γλήνια, τυλινάρια).

Στον αντίποδα των παραπάνω βρίσκεται 
ο γουλιανός (Silurus glanis), το πλέον μεγα-
λόσωμο ψάρι του γλυκού νερού της Ευρώ-
πης αλλά και της λίμνης της Καστοριάς5, που 
φαίνεται ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 
στον οικισμό του Δισπηλιού. Αυτός ο υδρόβι-
ος γίγαντας που λόγω της εύγευστης σάρκας 

του αποτελεί ψάρι σημαντικής εμπορικής 
αξίας, την ημέρα παραμένει μέσα στη λάσπη 
ή κάτω από πέτρες, ενώ τη νύχτα κινείται 
προς αβαθή σημεία αναζητώντας την τροφή 
του6. Είναι αδηφάγος, αρπακτικός, ικανός σε 
περιορισμένο χώρο να εξαφανίσει ολόκλη-
ρους ιχθυοπληθυσμούς, πολλές φορές ακό-
μη και μικρά υδρόβια πουλιά και τρωκτικά. 

Παρότι όλα τα παραπάνω είδη μπορούν να 
βρεθούν μέσα στη λίμνη, το καθένα από αυτά 
συχνάζει σε διαφορετικά βάθη (επιλίμνιο, 
θερμοκλινές, υπολίμνιο) αλλά και σε διαφο-
ρετικές οικολογικές ζώνες (όχθη, βυθός) (Εικ. 
6). Η μελέτη του οστεολογικού υλικού του Δι-
σπηλιού αποκαλύπτει σε ποιες περιοχές της 
λίμνης ψάρευαν οι κάτοικοι τα ψάρια τους. 
Σε γενικές γραμμές, φαίνεται ότι προτιμού-
σαν την αλιεία σε βαθύτερα νερά στην πρώ-
τη φάση του οικισμού, ενώ προς το τέλος της 
Μέσης και την αρχή της Νεότερης Νεολιθικής 
το ψάρεμα γενικεύθηκε τόσο στις βαθύτερες 
όσο και στις μεσαίες ζώνες της λίμνης. 

Η παρουσία και η ποικιλία των παρα-
πάνω ψαριών που ψαρεύονταν σε αυτά 
τα νερά επίσης διαφοροποιείται μέσα στο 
χρόνο κατοίκησης του Δισπηλιού. Σύμφωνα 
με τη μελέτη της ποικιλίας/αφθονίας των 
ειδών (Εικ. 7), κατά την αρχαιότερη φάση 
του οικισμού το καλάθι του ψαρά γέμιζε με 
5-6 είδη ψαριών, από τα οποία τον πιο ση-
μαντικό ρόλο έπαιζε το γριβάδι. Στη φάση 
που ακολούθησε, η ψαριά όχι μόνο ήταν πιο 
πλούσια αλλά παρουσίαζε και μια ποικιλία 
ειδών (9-13 είδη), από τα οποία ξεχώριζε ο 
γουλιανός και τα μικρότερα Κυπρινοειδή. 
Αντίθετα, η παρουσία του γριβαδιού είναι 
περιορισμένη∙ ίσως η υπεραλίευση της προ-
ηγούμενης φάσης να οδήγησε σε κάποια μεί-
ωση των γριβαδιών μέσα στη λίμνη και οι κά-
τοικοι να αναγκάστηκαν να συμπληρώσουν 

4 Αντίθετα, απουσιάζει παντελώς η λεγόμενη πεταλούδα (Cyprinus auratus gibelio), ένα υποείδος της οικογένει-
ας των Κυπρινιδών. Παρότι πρόκειται για ψάρι που ζει σε στάσιμα νερά όπως και σε νερά με μεγάλη ροή, σε 
περιοχές με πυκνή υδρόβια βλάστηση και λασπώδη πυθμένα, εισήχθηκε στη λίμνη στα νεότερα χρόνια, όπως 
πιστοποιούν οι βιολόγοι και οι κάτοικοι της περιοχής, και θα ήταν παράξενο να έχει βρεθεί στο αρχαιολογικό 
υλικό (Economidis 1991: 24).

5  Στη λίμνη της Καστοριάς αναφέρεται ότι έχουν ψαρευτεί γουλιανοί πάνω από 100 κιλά (Ρούσκας 1997: 85 και 
υποσημ. 27).

6  «Γκλιανότρυπες», σύμφωνα με τον Σιάνο (χ. χ.).

ΨΑΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΨΑΡΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ
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Εικ. 6. Διαστρωμάτωση των ψαριών μέσα στη λίμνη (από Muus & Dahltrøm 2003, τροποπ.)

Εικ. 7.  Σχετική παρουσία των τριών βασικών ομάδων ψαριών στις φάσεις του Δισπηλιού (γραφ. Τ. 
Θεοδωροπούλου)

ΤΑΤΙΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
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τις ποσότητες αυτού του πλούσιου σε κρέας 
ψαριού με άλλα της ίδιας οικογένειας αλλά 
κυρίως με τον μεγάλο και αποδοτικό γουλια-
νό. Πρόκειται εξάλλου για μια περίοδο που ο 
οικισμός μοιάζει να είναι πλήρως στραμμένος 
προς την αλιεία και τα διατροφικά της οφέλη. 
Ωστόσο, δεν είναι απίθανο αυτή την απομά-
κρυνση από το γριβάδι να την υπαγόρευσαν 
διατροφικοί ή γευστικοί λόγοι, που είναι δύ-
σκολο ν’ ανιχνευθούν μέσα σε ένα αρχαιολο-
γικό υλικό. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η ση-
μασία του γριβαδιού σταδιακά επανήλθε σε 
βάρος των υπολοίπων ειδών στις τελευταίες 
φάσεις του οικισμού, κατά τις οποίες παρα-
τηρείται σημαντική μείωση του αλιεύματος 
γενικά. Πάντως, όλες οι παραπάνω επιλογές 
του πού και του πόσο δεν είναι ασύνδετες με 
μια άλλη βασική επιλογή του ψαρά, που έχει 
να κάνει με τον αλιευτικό εξοπλισμό που χρη-
σιμοποιεί. Αυτή η τελευταία διαπίστωση μάς 
οδηγεί σε ένα ακόμα κεφάλαιο της αλιευτικής 
δραστηριότητας που τα οστά των ψαριών εί-
ναι ικανά να φωτίσουν.

ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑ ΤΟΥ ΨΑΡΑ

Η επιλογή από τον ψαρά συγκεκριμένου 
αλιευτικού εξοπλισμού είναι συνήθως απο-
τέλεσμα ενός ή περισσότερων παραμέτρων. 
Τα είδη, τα μεγέθη και οι συνήθειες (ηθολο-
γία) των ψαριών, ο τύπος υδρόβιου περιβάλ-
λοντος, οι ποσότητες που επιθυμεί κάποιος 
να ψαρέψει αλλά και ο βαθμός τεχνολογικής 
εξέλιξης του εξοπλισμού και οργάνωσης του 
ψαρά και της κοινότητας στην οποία εντάσ-
σεται, αποτελούν τους βασικούς παράγο-
ντες στην επιλογή της μεθόδου και του αλι-
ευτικού σύνεργου.

Στην περίπτωση της αρχαιολογικής ανα-
ζήτησης των αλιευτικών μεθόδων, οι άμεσες 
πληροφορίες που φωτίζουν αυτό το ερώτη-

μα είναι λιγοστές, καθώς τα ευρήματα που 
σχετίζονται με τα ίδια τα σύνεργα είναι λιγο-
στά και συνήθως περιορίζονται στα μη ορ-
γανικά τμήματα ενός εργαλείου, δηλαδή στα 
αγκίστρια, στα βαρίδια, στα ανθεκτικά τμή-
ματα ενός καμακιού ή μιας τρίαινας (για πα-
ραδείγματα από την ελληνική και ευρωπαϊ-
κή προϊστορία, Buchholz et al. 1987; Cleyet-
Merle 1991; Stratouli 1996). Αντίθετα, στον 
ελληνικό χώρο και σε όλα τα εύκρατα κλίμα-
τα απουσιάζουν στοιχεία κατασκευασμένα 
από οργανικά υλικά, όπως δίχτυα, φελλοί, 
πλωτήρες, παγίδες και κοφίνια από καλάμια 
και άλλα φυτά, λοιπές παγίδες7. Ακόμα και 
βοηθητικός εξοπλισμός από ανόργανα υλικά 
που δεν έχει κάποια ιδιαίτερη διαμόρφωση, 
δεν είναι πάντα δυνατό να διαγνωστεί μέσα 
σε μια ανασκαφή8. Ετσι, αρωγοί στην προ-
σπάθεια ανασύστασης του αλιευτικού εξο-
πλισμού σε έναν οικισμό ή μια εποχή αποτε-
λούν έμμεσες πηγές, όπως οι αναπαραστά-
σεις, οι αρχαίες πηγές, τα οστά ψαριών, τα 
εθνογραφικά παραδείγματα αλλά και η ίδια 
η πρόσφατη αλιευτική παράδοση της περι-
οχής (για παράδειγμα, Ρούσκας 1997, πιο 
αναλυτικά Θεοδωροπούλου υ. έκ.).

Στην περίπτωση του Δισπηλιού, παρου-
σιάζεται μια μοναδική ευκαιρία πολλαπλής 
ανασύνθεσης των αλιευτικών πρακτικών, 
καθώς, εκτός από τα ίδια τα οστά ψαριών, η 
ανασκαφή έχει φέρει στο φως αρκετά ευρή-
ματα που σχετίζονται με τον ψαρά και τα σύ-
νεργά του (Αλματζή 2002; Στρατούλη 2002; 
Στρατούλη σε αυτό το τεύχος)(Εικ. 8):

- συγκεντρώσεις βαριδιών, είτε από πέ-
τρα, είτε από πηλό, σε διάφορα μεγέθη και 
σχήματα (βαρίδια από επίπεδες κροκάλες 
και πήλινα κωνικά στις κατώτερες φάσεις, 
πήλινα επιμήκη με σταυροειδείς εγκοπές 
στις μεταγενέστερες φάσεις)∙

- σημαντικές ποσότητες οστέινων (κατώ-

7  «Τα παιδιά βουτηγμένα έως τα γόνατα στην όχθη της λίμνης βουτούσαν στο νερό τις «φωλιές» που ήταν κατα-
σκευασμένες από ένα χόρτο με έντονη μυρωδιά, το μάλαθρο. Η μυρωδιά προσέλκυε τα μικρά ψαράκια της λίμνης 
(τους χρύσκους) και αυτά παγιδεύονταν στη φωλιά. Οταν αυτή γέμιζε, ο μικρός ψαράς τοποθετούσε αθόρυβα 
κάτω από τη φωλιά ένα καλάθι και ύστερα το ανασήκωνε αρπάζοντας φωλιά και χρύσκους που πηδούσαν λαχτα-
ριστά» (Διδασκάλου 1976: 18).

8  Λόγου χάρη, μικρές κροκάλες που χρησιμεύουν ως βαρίδια ή μικρές πέτρες που οι σύγχρονοι ψαράδες της 
Καστοριάς ρίχνουν στο νερό για να συγκεντρωθούν τα ψάρια πριν ρίξουν τον πεζόβολο.
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τερες φάσεις) και σποραδικών μετάλλινων 
(ανώτερες φάσεις) αγκιστριών, συνήθως 
χωρίς πτερύγια  αι με εγκοπές∙

- αιχμές και «τρίαινες» από πυριτόλιθο, 
που θα μπορούσαν να ανήκουν σε καμάκια∙

- τέλος, οστέινες βελόνες που είναι πιθα-
νό να είχαν χρησιμεύσει για την πλέξη των 
διχτυών.

Αντίθετα, μέχρι στιγμής δεν έχουν βρε-
θεί οργανικά υλικά σχετικά με το ψάρεμα, 
μολονότι η παρουσία τους στα βαθύτερα 
στρώματα δεν είναι απίθανη, όπως έχουν 
δείξει αντίστοιχα ευρήματα από λιμναίους 
οικισμούς της Κεντρικής Ευρώπης, λόγω 
των υγρών και αναερόβιων συνθηκών στις 
οποίες διατηρήθηκαν (για παράδειγμα, 
Cleyet-Merle 1991; Pétrequin 1984, 1997). 
Εξάλλου, την πιθανή χρήση εξοπλισμού 
από φθαρτά υλικά υποδεικνύει και η μελέ-
τη εθνογραφικών παραλλήλων (Pétrequin 
1984). Αλλά και ο Ηρόδοτος, που μνημονεύ-
ει την ύπαρξη λιμναίων οικισμών στη λίμνη 
Πρασιάδα κατά τους Μηδικούς πολέμους, 
αναφέρει (Ιστορία, V.16): «υπάρχουν δε εκεί 
τόσα πολλά ψάρια, ώστε, όταν σηκώσουν την 

καταπακτή [της καλύβας], ρίχνουν κάτω στη 
λίμνη με σχοινί ένα κοφίνι άδειο και αφού πε-
ριμένουν λίγη ώρα, σηκώνουν το κοφίνι γεμά-
το ψάρια».

Η προκαταρκτική μελέτη των αλιευτι-
κών ευρημάτων (Αλματζή 2002 και μελέτη 
σε εξέλιξη) αποκαλύπτει κάποιες ενδιαφέ-
ρουσες πτυχές της τεχνολογικής εξέλιξης 
αλλά και των αλιευτικών πρακτικών: η 
αρχαιότερη φάση του οικισμού έφερε στο 
φως κυρίως λίθινα βαρίδια, που στην με-
σαία φάση αντικαταστάθηκαν από πήλι-
να ενώ παράλληλα προστέθηκαν οστέινα 
αγκίστρια και αιχμές καμακιών, τα οποία με 
τη σειρά τους τελειοποιούνται στην τελευ-
ταία φάση του οικισμού (πήλινα βαρίδια με 
σταυροειδή εγκοπή και ελάχιστα μετάλλι-
να αγκίστρια).

Ο συσχετισμός των παραπάνω ευρημά-
των με τα στοιχεία που παρέχουν τα οστά 
ψαριών αποδεικνύεται πολύτιμος για την 
ανασύσταση της αλιευτικής καθημερινότη-
τας των κατοίκων του Δισπηλιού. Οι δύο τύ-
ποι μελέτης δείχνουν να συγκλίνουν προς τις 
ίδιες υποθέσεις. Αναλυτικότερα, μια πρώτη 
προσέγγιση είναι δυνατή χάρη στις οικολο-
γικές πληροφορίες που κρύβουν τα οστά. Σε 
αυτή την προσπάθεια, η πρόσφατη αλιευ-
τική παράδοση της λίμνης μπορεί να δώσει 
κάποιες ιδέες για τις μεθόδους που χρησιμο-
ποιήθηκαν στο παρελθόν (Εικ. 9)9. Η χρήση, 
μεταξύ άλλων, γερών διχτυών με βαρύτερα 
βαρίδια για ψάρεμα σε μεγαλύτερα βάθη 
φαίνεται να προτιμήθηκε κατά την αρχαιό-
τερη φάση του οικισμού10.  Από την μεσαία 
φάση και εξής, η αυξανόμενη ποικιλία και η 
τελειοποίηση του εξοπλισμού υποδηλώνουν 
την εφαρμογή αντίστοιχα ποικίλων μεθό-
δων, κατάλληλων για διαφορετικά βάθη και 
οικολογικές ζώνες:

- δίχτυα σε διάφορες μορφές (πρόβλια-

Εικ. 8. Χαρακτηριστικά ευρήματα από το Δισπη-
λιό που συνδέονται με τον αλιευτικό εξοπλισμό 
(φωτ. Φ. Υφαντίδης)

9  Πολλές από αυτές τις μεθόδους υπάρχουν ήδη σε περιγραφές των συγγραφέων της αρχαιότητας, καταδεικνύ-
οντας την αρχέγονη και διαχρονική χρήση τους (πιο αναλυτικά βλ. Τheodoropoulou 2007: 362 κ. εξ.).

10 Τέτοια δίχτυα θα μπορούσαν να μοιάζουν στον σύγχρονο πεζόβολο (τετράγωνο ή κυκλικό δίχτυ με βαρίδια στις 
τέσσερις άκρες, που ρίχνεται στον αέρα και πέφτοντας στο νερό αιχμαλωτίζει τα ψάρια). Βλ. και περιγραφή 
του 1860 της Mary Walker (Ρούσκας 1997: 52): «Οι ψαράδες που ήταν στη βάρκα είχαν φέρει μαζί τους ένα δίχτυ 
που μαζεύεται πάνω από τον αριστερό βραχίονα και μετά πετιέται με μια επιδέξια κίνηση, έτσι ώστε να απλωθεί 
σε κύκλο καθώς αγγίζει το νερό…».
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κας, σουργκί, πεζόβολος, γρίπος)11 και μεγέθη 
(ψαρόδιχτο, πλατικόδιχτο, μονά και τριπλά δί-
χτυα)12 για το ψάρεμα στο κέντρο της λίμνης 
ή στα ρηχά, κοπαδιών μικρών ή μεγαλύτερων 
ψαριών, κυρίως γριβαδιών που σπάνια ελκύ-
ονται από το δόλωμα του αγκιστριού13∙

- αγκίστρια μεμονωμένα (σαπκάζια, σκά-
λες, βέργα) ή σε μορφή πολυάγκιστρου (βόλ-

τες, πολυάγκιστρο)14∙
- καμάκια και διχάλες για το ψάρεμα με-

γάλων γριβαδιών και γουλιανών από την 
όχθη της λίμνης.

Φυσικά, είναι πολύ πιθανή η χρήση και 
άλλων μεθόδων που, όπως προαναφέρθηκε, 
δεν είναι δυνατό να διαγνωστούν αρχαιολο-
γικά εξαιτίας των φθαρτών υλικών κατα-

Εικ. 9. Διάφοροι τύποι αλιευτικού εξοπλισμού που ήταν σε χρήση μέχρι πρόσφατα από τους ψαράδες 
της Καστοριάς (από Ρούσκας 1997)

11  Πρόβλιακας: δίχτυ στηριζόμενο σε δύο ξύλινα κοντάρια που σχηματίζουν γωνία 45ο. Σουργκί: σάκος από δίχτυ 
που στηρίζεται στα πλαϊνά της βάρκας. Πεζόβολος: βλ. παραπάνω. Γρίπος: δίχτυ που σύρεται στα ρηχά και 
παγιδεύει μικρά ψάρια, τα οποία χρησιμοποιούνται σαν δόλωμα για το ψάρεμα μεγαλύτερων.

12  Στα μονά δίχτυα βλ. ψαρόδιχτο: για μεγαλύτερα ψάρια, πλατικόδιχτο: δίχτυ με μικρό «μάτι». Τα τριπλά είναι 
συνδυασμός ενός κεντρικού διχτυού με μικρότερα ανοίγματα και δύο πλευρικών με μεγαλύτερα.

13  Muus & Dahlstrøm 2003: 138. Αν και ο Ρούσκας (1997: 85 και υποσ. 28) παραθέτει ότι τα γριβάδια τα ψαρεύ-
ουν με δόλωμα ψωμάκια βουτηγμένα στο μέλι.

14  Σαπκάζια και σκάλες: απλή πετονιά. Βέργα: καλαμένια βέργα με νήμα και 1-2 αγκίστρια. Βόλτες (παραγάδια): 
αγκίστρια δεμένα σε νήμα μήκους εκατοντάδων μέτρων που στηρίζονται σε ξύλινες κάσες με αυλακώσεις. 
Πολυάγκιστρο: δολωμένα αγκίστρια δεμένα σε λεπτά σχοινιά, τοποθετημένα κάθετα ανά δύο οργιές σε ένα 
μεγαλύτερο οριζόντιο νήμα μήκους 300-400 μ., που βυθιζόταν ολόκληρο στο νερό με βαριές πέτρες.
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σκευής τους. Στην αλιευτική παράδοση της 
Καστοριάς περιλαμβάνεται ο αρπάς (απόχη), 
τα κατίκια (κοφίνια), η κότσα (κυκλική κα-
λαμωτή), ο κιούρτος (παγίδα) και το νταούλι 
(σωληνωτό δίχτυ πάνω σε κυκλικές βέργες), 
που τοποθετούνται στην όχθη της λίμνης 
περιμένοντας να παγιδεύσουν τους παρό-
χθιους επισκέπτες, καθώς και πιο ιδιαίτερες 
μέθοδοι που εκμεταλλεύονται τα οικολογικά 
χαρακτηριστικά των ψαριών, όπως οι πελαΪ-
σιες (τεχνητές φωλιές από κλαδιά δέντρων, 
όπου ξεχειμώνιαζαν τα ψάρια)15.

Παρόλα αυτά, η μελέτη των οστών ψα-
ριών επιτρέπει κάποιες υποθέσεις ακόμα 

και για τέτοιες «αόρατες» μεθόδους. Οπως 
ήδη ειπώθηκε, η επιλογή του αλιευτικού εξο-
πλισμού δεν αποτελεί μόνο συνάρτηση της 
τεχνολογικής κατάρτισης των κατοίκων και 
της ηθολογίας των ψαριών, αλλά και των 
επιθυμητών ποσοτήτων και μεγεθών.

Χάρη στη μέθοδο της οστεομετρίας, που 
βασίζεται στην ευθύγραμμη αντιστοιχία 
οποιασδήποτε μέτρησης ενός οστού κα-
τώτερου σπονδυλωτού και του συνολικού 
μήκους/βάρους του αρχικού ζώντος οργανι-
σμού, είναι δυνατή η εκτίμηση του μεγέθους 
των ψαριών που αντιπροσωπεύονται και 
των εμπλεκόμενων μεθόδων16 (Εικ. 10). Για 

15 «Την ημέρα του Αγίου Δημητρίου όλοι οι ψαράδες ρίχνουν στη λίμνη από εκατό αμάξια αγκαθωτούς θάμνους ο καθέ-
νας. Αργότερα, την άνοιξη, υπάρχει μια μέρα που την ονομάζουν ‘πελαγίσια’. Την ημέρα εκείνη όλοι οι ψαράδες…φτά-
νουν με πλοία και καΪκια επάνω από το μέρος της λίμνης όπου έριξαν τους θάμνους και με δίχτυα και διχάλες πιάνουν 
ψάρια εκατοντάδων χιλιάδων γροσίων» (περιγραφή του Τούρκου περιηγητή Evliya Çelebi, Ρούσκας 1997: 47).

16  Η μέθοδος βασίζεται στην αρχή ότι οι κατώτεροι οργανισμοί (μαλάκια και κατώτερα σπονδυλωτά) αυξάνονται 
με τρόπο συνεχή (σκελετός/μήκος/βάρος) καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ετσι, διαπιστώνεται μια σχεδόν τέ-
λεια αντιστοιχία ανάμεσα στο μήκος οποιουδήποτε ανατομικού μέρους και του μήκους/βάρους του οργανισμού 
(Casteel 1976; Wheeler & Jones 1989; Colley 1990; Τheodoropoulou 2007: 191 κ. εξ.; Θεοδωροπούλου υ. έκ.).

Εικ. 10. α. Οστεομετρία και υπολογισμός της εποχής αλίευσης από τη μελέτη των αυξητικών δακτυ-
λίων (από Muus & Dahltrøm 2003, τροποπ.), β. Συχνότητες μεγέθους (συνολικό μήκος) των δύο βασι-
κών ειδών, Cyprinus carpio και Silurus glanis (γραφ. Τ. Θεοδωροπούλου)
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παράδειγμα, τα μεγέθη των γριβαδιών από το 
Δισπηλιό κυμαίνονται σε μήκη μεταξύ 30 και 
90 εκ., και βάρος από 1 μέχρι 10 κιλά, σπάνια 
μεγαλύτερα. Η ποικιλία μεγεθών υποδηλώ-
νει αντίστοιχες μεθόδους ψαρέματος, πάντα 
λαμβάνοντας υπόψιν και τις προαναφερθεί-
σες οικολογικές και βιολογικές παραμέτρους. 
Υποθέτει κανείς ότι τα γριβάδια, τα οποία 
παρουσιάζονται σε δύο χονδρικές ομάδες με-
γεθών (30-50/60-80 εκ.), θα μπορούσαν να 
έχουν αλιευθεί με ακίνητα ή κινητά δίχτυα, 
με δύο διαφορετικά μεγέθη «ματιού» (βλ. πα-
ραπάνω). Με τα ίδια σύνεργα θα μπορούσαν 
να έχουν ψαρευτεί και οι γουλιανοί μεγέθους 
40-60/60-80/80-100 εκ. που εμφανίζονται 
στο υλικό, καθώς μάλιστα συχνάζουν στις 
ίδιες περιοχές της λίμνης με τα γριβάδια. Αυ-
τούς τους μεγάλους κυνηγούς της λίμνης θα 
προσέλκυαν εξίσου τα πολυάγκιστρα, δολω-
μένα με βατραχάκια ή ψάρια της αρεσκείας 
των γουλιανών, όπως ο κουτσουράς ή το τσι-
ρώνι17. Για τα μεγαλύτερα γριδάβια και κυ-
ρίως τους γουλιανούς που έφταναν τα 100-
140/140-180 εκ. και σπάνια πάνω από δύο 
μέτρα, πιο πιθανή ήταν η χρήση καμακιών 
και κιούρτων από την όχθη, ιδιαίτερα την 
άνοιξη που προσέγγιζαν για να γεννήσουν. 
Αυτή η επιλογή αυτόματα καθόριζε και τις 
αλιεύσιμες ποσότητες, καθώς αυτές οι μέθο-
δοι μπορεί να στόχευαν σε μεγαλύτερα ψάρια 
αλλά παρέμεναν φτωχότερες από την πλού-
σια ψαριά ενός γεμάτου διχτυού.

Ο ΨΑΡΑΣ ΣΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Με αφορμή αυτό το τελευταίο, είναι ση-
μαντικό να συγκρατήσει κανείς ότι η διά-
γνωση των διαφορετικών μεθόδων αλιείας 
δεν αντικατοπτρίζουν μόνο τις οικολογικές 
επιταγές ή την τεχνολογική κατάρτιση των 

κατοίκων αλλά και τις κοινωνικές προεκτά-
σεις της επιλογής ενός αλιευτικού εργαλείου. 
Ετσι, η επιλογή διχτυών είναι πιθανότερο να 
εμπλέκει τη συμμετοχή περισσότερων του 
ενός ανθρώπων, τόσο για την κατασκευή 
και τη συντήρηση των επιμέρους τμημάτων 
του διχτυού όσο και για τη χρήση τους, για 
παράδειγμα στην περίπτωση της ζάγαζας18. 
Συχνά, μάλιστα, απαιτούσε τη χρήση βάρκας 
για την τοποθέτηση των διχτυών στα ανοι-
χτά, σαν αυτή της οποίας τα ίχνη βρέθηκαν 
στην ανασκαφή του Δισπηλιού. Αντίθετα, η 
χρήση καλαμιού ή κιούρτου αφορά έναν και 
μοναδικό άνθρωπο, παρότι είναι πιθανή η 
κατασκευή τους από κάποιον άλλο. 

Πάντως, οι πρωταγωνιστές αυτής της 
δραστηριότητας είναι αόρατοι στον σημερινό 
αρχαιολόγο, καθώς ούτε τα οστά ούτε τα σχε-
τικά τέχνεργα προδίδουν την ταυτότητα ή την 
προσωπικότητα του ψαρά και των βοηθών 
του (Εικ. 11). Αν και η εικονογραφία των κλα-
σικών χρόνων δείχνει αποκλειστικά άντρες, 
νεαρής ή μεγαλύτερης ηλικίας, τα εθνογρα-
φικά παραδείγματα προσφέρουν όλη τη δυ-
νατή γκάμα πιθανοτήτων: νέους άντρες που 
ψαρεύουν και γυναίκες με ηλικιωμένους που 
βοηθούν στην επιδιόρθωση του εξοπλισμού, 
γυναίκες που ψαρεύουν και άντρες που μέ-
νουν στο σπίτι ή πλήρη αποχή των γυναικών 
από κάθε δραστηριότητα σχετιζόμενη με την 

ΨΑΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΨΑΡΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ

Εικ. 11. Αναπαράσταση της ζωής σε έναν λιμναίο 
οικισμό (από Pétrequin 1984)

17 Σύμφωνα με την Γ. Στρατούλη (σε αυτό το τεύχος), λίγα είναι τα αγκίστρια μικρού μεγέθους (< 2 εκ.) ενώ 
ισόποση είναι η παρουσία αγκιστριών μεσαίου και μεγάλου μεγέθους (μέχρι 4,6 εκ.), τα οποία ίσως είχαν χρη-
σιμεύσει για την αλίευση των μεγαλύτερων ψαριών.

18 Ζάγαζα: διχτυωτός σάκος (χάσκος) με στόμιο που έχει μήκος 5-7 μέτρα. Το στόμιο έμενε ανοιχτό στο νερό με τη 
βοήθεια φελλών στο επάνω μέρος και στρογγυλών κεραμίδων στο κάτω μέρος. Στις δύο άκρες του σάκου ήταν 
δεμένα σχοινιά που κρατούσαν πυκνό δίχτυ, λινό ή βαμβακερό, 300-400 μέτρων. Οι ψαράδες και οι βοηθοί 
τραβούσαν από την ξηρά, σε σημεία χωρίς πέτρες, συμμετρικά τα σχοινιά και συγκλίνοντας αντάμωναν εκεί 
όπου θα έβγαζαν τον χάσκο (Ρούσκας 1997: 88). 
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αλιεία (πιο αναλυτικά, βλ. Τheodoropoulou 
2007: 389 κ. εξ.). Εξάλλου, μας διαφεύγουν 
εξίσου οι ενδοκοινοτικοί δεσμοί που ένωναν 
τους ψαράδες, κατά πόσο αυτοί ήταν μέλη 
της ίδιας οικογένειας, εάν ανήκαν σε συγκε-
κριμένη ηλικιακή ή κοινωνική ομάδα, εάν 
καταπιάνονταν αποκλειστικά με αυτή την 
δραστηριότητα ή όχι. Και, τέλος, αδυνατούμε 
να συλλάβουμε στο σύνολό του το ρόλο του 
ψαρέματος στην ψυχολογία των ψαράδων, 
καθώς και την αξιολόγησή του σε σχέση με τις 
λοιπές δραστηριότητες επιβίωσης19.

Τα περισσότερα από τα παραπάνω ερω-
τήματα θα παραμείνουν θαμμένα στα ανα-
σκαφικά στρώματα του Δισπηλιού. Αυτό που 
σκιαγραφείται πάντως από τις προηγούμενες 
αναλύσεις, είναι ότι το ψάρεμα στο Δισπηλιό 
ενδέχεται να ήταν αρκετά ομαδική αλλά και 
πιο μοναχική υπόθεση, προϊόν οικογενειακής ή 
κοινοτικής οργάνωσης, σίγουρα όμως τα πλου-
σιοπάροχα αποτελέσματα της δραστηριότητας 
ξεπερνούσαν τη συμβολή ενός ή δύο ψαράδων. 

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΨΑΡΑ

Η μελέτη, λοιπόν, των οστών ψαριών από 
έναν αρχαίο οικισμό δεν είναι ανεξάρτητη από 
την ανθρώπινη κοινότητα που έχει μπει στο 
μικροσκόπιο της έρευνας και τις κοινωνικές 
πρακτικές που αυτή ανέπτυξε στο παρελθόν. 
Οπως ήδη φάνηκε, η αρχαιο-ιχθυολογία φω-
τίζει την ίδια την αλιευτική δραστηριότητα 
και τα εργαλεία της, μπορεί όμως να οδηγή-
σει τον ερευνητή ακόμα παραπέρα, στην ίδια 
την οργάνωση της δραστηριότητας αυτής. Κι 
αυτό, χάρη στην ειδική μελέτη των αυξητικών 
δακτυλίων πάνω στα οστά, που λειτουργούν 
σαν ένα είδος ημερολογίου20.

Τα οστά του Δισπηλιού προσέφεραν τη 
δυνατότητα ανάγνωσης της εποχής αλίευ-
σης, οδηγώντας σε ενδιαφέροντα αποτελέ-
σματα για την εξέλιξη της οργάνωσης του 
ψαρέματος μέσα στο χρόνο (Εικ. 12). Οπως 
είναι φυσικό, σε όλες τις φάσεις του οικι-
σμού η αλιεία λάμβανε χώρα κυρίως κατά 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Εικ. 12. Υπολογισμός των εποχών αλίευσης στις βασικές φάσεις του Δισπηλιού. Απεικονίζονται τα 
κυρίαρχα είδη που αλιεύτηκαν σε κάθε εποχή (γραφ. Τ. Θεοδωροπούλου)

19  Για παράδειγμα, είναι ενδιαφέρουσα η λέξη «ψαροκυνηγώ» που αναφέρει ο Αριστοτέλης Ζάχος για το ψάρεμα 
μακριά από την ακτή σε αντιδιαστολή προς το «ψαρεύω» (βλ. Ρούσκας 1997: 47).

20 Πρόκειται για μια μέθοδο που βασίζεται στην ιδιότητα των ψαριών όσο και των μαλακίων να μειώνουν τη 
μεταβολική τους ταχύτητα κατά την πιο κρύα εποχή τους έτους (δηλαδή τον χειμώνα στα εύκρατα κλίματα 
του Β. και Ν. ημισφαιρίου). Αυτή η μείωση είναι πιο έντονη στους κατώτερους οργανισμούς και καταγράφεται 
στο σύνολο του σκελετού τους ή του κελύφους τους με έναν σκούρο λεπτό δακτύλιο, που ονομάζεται «γραμμή 
διακοπής της αύξησης» σε αντίθεση με τους ανοιχτόχρωμους και πιο ευρείς αυξητικούς δακτυλίους (Coutts 
1975; Desse & Desse-Berset 1992).
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τους εαρινούς-θερινούς μήνες του έτους. Από 
την άνοιξη οι ψαράδες της λίμνης μπορούσαν 
να βρουν πιο εύκολα γριβάδια, γλήνια, τυλι-
νάρια αλλά και γουλιανούς στα πιο ρηχά και 
καθαρά νερά της λίμνης, ανάμεσα στην παρό-
χθια βλάστηση, όπου πήγαιναν για να γεννή-
σουν τα αυγά τους. Ωστόσο, κατά την μεσαία 
φάση του οικισμού φαίνεται ότι το ψάρεμα 
δεν σταματούσε ούτε τους χειμερινούς μή-
νες, κατά τους οποίους σημειώνονταν ενδια-
φέρουσες ψαριές γριβαδιών και γουλιανών, 
παρόλο που το ψάρεμα θα ήταν δυσκολότε-
ρο και λιγότερο αποδοτικό αυτήν την εποχή 
λόγω της χειμερινής καταστολής των ψαριών 
αλλά και των κλιματολογικών συνθηκών21.

Η γενίκευση της αλιευτικής δραστηριό-
τητας σε αυτή τη φάση είναι ιδιαίτερα ενδι-
αφέρουσα και συμβαδίζει τόσο με τις αυξη-
μένες αλιευμένες ποσότητες όσο και με την 
ποικιλία των αλιευτικών συνέργων που ανα-
καλύφθηκαν. Θα είναι, όμως, εξίσου ενδια-
φέρον να συγκριθεί στο μέλλον το αλιευτικό 
ημερολόγιο με τις λοιπές τροφοσυλλεκτικές 
δραστηριότητες που εξασκούσαν οι κάτοι-
κοι του χωριού (κυνήγι, κτηνοτροφικές και 
αγροτικές εργασίες), προκειμένου να ανα-
συντεθούν οι καθημερινές τους ασχολίες, με 
άλλα λόγια η καθημερινή τους πραγματικό-
τητα (βλ. ενδεικτικά Jochim 1976, πιο ανα-
λυτικά Theodoropoulou 2007: 355 κ. εξ.).

ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ

Στην καθημερινότητα των κατοίκων του 

Δισπηλιού δεν ήταν μόνο το ψάρεμα αλλά και 
το μαγείρεμα της ψαριάς. Αυτή η τελευταία 
φαίνεται ότι τροφοδοτούσε συστηματικά 
και σε μεγάλες ποσότητες τον οικισμό, όπως 
είναι δυνατό να γνωρίζουμε χάρη στις σύγ-
χρονες μεθόδους της αρχαιο-ιχθυολογικής 
επιστήμης.

Βέβαια, σε ένα αρχαιολογικό υλικό σπά-
νια διατηρείται το σύνολο των ποσοτήτων 
που αλιεύθηκαν (βλ. παραπάνω). Ετσι, είναι 
ίσως πιο σωστό να μιλάμε για τις ελάχιστες 
ποσότητες που έφτασαν στα χέρια του ερευ-
νητή. Παρόλα αυτά, οι ποσότητες αυτές αρ-
κούν για μια χονδρική εκτίμηση της σημασί-
ας που είχε η αλιευτική δραστηριότητα για 
μια κοινότητα, ιδιαίτερα όταν συγκρίνονται 
με άλλες διατροφικές πηγές. Με αντίστοιχη 
προσέγγιση, ο υπολογισμός των ελάχιστων 
αριθμών ψαριών και αντίστοιχων κιλών 
μπορεί να φωτίσει αμυδρά τις ποσότητες 
που καταναλώθηκαν από τους κατοίκους 
του Δισπηλιού (Εικ. 13). Για παράδειγμα, 
για τρεις διαδοχικές υποφάσεις της μεσαί-
ας φάσης υπολογίστηκαν τουλάχιστον 842, 
275 και 399 κιλά γουλιανού αντίστοιχα. Αν 
προσθέσει κανείς σε αυτά 58, 103 και 190 
κιλά γριβαδιών καθώς και τη συμβολή των 
υπόλοιπων Κυπρινιδών, οι ποσότητες κρέα-
τος γίνονται ιδιαίτερα υπολογίσιμες για ένα 
προϊστορικό χωριό, έστω κι αν υποθέσουμε 
ότι δεν αφορούν μόνο ένα έτος αλλά κάποιο 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα22.

Για τέτοιες ποσότητες, λοιπόν, γίνεται 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον το ερώτημα των τρό-

21 Το ψάρεμα στη λίμνη είναι δυνατό ακόμα και όταν αυτή παγώνει σε αρκετό βάθος (τουλάχιστον 10-15 μέρες 
το χρόνο στη λίμνη της Καστοριάς, βλ. Ρούσκας 1997: 30), αρκεί να χρησιμοποιείται κατάλληλος αλιευτικός 
εξοπλισμός (βλ. για παράδειγμα, το ψάρεμα με πελαΪσιες). Τη δραστηριότητα δυσχεραίνει κυρίως η ηθολογία 
των ψαριών, πολλά από τα οποία μπαίνουν σε φάση χειμερινής καταστολής, ένα είδος μερικούς χειμερίας νάρ-
κης, κατά την οποία έχουν περιορισμένη δραστηριότητα. Εξαιτίας των παραπάνω, τα ψάρια της λίμνης χάνουν 
κατά τους χειμερινούς μήνες 5-15% του βάρους τους, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ποιότητα της σάρκας τους 
(«οι ψαράδες με τσεκούρια και βαριές απελευθέρωναν τα καράβια τους από τον πάγο ή άνοιγαν διαδρόμους για 
να βολάσουν [=απλώσουν] τα δίχτυα και τις σουρντινίτσες τους», Ρούσκας 1997: 34) (βλ. Εικ. 9). Παρόλα αυτά, 
εξαιτίας του ψύχους που συχνά συνεχίζεται μέχρι την άνοιξη, μπορεί να επηρεαστεί ο αναπαραγωγικός κύκλος 
των ψαριών και, συνεπώς, οι ποσότητές τους: «κατά το έτος 1882 υπήρχε μέγα ψύχος τον Μάϊον ώστε τα ψάρια 
δεν εράσισαν [=γέννησαν] και υπήρχε μεγάλη ακρίβεια ως και εις το κρέας» (αναφορά στο Μηναίο των Αγίων 
Αναργύρων, Ρούσκας 1997: 30).

22  Τονίζεται ότι οι ποσότητες αυτές είναι ενδεικτικές και σίγουρα μικρότερες από το υποτιθέμενο αρχικό σύνολο 
που υπήρχε στον οικισμό. Εξάλλου, η παρούσα μελέτη δεν αφορά ακόμα στο σύνολο των οστών που ήρθαν στο 
φως, τα οποία πιθανότατα θα αυξήσουν σημαντικά τον υπολογισμένο όγκο.

ΨΑΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΨΑΡΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ
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πων προετοιμασίας και παρασκευής. Αν και 
η ανασύσταση της εποχής αλίευσης αυτών 
των μεγάλων ποσοτήτων ψαριών που υπάρ-
χουν στο υλικό του Δισπηλιού μπορεί να δώ-
σει πληροφορίες για τις εποχιακές τροφοδο-
σίες σε ψάρια (βλ. παραπάνω), δεν αποτελεί 
ευθύγραμμη ένδειξη για την εποχή κατα-
νάλωσής τους. Για παράδειγμα, η σχεδόν 
αποκλειστική παρουσία ψαριών κατά τους 
εαρινούς-θερινούς μήνες στην αρχαιότερη 
και νεότερη φάση του οικισμού μπορεί να 
σημαίνει είτε την άμεση κατανάλωσή τους 
μόνο αυτή την εποχή, είτε την προετοιμασία 
και διατήρηση ενός μέρους της καλοκαιρι-
νής ψαριάς με σκοπό την κατανάλωση μέσα 
στο χειμώνα, όταν σταματούσε σχεδόν κάθε 
αλιευτική δραστηριότητα. Οι μεγάλες ποσό-
τητες αλιευμένων ψαριών που φαίνεται ότι 
έφθαναν στον οικισμό κατά τους καλοκαιρι-
νούς και φθινοπωρινούς μήνες είναι πιθανό 
να χρησίμευαν τόσο για άμεση κατανάλωση 
ενός μέρους, όσο και για διατήρηση ενός άλ-
λου, με σκοπό την εξασφάλιση προμηθειών 

για τον χειμώνα. Τα άφθονα ξύλα που θα βρί-
σκονταν στην περιοχή πιθανότατα θα χρη-
σίμευαν και ως μέσο παρασκευής καπνιστού 
ψαριού, ενδεχομένως κατόπιν μιας πρώτης 
αποξήρανσης κατά τη διάρκεια των θερμών 
ημερών (Pétrequin 1984 : 80)23. Τα επεξερ-
γασμένα ψάρια μπορούσαν να διατηρηθούν 
περαιτέρω μέσα στο χιόνι που κάλυπτε την 
περιοχή τους χειμερινούς μήνες (Dembinska 
1988). Αντίστοιχα, η γενίκευση του ψαρέ-
ματος σε όλο το έτος στην μεσαία φάση του 
οικισμού δεν συνιστά απόδειξη κατανάλω-
σης αποκλειστικά φρέσκου ή αποκλειστικά 
διατηρημένου ψαριού σε όλες τις εποχές του 
χρόνου. Μολονότι κατά τη διάρκεια του χει-
μώνα οι κάτοικοι θα βάσιζαν ένα σημαντικό 
μέρος της διατροφής τους σε διατηρημένες 
τροφές, μεταξύ των οποίων και ψάρια, οι 
ανάγκες ενός ολόκληρου οικισμού θα απαι-
τούσαν την συμπλήρωση των προμηθειών 
με οποιαδήποτε προϊόντα ήταν ικανά να 
βρεθούν αυτή τη διατροφικά δύσκολη επο-
χή (Deith 1986; Yerkes 1987). Εξάλλου, ο αν-
θρώπινος οργανισμός από τη φύση του δεν 
μπορεί να ανταπεξέλθει με την κατανάλωση 
αποκλειστικά διατηρημένων τροφίμων για 
μεγάλο διάστημα και πάντα αποζητά, έστω 
ασυναίσθητα, να συμπληρώσει το διαιτολό-
γιό του με κάποιες φρέσκιες τροφές (Moss 
1993; Bridault 1994; Andersen 1995). 

Οπως και να έχει, τα ψάρια που έφταναν 
στον οικισμό υπόκεινταν κάποια προετοιμα-
σία με σκοπό είτε τη διατήρηση είτε το άμεσο 
μαγείρεμά τους (Εικ. 14). Το πιο πιθανό εί-
ναι ότι και τις δύο διαδικασίες προηγούνταν 
βασικές κινήσεις καθαρισμού των εντοσθί-
ων και ξελεπιάσματος, κάποιες φορές απόρ-
ριψης του κεφαλιού, τεμαχισμού σε φέτες 
(βλ. ενδεικτικά Beyriès 1995; Zohar & Cooke 

Εικ. 13. Συχνότητα μεγεθών των δύο βασικών ει-
δών, Cyprinus carpio και Silurus glanis (γραφ. Τ. 
Θεοδωροπούλου)

ΤΑΤΙΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

23  Ο Ρούσκας (1997: 47) παραθέτει χωρίο από κείμενο του Evliya Çelebi που επισκέφθηκε την πόλη μέσα στο 
καλοκαίρι (τέλη 19ου αιώνα): «[η πόλη] έχει εκατό καταστήματα. Τα περισσότερα πουλούν ξερά ψάρια…». Ο 
άνωθι περιηγητής αναφέρει ότι «οι άπιστοι έμποροι από τις ξένες χώρες παρουσιάζονται και αγοράζουν ψάρια 
εκατοντάδων χιλιάδων γροσίων. Ετοιμάζουν σαλαμούρα με αλάτι και τα μεταφέρουν στα διάφορα βιλαέτια». 
Αντίστοιχα, ο W. M. Leake (1835: 336): «εκτός από την ποσότητα [ψαριών] που καταναλώνεται φρέσκια στην 
πόλη και στα γύρω χωριά που εφοδιάζονται από εδώ τον χειμώνα, έως την Κορυτσά, μια μεγάλη ποσότητα αλατί-
ζεται και συναντά μια αγορά έτοιμη σε κάθε μέρος της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας». Ομως, η χρήση αλατιού 
κατά τους προϊστορικούς χρόνους θα ήταν μάλλον δύσκολη, καθώς η ευκολότερη πηγή αλατιού, η θάλασσα, 
βρίσκεται μακριά (υπάρχουν, ωστόσο, και ηπειρωτικές πηγές άλατος). 
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1997, πιο αναλυτικά Theodoropoulou 
2007: 455 κ. εξ.). Τα κατάλοιπα αυτών των 
ενεργειών είναι κάποιες φορές ορατά στην 
ανατομική αντιπροσώπευση των ψαριών, 
στα ίχνη εξάρθρωσης του κεφαλιού, καθώς 
και στα λίγα ίχνη τεμαχισμού που διατη-
ρούνται στο σημείο ένωσης του κεφαλιού 
με το σώμα και σε συγκεκριμένους σπον-
δύλους του σώματος (Theodoropoulou 
2007: 455 κ. εξ.). Αντίθετα, μόνο υποθέσεις 
μπορούν να διατυπωθούν για την επεξερ-
γασία των αυγών των ψαριών και την πα-
ρασκευή λαδιού από το συκώτι αλλά και τα 
κόκαλα του κρανίου των μεγάλων λιπαρών 
ψαριών της λίμνης (Gifford-Gonzales et al. 
1997).

Αν και στο Δισπηλιό δεν βρέθηκαν λέπια, 
τα οποία μάλλον πέταγαν απευθείας στη λί-
μνη, η παρουσία/απουσία κρανιακών οστών 

καθώς και οστών από την περιοχή των βραγ-
χίων σε σχέση με την παρουσία μετακρανια-
κών οστών δίνει κάποιες πληροφορίες για 
τους λοιπούς τρόπους διαχείρισης των ψα-
ριών (Εικ. 15). Τα μικρότερα Κυπρινοειδή 
σώζονται είτε ολόκληρα είτε χωρίς το κεφά-
λι και τα οστά των βραγχίων, τα οποία εν-
δεχομένως απέρριπταν πριν το μαγείρεμα. 
Η διαχείριση των γριβαδιών και των γουλια-
νών δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο χαρα-
κτηριστικό κατά τις αρχαιότερες φάσεις του 
οικισμού. Αντίθετα, η σταδιακή υπερίσχυση 
της περιοχής του κεφαλιού και του μπρο-
στινού τμήματος του σώματος αυτών των 
ψαριών, ιδιαίτερα των γουλιανών, σε σχέση 
με την μειούμενη παρουσία ουραίων τμημά-
των τους θα μπορούσε να υποδηλώνει δια-
φορετική επεξεργασία των τμημάτων των 
ψαριών: βράσιμο ή ψήσιμο του κεφαλιού 

Εικ. 14. Βασικά στάδια επεξεργασίας των ψαριών (ξελέπιασμα, αποξήρανση-κάπνισμα, μαγείρεμα)
(από Ρούσκας 1997, Beyriès 1995: fig. 2, Χουρμουζιάδης επιστ. επιμ. 2002)
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Εικ. 15. Χαρακτηριστικά σκεύη του Δισπηλιού που ίσως χρησίμευσαν για το μαγείρεμα ψαριών (από 
Χουρμουζιάδης επιστ. επιμ. 2002)
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(σήμερα ονομάζεται «γκαρούφα») και δια-
τήρηση των ξεκοκαλισμένων φιλέτων από 
την ουρά του ψαριού, τα οποία θα μαγειρεύ-
ονταν μέσα στις ευρύχωρες χύτρες που βρέ-
θηκαν στο Δισπηλιό ή απευθείας στη θράκα, 
όπως δείχνουν τα ίχνη φωτιάς. Ομως, αυτή 
η εικόνα θα μπορούσε εξίσου να είναι απο-
τέλεσμα άνισης διανομής των τμημάτων ή 
απόρριψης σε διαφορετικά σημεία του οικι-
σμού. Πάντως, η πλήρης απουσία ουραίων 
σπονδύλων κατά την τελευταία φάση είναι 
πιθανό να συνδέεται με διαδικασίες πιο σύν-
θετες, για παράδειγμα τη μεταφορά φιλέτων 
εκτός οικισμού για κάπνισμα ή τη μεταφορά 
φρέσκων ή διατηρημένων φιλέτων σε άλ-
λους γειτονικούς οικισμούς με αντάλλαγμα 
άλλα προϊόντα24.

Από τη μελέτη του Ανατολικού Τομέα της 
ανασκαφής του Δισπηλιού, φαίνεται ότι οι 
διάφορες εργασίες που συνδέονταν με την 

προετοιμασία των ψαριών λάμβαναν χώρα 
σε συγκεκριμένες περιοχές, κυρίως στα δυ-
τικά ανασκαφικά τετράγωνα (Εικ. 16). Ειδι-
κότερα, οι βορειοδυτικές περιοχές δέχονται 
μια συνεχή παρουσία ολόκληρων ψαριών 
κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ οι δραστη-
ριότητες καθαρισμού, τεμαχισμού και προε-
τοιμασίας εντοπίζονται στα νοτιοδυτικά. Σε 
αυτή την περιοχή βρέθηκαν και όλα τα οστά 
που έφεραν ίχνη τεμαχισμού. Αντίθετα, τα 
ίχνη καύσης βρίσκονται διάσπαρτα σε δι-
αφορετικά σημεία της μελετημένης ζώνης. 
Πάντως, συνολικά η παρουσία των ψαριών 
μετατοπίζεται σταδιακά από τα βορειοδυ-
τικά προς τα νοτιοδυτικά από την μεσαία 
φάση και εξής. Φαίνεται ότι επρόκειτο για 
μια ζώνη περάσματος και γενικότερα έντο-
νης ανθρώπινης παρουσίας, όπως δείχνει η 
καταπονημένη από μηχανικές κινήσεις επι-
φάνεια πολλών οστών.

24 Ο Ρούσκας αναφέρει ότι ο μεγάλος γουλιανός πωλείται σε παστωμένα τεμάχια και παραθέτει χωρίο του 
Pouqueville: «αυτό το ψάρι που θα εξετάσω ονομάζεται γουλιανός από τους Ελληνες… το κόβουν σε φέτες στις 
αγορές της Ρωμυλίας». Αλλά και η μεταφορά φρέσκων τμημάτων ήταν εξίσου δυνατή ακόμα και σε μεγάλες 
αποστάσεις με απλούς τρόπους που επιβίωσαν μέχρι πρόσφατα, σύμφωνα με το χωρίο από τον Γ. Αθανασό-
πουλο: «Μεταφέρονται εις σακκιά τα οποία από καιρού εις καιρόν βρέχονται προς διατήρησιν κάποιας υγρασίας, 
η δε μεταφορά γίνεται νύκτα» (Ρούσκας 1997: 85 κ. εξ.).

ΤΑΤΙΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Εικ. 16. Χωρική κατανομή των οστών ψαριών σε ένα στρώμα της μεσαίας φάσης του οικισμού (γραφ. 
Τ. Θεοδωροπούλου)
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ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ

Είναι δύσκολο να πει κανείς με σιγουριά 
περισσότερα για τις συνήθειες και τα σημεία 
όπου οι άνθρωποι κατανάλωναν την τροφή 
τους. Αλλά και η διαχείριση αυτών των τε-
λευταίων μετά τις διαδικασίες μαγειρέματος 
και κατανάλωσης δεν είναι πάντα εύκολο να 
εντοπιστεί. Οι τρόποι απόρριψης και οι συμ-
βολισμοί αυτής της ενέργειας ποικίλουν και 
συνδέονται άμεσα με ιδιαίτερα πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά25.

Οι ανασκαφικές συγκεντρώσεις δεν απο-
τελούν αποκλειστικά περιοχές απόρριψης 
και απόθεσης σκουπιδιών. Οπως φάνηκε, 
η εικόνα του Ανατολικού Τομέα που πα-
ρουσιάστηκε παραπάνω, δεν αποτελεί μια 
συσσώρευση αποκλειστικά διατροφικών 
απορριμμάτων κατόπιν κατανάλωσης αλλά 
ένα σύνολο καταλοίπων που προηγήθηκαν 
και ακολούθησαν αυτήν. Σίγουρα, πάντως, η 
εικόνα παραμονής των δύσοσμων καταλοί-
πων ψαριών στους ζωτικούς χώρους του οι-
κισμού δεν θα ήταν ιδιαίτερα ελκυστική και 
είναι πιθανό να απομάκρυναν κάθε τόσο τις 
στοίβες με τα υπολείμματα οστών και εντο-
σθίων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ

Οι κάτοικοι του Δισπηλιού ζούσαν δίπλα 
στη λίμνη και τρέφονταν από αυτήν. Ομως, 
αυτή η καθημερινή τριβή με τον κόσμο των 
ψαριών ίσως τους είχε εμπνεύσει και άλλους 
τρόπους αξιοποίησής τους, που σήμερα εί-

ναι εξαιρετικά δύσκολο ν’ αναγνωσθούν αρ-
χαιολογικά. Σε αυτό το άρθρο που εστιάζει 
στις αλιευτικές δραστηριότητες στο Δισπη-
λιό δεν μπορούν ν’ αναφερθούν παρά μόνο 
ενδεικτικά κάποιες πιθανές δευτερογενείς 
χρήσεις, οι οποίες παρόλα αυτά συνδέονται 
έμμεσα με το ψάρεμα και τους ψαράδες (Εικ. 
17). 

Αυτοί οι τελευταίοι θα είχαν σίγουρα 
προσέξει τα δυνατά κρανιακά οστά του 
γουλιανού και ειδικά του μετακροταφικού 
οστού, το οποίο αποτελεί ένα σχεδόν έτοιμο 
εργαλείο για ξελέπιασμα, για ξύσιμο δερμά-
των, για διαμόρφωση της επιφάνειας των 
αγγείων, σαν αγκίστρι ή όπλο26. Αντίστοι-
χα, το σκληρό δέρμα των μεγάλων ψαριών 
της λίμνης ίσως δεν πήγαινε χαμένο αλλά 
αξιοποιούνταν για την κατασκευή ρούχων, 
παπουτσιών και καλυμμάτων παραθύρων 
(D’Iatchenko & David 2002). Και, τέλος, τα 
ίδια τα διατροφικά υπολείμματα που φαίνε-

25 Για παράδειγμα, είναι πιθανό τα διατροφικά κατάλοιπα να μην καταλήγουν απευθείας στον απορριμματικό 
χώρο αλλά να ανακυκλώνονται: βλ. ενδεικτικά Bridault 1994, καθώς και την αναφορά του Ηρόδοτου (Ιστορία, 
V.16), ο οποίος αναφέρει: «στα άλογα και τα υποζύγια δίνουν αντί για χόρτο ψάρια». Ενα ωραίο εθνογραφικό πα-
ράδειγμα από λιμναίο οικισμό δίνει και ο Pétrequin (1984: 73): «Στα χωριά του Μπενίν που είναι πλημμυρισμένα 
όλο το χρόνο, τα σκουπίδια απορρίπτονται απευθείας στο νερό από τις πόρτες και τις καταπακτές των σπιτιών, 
δημιουργώντας ολόκληρες αποθέσεις μπροστά από τις πόρτες κουζίνας. Στα χωριά που πλημμυρίζουν εποχιακά, 
τα σκουπίδια δεν απορρίπτονται στο προσεκτικά σκουπισμένο έδαφος. Συγκεντρώνονται έξω από τις περιοχές 
εργασίας και διακίνησης, κάτω από τις πλατφόρμες ή στην όχθη. Ετσι, μπορούν να χρησιμεύσουν σαν επίχωση εν 
είδει μονοπατιού ή να συγκεντρωθούν σε ομαδικούς χώρους απόρριψης. Αλλά στα χωριά που βρίσκονται μόνιμα 
σε στέρεο έδαφος, τα ενοχλητικά συσσωρευμένα σκουπίδια σαρώνονται πάντα: …ή μεταφέρονται κάθε μέρα έξω 
από το χωριό σε σημεία όπου δημιουργούν μεγάλες ζώνες κοπριάς».

26 Η χρηστικότητά του είχε εκτιμηθεί από τους Αιγύπτιους (Irving 1992).
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Εικ. 17. Χάνδρες από σπόνδυλο γουλιανού και 
οστέινο περίαπτο πιθανώς εμπνευσμένο από την 
μορφολογία των ψαριών (φωτ. Φ. Υφαντίδης)
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ται ότι συσσωρεύονταν σε μεγάλες ποσότη-
τες στον οικισμό ίσως είχαν κάποια δευτε-
ρεύουσα χρήση:

- κάποιοι από τους ωραίους μεγάλους 
σπονδύλους του γουλιανού ίσως αποτε-
λούσαν έτοιμες χάνδρες με τη διάνοιξη μιας 
οπής στο κέντρο, όπως υποδηλώνουν κά-
ποια παραδείγματα από τον οικισμό (Υφα-
ντίδης 2006: 86)∙

- τα κόκαλα και εσωτερικά όργανα των 
λιπαρών ψαριών, τα οποία υπό κανονικές 
συνθήκες κατέληγαν στα σκουπίδια, εν-
δέχεται να υπόκειντο κάποια υποτυπώ-
δη επεξεργασία με σκοπό την παρασκευή 
κόλλας∙

- άλλωστε, η κονιορτοποίηση και καύση 
των οστών και ιδιαίτερα του μετακροταφι-
κού του γουλιανού αποτελούσε κατά την 
αρχαιότητα συνήθη ιατρική πρακτική, κα-
θώς οι στάχτες του θεωρούνταν ιαματικές 
(De Grossi Mazzorin 2000, αναφερόμενος 
και στον Πλίνιο).

Ακόμα κι αν καμία από τις παραπάνω 
εφαρμογές δεν είχε περάσει από το μυαλό 
και το χέρι του Δισπηλιώτη ψαρά, ίσως η κο-
ντινή επαφή με τα ψάρια να του έδινε υπο-

συνείδητα κάποια έμπνευση τη στιγμή της 
δημιουργίας των περίτεχνων περίαπτων, 
μεταφέροντας τον χώρο του νερού στον 
χώρο του αισθητικού και του συμβολικού 
(Υφαντίδης 2006: 90).

GΓΙΑ ΨΑΡΑΣ…H

Από το απτό μέχρι το συμβολικό, η ιστο-
ρία των ψαράδων του Δισπηλιού και της 
ψαριάς τους είναι ακόμα βυθισμένη στα αρ-
χαιολογικά στρώματα του οικισμού. Ομως, 
η αλίευση πληροφοριών από τα κατάλοιπα 
της ψαριάς, τα οστά, και από τα ίδια τα σύ-
νεργα του ψαρά, αρχίζει να φωτίζει κάποιες 
όψεις της καθημερινής επαφής με τον υγρό 
κόσμο παρουσιάστηκαν εδώ, ανασυνθέ-
τοντας στιγμιότυπα των αλιευτικών δρα-
στηριοτήτων των κατοίκων του οικισμού. 
Μπροστά στα μάτια του σύγχρονου ερευνη-
τή απλώνεται η εικόνα μιας κοινότητας που 
ζούσε από τη λίμνη και για τη λίμνη. Η συ-
νέχιση της μελέτης του πλούσιου οστεολογι-
κού υλικού υπόσχεται να μας βυθίσει ακόμα 
περισσότερο στα νερά του προϊστορικού 
χωριού και της λίμνης.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Summary
Man and lake: Fishers and fishing in Prehistoric Dispilio

Tatiana Theodoropoulou

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

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

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

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


