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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Αλλαι σκαφαί έδειξαν, ότι κατά την περι-
φέρειαν της χωσθείσης γης ερρίφθησαν επί 
της προσχώσεως ατάκτως λίθοι αργοί και επ’ 
αυτών ως υποδομής ήχθη η γραμμή του ορα-
τού τείχους…» (Κεραμόπουλλος 1940: 23). Η 

φράση αυτή είναι η πρώτη έμμεση αναφορά 

στο λίθινο περίβολο του Δισπηλιού και λέμε 

έμμεση, γιατί αρχικά ο Κεραμόπουλλος1 θε-

ώρησε ότι αποτελούσε θεμέλιο του τείχους2. 

Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και ο καθηγη-

τής Ν. Κ. Μουτσόπουλος μετά την ανασκαφι-

κή έρευνα που διενήργησε στο νότιο τμήμα 

του τείχους το 1993. Η σκέψη αυτή των δύο 

ερευνητών της θέσης αποτελεί και την πρώ-

τη ερμηνευτική προσέγγιση του περιβόλου, 

η οποία, όπως απέδειξε η πρόσφατη συστη-

ματική έρευνα, είναι προβληματική.

Ωστόσο, αυτή η θεωρία καθώς και η πα-

ρουσία των λίθων σε ορισμένα σημεία της 

περιφέρειας του εξάρματος του «Νησιού»3 

αποτέλεσαν το έναυσμα για την περαιτέρω 

διερεύνηση της λιθορριπής από την ανασκα-

φική ομάδα του Δισπηλιού κατά τις ανασκα-

φικές περιόδους 2000-2002 και 2005-2008. 

*     Αρχαιολόγοι,  Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, e-mail: stavridop@gmail.com
1  Ο Αντώνιος Κεραμόπουλλος καταγόταν από τη Βλάστη Κοζάνης, γνώριζε την περιοχή και απ’ ότι φαίνεται, με αφορ-

μή το τείχος, είχε επισκεφθεί επανειλλημένως το Δισπηλιό. Μια πρώτη αναφορά σε αυτό κάνει στο βιβλίο του Οι 
Μακεδόνες και η Μακεδονία (1931;), η πρώτη αναφορά σε επιστημονικό περιοδικό, όμως, γίνεται στα ΠΑΕ του 1932, 

στο άρθρο του «Ανασκαφαί και έρευναι εν τη Ανω Μακεδονία». Το 1938 διενήργησε μικρής κλίμακας ανασκαφική 

έρευνα στο Δισπηλιό εντοπίζοντας για πρώτη φορά ευρήματα της Νεολιθικής Περιόδου (ΠΑΕ 1938).
2  Στη νότια περιοχή του εξάρματος εντοπίζονται κατάλοιπα τείχους αποτελούμενου από λίθινους δόμους που μέ-

χρι στιγμής δεν έχει χρονολογηθεί με ασφάλεια. Σύμφωνα με τους Κεραμόπουλλο και Μουτσόπουλο, το τείχος 

ανάγεται στην περίοδο της βασιλείας του Αρχελάου στον 4ο π.Χ. αιώνα. Για το τείχος του Δισπηλιού βλ. Κεραμό-

πουλλος 1940, Μουτσόπουλος 1993α, 1993β. 
3  «Νησί» λέγεται η θέση όπου διεξάγεται η ανασκαφή του λιμναίου Νεολιθικού οικισμού στο Δισπηλιό Καστο-

ριάς. Ονομάστηκε έτσι, γιατί αποτελούσε ένα έξαρμα μέσα στη λίμνη που δημιουργήθηκε από τις ανθρωπογε-

νείς επιχώσεις που αποτέθηκαν κατά τη διάρκεια των χιλιάδων ετών χρήσης του χώρου.
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Η αρχική μας ελπίδα να αποσαφηνίσουμε, 

να διαλευκάνουμε και να ξεκαθαρίσουμε τη 

χρήση, τη χρονολόγηση και την ερμηνεία της 

κατασκευής αποδείχθηκε ουτοπική, όπως 

ουτοπικές είναι άλλωστε, τις περισσότερες 

φορές, οι προσπάθειες των αρχαιολόγων για 

τελικές απαντήσεις. Παρόλα αυτά, τα αποτε-

λέσματα, τα ερωτήματα, τους προβληματι-

σμούς και τα συμπεράσματα της έως τώρα 

έρευνας θα αποπειραθούμε να παρουσιά-

σουμε σε αυτό το κείμενο ξεκινώντας από το 

ιστορικό της ανασκαφής του περιβόλου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ανασκαφική έρευνα 2000-2005

Η ανασκαφή του περιβόλου ξεκίνησε το 

καλοκαίρι του 2000 και συνεχίστηκε και 

για τις δύο επόμενες ανασκαφικές περιό-

δους (2001 και 2002), με την εποπτεία των 

αρχαιολόγων Κοσμά Τουλούμη και Σταμάτη 

Χατζητουλούση. Η έρευνα επικεντρώθη-

κε στο βόρειο τμήμα (Εικ. 1, αριστερά) του 

«Νησιού» αποκαλύπτοντας μέρος της κατα-

σκευής σε μια έκταση μήκους 90 μ., ακολου-

θώντας μια κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. Οσον αφο-

ρά τη μορφολογία της λίθινης κατασκευής, 

εντοπίστηκαν δύο μέτωπα, βόρειο και νότιο, 

τα οποία δεν είναι παντού ευδιάκριτα λόγω 

πτώσης λίθων εκατέρωθεν. Το πλάτος, έτσι 

όπως έχει διαμορφωθεί, κυμαίνεται από 2.10 

Εικ. 1: Βόρειος βραχίονας περιβόλου

μ. μέχρι 4.60 μ. περίπου. Κατασκευαστικά ο 

περίβολος αποτελείται από αργούς λίθους 

τοποθετημένους επιμελώς σε στρώση με 

κάποιες διαφοροποιήσεις στο βόρειο τμή-

μα ως προς το μέγεθος και τη διάταξή τους 

(Εικ. 1, δεξιά). Σύμφωνα με τους ανασκα-

φείς και με βάση τις πρώτες παρατηρήσεις 

της κεραμικής ο περίβολος τοποθετείται 

κατά πάσα πιθανότητα στην Πρώιμη Εποχή 

του Σιδήρου (Τουλούμης & Χατζητουλούσης 

2002). Οσον αφορά την ερμηνεία, οι ίδιοι 

πρότειναν ότι ο περίβολος κάλυπτε ανάγκες 

χωροοργάνωσης, οριοθέτησης και κατοχής 

του χώρου, χωρίς να αποκλείουν και το εν-

δεχόμενο συμβολικών προεκτάσεων. Επι-

πλέον, σε σχέση με τη χρήση, πιστεύουν ότι 

η κατασκευή είχε αντιπλημμυρικό χαρακτή-

ρα για την προστασία του χώρου δράσης 

της κοινότητας από τη λίμνη4.

Σε μια, μέχρι εκείνη τη στιγμή, «νεολιθι-

κή» ανασκαφή η αποκάλυψη και η έρευνα 

του περιβόλου έφερε την ανασκαφική ομά-

δα αντιμέτωπη με νέους προβληματισμούς 

που δεν άπτονται του άμεσου ερευνητικού 

της πεδίου. Ωστόσο ο περίβολος, αν και με-

ταγενέστερη της νεολιθικής περιόδου κατα-

σκευή, δεν παύει να είναι μέρος της βιογρα-

φίας της θέσης. Σε αυτό το πλαίσιο η έρευνα 

των Τουλούμη & Χατζητουλούση, από τη μια 

αντέκρουσε την άποψη των Κεραμόπουλλου 

και Μουτσόπουλου, ότι δηλαδή ο περίβολος 

αποτελεί θεμέλιο του τείχους, ενώ, από την 

4  ό.π.
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του «Νησιού» και προς τα δυτικά. Από την 

έρευνα αυτή διαπιστώθηκε η ανάπτυξή του 

σε όλη την παρόχθια ζώνη του «Νησιού». 

Το στοιχείο αυτό ενίσχυσε την υπόθεση της 

ανασκαφικής ομάδας ότι η κατασκευή ενδε-

χομένως περιβάλλει το έξαρμα.

Ανασκαφική έρευνα 2006-2008
Την άνοιξη του 20065 αναλάβαμε τη συνέ-

χιση των εργασιών στον περίβολο με αρχικό 

στόχο τον εντοπισμό και την αποκάλυψη της 

συνέχειάς του. Ξεκινήσαμε τη διερεύνησή του 

από το σημείο όπου είχαν σταματήσει οι προ-

ηγούμενοι ανασκαφείς στη βορειοδυτική πε-

ριοχή του «Νησιού». Σύντομα αντιληφθήκαμε 

ότι ο περίβολος δεν συνεχίζει προς τα δυτικά, 

αλλά κλίνει προς νότο. Στο σημείο αυτό εντο-

πίζεται έντονη διαταραχή η οποία χαρακτηρί-

ζεται από διαδοχικές και αλληλοσυγχεόμενες 

στρώσεις λίθων που ενδεχομένως ορίζουν δι-

αφορετικές κατασκευαστικές φάσεις. Ορισμέ-

νες από αυτές φαίνεται να είναι παρεμβάσεις 

νεότερων χρόνων και δεν έχουν καμία σχέση 

με τον περίβολο. Η ίδια εικόνα διαταραχής 

συνεχίζεται και σε μια έκταση 25μ. περίπου 

από τη βορειοδυτική γωνία προς το νότο.

Ακολουθώντας αυτήν την πορεία αποκα-

λύφθηκε μία μεγάλη σε έκταση κατασκευή 

η οποία διατρέχει όλη τη δυτική περιοχή 

του «Νησιού» έως το νοτιοδυτικό άκρο του 

(Εικ. 2, πάνω). Καταλαμβάνει μια έκταση 

Εικ. 2: «Υποδομή»; 

άλλη έθεσε μια σειρά προτάσεων και ερωτή-

σεων που σχετίζονται με τη χρήση, τη χρονο-

λόγηση και την ερμηνεία της κατασκευής. 

Ενα από τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν 

η πιθανότητα συνέχισης του περιβόλου και 

προς ποια κατεύθυνση. Στην προσπάθεια να 

απαντηθεί αυτό το ερώτημα η αρχαιολόγος 

Αθηνά Αλματζή, κατά την ανασκαφική περί-

οδο του 2005, αποκάλυψε, αποσπασματικά, 

τμήματα του περιβόλου στη βόρεια πλευρά 

5  Για την ανασκαφή του περιβόλου κατά το 2006 βλ. Σταυριδόπουλος & Σιάνος 2006.

Εικ. 3: ΝΔ βραχίονας περιβόλου
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Εικ. 4: ΝΑ βραχίονας περιβόλου

μήκους περίπου 50 μ. με κατεύθυνση Β-Ν 

και κυμαινόμενου πλάτους από 2.00 ως 2.30 

μέτρα. Ορίζεται από δυο σαφή μέτωπα, το 

ανατολικό και το δυτικό, σε ευθεία διάταξη 

και με μια μικρή κλίση ΒΑ-ΝΔ. Τα μέτωπα 

σχηματίζονται από μια σειρά λίθων μεγέθους 

25x35 εκατοστών περίπου, κάποιοι εκ των 

οποίων παρουσιάζουν ίχνη επεξεργασίας. 

Αυτή η επεξεργασία παρατηρείται σε όλες τις 

πλευρές κάποιων λίθων, αλλού περισσότερο 

έντονα και αλλού λιγότερο, μαρτυρώντας μια 

όχι και τόσο επιμελημένη λάξευση. Ανάμεσα 

στα δύο μέτωπα υπάρχει πυκνό γέμισμα με 

αργούς λίθους διαφόρων μεγεθών. Ολα αυτά 

τα στοιχεία συνηγορούν στο ότι πρόκειται 

πιθανόν για μια υποδομή τείχους με τα κατα-

σκευαστικά χαρακτηριστικά του έμπλεκτου 

συστήματος δόμησης (Winter 1971).

Οι μορφολογικές διαφορές αυτής της 

κατασκευής από τον περίβολο στη βόρεια 

περιοχή, καθώς και η πορεία της προς το 

τείχος, μας οδήγησαν στην υπόθεση ότι εν-

δεχομένως πρόκειται για την «υποδομή»6 

του δυτικού βραχίονα του τείχους (Εικ. 2, 

κάτω). Για αυτό το λόγο αποφασίσαμε να 

διενεργήσουμε δοκιμαστικές τομές πέρα και 

δυτικά της «υποδομής» για τον εντοπισμό 

του περιβόλου χωρίς όμως επιτυχία. Στο τέ-

λος της ανασκαφικής περιόδου, εργαστήκα-

με στη νοτιοδυτική περιοχή του εξάρματος 

όπου εντοπίστηκε αντίστοιχη εικόνα διατα-

ραχής, όπως και στη βορειοδυτική περιοχή. 

Η ενδεχόμενη σύνδεση της «υποδομής» με 

το τείχος, όπως υποδείκνυε η κατεύθυνσή 

της, δεν επιβεβαιώθηκε λόγω της έντονης 

διαταραχής και της πυκνής παρουσίας αρ-

γών λίθων. Παράλληλα δεν μπορούμε να 

αποκλείσουμε την πιθανότητα η «υποδομή» 

να είχε κατασκευαστεί με το έτοιμο υλικό 

του δυτικού βραχίονα του περιβόλου είτε 

στην ίδια θέση όπου βρισκόταν ο τελευταί-

ος είτε σε παρακείμενη θέση προς τα ανατο-

λικά. Τέλος, ίσως η «υποδομή» είναι ο δυτι-

κός βραχίονας του περιβόλου, μιας και δεν 

εντοπίστηκαν ίχνη του σε άλλο σημείο της 

δυτικής περιοχής. Απλά, για διάφορους λό-

γους, άγνωστους σε εμάς κατασκευαστικά, 

διαφέρει από τον υπόλοιπο περίβολο. 

Το ανασκαφικό έτος 2006 ολοκληρώ-

θηκε με την αποκάλυψη μιας λίθινης κατα-

σκευής («υποδομή»), η έρευνα της οποίας 

δεν έδωσε απάντηση στον αρχικό στόχο του 

εντοπισμού της κατεύθυνσης του περιβό-

λου. Ωστόσο προσέδωσε νέους στόχους και 

νέα ερωτήματα για τη μελλοντική έρευνα.

Το 2007 ξεκινήσαμε την ανασκαφή έχο-

ντας ως στόχο την αποκάλυψη της συνέχει-

ας του περιβόλου στη νοτιοδυτική περιοχή 

μπροστά και νότια του τείχους  καθώς επίσης 

και τον εντοπισμό του στην ανατολική περι-

οχή του «Νησιού». Αν μπορούσαμε να εντο-

πίσουμε τον περίβολο σε αυτές τις περιοχές 

θα μπορούσαμε να επιβεβαιώσουμε ότι ανα-

πτύσσεται περιμετρικά του εξάρματος. Στη 

νοτιοδυτική περιοχή (Εικ. 3) αποκαλύφθηκε 

τμήμα του περιβόλου, μήκους 30 περίπου 

μέτρων, με παρόμοια μορφολογικά χαρακτη-

ριστικά όπως η κατασκευή στη βόρεια πε-

ριοχή. Η συνολική εικόνα της περιοχής ήταν 

εμφανώς διαταραγμένη εξαιτίας των πεσμέ-

νων δόμων και λίθων από το τείχος, αφού η 

ανασκαφή έλαβε χώρα σε άμεση γειτνίαση 

με αυτό. Επιπλέον, την περαιτέρω αποκάλυ-

ψη του περιβόλου προς τα ανατολικά και πα-

6  Στο εξής θα ονομάζουμε την κατασκευή στα δυτικά «υποδομή», αν και αυτό αποτελεί απλά μια υπόθεση, εξ ού 

και τα εισαγωγικά. 
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ράλληλα με τη νότια περιοχή του εξάρματος 

διακόπτει ο αυλόγυρος της εκκλησίας7.

Στην ανατολική περιοχή η ανασκαφή 

άρχισε από το σημείο όπου βρέθηκε αρχικά 

ο περίβολος το 2000, στη βορειοανατολική 

περιοχή του «Νησιού», αλλά αυτή τη φορά 

με κατεύθυνση προς το νότο. Η εικόνα του 

περιβόλου σε αυτήν την περιοχή είναι πιο 

σαφής σε σχέση με τα νοτιοδυτικά. Και εδώ 

εντοπίζονται δύο μέτωπα, με πολλούς αρ-

γούς λίθους εκατέρωθεν, η πλειονότητα των 

οποίων βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά 

του ανατολικού μετώπου. Το συνολικό μή-

κος του περιβόλου που αποκαλύψαμε το 

2007 σε αυτήν την περιοχή ήταν 30 περίπου 

μέτρα. Η κατασκευή παρουσιάζει τα ίδια 

μορφολογικά στοιχεία με τον περίβολο στη 

βόρεια περιοχή και ακολουθεί την κλίση του 

εξάρματος δίνοντας βάσιμα στοιχεία ότι ο 

περίβολος ορίζει το «Νησί». 

Μετά την αποκάλυψη τμημάτων του πε-

ριβόλου κατά τα προηγούμενα έτη στη βό-

ρεια, στη δυτική8 και στην ανατολική περιο-

χή, βασικός στόχος της έρευνας για το 2008 

ήταν ο εντοπισμός του στη νότια περιοχή 

και επομένως η συνολική του αποκάλυψη. 

Ταυτόχρονα μέσα στους στόχους ήταν και η 

διερεύνηση της συσχέτισης του περιβόλου 

με το τείχος με σκοπό να δούμε αν οι δυο κα-

τασκευές είναι σύγχρονες ή όχι. Τέλος, άλλο 

ένα ερώτημα που τέθηκε ήταν η ύπαρξη «ει-

σόδου» και σε ποιο σημείο. 

Κατά το ανασκαφικό έτος 2008 αποκα-

λύφτηκε τμήμα του περιβόλου μήκους 100 

περίπου μέτρων που αντιστοιχεί στο νοτι-

οανατολικό και τμήμα του νότιου βραχίονα 

της κατασκευής (Εικ. 4). Η συνολική αποκά-

λυψη του νότιου τμήματος και κατ’ επέκτα-

ση ολόκληρης της κατασκευής δεν στάθηκε 

δυνατή, γιατί στο κέντρο αυτής της περιο-

χής τμήμα του περιβόλου εισέρχεται κάτω 

από το τείχος. Συνεπώς, το στοιχείο αυτό 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί υποστηρί-

ζει την άποψη ότι ο περίβολος και το τείχος 

δεν είναι σύγχρονα και ότι ο πρώτος είναι 

προγενέστερος του δεύτερου. Οσον αφορά 

το τελευταίο ερώτημα για το αν υπάρχει 

«είσοδος» και που, δεν εντοπίσαμε κανένα 

Εικ. 5: Πανοραμική άποψη της θέσης

7  Δίπλα στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου (στη νότια περιοχή του «Νησιού») βρίσκεται ο μεταβυζαντινός 

ναός της Ανάληψης.
8  Με την προϋπόθεση ότι η κατασκευή (η «υποδομή») που εντοπίστηκε στα δυτικά αποτελεί τμήμα του περιβόλου. 
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στοιχείο. Είναι πιθανό η «είσοδος» να βρί-

σκεται είτε κάτω από την εκκλησία είτε εκεί 

που ήταν η πύλη του τείχους στη σημερινή 

είσοδο του αρχαιολογικού χώρου.

Η παράλληλη ενασχόληση της ανασκαφι-

κής ομάδας του Δισπηλιού με επιχώσεις μετα-

γενέστερες της Νεολιθικής κατά τα τελευταία 

επτά έτη είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό 

και την αποκάλυψη μιας λίθινης κατασκευής 

μήκους 300 περίπου μέτρων (Εικ. 5). Επομέ-

νως, το υποθετικό μήκος του περιβόλου προ-

σθέτοντας τα μη ανασκαμμένα τμήματα είναι 

450 μέτρα περίπου και αναπτύσσεται περιμε-

τρικά του εξάρματος του «Νησιού».

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
Κεραμική

Στη διάρκεια της ανασκαφικής έρευνας 

του περιβόλου, συλλέχθηκαν μεγάλες ποσό-

τητες κεραμικής, αποτελούμενες από όστρα-

κα που χρονολογούνται σε διάφορες περιό-

δους ιστορικών και προϊστορικών χρόνων. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από την 

αρχή της ανασκαφής ήταν η ξεχωριστή συλ-

λογή των οστράκων που εντοπίζονταν με-

ταξύ των λίθων της κατασκευής και αυτών 

που εντοπίζονταν εκτός. Ο λόγος που ακο-

λουθήσαμε αυτή τη διαδικασία ήταν για να 

περιορίσουμε το υλικό της κεραμικής που 

θα μπορούσε να μας δώσει μια χρονολόγη-

ση της κατασκευής. Το υλικό, πέρα από την 

ποικιλία που παρουσιάζει και καθιστά κάθε 

Εικ. 6: Τμήμα αγγείου ΥΕΧ;

Εικ. 7: Μυκηναϊκή κεραμική
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Εικ. 8: Εφυαλωμένη κεραμική Βυζαντινής και Οθωμανικής Περιόδου

απόπειρα χρονολόγησης ούτως ή άλλως δύ-

σκολη, αποτελείται από όστρακα στην πλει-

ονότητά τους αδιάγνωστα, διαβρωμένα και 

σε μέτρια ή κακή κατάσταση διατήρησης. 

Επιπλέον, το γεγονός ότι ο περίβολος εντο-

πίζεται σχεδόν στην επιφάνεια του εδάφους, 

στα όρια του «Νησιού», σε συνδυασμό με 

τις πολλαπλές μεταγενέστερες χρήσεις του 

χώρου καθιστά την εικόνα των στρωμάτων 

εμφανώς διαταραγμένη. Οι δυσκολίες αυτές 

καθώς και το γεγονός ότι το υλικό δεν έχει 

μελετηθεί, δεν επιτρέπουν συμπεράσματα 

σε σχέση με τη χρονολόγησή του. 

Σύμφωνα με τις πρώτες μακροσκοπικές 

παρατηρήσεις που κάναμε στο πεδίο, διαπι-

στώσαμε ότι στην κεραμική συνολικά, εντός 

και εκτός των λίθων, εκπροσωπούνται όλες 

οι περίοδοι από τη Νεολιθική ως σήμερα. 

Εντοπίσαμε λίγα νεολιθικά όστρακα, μάλ-

λον τυχαία, ίσως από τα πεσμένα χώματα 

της ανασκαφής του οικισμού. Επίσης, αρκε-

τά όστρακα της Υστερης Εποχής του Χαλκού 

(Εικ. 6), με πιθανή παρουσία μυκηναϊκής 

Εικ. 9: Πίπα Οθωμανικής Περιόδου

Εικ. 10: Χάλκινος πέλεκυς ΥΕΧ
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κεραμικής (Εικ. 7), στοιχείο 

που, αν όντως ισχύει, εντάσ-

σει το Δισπηλιό σε ένα δί-

κτυο ανταλλαγών αυτής της 

περιόδου στη Μακεδονία. 

Εξάλλου σε πολλές θέσεις 

της δυτικής Μακεδονίας και 

κυρίως στο νομό Κοζάνης, 

υπάρχει επιβεβαιωμένη πα-

ρουσία μυκηναϊκής κερα-

μικής (Treuil 1996, Καρα-

μήτρου-Μεντεσίδη 2003). 

Υπάρχουν ακόμη ενδείξεις 

για κεραμική της Πρώιμης 

Εποχής του Σιδήρου καθώς 

και όστρακα των κλασικών 

και ρωμαϊκών χρόνων. Η 

Βυζαντινή και η Οθωμανική 

Περίοδος, αντιπροσωπεύο-

νται με αρ κε τά όστρακα τα 

οποία φέ ρουν τη χαρακτη-

ριστική εφυάλωση κίτρινου 

και πράσινου χρώματος 

(Εικ. 8). Τέλος, πολλά είναι 

και τα θραύσματα σύγχρο-

νων κεραμικών σκευών.

Από τα παραπάνω γίνε-

ται αντιληπτό ότι οποιαδή-

ποτε απόπειρα χρονολόγη-

σης της κατασκευής μέσω 

της κεραμικής θα ήταν ιδι-

αιτέρως επισφαλής. Απα-

ραίτητη είναι η ενδελεχής 

μελέτη όλης της κεραμικής 

του περιβόλου η οποία εν-

δεχομένως οδηγήσει σε κά-

ποια συμπεράσματα. 

Μικροευρήματα
Το μεγαλύτερο μέρος της 

επίχωσης που αφαιρέθηκε, 

αν και ήταν κυρίως από το 

επιφανειακό στρώμα, έδω-

σε ποικιλία ευρημάτων που 

χρονολογούνται σε διαφορε-

τικές περιόδους από τη Νεο-

λιθική Περίοδο έως σήμερα. 

Τα μικρά ευρήματα που συλλέχθηκαν από τον περίβολο είναι 

στην πλειονότητά τους προϊστορικών χρόνων και κάποια με-

ταγενέστερα, ιστορικών περιόδων. Ανάμεσά τους συγκατα-

λέγονται πυριτολιθικά εργαλεία, λίθινα λειασμένα εργαλεία, 

λίθινα και πήλινα βαρίδια (αλιευτικά και υφαντικά), οστέινα 

εργαλεία (οπείς), χάλκινα αντικείμενα, πηνία, αγνύθες, δύο 

ειδώλια και μια πήλινη οθωμανική πίπα (Εικ. 9). Ξεχωριστό 

εύρημα αποτελεί ένας χάλκινος πέλεκυς, ενδεχομένως της 

Εικ. 11: Σύγχρονα ελληνικά νομίσματα

Εικ. 12: Βυζαντινά, οθωμανικά, αυστροουγγρικά και σύγχρονα 
γερμανικά και πολωνικά νομίσματα
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Υστερης Εποχής του Χαλκού 

(Εικ. 10). Γενικά, ο αριθμός 

των μικρών ευρημάτων που 

συλλέχθηκε κατά τη διάρ-

κεια της ανασκαφής, με εξαί-

ρεση τα σύγχρονα αντικείμε-

να, είναι περιορισμένος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν τα σύγχρονα 

αντικείμενα τα οποία αφη-

γούνται την πρόσφατη ιστο-

ρία του χώρου μαρτυρώντας 

τις συνθήκες ζωής και τις 

δραστηριότητες ενός όχι και 

τόσο μακρινού παρελθό-

ντος9. Στον περίβολο έχουν 

βρεθεί τουλάχιστον 200 νο-

μίσματα (Εικ. 11) κυρίως 

ελληνικά του εικοστού αιώ-

να καθώς και ορισμένα ξένα. 

Εξαίρεση αποτελούν λίγα νο-

μίσματα της Βυζαντινής και 

Οθωμανικής Περιόδου (Εικ. 

12). Στα μεταλλικά ευρή-

ματα συγκαταλέγονται και 

αντικείμενα που σχετίζονται 

με την καθημερινότητα των 

κατοίκων του Δισπηλιού, 

ανάμεσα στα οποία πέταλα 

ζώων, σπιρούνια, μαχαίρια, 

είδη οικιακής χρήσης και 

αγροτικά εργαλεία. 

Ο 20ος αιώνας ήταν ο αιώ-

νας της διάλυσης των αυτο-

κρατοριών, των δύο παγκό-

σμιων πολέμων και ενός αι-

ματηρού εμφυλίου πολέμου 

για την Ελλάδα. Η Καστοριά 

και η ευρύτερη περιοχή της 

βρέθηκε στο επίκεντρο της 

εμφύλιας διαμάχης λόγω 

της γεωγραφικής της θέσης, 

ανάμεσα στα δύο βουνά, το 

Γράμμο και το Βίτσι, εκεί 

όπου δόθηκαν οι τελευταίες 

και σφοδρότερες μάχες του πολέμου. Αδιάψευστος μάρτυ-

ρας αυτών των γεγονότων είναι ο μεγάλος αριθμός σφαι-

ρών και διαφόρων εξαρτημάτων όπλων (Εικ. 13). Σύμφωνα 

με προφορικές μαρτυρίες ο χώρος του «Νησιού» αποτέλε-

σε πεδίο στρατοπέδευσης του ιταλικού στρατού κατά τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την περίοδο εκείνη καταστρά-

φηκε μεγάλο μέρος του τείχους του Δισπηλιού με σκοπό τη 

χρήση των δόμων ως πρώτη ύλη για διάφορες κατασκευές. 

Αργότερα, ο χώρος σημαδεύτηκε από μια μάχη ανάμεσα στο 

Δημοκρατικό Στρατό και τα κυβερνητικά στρατεύματα. Στη 

συνέχεια και μέχρι το τέλος του πολέμου χρησιμοποιήθηκε 

ως στρατόπεδο του Εθνικού Στρατού. Η μνήμη λίγο έλειψε 

να γίνει βίωμα, το 2007, με την εύρεση δύο χειροβομβίδων, 

εν ώρα εργασίας, μέσα στα σκάμματα, τις οποίες κλήθηκε να 

απομακρύνει, επιτυχώς, ο ελληνικός στρατός (Εικ. 14).

Τέλος, ο χώρος, πριν καταλήξει στα χέρια των αρχαιολόγων, 

ισοπεδώθηκε για τη διαμόρφωσή του σε γήπεδο, ενώ παράλ-

ληλα επί σειρά ετών τελούνταν εκεί το πανηγύρι της Ανάληψης. 

Αποτέλεσμα της δεύτερης δραστηριότητας ήταν στον κατάλο-

Εικ. 13: Σφαίρες και εξαρτήματα όπλων

Εικ. 14: Χειροβομβίδα

9  Για τα επιφανειακά ευρήματα του Δισπηλιού βλ. Τουλούμης 2008.
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γο των ευρημάτων μας να συ-

μπεριληφθούν σύγχρονα παι-

χνίδια, κοσμήματα, κουτάκια 

μπίρας, σημερινά σκουπίδια 

αυριανά ευρήματα (Εικ. 15).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

«Καμία ερμηνεία δεν είναι 
δυνατή μέχρι να ξεκινήσουμε 
να ερμηνεύουμε» (Scruton 

1982). Ετσι και εμείς, όταν 

το 2006 αναλάβαμε την ανα-

σκαφή του περιβόλου και 

έχοντας υπόψιν τη δουλειά 

των προηγούμενων ανασκα-

φέων, θέσαμε μια σειρά από 

στόχους και ερωτήματα. Ορι-

σμένα είχαν τεθεί ήδη στο 

παρελθόν, κάποια τέθηκαν 

εκείνη τη χρονιά, τα κυριότε-

ρα όμως προέκυψαν από την 

ανασκαφική πρόοδο. Οι ερ-

μηνείες και οι διαφωνίες μας 

ξεκίνησαν στο πεδίο από την 

πρώτη μέρα. Σύντομα αντι-

ληφθήκαμε ότι τα στοιχεία 

δεν επαρκούσαν για σαφείς 

και σίγουρες απαντήσεις, 

αλλά αποφασίσαμε να προ-

χωρήσουμε σε υποθέσεις 

και ερμηνείες υπό συνεχή 

διαπραγμάτευση. Ούτως ή 

άλλως, θέλαμε να ξεφύγουμε 

από την ιδέα των «ατράντα-

χτων στοιχείων» σε αντιδια-

στολή με τις «αδύναμες» θε-

ωρίες τοποθετώντας τα και 

τα δύο στην ίδια διαλεκτική 

βάση (Shanks & Tilley 1992). 

Οι θεωρίες αυτές υπαγορεύ-

ονταν είτε από την ανασκα-

φή είτε από τις προσωπικές 

μας αντιλήψεις και εμπειρίες. 

Οπως λέει ο Hodder, διαβάζουμε τα δεδομένα μεταφράζοντάς 

τα με τους δικούς μας όρους (Hodder 1992). 

Τα ερωτήματά μας πέραν της χρονολόγησης κινήθηκαν 

ανάμεσα στο λειτουργικό και στον κοινωνικό ρόλο της 

κατασκευής10. Ο διαχωρισμός είναι καθαρά τυπικός, γιατί 

ούτως ή άλλως οι δυο ρόλοι συγχέονται και αλληλοσυμπλη-

ρώνονται. Οσον αφορά το λειτουργικό ρόλο του περιβόλου, 

προσπαθήσαμε να καταλάβουμε το λόγο που φτιάχτηκε και 

τι σκοπούς εξυπηρετούσε. Ταυτόχρονα, ως προς τον κοινω-

νικό του ρόλο, τα πρώτα ερωτήματα που θέσαμε ήταν από 

ποιους κατασκευάστηκε και κάτω από ποιες συνθήκες. Το 

στοιχείο που γίνεται αμέσως αντιληπτό είναι ότι, για την 

υλοποίηση μιας τέτοιας κατασκευής, θα ήταν απαραίτητη 

η ύπαρξη κάποιας μορφής ελέγχου της εργασίας. Αλλο ένα 

χαρακτηριστικό είναι η ιδιότητα του περιβόλου ως τοπόση-

μου, που προκύπτει από τη μονιμότητα και τη μνημειακό-

τητά του. Η μονιμότητα είναι αποτέλεσμα της επιλογής του 

υλικού κατασκευής, δηλαδή του λίθου, ενώ η μνημειακότη-

τα είναι αποτέλεσμα του μεγέθους αλλά και της ανάκλησης 

της συλλογικής μνήμης των κατοίκων που ενδεχομένως θα 

προκαλούσε η θέα του. Δεν θα πρέπει να αποκλειστεί επίσης 

το γεγονός ότι η πραγμάτωση και η διατήρηση μιας τέτοιας 

κατασκευής θα προϋπέθετε διαπραγμάτευση σχέσεων εξου-

σίας μέσα και έξω από την κοινότητα. 

Βασικό ζητούμενο κάθε αρχαιολογικού στρώματος ή ευρή-

ματος είναι η χρονολόγησή του. Κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν 

στάθηκε δυνατό ούτε με σχετικές αλλά ούτε και με απόλυτες 

10  Για ανάλογη συζήτηση, για τον κοινωνικό και συμβολικό ρόλο των περιβόλων βλ. Bradley 1984, 1998; Thomas 

1991; Hodder 1992 κ.α.

Εικ. 15: Σύγχρονα αντικείμενα από το πανηγύρι
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μεθόδους. Αυτό που μπορούμε να αποκλεί-

σουμε από την αρχή είναι ότι η κατασκευή 

ανήκει στη Νεολιθική Περίοδο. Ο λόγος είναι 

ότι τα νεολιθικά στρώματα και ευρήματα 

εντοπίστηκαν υποκείμενα της κατασκευής, 

όπως υπέδειξαν οι δοκιμαστικές τομές που 

διενεργήσαμε σε σημεία κάτω από τις πέτρες. 

Μπορούμε, επίσης, να αποκλείσουμε την πιθα-

νότητα να χρονολογείται στην Πρώιμη Εποχή 

του Χαλκού, αφού τα ευρήματα αυτής της πε-

ριόδου από τον περίβολο είναι ελάχιστα. Επι-

πλέον, αυτή την υπόθεση ενισχύει και το γε-

γονός ότι, σε σχέση με τα στρώματα της ΠΕΧ 

που έχουμε εντοπίσει στο Νότιο Τομέα του Δι-

σπηλιού, ο περίβολος εντοπίζεται ψηλότερα. 

Επίσης, θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε και 

τις περιόδους από την κλασική κι έπειτα γιατί, 

όπως ανέδειξε η περυσινή (2008) ανασκαφι-

κή χρονιά, σε κάποια σημεία το τείχος εδρά-

ζεται πάνω στον περίβολο. Σύμφωνα με την 

άποψη των προηγούμενων ανασκαφέων, η 

κατασκευή πιθανόν χρονολογείται στην Πρώ-

ιμη Εποχή του Σιδήρου. Mε βάση τις πρώτες 

μακροσκοπικές παρατηρήσεις της κεραμικής 

στο πεδίο, δεν αποκλείουμε αυτό το ενδεχόμε-

νο, προτείνοντας παράλληλα ότι ο περίβολος 

θα μπορούσε να είναι παλαιότερος και να χρο-

νολογείται στην Υστερη Εποχή του Χαλκού. 

Ασφαλέστερα συμπεράσματα ως προς τη 

χρονολόγηση θα εξαχθούν μόνο με απόλυτες 

μεθόδους ή με τη μελέτη της κεραμικής.

Ως προς τη λειτουργία του περιβόλου, η 

θέση του, περιμετρικά του «Νησιού», καθώς 

και τα κατασκευαστικά του χαρακτηριστι-

κά υποδηλώνουν ότι πρόκειται κατά βάση 

για αναλημματικό έργο. Αναλημματικούς 

περιβόλους στη Μακεδονία συναντούμε σε 

διάφορες θέσεις από διάφορες περιόδους, 

με χαρακτηριστικούς τον περίβολο του 

Μανδάλου που χρονολογείται κατά πάσα 

πιθανότητα στο τέλος της Νεολιθικής Πε-

ριόδου (Παπαευθυμίου-Παπανθίμου & Πι-

λάλη-Παπαστερίου 1990) και τους περιβό-

λους στο Πιερικό Ηράκλειο στη θέση Κρα-

νιά, οι οποίοι χρονολογούνται στην Εποχή 

του Χαλκού (Πουλάκη-Παντερμαλή 2008). 

Κατασκευαστικά παρατηρήσαμε ότι ο πε-

ρίβολος του Δισπηλιού διαφέρει από τους 

άλλους αναλημματικούς. Αν και συγκροτεί-

ται από δύο μέτωπα, δεν υπάρχουν ενδεί-

ξεις ότι η μορφή που είχε ο περίβολος ήταν 

αυτή ενός τοίχου, αλλά μάλλον μιας στρώ-

σης λίθων που ακολουθεί το ανάγλυφο του 

εξάρματος λειτουργώντας ως κυματοθραύ-

στης. Η στάθμη της λίμνης είναι ασταθής και 

εξαρτάται από τις βροχές, την άνοιξη πολλές 

φορές πλημμυρίζει, το χειμώνα παγώνει και 

όταν φυσάει δημιουργεί κύματα. Η φυσική 

της δράση σταδιακά θα διάβρωνε το χώρο 

του «Νησιού», πρόβλημα που πιθανόν οδή-

γησε τους κατοίκους στην απόφαση κα-

τασκευής του περιβόλου. Θα μπορούσε να 

υποθέσει κανείς ότι ο ρόλος του ήταν διτ-

τός, εμποδίζοντας από τη μια τη διάβρωση 

του εδάφους από το νερό, ενώ από την άλλη 

προσέφερε τη δυνατότητα πρόσβασης προς 

τη λίμνη, πηγή ζωής της κοινότητας.

Πέρα από τον αναλημματικό του ρόλο, 

ο περίβολος σχετιζόταν με την οριοθέτηση 

και οργάνωση του χώρου11. Οριοθετούσε το 

χώρο του «Νησιού» ως προς τη λίμνη χωρίς 

να έχουμε σαφείς ενδείξεις για τις δραστη-

ριότητες που τελούνταν, στον περιβαλλό-

μενο χώρο του «Nησιού» και σε αυτές που 

τελούνταν, αν τελούνταν στη «στεριά». Η 

απουσία οικιστικών καταλοίπων και ο πε-

ριορισμένος αριθμός ευρημάτων εντός του 

περιβόλου, καθιστούν δύσκολη κάθε από-

πειρα ερμηνείας ως προς τη χρήση του χώ-

ρου. Προχωρώντας σε ορισμένες υποθέσεις 

θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν χώρος 

κατοίκησης από τον οποίο δεν σώζονται 

αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, είτε λόγω φθαρ-

τότητας των υλικών είτε λόγω των μεταγε-

νέστερων χρήσεων του χώρου. Δεν αποκλεί-

εται ακόμη να αποτέλεσε χώρο σταβλισμού 

ζώων που ανήκαν σε συγκεκριμένα μέλη ή 

σε ολόκληρη την κοινότητα. Αν κάτι τέτοιο 

ισχύει τονίζει τη σημαντικότητα των κοπα-

διών για τη βιωσιμότητα και την οικονομία 

11 Για το χωροοργανωτικό και οριοθετικό χαρακτήρα των περιβόλων βλ. Χουρμουζιάδης 1979. 
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της κοινότητας την εποχή εκείνη. Από την 
άλλη η κατασκευή ενός τέτοιου έργου για 
την προστασία των ζώων υποδηλώνει και 
τις σχέσεις με γειτονικές κοινότητες οι οποί-
ες ενδεχομένως ήταν ανταγωνιστικές ή ακό-
μη και εχθρικές. Αλλη μια υπόθεση είναι ότι 
εντός του περιβόλου διενεργούνταν κάποιες 
γεωργικές και βέβαια αλιευτικές εργασίες 
των κατοίκων. Δεν αποκλείεται μέσα σε ει-
δικά διαμορφωμένους χώρους, οι οποίοι δεν 
σώζονται, να αποθήκευαν το πλεόνασμα 
της γεωργικής παραγωγής. Η αποθήκευση 
της παραγωγής θα ήταν απαραίτητη για 
την προστασία της αλλά και για τη διαχεί-
ριση και κατανομή της. Αλλωστε κατά την 
Υστερη Εποχή του Χαλκού και την Πρώιμη 
Εποχή του Σιδήρου οι οικισμοί συχνά οριο-
θετούνται είτε με άνδηρα και αναλημματι-
κούς τοίχους είτε με περιβόλους όπως για 
παράδειγμα στην Ασσηρο (Treuil 1996).

Συνεχίζοντας με τον κοινωνικό ρόλο του 
περιβόλου, το πρώτο προφανές στοιχείο εί-
ναι ότι για την κατασκευή του συνεργάστη-
κε μεγάλος αριθμός ατόμων για ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Οι εργατοώρες που δα-
πανήθηκαν για την ολοκλήρωση του έργου, 
ξεκινώντας από την εξόρυξη των πρώτων 
υλών, τη μεταφορά και την τοποθέτησή 
τους πρέπει να ήταν πολλές. Επομένως, για 
τη σχεδίαση, υλοποίηση και διατήρηση μιας 
τέτοιας κατασκευής θα ήταν απαραίτητη 
κάποια μορφή ελέγχου της εργασίας και 
κοινωνικής οργάνωσης, για την οποία δεν 
αποκλείεται να ήταν υπεύθυνη μια κεντρική 
εξουσία. Παρά την πιθανή ύπαρξη κεντρικής 
εξουσίας, το έργο παραμένει κοινοτικό, για-
τί οφέλη από αυτό θα είχαν όλα τα μέλη της 
κοινότητας. Μέσα στις τάξεις της κοινότη-
τας, όποιας μορφής κοινωνική οργάνωση κι 
αν είχε αυτή, παρουσιάστηκε ένα αντικειμε-
νικό πρόβλημα το οποίο έπρεπε να αντιμε-
τωπιστεί, αυτό της δράσης της λίμνης.

Η αρχιτεκτονική ούτως ή άλλως αφήνει 
ένα σημάδι στο τοπίο, συστατικό στοιχείο 
της οποίας είναι η μονιμότητα (Bevan 2007). 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η επιλογή του 
υλικού, της πέτρας, εξασφάλισε τη μονιμό-
τητα στο χώρο προσδίδοντας στον περίβολο 

στοιχεία μνημειακότητας. Η πιθανή κυριαρ-
χία του στο τοπίο καθόρισε το ίδιο το το-
πίο και τους ανθρώπους που δρούσαν μέσα 
στην κοινότητα αλλά και στη γύρω περιοχή 
(Thomas 1991). Επίσης, θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως μέσο κοινωνικής επίδει-
ξης ατόμων ή ομάδων μέσα στην κοινότητα 
ή ολόκληρης της κοινότητας απέναντι σε άλ-
λους γειτονικούς οικισμούς. Μια τέτοια κα-
τασκευή αποτελεί μαρτυρία της σχέσης, ίσως 
και της προσκόλλησης των κατοίκων με το 
χώρο, για την προστασία και διατήρηση του 
οποίου προχώρησαν σε μεγάλης κλίμακας 
εργασίες, με χαρακτηριστικά μονιμότητας.

Ο περίβολος πιθανότατα χρησιμοποιή-
θηκε και σε μεταγενέστερες περιόδους από 
διάφορες ομάδες οι οποίες επιμελήθηκαν 
τη συντήρηση και διατήρησή του στο χώρο. 
Είναι πιθανό ότι, από τη στιγμή της κατα-
σκευής του, επισκευάστηκε και ενισχύθη-
κε πολλές φορές ανάλογα με τη δράση της 
λίμνης. Τα ευρήματα που εντοπίσαμε στον 
περίβολο ούτως ή άλλως πιστοποιούν μια 
διαχρονικότητα στη χρήση του. Οι λόγοι που 
διατηρήθηκε και από τις επόμενες γενιές δεν 
μπορεί να ήταν μόνο λειτουργικοί˙ από κά-
ποια στιγμή και μετά ο περίβολος πρέπει να 
εξελίχθηκε όπως λέει ο Nora σε συμβολικό 
στοιχείο για την κληρονομιά της κοινότητας, 
ένας τόπος μνήμης (lieu de mémoire) (Nora 
1989). Ανεξαρτήτως της χρήσης που έλαβε 
σε κάθε περίοδο, παρέμεινε διαχρονικά ένα 
τοπόσημο για την περιοχή μέχρι τη στιγμή 
που καλύφθηκε από το χώμα. Η πρόσφατη 
αποκάλυψή του τον επανεντάσσει στο τοπίο 
και στο μνημειακό χάρτη της περιοχής.

Στα περισσότερα ερωτήματα που θέσα-
με δεν μπορέσαμε να δώσουμε σίγουρες και 
τελικές απαντήσεις, κάτι που γνωρίζαμε εκ 
των προτέρων ότι δεν είναι εφικτό. Ακόμη 
και σε αυτά που θεωρούμε πως απαντήσαμε 
ίσως στο μέλλον τα συμπεράσματα μας ανα-
τραπούν από άλλους ερευνητές ή ακόμη και 
από εμάς τους ίδιους, όταν επανέλθουμε με 
άλλα μάτια, γνώσεις και αντιλήψεις. Γιατί 
ούτως ή άλλως αυτά είναι τα στοιχεία που 
καθορίζουν τις ερμηνείες μας προσδίδοντάς 
τους μια προσωρινότητα.
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Summary
The stone enclosure of Dispilio

Yannis Stavridopoulos & Tasos Sianos

The archaeological site of Dispilio is situ-

ated on an earth-mound created by human 

deposits over the millennia. The locals call 

this mound the “Island”. The “Island” is sur-

rounded by a stone enclosure. This article 

concerns the history of research of the enclo-

sure but most importantly it attempts to cre-

ate a hermeneutic circle. As far as the function 

of the enclosure is concerned we suggest that 

it was used as a breakwater that protected the 

“Island” from the erosion caused by the lake. 

We also support the notion that the enclosure 

played a very important social and symbolic 

role for the community that created it. No 

doubt it was a landmark that dominated the 

landscape for a quite a few generations affect-

ing the experience and interpretation of place. 

Our aim is not to reach �inal conclusions but 

merely to propose a set of plausible theories 

and interpretations about the �ind.


