
ΜΑΡΙΝΑ ΣΩΦΡΟΝΙΔΟΥ*

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗ…

Το 1995 επισκευάστηκε από τη Νομαρ-

χία Καστοριάς κτήριο ιδιοκτησίας του Γε-

ωργικού Συνεταιρισμού Δισπηλιού1, που 

είχε κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1960 

(Εικ. 1), με στόχο την παραχώρησή του στην 

ανασκαφική ομάδα του Δισπηλιού ως απο-

θηκευτικού και εργαστηριακού χώρου για 

τις αυξανόμενες ανάγκες της. Μια από τις 

πρώτες αποφάσεις ήταν να δημιουργηθεί 

στο δίχωρο κτίσμα μία μικρή αρχαιολογική 

έκθεση (Εικ. 2). Στον εκθεσιακό αυτό χώρο 

θα παρουσιάζονταν πληροφορίες σχετικές 

με τις ανασκαφικές έρευνες και τα πρώτα 

ευρήματά τους, ενώ παράλληλα θα στέγαζε 

και τη συλλογή των λίθινων λειασμένων κυ-

ρίως εργαλείων «που ήρθαν στο φως τυχαία 
από ψαράδες και νέους», όπως μας πληροφο-

ρεί τον Απρίλιο του 1991 ο κύριος Μανώλης 

Κουτσιαύτης2, πρόεδρος του Εκπολιτιστι-

κού Συλλόγου Δισπηλιού, σε λόγο που είχε 

εκφωνήσει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 

του υπουργού Πολιτισμού κ. Τζαννή Τζαν-

*  Δρ. αρχαιολόγος, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, e-mail: marinaso@
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Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κυρίους Μανώλη Κουτσιαύτη και Δημήτρη Τσιόλα για το φωτογραφικό υλικό 

που μου παραχώρησαν.

1  Η χρήση του κτηρίου ήταν κυρίως αποθηκευτικού χαρακτήρα. Η Κοινότητα του Δισπηλιού επί προεδρίας Χρυ-

σού Πάτσιου ανάλαβε να καταβάλει στον Γεωργικό Συνεταιρισμό χρηματικό τίμημα ως ενοίκιο. 
2  Νέα Καστοριά, 09.04.1991, «Τζαννής Τζαννετάκης: ‘θα υιοθετήσω την Καστοριά’».

Εικ. 1: Η αποθήκη του Γεωργικού Συνεταιρισμού 
φωτογραφημένη από τα βορειοδυτικά τη δεκα-
ετία του ’80
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3  Αφορμή της επίσκεψής της ήταν η συμμετοχή του Αντώνη Δ. Κεραμόπουλου με την οικογένειά του στην εκδή-

λωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων Λιμναίου Οικισμού Δισπηλιού και ο Δήμος Μακεδνών σε συνεργασία 

με την ΚΘ΄ ΕΠΚΑ στις 2 Νοεμβρίου του 2008 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Δι-

σπηλιού (Εικ. 6), για τα 60 χρόνια από τις πρώτες δοκιμαστικές ανασκαφές στο Δισπηλιό του Α. Κεραμόπουλ-

λου, και ήταν αφιερωμένη στον ίδιο. Και από τη θέση αυτή θα πρέπει να τους ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για την 

ευγενική τους χειρονομία. 

Εικ. 3Εικ. 2

Εικ. 4

νετάκη (Εικ. 3-4). Η συλλογή φυλασσόταν 

στο Κοινοτικό Κατάστημα Δισπηλιού και 

περιλάμβανε 78 ακέραια και τμήματα ερ-

γαλείων, καθώς και 12 πυρήνες. Την ευθύνη 

της είχε ο τότε διευθυντής του Δημ. Σχολεί-

ου Δισπηλιού κύριος Νικόλαος Παπαϊωάν-

νου. Παράλληλα, επαναδιατυπώθηκε το 

ερώτημα πού βρίσκονται τα ευρήματα των 

ανασκαφικών ερευνών που πραγματοποί-

ησε το 1938 και το 1940 ο καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών Αντώνιος Κεραμό-

πουλλος (Εικ. 5, Κεραμόπουλλος 1938: 53-

66, Κεραμόπουλος 1940: 22-3, Σωφρονίδου 

2008: 12-3) στην ευρύτερη περιοχή του Δι-

σπηλιού. Διενεργήθηκε μια σχετικά μικρής 

εμβέλειας έρευνα για τον εντοπισμό τους 

χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, αφού τα ευ-

ρήματα, όπως πληροφορηθήκαμε αρκετά 

χρόνια αργότερα, φυλάσσονται στο Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο. Για το ίδιο Μουσείο 

προοριζόταν, όπως προκύπτει και από το 

σημείωμα που τα συνόδευε, και τα δέκα (10) 

λίθινα λαξευμένα τέχνεργα που παραλάβα-

με τον Μάιο του 2009 από την οικογένεια 

Κεραμοπούλλου3, η οποία ανταποκρίθηκε 

άμεσα και πρόθυμα στην παράκλησή μας ως 

προς την αναζήτηση στοιχείων στα αρχεία 

του Α. Κεραμόπουλλου για τις ανασκαφές 

του στο Δισπηλιό. 

Τα ευρήματα ήταν τοποθετημένα σε φά-

κελο της Αρχαιολογικής Εταιρείας σε δεύτε-

ρη χρήση με ιδιόχειρο σημείωμα του Αντώ-

νιου Κεραμόπουλου (Εικ. 7) που ανάφερε: 

«Δισπηλειό Καστοριάς ὀψιανός ἐκ τῶν 
ἀνασκαφῶν λιμναίου χωρίου (Πρακτικά 
1940, 22) Νά σταλῇ εἰς το ἐθν. Μουσεῖον 
μαζί με τοῦτο τό σημείωμα»

Πρόκειται (Εικ. 8) για έναν πυρήνα, δύο 

μικρολεπίδες, μία λεπιδόμορφη φολίδα, 
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έναν σφηνίσκο, τέσσερις φολίδες και ένα 

αδιάγνωστο (ακολουθεί ως παράρτημα 

αναλυτική περιγραφή τους από την αρχαι-

ολόγο Σοφία Δουλκερίδου).

Το σημείωμα είναι γραμμένο για δεύτε-

ρη φορά, αφού χρησιμοποιούνται δύο δια-

φορετικού τύπου μελάνια, όπως φαίνεται 

και στην εικόνα 7. Κατά πάσα πιθανότητα ο 

ανασκαφέας διόρθωσε τη σβησμένη ένδειξη 

σε μεταγενέστερη αρκετά εποχή, σημειώνο-

ντας ως ανασκαφικό έτος το 1940, αν και 

τα συγκεκριμένα ευρήματα τα περιγράφει 

συνοπτικά στο άρθρο που δημοσιεύθηκε 

στα Π.Α.Ε. του 1938 ως εξής: «Η ανασκαφή 
δεν προυχώρησεν, αλλ’ εξ’ αυτής και εκ της 
επιφανείας συνελέξαμεν 4 τεμάχια οψιανού 
τεφρού, 4 έχοντα χρώμα σοκολάτας ερυθρω-
πής και εν κατάλοιπον nuclei μέλανος. Εις 
των φαιών είναι πριόνιον» (Κεραμόπουλλος 

1938: 60). Αλλωστε, κατά την ανασκαφική 

έρευνα του 1940, περίοδο που ανέσκαψε και 

τη θέση «Νησί», χώρο των σύγχρονων ανα-

σκαφών, μάζεψε γύρω στα 530 λίθινα ερ-

γαλεία, όπως σημειώνει στο σχετικό άρθρο 

(Κεραμόπουλλος 1940: 22) χωρίς όμως να 

διευκρινίζει ακριβείς ποσότητες των τύπων 

των εργαλείων που είχε συλλέξει αλλά παρα-

τηρώντας ότι αυτά «κατεσκευάζονται ἐπί τό-
που» συμπέρασμα το οποίο επιβεβαιώνει και 

η σύγχρονη έρευνα. Ο πετρογραφικός χαρα-

κτηρισμός των εργαλείων που αναφέρεται 

στο σημείωμα «ὀψιανός ἐκ τῶν ἀνασκαφῶν» 

προφανώς εκ παραδρομής έχει γραφτεί, 

αφού στο άρθρο του 1938 μόνο τα τέσσερα 

περιγράφονται ως τέτοια. Ολα βέβαια τα ευ-

ρήματα (συνολικά 10) που μας παραδόθηκαν 

είναι κατασκευασμένα από πυριτόλιθο και 

όχι από οψιανό, όπως προκύπτει και από τη 

μικροσκοπική εξέτασή τους (παρατήρηση σε 

πολωτικό μικροσκόπιο) που πραγματοποίη-

σε ο καθηγητής γεωλογίας του Α.Π.Θ. Σαρά-

ντης Δημητριάδης. Το γεγονός όμως αυτό 

υπήρξε η αφορμή να συζητήσουμε ακόμα μια 

φορά το θέμα της παρουσίας εργαλείων από 

οψιανό στις αρχαιολογικές επιχώσεις του 

Δισπηλιού. Για τη διερεύνηση του θέματος 

αποφασίσαμε να επιλέξουμε μακροσκοπικά 

Εικ. 5

Εικ. 6
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Εικ. 8

Εικ. 7:  Φάκελος της Αρχαιολογι-
κής Εταιρείας στο οποίο είχε το-
ποθετήσει τα ευρήματα από την 
ανασκαφή του 1938 στο Δισπηλιό 
ο καθηγητής Αντώνιος Κεραμό-
πουλλος

και να δώσουμε από ένα σύνο-

λο 567 λαξευμένων τέχνεργων, 

που συλλέχθηκαν τα τελευταία 

χρόνια, κυρίως από το Νότιο Το-

μέα, για μικροσκοπική εξέταση 

16 ακέραια ή τμήματα εργαλεί-

ων και απολεπισμάτων από λα-

ξευμένο λίθο, γιατί θεωρήσαμε 

ότι ίσως ήταν κατασκευασμένα 

από οψιανό (ακολουθεί σχετικό 

κείμενο από τον καθηγητή Σα-

ράντη Δημητριάδη). Μακροσκο-

πικά άλλωστε, ελάχιστα από τα 

11.000 τέχνεργα λαξευμένου λί-

θου που έως σήμερα έχουν απο-

καλυφθεί στην ανασκαφή θα 

μπορούσαν να χαρακτηριστούν 

ως πιθανόν οψιανοί.

Τα παραπάνω ευρήματα, αν 

και ανασκαφικά, δεν είναι τα 

μοναδικά που μας παραδόθη-

καν. Το 1997 ο κύριος Γεώργι-

ος Δέδες, κάτοικος Δισπηλιού, Εικ. 9



49
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗ...

μας πληροφόρησε ότι έχει στην κατοχή του 

πάσσαλο που αφαιρέθηκε το 1951-52 από 

την περιοχή της λίμνης στα βόρεια της θέσης 

όπου πραγματοποιούνται οι ανασκαφές και 

ήταν πρόθυμος να μας τον παραχωρήσει (Εικ. 

9). Ο πάσσαλος, που οι σημερινές του διαστά-

σεις (είχε κοπεί τμήμα, ως δείγμα για δενδρο-

χρονολόγηση το 1998, από το άνω μέρος του) 

είναι: μήκος 1,55 εκ., άνω διάμετρος 11,8 και 

κάτω διάμετρος 11,2, είχε χρησιμοποιηθεί ως 

ορθοστάτης πόρτας σε περίφραξη στο αμπέλι 

του γι’ αυτό και έχει καρφωμένους πάνω του 

τρεις μεταλλικούς μεντεσέδες, κατά τόπους 

είναι πελεκημένος γι’ αυτήν την ιδιαίτερη 

χρήση και στο κάτω τμήμα του κυρίως διατη-

ρεί ίχνη μπλε επιχρίσματος. Στο σημείο αυτό 

σώζονται και τα αρχαία ίχνη επεξεργασίας 

του. Από αυτόν τον πάσσαλο δόθηκε δείγμα 

για ραδιοχρονολόγηση στο αντίστοιχο ερ-

γαστήριο της Heidelberg από τον καθηγητή 

P. Kuniholm (Cornell University). Το δείγμα 

χρονολογήθηκε στα 2117 π.Χ. +/-110, όπως 

σημειώνεται στο σχετικό site. 

Τον Αύγουστο του 2009 ο κύριος Γιώρ-

γος Δεβλιώτης από το Μαύροβο μας παρέ-

δωσε αγγείο (Εικ. 10) που κυριολεκτικά 

ψάρεψε, αφού το ανέσυρε από τα δίχτυα 

του στην ευρύτερη περιοχή στα βόρεια του 

ανασκαφικού χώρου. Πρόκειται για κανθα-

ρόσχημο αγγείο, χειροποίητο, μονόχρωμο, 

σχεδόν ακέραιο. Παρατηρούνται απολεπί-

σεις στην περιοχή του χείλους, ενώ λείπουν 

και οι λαβές που εκφύονται από το άνω τμή-

μα του σώματος και έχουν διαφορετική δι-

ατομή. Επικαθήσεις καλύπτουν όλη σχεδόν 

την επιφάνεια του σώματος. Το χείλος στρέ-

φεται ελαφρά προς τα έξω, ο λαιμός είναι 

κυλινδρικός, το σώμα σχεδόν σφαιρικό και 

η βάση επίπεδη. Το πάχος των τοιχωμάτων 

κυμαίνεται από 0,39 έως 0,73 εκ. Η κεραμει-

κή ύλη η όποια είναι τεφρόχρωμη φαίνεται 

να εμπεριέχει αρκετά χονδρόκοκκα λευκω-

πά μη πλαστικά στοιχεία (χαλαζίες, άτριοι).  

Διαστάσεις: ύψος 10,5 εκ.

διάμετρος χείλους 9,8 εκ.

διάμετρος βάσης 5,45 εκ.

διάμετρος κοιλιάς (εξωτ.) 11,8 εκ.

βάρος 362,7 γρ.

Τα ευρήματα που συνοπτικά παρουσιά-

στηκαν παραπάνω, αν και βρίσκονται «μα-

κριά» από την ανασκαφή, αποτελούν ένα 

σημαντικό για μας σύνολο πληροφοριών για 

τη «βιογραφία» της θέσης, που τα τελευταία 

δεκαεπτά χρόνια, παρόλο που βρίσκεται 

συνεχώς «υπό ερευνητική πίεση», κρατάει 

ακόμα ερμητικά κρυμμένα τα μυστικά της.

Μου παραδόθηκαν για πετρογραφική 

εξέταση δέκα λίθινα εργαλεία προερχόμενα 

από δωρεά της οικογένειας Κεραμόπουλλου 

Εικ. 10: Το αγγείο πριν και μετά τη συντήρησή του από τη συντηρήτρια Carla Blasko Aguirre
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στην ανασκαφική ομάδα και την αρχαιολο-

γική συλλογή του Δισπηλιού. Το ερώτημα 

ήταν αν τα λίθινα αυτά εργαλεία ήταν πράγ-

ματι κατασκευασμένα από οψιανό, όπως 

στο ιδιόχειρο σημείωμα του αείμνηστου 

Αντώνιου Κεραμόπουλλου που τα συνόδευε 

είχε επισημανθεί. Τα δέκα λίθινα εργαλεία 

εξετάστηκαν στο πολωτικό μικροσκόπιο, όχι 

με την κλασσική μέθοδο της κατασκευής λε-

πτής τομής από το καθένα τους, που μοιραία 

θα συνεπαγόταν και μια, έστω και ελάχιστη, 

θυσία υλικού. Αντί γι’ αυτό, η παρατήρηση 

υπό το πολωτικό μικροσκόπιο έγινε κατά 

μήκος των ακμών (διαμορφωμένων ή αδι-

αμόρφωτων) των δειγμάτων και στα άκρα 

των κορυφών τους, όπου το υλικό ήταν δι-

αφανές εξαιτίας του μικρού του πάχους και 

επέτρεπε την πλήρη σχεδόν αξιοποίηση των 

διαγνωστικών δυνατοτήτων του πολωτικού 

μικροσκοπίου. Από την εξέταση αυτή προέ-

κυψε ότι και τα δέκα δείγματα ήταν κατα-

σκευασμένα από πυριτόλιθο και κανένα από 

οψιανό. Η διάγνωση βασίστηκε στα εξής: 

Το υλικό τους δεν ήταν υαλώδες, δεν πα-

ρουσίαζε δηλαδή τη με διασταυρωμένους πο-

λωτή και αναλυτή διαρκή κατάσβεση· αντί-

θετα, παρουσίαζε τη χαρακτηριστική διαρκή 

έγχρωμη πόλωση των μικροκρυσταλλικών 

χαλαζιακών συσσωμάτων των πυριτόλιθων. 

Επίσης, απουσίαζαν εντελώς οι χαρακτηρι-

στικοί μεμονωμένοι ή δενδριτικοί μικροκρυ-

σταλλίτες και οι μικροφυσαλίδες που συχνά 

υπάρχουν στους οψιανούς, ενώ τα υπάρχοντα 

μικροεγκλείσματα (λειμωνιτικά νεφελώματα 

και αιματιτικοί μικρόκοκκοι) είναι χαρακτη-

ριστικά των πυριτολίθων. Ολα τα προηγούμε-

να είναι αδιαμφισβήτητα τεκμήρια της πυρι-

τολιθικής φύσης των δέκα λίθινων εργαλείων 

της δωρεάς της οικογένειας Κεραμόπουλλου 

προς το Μουσείο του Δισπηλιού.

Με αφορμή την παραπάνω διαπίστωση 

εγέρθηκε (ξανά) το ερώτημα μήπως στην 

πραγματικότητα υπάρχει παντελής απουσία 

οψιανικών λίθινων εργαλείων στο Δισπηλιό, 

δεδομένου μάλιστα ότι και παλαιότερη ανά-

λογη έρευνα στο έως τότε συλλεγέν υλικό 

(Dimitriadis & Skoutropoulou 2001), βασι-

σμένη σε ένα περιορισμένο αριθμό (49) επι-

λεγμένων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων 

εργαλείων, απολεπισμάτων και πυρήνων, δι-

απίστωσε τη χρήση πυριτολιθικών μόνο υλι-

κών. Για να απαντηθεί το παραπάνω ερώτη-

μα εξετάστηκε τη φορά αυτή το σύνολο των 

567 λίθινων λαξευμένων εργαλείων, απολε-

πισμάτων και πυρήνων που συλλέχθηκαν 

από το Νότιο Τομέα κατά τις περιόδους ανα-

σκαφών 2004 έως τις αρχές του 2009, μεταξύ 

των οποίων, ειδικά εκεί, κάποια έμοιαζαν να 

είναι οψιανικά. Ολα αυτά τα λίθινα ευρήματα 

εξετάστηκαν σε πρώτη φάση μακροσκοπικά 

και στερεομικροσκοπικά και διαχωρίστη-

καν τα χωρίς αμφισβήτηση αναγνωρίσιμα 

ως πυριτολιθικά από τα πιθανά ή σχεδόν με 

βεβαιότητα οψιανικά, με βάση τα εξής χαρα-

κτηριστικά: το χρώμα και ιδίως την υαλώδη 

ή μη λάμψη των επιφανειών τους, το σχήμα 

και την ποιότητα των επιφανειών θραυσμού 

τους, την ποιότητα και οξύτητα των ακμών 

τους, το είδος των μικροεγκλεισμάτων τους, 

την παρουσία ή μη μικροφυσαλίδων και την 

ομογένεια ή τις τυχόν στρωματώδεις ανομοι-

ογένειες στη μάζα τους. Από την πρώτη αυτή 

εξέταση προέκυψε πως στη μέγιστη πλειο-

ψηφία τους τα λίθινα λαξευμένα εργαλεία, 

απολεπίσματα και πυρήνες στο Δισπηλιό 

(Νότιος Τομέας) είναι πράγματι πυριτολιθι-

κά. Πιο συγκεκριμένα, από το σύνολο των 

567 ευρημάτων του τομέα αυτού, 16 μόνο 

χαρακτηρίστηκαν ως με βεβαιότητα σχεδόν 

ή ως πιθανά οψιανικά. Τα 16 αυτά δείγματα 

εξετάστηκαν παραπέρα στο πολωτικό μι-

κροσκόπιο με τη μεθοδολογία που προανα-

φέρθηκε. Η σε δεύτερη φάση λεπτομερέστε-

ρη εξέταση κατέληξε στο συμπέρασμα πως 

τα 10 από τα 16 -και άρα μόνο το 1,1% από 

το σύνολο των 567 λίθινων λαξευμένων ερ-

γαλείων απολεπισμάτων και πυρήνων- είναι 

αναμφισβήτητα οψιανικά. Τα υπόλοιπα έξι 

από τα 16 που εξετάστηκαν λεπτομερέστερα 

ήταν σκουρόχρωμοι (γκριζομέλανες) διαφώ-

τιστοι, ομογενείς πυριτόλιθοι με πολύ καλές 

απολεπιστικές ιδιότητες. 

Από τα 10 οψιανικά λίθινα ευρήματα, 

δύο είναι τμήματα λεπίδων, δύο τμήματα μι-
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κρολεπίδων, τρία φολίδες, δύο απολεπίσμα-

τα και ένα είναι αδιάγνωστο.

Σαράντης Δημητριάδης

Το σύνολο των δέκα αποκρουσμάτων 

που βρέθηκε στο αρχείο του Α. Κεραμόπουλ-

λου αποτελείται από τέχνεργα αποκλειστικά 

κατασκευασμένα από πυριτόλιθο (σχετικό 

κείμενο Σ. Δημητριάδη). Οι κατηγορίες πυ-

ριτολιθικού υλικού που χρησιμοποιήθηκαν 

για την παραγωγή των συγκεκριμένων απο-

κρουσμάτων είναι τρεις. Τα χαρακτηριστικά 

της πρώτης είναι: γκριζοπράσινο χρώμα με 

κηλίδες γαλάζιων αποχρώσεων (ενδεικτικοί 

κώδικες munsell: GRAY1 5/1 10Y greenish 

gray, GREY2 3/1 10B very dark bluish gray), 

η πολύ καλή υαλώδης λάμψη, το γεγονός ότι 

είναι φωτοπερατοί, η καλή ομοιογένειά τους 

και η πολύ καλή ποιότητα στην απολεπιστι-

κή συμπεριφορά τους. Ενα μόνο απόκρουσμα 

αυτής της κατηγορίας παρουσιάζει χαμηλό-

τερη ποιότητα λάμψης και δεν είναι τόσο 

φωτοπερατό όσο τα υπόλοιπα, ενώ ένα δεύ-

τερο έχει πατίνα σε όλη την έκταση της άνω 

όψης του. Η δεύτερη κατηγορία αποτελείται 

από αποκρούσματα καστανοκόκκινου χρώ-

ματος (ενδεικτικοί κωδικοί munsell: 2.5YR 

2.5/3 dark reddish brown), με τυπική στεα-

τώδη λάμψη, φωτοπερατά, με καλή ομοιογέ-

νεια και καλή απολεπιστική ποιότητα. Τέλος, 

η τελευταία κατηγορία αντιπροσωπεύεται 

από έναν πυρήνα μόνο, πρόκειται για πυρι-

τόλιθο μαύρου χρώματος (κωδικός munsell: 

10YR 2/1 black), ο οποίος είναι φωτοπερα-

τός, ημιδιαφανής, με καλή υαλώδη λάμψη, 

ομοιογενής με κόκκους σφαιρικού περίπου 

σχήματος ακανόνιστα κατανεμημένους.

Οι διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για 

την κατασκευή αυτών των τέχνεργων εξα-

ντλούνται σχεδόν αποκλειστικά στις τεχνικές 

απόκρουσής τους. Είναι πολύ μικρός ο αριθ-

μός των αποκρουσμάτων και περιορισμένοι 

οι τεχνολογικοί τύποι που αντιπροσωπεύο-

νται σε αυτά για να επιτρέπουν την εξαγωγή 

ολοκληρωμένων συμπερασμάτων για την εγ-

χειρηματική αλυσίδα στην οποία ανήκουν. 

Για την πρώτη κατηγορία πρώτης ύλης 

διαθέτουμε δύο μικρολεπίδες, μία λεπιδόμορ-

φη φολίδα και δύο φολίδες. Η μία μικρολεπί-

δα φαίνεται ότι αποκρούστηκε από πυρήνα 

από τον οποίο τα τέχνεργα απομακρύνονταν 

με κατεύθυνση από αριστερά προς δεξιά. Τα 

αρνητικά προηγούμενων απολεπίσεων στην 

άνω όψη της δεύτερης οδηγούν στο συμπέ-

ρασμα ότι αφαιρέθηκε από πυρήνα στον 

οποίο η απόσπαση μικρολεπίδων ακολού-

θησε κατεύθυνση εναλλάξ (δεξιά/αριστερά 

και αριστερά/δεξιά). Επίσης, τα τέσσερα 

αρνητικά προηγούμενων απολεπίσεων στην 

άνω όψη της λεπιδόμορφης φολίδας την 

κατατάσσουν στην ίδια ομάδα με τη δεύ-

τερη μικρολεπίδα ως προς την κατεύθυνση 

της απόσπασης τέχνεργων από τον πυρήνα. 

Τέλος, η μία φολίδα της συγκεκριμένης κα-

τηγορίας πρώτης ύλης, που σώζει αρνητικά 

στην άνω όψη της, φαίνεται να προέρχεται 

από το στάδιο της παραγωγής υποβάθρων 

από τον πυρήνα. Τα τρία πρώτα αποκρού-

σματα έχουν πολυεδρική φτέρνα, πλευρές 

παράλληλες, διαμορφωμένο γείσο και προε-

ξέχοντα βολβό. Αυτά τα χαρακτηριστικά μας 

οδηγούν στην υπόθεση ότι μάλλον εξαχθή-

καν με την τεχνική της έμμεσης επίκρουσης. 

Οι φολίδες, όμως, έχουν επίπεδη φτέρνα και 

τα αρνητικά μιας σχίζας στην πίσω όψη τους 

που παραπέμπουν στην τεχνική της άμεσης 

επίκρουσης με μαλακό επικρουστήρα.

Από τη δεύτερη κατηγορία πρώτης ύλης 

διαθέτουμε τέσσερα τέχνεργα, τα τρία είναι 

φολίδες, ενώ το τέταρτο κατατάσσεται στα 

αδιάγνωστα αντικείμενα, γιατί είναι κατα-

στραμμένη όλη η κάτω όψη του. Οι δύο φο-

λίδες διαθέτουν ένα μικρό ποσοστό φλοιού, 

ενώ η μία τουλάχιστον από αυτές φαίνεται 

ότι χρησιμοποιήθηκε ως σφηνίσκος. Αυτή 

που χρησιμοποιήθηκε ως σφηνίσκος διαθέ-

τει γραμμική φτέρνα, ενώ η άλλη στιγμοειδή. 

Είναι πιθανό, λοιπόν, να χρησιμοποιήθηκε 

η τεχνική της άμεσης επίκρουσης με μαλα-

κό επικρουστήρα για την εξαγωγή και την 

επεξεργασία τους. Αντίθετα η τρίτη φολίδα 

έχει επίπεδη φτέρνα και είναι εμφανές στην 

κάτω όψη της το σημείο στο οποίο ασκήθηκε 
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η δύναμη του επικρουστήρα. Συνεπώς, υπο-

θέτουμε ότι αποσπάστηκε με την τεχνική της 

άμεσης επίκρουσης με σκληρό επικρουστή-

ρα. Για τη θέση τους στην εγχειρηματική αλυ-

σίδα είναι δύσκολο να μιλήσουμε. Μόνο για 

την τελευταία από αυτές μπορούμε να υπο-

στηρίξουμε ότι προέρχεται από το στάδιο της 

παραγωγής υποβάθρων από τον πυρήνα.

Η τρίτη κατηγορία πρώτης ύλης αντιπρο-

σωπεύεται από έναν πυρήνα μικρολεπίδων 

ο οποίος διαθέτει μία επιφάνεια απόσπα-

σης, έχει διαμόρφωση καρίνας και επίπεδο 

επίκρουσης επεξεργασμένο.

Τελειώνοντας να σημειώσουμε ότι εκτός 

από το σφηνίσκο το σύνολο αυτό των απο-

κρουσμάτων περιλαμβάνει και άλλα τρία ερ-

γαλεία. Τα δύο από αυτά είναι διαμορφωμέ-

να σε μικρολεπίδες˙ πρόκειται για εργαλεία 

με πλευρική επεξεργασία στο μήκος και των 

δύο πλευρών των μικρολεπίδων. Το τρίτο 

είναι εργαλείο με πλευρική επεξεργασία στη 

φολίδα με την πατίνα και η δευτερεύουσα 

επεξεργασία του καταλαμβάνει το μεγαλύ-

τερο μέρος της μιας πλευράς του. Ολα αυτά 

τα εργαλεία, εκτός από τον σφηνίσκο, είναι 

κατασκευασμένα από την πρώτη κατηγορία 

πυριτολιθικού υλικού.
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Summary
Far off the excavation

Marina Sofronidou

In spring 2009 Keramopoullos family 

donated to the Dispilio Excavations 10 }lint 

artifacts from the Antonios Keramopoullos 

archive, having the indication “obsidians 

from the lakeside village’s excavation”. On 

this occasion, this article deals with all the 

other deliveries of archaeological artifacts 

since 1992, the year of the contemporary 

excavations at Dispilio. The Keramopoullos’ 

}lint tools were identi}ied with those pub-

lished by him in 1938 at the Archaeological 

Journal. The article is accompanied by a de-

scription of the tools by So}ia Doulkeridou 

and the discussion of their raw material by 

professor Sarantis Dimitriadis.


