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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Στους ανθρώπους που στήριξαν την προσπάθεια µου θα ήθελα, σε αυτό το 

σηµείο, να αφιερώσω  λίγα λόγια, που ελπίζω να εκφράζουν τις βαθιές ευχαριστίες 

µου και τη σηµασία της συµβολής τους στη συγγραφή αυτής της εργασίας. Στους 

ανθρώπους, που µε τις συµβουλές, την παρότρυνση, την ενθάρρυνση και τις 

παρατηρήσεις τους, µε οδήγησαν στην πραγµατοποίηση αυτού του εγχειρήµατος. 

Την επίδραση της γοητείας της αρχαιολογίας την ένιωσα για πρώτη φορά στα 

λόγια του καθηγητή µου και οµότιµου καθηγητή του τµήµατος Ιστορίας-

Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Γιώργου 

Χουρµουζιάδη, στο ∆ισπηλιό, σε ένα από εκείνα τα ζεστά απογεύµατα του 

καλοκαιριού, όταν µετά την ανασκαφή µαζευόµασταν γύρω του για να ακούσουµε 

ιστορίες από το παρελθόν και τους προβληµατισµούς του για το παρόν και το µέλλον. 

Θέλω να τον ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί υπήρξε δάσκαλος και στη επιστήµη, 

αλλά και στη ζωή. Θέλω, επίσης, να τον ευχαριστήσω για την υποστήριξη του, για τις 

πολύτιµες συµβουλές του και για την ενθάρρυνση του σε ό, τι και αν έκανα όλα αυτά 

τα χρόνια 

Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω θερµά την καθηγήτρια και επιβλέπουσα της 

διπλωµατικής µου εργασίας Νένα Γαλανίδου, που µε καθοδήγησε µεταδίδοντας µου 

βασικές γνώσεις και ερωτήµατα που αφορούν στη λιθοτεχνία λαξευµένου λίθου, µου 

έδειξε εµπιστοσύνη και µε ενθάρρυνε όλα τα χρόνια των µεταπτυχιακών µου 

σπουδών και µου µετέδωσε τον ενθουσιασµό της για τη µελέτη των λαξευµένων 

τεχνέργων. 

Ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλω και στους καθηγητές µου από το πανεπιστήµιο 

Paris X – Nanterre, όπου φοίτησα για ένα εξάµηνο µε το πρόγραµµα Erasmus. 

Ειδικότερα, θέλω να ευχαριστήσω την καθηγήτρια Catherine Perlès για τη θέρµη µε 

την οποία µε υποδέχτηκε, για την υποστήριξη και τις παρατηρήσεις της στη 

συγγραφή της µεταπτυχιακής µου εργασίας. Ακόµα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 

καθηγητή µου Jacques Pelegrin για την προθυµία του και τον ενθουσιασµό του να 

µου µεταδώσει τις γνώσεις του για τη µελέτη της λιθοτεχνίας. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή του Γεωλογικού 

Τµήµατος του Α.Π.Θ., Σαράντη ∆ηµητριάδη, για τις τόσες ώρες που αφιέρωσε, ώστε 

να βρεθεί ένα κατάλληλο σύστηµα κατάταξης των πρώτων υλών του νεολιθικού 
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οικισµού του ∆ισπηλιού. Η καθοδήγηση και η αρωγή του υπήρξαν πολύτιµες και 

καταλυτικές, ειδικά για το κεφάλαιο της εργασίας που αφορά στην προέλευση και 

κατάταξη των πρώτων υλών. 

Ιδιαίτερες είναι οι ευχαριστίες µου και προς τον αναπληρωτή καθηγητή του 

τµήµατος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Μιχάλη Φωτιάδη, 

καθώς και προς την προϊσταµένη της Λ′ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων, Χριστίνα Ζιώτα, για την άδεια που µου έδωσαν, ώστε να έχω 

πρόσβαση στις λιθοτεχνίες λαξευµένου λίθου των νεολιθικών θέσεων της Κίτρινης 

Λίµνης. Επίσης, ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλω στην αρχαιολόγο της ΙΖ′ Εφορείας 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γεωργία Στρατούλη, για την άδεια που 

µου έδωσε, ώστε να χρησιµοποιήσω στοιχεία για την λιθοτεχνία του νεολιθικού 

οικισµού της Αυγής στη µεταπτυχιακή µου εργασία καθώς και στον Research Fellow 

του ∆ανικού Ινστιτούτου Αθηνών, Niels H. Andreasen, για την προθυµία του να 

µοιραστεί µαζί µου τις παρατηρήσεις του για τη λιθοτεχνία της Αυγής. 

Θα ήθελα, ακόµα, να ευχαριστήσω όλους τους φίλους και συναδέλφους, την 

Άντα Αδαµίδου, την Ειρήνη ∆ελιδάκη, την Τατιάνα Θεοδωροπούλου, τη Χαρούλα 

Λιατίφη, τη Βανέσα Παπαγεωργίου, τον Τάσο Σιάνο, τον Γιάννη Σταυριδόπουλο, τη 

Μαρίνα Σωφρονίδου, τον Κοσµά Τουλούµη και τη Νάσια Χουρµουζιάδη, µε τους 

οποίους βρεθήκαµε στο πεδίο, εργαστήκαµε και προβληµατιστήκαµε µαζί, µε 

στήριξαν ηθικά και επιστηµονικά και συνέβαλλαν στην ολοκλήρωση αυτής της 

εργασίας.  

Τέλος, οφείλω ένα µεγάλο ευχαριστώ στους γονείς µου για την ηθική και 

υλική τους υποστήριξη όλα τα χρόνια των σπουδών µου. Αυτοί είναι που πρώτοι µου 

µετέδωσαν τη δίψα για γνώση και συνεχή αναζήτηση. Ένα ευχαριστώ µεγάλο θα 

ήθελα να πω και στο σύζυγο µου ο οποίος στάθηκε στο πλευρό µου, συµπαραστάτης 

και στήριγµα µου, ώστε να συνεχίσω να προσπαθώ και να µη µε καταβάλλουν οι 

δυσκολίες και οι απογοητεύσεις στη διάρκεια της συγγραφής αυτής της εργασίας. 
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Κατάλογος εικόνων 

Εικ. 1: Ο ανασκαφικός χώρος και η θέση της τοµής 4β (από το φωτογραφικό αρχείο 
των ανασκαφών ∆ισπηλιού). 

Εικ. 2: Η καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου. Αποκρούσµατα της φάσης Α′. 

Εικ. 3: Η γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου. Αποκρούσµατα της φάσης Α′. 

Εικ. 4: Η ωχροκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου. Αποκρούσµατα της φάσης Α′. 

Εικ. 5: Η γκριζοµέλανη κατηγορία πυριτόλιθου. Απόκρουσµα της φάσης Α′. 

Εικ. 6: ποσοστά συχνότητα εµφάνισης των κατηγοριών πυριτόλιθου της φάσης Α′: 1. 
καστανοκόκκινοι πυριτόλιθοι, 2. γκριζοκάστανοι, 3. ωχροκάστανοι, 4. γκριζοµέλανοι 
και 5. διαφόρων χρωµάτων. 

Εικ. 7: χαρακτηριστικά της καστανοκόκκινης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Α′. 

Εικ. 8: χαρακτηριστικά της γκριζοκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Α′. 

Εικ. 9: χαρακτηριστικά ωχροκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Α′. 

Εικ. 10: χαρακτηριστικά της γκριζοµέλανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Α′. 

Εικ. 11: χαρακτηριστικά των διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθων της φάσης Α′. 

Εικ. 12: Η ωχροκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου. Αποκρούσµατα της φάσης Β′. 

Εικ. 13: Η καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου. Αποκρούσµατα της φάσης Β′. 

Εικ. 14: Η γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου. Αποκρούσµατα της φάσης Β′. 

Εικ. 15: Η γκριµέλανη κατηγορία πυριτόλιθου. Αποκρούσµατα της φάσης Β′. 

Εικ. 16: ποσοστά συχνότητας εµφάνισης των κατηγοριών πυριτόλιθου της φάσης Β′: 
1. ωχροκάστανοι, 2. καστανοκόκκινοι, 3. γκριζοκάστανοι, 4. γκριζοµέλανοι και 5. 
διαφόρων χρωµάτων. 

Εικ. 17: χαρακτηριστικά της ωχροκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Β′. 

Εικ. 18: χαρακτηριστικά της καστανοκόκκινης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Β′. 

Εικ. 19: χαρακτηριστικά της γκριζοκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Β′. 

Εικ. 20: χαρακτηριστικά της γκριζοµέλανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Β′. 

Εικ. 21: χαρακτηριστικά των διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθων της φάσης Β′. 

Εικ. 22: Η γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου. Αποκρούσµατα της φάσης Γ′. 

Εικ. 23: Η καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου. Αποκρούσµατα της φάσης Γ′. 

Εικ. 24: η µελανή κατηγορία πυριτόλιθου. Απόκρουσµα της φάσης Γ′. 

Εικ. 25: Η φαιή κατηγορία πυριτόλιθου. Αποκρούσµατα της φάσης Γ′. 

Εικ. 26: ποσοστά συχνότητας εµφάνισης των κατηγοριών πυριτόλιθου της φάσης Γ′: 
1. γκριζοκάστανοι, 2. καστανοκόκκινοι, 3. µελανοί, 4. φαιοί και 5. διαφόρων 
χρωµάτων.  

Εικ. 27: χαρακτηριστικά της γκριζοκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 

Εικ. 28: χαρακτηριστικά της καστανοκόκκινης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 

Εικ. 29: χαρακτηριστικά της µελανής κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 
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Εικ. 30: χαρακτηριστικά της φαιής κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 

Εικ. 31: χαρακτηριστικά των διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθων της φάσης Γ′. 

Εικ. 32: είδος, ποσοστό και συχνότητα εµφάνισης φλοιού συνολικά για τα 
αποκρούσµατα της φάσης Α′. 

Εικ. 33: συχνότητα εµφάνισης των τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών για το 
σύνολο των αποκρουσµάτων της φάσης Α′. 

Εικ. 34: υπόβαθρα της φάσης Α′ (α), (δ) µικρολεπίδες, (β) λεπιδόµορφη φολίδα, (γ), 
(ε), (στ) λεπίδες, (ζ), (η), (θ), (ι), (ια), (ιβ), (ιγ) φολίδες. 

Εικ. 35: (α) φάση Α′, πυρήνας, (β) φάση Β′, σφηνίσκος, (γ), (δ), (ε) φάση Γ′, φολίδες 
µε φλοιό, (στ) φάση Α′, αδιάγνωστο υπόβαθρο, (ζ) φάση Β′, φολίδα, (η) φάση Β′, 
λεπίδα. 

Εικ. 36: συχνότητα εµφάνισης των τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών της 
καστανοκόκκινης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Α′. 

Εικ. 37: συχνότητα εµφάνισης των τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών της 
γκριζοκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Α′. 

Εικ. 38: συχνότητα εµφάνισης των τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών της 
ωχροκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Α′. 

Εικ. 39: συχνότητα εµφάνισης των τεχνολογικών τύπων και κατηγορίων της 
γκριζοµέλανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Α′. 

Εικ. 40: συχνότητα εµφάνισης των τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών των 
διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθων της φάσης Α′. 

Εικ. 41: είδος, ποσοστό και συχνότητας εµφάνισης του φλοιού στα αποκρούσµατα 
της ωχροκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Β′. 

Εικ. 42: συχνότητα εµφάνισης τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών της 
ωχροκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Β′. 

Εικ. 43: είδος, ποσοστό και συχνότητα εµφάνισης φλοιού στα αποκρούσµατα της 
καστανοκόκκινης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Β′. 

Εικ. 44: συχνότητα εµφάνισης τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών της 
καστανοκόκκινης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Β′. 

Εικ. 45: συχνότητα εµφάνισης τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών της 
γκριζοκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Β′. 

Εικ. 46: συχνότητα εµφάνισης τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών της 
γκριζοµέλανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Β′. 

Εικ. 47: συχνότητα εµφάνισης τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών των διαφόρων 
χρωµάτων πυριτόλιθων της φάσης Β′. 

Εικ. 48: είδος, ποσοστό και συχνότητα εµφάνισης φλοιού στα αποκρούσµατα της 
γκριζοκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 

Εικ. 49: συχνότητα εµφάνισης τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών της 
γκριζοκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 

Εικ. 50: συχνότητα εµφάνισης τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών της 
καστανοκόκκινης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 
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Εικ. 51: φάση Γ′, καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου, πυρήνας. 

Εικ. 52: συχνότητα εµφάνισης τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών της µελανής 
κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 

Εικ. 53: συχνότητα εµφάνισης τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών της φαιής 
κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 

Εικ. 54: είδος, ποσοστό και συχνότητα εµφάνισης φλοιού των αποκρουσµάτων των 
διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 

Εικ. 55: συχνότητα εµφάνισης τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών των διαφόρων 
χρωµάτων πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 

Εικ. 56: φάση Α′, καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου, µικρολεπίδες. 

Εικ. 57: φάση Α′, καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε 
µικρολεπίδες. 

Εικ. 58: φάση Α′, γκριζοµέλανη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε µικρολεπίδες. 

Εικ. 59: φάση Α′, διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθοι, εργαλεία σε µικρολεπίδες. 

Εικ. 60: φάση Α′, εργαλεία σε λεπίδες. 

Εικ. 61: φάση Α′, εργαλεία σε µικρολεπίδες. 

Εικ. 62: φάση Β′, µικρολεπίδες. 

Εικ. 63: φάση Β′, λεπίδες. 

Εικ. 64: φάση Β′, ωχροκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε λεπίδες. 

Εικ. 65: φάση Β′, ωχροκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε µικρολεπίδες. 

Εικ. 66: φάση Β′, καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε λεπίδες. 

Εικ. 67: φάση Β′, καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε µικρολεπίδες. 

Εικ. 68: φάση Β′, γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε µικρολεπίδες. 

Εικ. 69: φάση Β′, γκριζοµέλανη κατηγορία πυριτόλιθου, µικρολεπίδες. 

Εικ. 70: φάση Β′, γκριζοµέλανη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε µικρολεπίδες. 

Εικ. 71: φάση Β′, γκριζοµέλανη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλείο σε φολίδα. 

Εικ. 72: φάση Β′, διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθου, λεπίδα. 

Εικ. 73: φάση Β′, διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθοι, µικρολεπίδες. 

Εικ. 74: φάση Β′, διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθοι, εργαλεία σε λεπίδες. 

Εικ. 75: αποκρούσµατα της φάσης Γ′, (α), (ζ), (η), (ια) λεπίδες (β), (γ), (δ), (ε) 
λεπιδόµορφες φολίδες, (στ), (ι) µικρολεπίδες, (θ), (ιβ) αδιάγνωστα υπόβαθρα. 

Εικ. 76: φάση Γ′, γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου, λεπίδες. 

Εικ. 77: φάση Γ′, γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου, µικρολεπίδες. 

Εικ. 78: φάση Γ′, καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου, µικρολεπίδες. 

Εικ. 79: φάση Γ′, καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου, λεπίδες. 

Εικ. 80: φάση Γ′, µελανή κατηγορία πυριτόλιθου, µικρολεπίδες. 

Εικ. 81: φάση Γ′, διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθοι, µικρολεπίδες και λεπίδα. 
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Εικ. 82: φάση Γ′, γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε µικρολεπίδες. 

Εικ. 83: αποκρούσµατα της φάσης Γ′, (α) λεπίδα µε πλευρική δευτερεύουσα 
επεξεργασία, (β), (γ) λεπίδα µε πλευρική δευτερεύουσα επεξεργασία και στίλβη, (δ) 
λεπίδα µε στίλβη και κολόβωση, (ε), (θ), (ι) φολίδα µε δευτερεύουσα επεξεργασία, 
(ζ), (η) σφηνίσκος σε µικρολεπίδα. 

Εικ. 84: φάση Γ′, γκριζοκάστανη  κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε λεπίδες. 

Εικ. 85: φάση Γ′, γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε λεπίδες. 

Εικ. 86: φάση Γ’, γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλείο σε µεγάλη λεπίδα. 

Εικ. 87: φάση Γ′, γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε λεπιδόµορφη 
φολίδα και φολίδα. 

Εικ. 88: φάση Γ′, καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε µικρολεπίδες. 

Εικ. 89: φάση Γ′, καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλείο σε φολίδα. 

Εικ. 90: φάση Γ′, (α) οπέας σε µικρολεπίδα, (β) λεπιδόµορφη φολίδα µε 
δευτερεύουσα επεξεργασία, (γ) λεπίδα µε δευτερεύουσα επεξεργασία, (δ) 
λεπιδόµορφη φολίδα µε κολόβωση, (ε) λεπιδόµορφη φολίδα µε στίλβη, (στ) 
αδιάγνωστο υπόβαθρο µε δευτερεύουσα επεξεργασία. 

Εικ. 91: φάση Γ′, µελανή κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε µικρολεπίδα και 
λεπιδόµορφη φολίδα. 

Εικ. 92: φάση Γ′, διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθοι, εργαλεία σε αδιάγνωστο 
υπόβαθρο και σε λεπιδόµορφες φολίδες. 

Εικ. 93: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της καστανοκόκκινης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Α′. 

Εικ. 94: πλάτος και πάχος σε εκατοστά των λεπιδόµορφων αποκρουσµάτων της 
καστανοκόκκινης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Α′. 

Εικ. 95: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της γκριζοκάστανης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Α′. 

Εικ. 96: πλάτος και πάχος σε εκατοστά των λεπιδόµορφων αποκρουσµάτων της 
γκριζοκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Α′. 

Εικ. 97: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της ωχροκάστανης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Α′. 

Εικ. 98: πλάτος και πάχος σε εκατοστά λεπιδόµορφων αποκρουσµάτων της 
ωχροκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Α′. 

Εικ. 99: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της γκριζοµέλανης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Α′.  

Εικ. 100: πλάτος και πάχος σε εκατοστά των λεπιδόµορφων αποκρουσµάτων της 
γκριζοµέλανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Α′. 

Εικ. 101: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου των διαφόρων χρωµάτων 
πυριτόλιθων της φάσης Α′.  

Εικ. 102: πλάτος και πάχος σε εκατοστά των λεπιδόµορφων αποκρουσµάτων των 
διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθων της φάσης Α′. 
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Εικ. 103: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της ωχροκάστανης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Β′. 

Εικ. 104: πλάτος και πάχος λεπίδων της ωχροκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της 
φάσης Β′. 

Εικ. 105: πλάτος και πάχος µικρολεπίδων της ωχροκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου 
της φάσης Β′. 

Εικ. 106: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της καστανοκόκκινης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Β′. 

Εικ. 107: πλάτος και πάχος λεπίδων της καστανοκόκκινης κατηγορίας πυριτόλιθου 
της φάσης Β′. 

Εικ. 108: πλάτος και πάχος µικρολεπίδων της καστανοκόκκινης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Β′. 

Εικ. 109: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της γκριζοκάστανης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Β′. 

Εικ. 110: πλάτος και πάχος λεπίδων της γκριζοκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της 
φάσης Β′. 

Εικ. 111: πλάτος και πάχος µικρολεπίδων της γκριζοκάστανης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Β′. 

Εικ. 112: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της γκριζοµέλανης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Β′. 

Εικ. 113: πλάτος και πάχος µικρολεπίδων της γκριζοµέλανης κατηγορίας πυριτόλιθου 
της φάσης Β′. 

Εικ. 114: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου των διαφόρων χρωµάτων 
πυριτόλιθων της φάσης Β′. 

Εικ. 115: πλάτος και πάχος λεπίδων των διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθων της φάσης 
Β′. 

Εικ. 116: πλάτος και πάχος µικρολεπίδων των διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθων της 
φάσης Β′. 

Εικ. 117: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της γκριζοκάστανης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 

Εικ. 118: πλάτος και πάχος λεπίδων της γκριζοκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της 
φάσης Γ′. 

Εικ. 119: πλάτος και πάχος µικρολεπίδων της γκριζοκάστανης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 

Εικ. 120: φάση Γ′, πυρήνας. 

Εικ. 121: φάση Γ′, καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου, πυρήνας. 

Εικ. 122: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της καστανοκόκκινης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 

Εικ. 123: πλάτος και πάχος λεπίδων της καστανοκόκκινης κατηγορίας πυριτόλιθου 
της φάσης Γ′. 
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Εικ. 124: πλάτος και πάχος µικρολεπίδων της καστανοκόκκινης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 

Εικ. 125: φάση Γ′, πυρήνας. 

Εικ. 126: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της µελανής κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 

Εικ. 127: πλάτος και πάχος µικρολεπίδων της µελανής κατηγορίας πυριτόλιθου της 
φάσης Γ′. 

Εικ. 128: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της φαιής κατηγορίας πυριτόλιθου 
της φάσης Γ′. 

Εικ. 129: πλάτος και πάχος µικρολεπίδων της φαιής κατηγορίας πυριτόλιθου της 
φάσης Γ′. 

Εικ. 130: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της διαφόρων χρωµάτων 
κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 

Εικ. 131: πλάτος και πάχος λεπίδων της διαφόρων χρωµάτων κατηγορίας πυριτόλιθου 
της φάσης Γ′. 

Εικ. 132: πλάτος και πάχος µικρολεπίδων της διαφόρων χρωµάτων κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 
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Κατάλογος πινάκων 

Πιν. 1: τα χαρακτηριστικά των πρώτων υλών που καταγράφηκαν στα αντίστοιχα 
γραφήµατα για τις πρώτες ύλες. 

Πιν. 2: Ορισµοί των τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών. 

Πιν. 3: Ορισµοί τύπων φτέρνας. 

Πιν. 4: Το πλήθος και το ποσοστό των υποβάθρων ανά κατηγορία πρώτης ύλης της 
φάσης Α′.  

Πιν. 5: Πλήθος και ποσοστό τύπων εργαλείων ανά υπόβαθρο για κάθε κατηγορία 
πρώτης ύλης της φάσης Α′. 

Πιν. 6: Το πλήθος και το ποσοστό των υποβάθρων ανά κατηγορία πρώτης ύλης της 
φάσης Α′.  

Πιν. 7: Πλήθος και ποσοστό τύπων εργαλείων ανά υπόβαθρο για κάθε κατηγορία 
πρώτης ύλης της φάσης Β′. 

Πιν. 8: Το πλήθος και το ποσοστό των υποβάθρων ανά κατηγορία πρώτης ύλης της 
φάσης Γ′. 

Πιν. 9: : Πλήθος και ποσοστό τύπων εργαλείων ανά υπόβαθρο για κάθε κατηγορία 
πρώτης ύλης της φάσης Γ′. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Το ∆ισπηλιό είναι ένας νεολιθικός οικισµός µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά από 

πολλές απόψεις. Αποτελεί τον πρώτο προϊστορικό  λιµναίο οικισµό που ανασκάφηκε 

συστηµατικά στην Ελλάδα. Βρίσκεται σε µία γεωγραφική περιοχή που, µε την 

ευρύτερη έννοια του όρου, γειτνιάζει τόσο µε την νεολιθική Θεσσαλία και τη 

Μακεδονία, όσο και µε την υπόλοιπη νότια Βαλκανική. Ο ορεινός όγκος της 

βορειοανατολικής Πίνδου, µε τις πολύ καλής ποιότητας πυριτολιθικές πρώτες ύλες, 

δεν βρίσκεται πολύ µακριά του. Η λεκάνη, µέσα στην οποία τοποθετείται ο οικισµός, 

τροφοδοτείται µε νερό από τους γύρω ορεινούς όγκους και είναι πλούσια σε 

βλάστηση.  

 Η δυτική Μακεδονία, στην οποία βρίσκεται το ∆ισπηλιό, είναι η µοναδική 

περιοχή της Μακεδονίας, στην οποία έχουν εντοπιστεί οικισµοί της Αρχαιότερης 

Νεολιθικής περιόδου, αλλά ταυτόχρονα είναι και η µοναδική για την οποία δεν 

υπάρχουν ολοκληρωµένες µελέτες που να πραγµατεύονται τις λιθοτεχνίες 

λαξευµένου λίθου. Αντίθετα, οι θέσεις της Θεσσαλίας, της κεντρικής και της 

ανατολικής Μακεδονίας διαθέτουν χαρακτηριστικές λιθοτεχνικές δραστηριότητες και 

παραδόσεις, που έχουν, σε ένα σηµαντικό βαθµό, ερευνηθεί τόσο στον κάθε οικισµό 

ξεχωριστά όσο και συνολικά στην κάθε περιοχή. 

 Το ενδιαφέρον για τη λιθοτεχνική παραγωγή του ∆ισπηλιού, ωστόσο, 

αυξάνεται και εξαιτίας του χαρακτήρα του οικισµού. Τα ερωτήµατα, που γεννώνται, 

για την οργάνωση της τεχνολογίας ενός λιµναίου οικισµού, για τις δραστηριότητες 

για τις οποίες χρησιµοποιούνταν τα εργαλεία του και για τις διαφορές συνολικά της 

λιθοτεχνίας του από τις λιθοτεχνίες των οικισµών των όµορών του περιοχών στη 

διάρκεια της ίδιας περιόδου, αποτελούν σηµαντικά ερευνητικά ζητούµενα στην 

παρούσα εργασία. 

 Για την πραγµατοποίηση αυτής της εργασίας, τα παραπάνω ερωτήµατα 

αποτέλεσαν την αφετηρία αλλά και το αντικείµενου του προβληµατισµού της. 

Επίσης, ένα ακόµα καίριο ζητούµενο της, ήταν ο τρόπος µε τον οποίο οι προϊστορικοί 

λιθοξόοι του οικισµού διαχειρίστηκαν τις πυριτολιθικές πρώτες ύλες του άµεσου και 

ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος τους καθώς και οι τυχόν αλλαγές στο πέρασµα 

του χρόνου των στρατηγικών διαχείρισης των πρώτων υλών, της παραγωγής των 

τεχνέργων και χρήσης των εργαλείων που κατασκεύαζαν. ∆εν ήταν εύκολο, όµως, να 
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προσεγγιστούν σε όλες τις περιπτώσεις οι παραπάνω δραστηριότητες και σχέσεις, 

κυρίως για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το ίδιο το αρχαιολογικό υλικό παρουσίαζε 

συχνά περιορισµένη αντιπροσώπευση σε τεχνολογικούς τύπους και κατηγορίες και 

δεύτερον γιατί δεν παρατηρήθηκαν σηµαντικές αλλαγές στην τεχνολογία και την 

παραγωγή των τεχνέργων αποκρουσµένου λίθου από την µία φάση του οικισµού στην 

άλλη.  

Ωστόσο, οι παραπάνω αλληλεπιδράσεις και µεταβολές µελετήθηκαν µέσα από 

την αναζήτηση των πηγών προέλευσης των πρώτων υλών, που χρησιµοποιούσαν στη 

λιθοτεχνία τους οι νεολιθικοί λιθοξόοι του, τον τρόπο πρόσκτησης και διαχείρισής 

τους. Επίσης, µέσα από την προσέγγιση της τεχνολογίας, µε την οποία κατασκεύαζαν 

τα λαξευµένα εργαλεία, καθώς και από τους τύπους αυτών των εργαλείων και τη 

χρήση, για την οποία προορίζονταν. Έπειτα, στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια 

να αποκρυσταλλωθούν οι µέθοδοι και οι στρατηγικές της λιθοτεχνίας του οικισµού, 

ενώ εξετάστηκε και η κατανοµή των λαξευµένων αποκρουσµάτων στο χώρο. Τέλος, 

αναζητήθηκε η σχέση, οι αλληλεπιδράσεις και οι αποκλίσεις, που υπήρχαν ανάµεσα 

στην λιθοτεχνία του ∆ισπηλιού και αυτών της Θεσσαλίας και της κεντρικής και 

ανατολικής Μακεδονίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1.Ο ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΣΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΟΥ 

1.1. Η γεωγραφική θέση του οικισµού 

 Το ∆ισπηλιό είναι ένα χωριό της βορειοδυτικής Ελλάδας κοντά στην πόλη της 

Καστοριάς και νοτιοδυτικά της λίµνης Ορεστίδας. Στη βορειοανατολική άκρη αυτού 

του χωριού αποκαλύφθηκε ένας προϊστορικός οικισµός. Ο χώρος στον οποίο 

εκτείνεται ο τελευταίος είναι µια χαµηλή τούµπα, την οποία οι σύγχρονοι κάτοικοι 

του οικισµού ονοµάζουν «Νησί», δίπλα στις όχθες της λίµνης. Η ονοµασία «Νησί» 

τής δόθηκε εξαιτίας του γεγονότος ότι µέχρι και τον 20ο αιώνα περιτριγυριζόταν 

περιοδικά από τα νερά της παρακείµενης λίµνης. Η επιφάνεια της τούµπας έχει 

ισοπεδωθεί λόγω ανθρώπινων επεµβάσεων και σήµερα είναι σχεδόν επίπεδη.  

Η γεωγραφική θέση του οικισµού είναι σηµαντική λόγω της γειτνίασης του 

τόσο µε νεολιθικές θέσεις της νότιας Βαλκανικής χερσονήσου  στα βορειοδυτικά και 

βορειοανατολικά, όσο και µε τη νεολιθική Θεσσαλία στα νότια καθώς και την 

υπόλοιπη Μακεδονία στα ανατολικά του. Η λεκάνη στην οποία βρίσκεται 

περιβάλλεται από ψηλά βουνά που, ωστόσο, επιτρέπουν την επικοινωνία µε τις 

προαναφερθείσες περιοχές µέσω κοιλάδων. 

1.2. Η βλάστηση και το κλίµα στην προϊστορική εποχή 

 Στην περιοχή γύρω από τον οικισµό υπήρχαν, στη διάρκεια της προϊστορικής 

περιόδου, καλλιεργούµενοι χώροι, λιβάδια, θαµνώδεις εκτάσεις και ελάχιστα 

δείγµατα δασικής βλάστησης. Το φυσικό περιβάλλον δεν είχε επηρεαστεί σε 

εκτεταµένο βαθµό από τις δραστηριότητες των προϊστορικών κατοίκων του, όµως, η 

λίµνη υπέστη µια σηµαντική µεταβολή µε την ανάπτυξη υπερτροφικών στοιχείων 

(Κούλη, 2002). Το κλίµα της ευρύτερης περιοχής στη διάρκεια της Νεολιθικής 

Εποχής ήταν λίγο περισσότερο θερµό και ξηρό σε σχέση µε τη σύγχρονη εποχή. Οι 

σηµερινές κλιµατικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή εµφανίζονται περίπου στα 

2.500π.Χ. όταν η αύξηση της θερµοκρασίας της γης σταµατάει (Bottema, 1991). Το 

κλίµα αυτό ευνοούσε την ανάπτυξη της γεωργίας όπως επίσης και η παρουσία της 
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λίµνης που µε την περιοδική άνοδο της στάθµης της προσέφερε το επιπλέον 

πλεονέκτηµα της φυσικής άρδευσης των καλλιεργειών.  

1.3. Η ιστορία της ανασκαφικής έρευνας 

 Η προϊστορική θέση του ∆ισπηλιού ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1932 

από τον καθηγητή Α. Κεραµόπουλο, όταν ο τελευταίος επισκέφτηκε τη ∆υτική 

Μακεδονία για να εντοπίσει την κοιτίδα των αρχαίων Μακεδόνων. Στη διάρκεια 

αυτής της χρονιάς συνέλλεξε από το ∆ισπηλιό θραύσµατα κεραµικής και λίθινα 

εργαλεία. Παρατήρησε επίσης τους δεκάδες πασσάλους, που εξαιτίας της πτώσης της 

λίµνης, εµφανίστηκαν την ίδια χρονιά στις όχθες της. Υπέθεσε τότε ότι αυτή η 

χαµηλή τούµπα, το «Νησί», δηµιουργήθηκε από τους ανθρώπους της προϊστορικής 

εποχής οι οποίοι µετέφεραν εκεί εξωγενή υλικά (Κεραµόπουλος, 1938, 1940). Όµως, 

όπως αποδείχτηκε από τις ανασκαφές, που διενεργήθηκαν πολύ αργότερα, αυτή του η 

υπόθεση ήταν άτοπη. Η τούµπα δηµιουργήθηκε από τη συνεχή κατοίκηση της θέσης 

από τους ανθρώπους και από τις δραστηριότητες τους (Χουρµουζιάδης, 2002).     

 Μέχρι τη δεκαετία του ’60, όταν ο καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Α.Π.Θ. Ν. Μουτσόπουλος κατέγραψε ξανά την παρουσία των πασσάλων, κανείς δεν 

είχε ερευνήσει τη θέση. Η συστηµατική ανασκαφή δεν ξεκίνησε παρά µόνο το 1992 

από τον καθηγητή προϊστορικής αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. Γ.Χ. Χουρµουζιάδη και 

την επιστηµονική του οµάδα (Χουρµουζιάδης, 1996· Χουρµουζιάδης, 2002). Ο ίδιος 

στον τόµο που έχει δηµοσιευθεί για τον προϊστορικό οικισµό («∆ισπηλιό 7500 χρόνια 

µετά») δηλώνει τους λόγους, πολιτικούς, οικονοµικούς, κοινωνικούς και 

επιστηµονικούς, για τους οποίους θεωρεί ότι η ανασκαφή άργησε να 

πραγµατοποιηθεί (Χουρµουζιάδης, 2002). 

1.4. Τα ερωτήµατα της ανασκαφής 

 Τα ερωτήµατα που τέθηκαν όταν ξεκίνησε η ανασκαφή του ∆ισπηλιού 

αφορούν στη µελέτη ενός λιµναίου οικισµού. Εξάλλου, την περίοδο εκείνη ήταν η 

πρώτη συστηµατική έρευνα των καταλοίπων ενός  προϊστορικού λιµναίου οικισµού 

στην Ελλάδα. Οι ανασκαφείς της θέσης αντιλαµβάνονταν µια προϊστορική κοινότητα 

ως ένα πολιτισµικό σύστηµα, το οποίο αναπτύχθηκε σε ένα συγκεκριµένο χώρο και 

χρονική περίοδο, και για αυτό θέλησαν να αποκαλύψουν τα στοιχεία της οργάνωσης 

του χώρου του και να προσδιορίσουν τις σχέσεις των ανθρώπων της θέσης µε τη 
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λίµνη στο επίπεδο της παραγωγής των πολιτισµικών, υλικών και πνευµατικών 

χαρακτηριστικών τους (Χουρµουζιάδης, 2002).     

 Έτσι, οι στόχοι της ανασκαφής καθορίστηκαν στη βάση των παραπάνω 

ζητούµενων. Πιο συγκεκριµένα αυτοί οι στόχοι αφορούν στη χρονολόγηση της θέσης 

και στη διάρκεια της ζωής της, στον τρόπο της οργάνωσης της κοινωνίας, στη χρήση 

του χώρου, ο οποίος βρίσκεται υπό την επίδραση ενός καθοριστικού παράγοντα, 

αυτού της λίµνης, στην έρευνα για την οικονοµία, στις τεχνολογικές κατακτήσεις και 

στην ιδεολογία των προϊστορικών κατοίκων της (ο.π.).             

1.5.  Η έκταση της ανασκαφής και η στρωµατογραφία  

 Στη θέση έχουν ανασκαφεί τρεις τοµείς, ο Ανατολικός, ο ∆υτικός και ο 

Νότιος καθώς και διάφορες τοµές διάσπαρτες (εικ. 1). Επίσης, έχει αποκαλυφθεί, 

σχεδόν σε όλη της το µήκος, µια κατασκευή από ακανόνιστες πέτρες, που περιτρέχει 

το «Νησί», και θεωρείται ότι αποτελούσε τον περίβολο του οικισµού. Συνολικά η 

ανασκαφή καταλαµβάνει µία έκταση 5,250τ.µ. και καλύπτει κυρίως το κεντρικό και 

ανατολικό τµήµα του «Νησιού», το οποίο έχει έκταση 17,000τ.µ. 

 Ο Ανατολικός τοµέας αποτελείται από 28 τοµές (5Χ5µ.) από τις οποίες οι 20 

έχουν ανασκαφεί σε βάθος 2µ περίπου, κάποιες και σε λίγο µεγαλύτερο (2,20µ.). 

Στον ∆υτικό τοµέα έχουν ανασκαφεί 27 τοµές (5Χ5µ.), ενώ στο Νότιο 12 τοµές 

(επίσης 5Χ5µ.). Στους δύο αυτούς τελευταίους τοµείς η ανασκαφή ξεκίνησε λίγα 

χρόνια µετά την ανασκαφή του Ανατολικού τοµέα, το 1998 και το 2002 αντίστοιχα, 

και πολύ λίγες τοµές τους έχουν ξεπεράσει σε βάθος τα 2µ. 

 Οι πρώτες απόπειρες για την τοποθέτηση του οικισµού σε ένα ευρύτερο 

χρονολογικό ορίζοντα της περιοχής πραγµατοποιήθηκαν από τη δεύτερη περίοδο της 

ανασκαφής. Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι η διάρκεια κατοίκησης 

της θέσης καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος Νεότερης Νεολιθικής (Αναγνώστου κ.α., 

1995). Πιο πρόσφατες µελέτες, τοποθετούν τη διάρκεια ζωής του από το τέλος της 

Αρχαιότερης Νεολιθικής περιόδου µέχρι και την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού 

(Σταυριδόπουλος, 2011) Σε αυτή τη χρονολόγηση συγκλίνουν τόσο τα κεραµικά 

ευρήµατα όσο και τα αποτελέσµατα του προγράµµατος ραδιοχρονολόγησης των 

δειγµάτων του 14C (Φακορέλλης και Μανιάτης, 2002· Σωφρονίδου, 2008). 

 Πιο συγκεκριµένα, µέχρι σήµερα έχουν αναγνωριστεί τρεις κύριες φάσεις του 

οικισµού, η καθεµιά από τις οποίες περιλαµβάνει και υπό-φάσεις. Αυτές οι φάσεις 
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έχουν ονοµαστεί, από την νεότερη προς την αρχαιότερη, φάση Α′, φάση Β′ και φάση 

Γ′(Χουρµουζιάδη & Γιαγκούλης, 2002). Η φάση Α′ τοποθετείται στη Νεότερη ή την 

Τελική Νεολιθική περίοδο, η φάση Β′ στο τέλος της Μέσης Νεολιθικής και στην 

αρχή της Νεότερης Νεολιθικής, ενώ η τελευταία φάση (Γ′)στη Μέση Νεολιθική. 

Επίσης, για τον διαχωρισµό των φάσεων χρησιµοποιούνται και οι όροι «χερσαία» 

(φάση Α′), «αµφίβια» (φάση Β′) και «λιµναία» (φάση Γ′) φάση. Αυτοί οι επιθετικοί 

προσδιορισµοί περιγράφουν την ανάπτυξη του οικισµού σε σχέση µε τη λίµνη, τον 

υδάτινο όγκο. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη µίας ακόµα φάσης, 

αρχαιότερης, που τοποθετείται πιθανόν στο τέλος της Αρχαιότερης Νεολιθικής 

(Σωφρονίδου, 2002· Σωφρονίδου, 2008). 

 Στον Ανατολικό τοµέα έχουν αναγνωριστεί όλες οι φάσεις της Νεολιθικής, 

που έχουν εντοπιστεί στη θέση. Ωστόσο, η τελευταία φάσης της Νεότερης 

Νεολιθικής περιόδου αντιπροσωπεύεται καλύτερα στο ∆υτικό τοµέα. Ο Νότιος 

τοµέας ανασκάφηκε µε στόχο να αποσαφηνιστούν τα χαρακτηριστικά ενός 

στρώµατος σκληρού χώµατος, που είχε αποκαλυφθεί στο ∆υτικό τοµέα και σε 

κάποιες τοµές του Ανατολικού. Ωστόσο, η έρευνα οδήγησε στην αποκάλυψη νέων 

αποθέσεων, τα ευρήµατα των οποίων παρέχουν ενδείξεις για χρονολόγηση του στην 

Πρώιµη Εποχή του Χαλκού (Σταυριδόπουλος, 2011) Έτσι, η διάρκεια ζωής του 

οικισµού επεκτάθηκε µερικές χιλιάδες χρόνια ακόµα και αναδύθηκαν νέα ζητούµενα 

προς µελέτη.  

Το πιο δύσκολο εγχείρηµα, όπως αποδείχθηκε στη διάρκεια του χρόνου, 

αποτέλεσε η στρωµατογραφική αναγνώριση των υπό-φάσεων της θέσης. Η διεξοδική 

έρευνα, που δηµοσιεύτηκε για αυτό το θέµα (Χουρµουδιάδη & Γιαγκούλης, 2002) 

µαζί µε τα πρώτα συµπεράσµατα για την οργάνωση του χώρου του οικισµού, 

επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι και η στρωµατογραφία επηρεάστηκε από τη δράση της 

λίµνης. Ωστόσο, ο συνδυασµός των σταθερών στοιχείων, οριζόντιων (θερµικές 

κατασκευές και δάπεδα) και κάθετων (πάσσαλοι), και τα κινητά ευρήµατα του 

∆ισπηλιού οδήγησαν στον διαχωρισµό των τριών κύριων φάσεων που αναφέρθηκαν 

παραπάνω.  

Η φάση Α′, η οποία έχει διαιρεθεί σε δύο υπό-φάσεις, εκτείνεται σε βάθος από 

την επιφάνεια του εδάφους έως τα 0,80µ. περίπου. Αυτή είναι η νεότερη φάση της 

Νεολιθικής περιόδου του οικισµού και χαρακτηρίζεται από πασσαλόπηκτες 

κατασκευές, οι οποίες πιθανόν ήταν µπηγµένες στις όχθες της λίµνης σε στέρεο 
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έδαφος. Κατά καιρούς είναι πιθανόν ότι αυτές οι όχθες δεχόταν το νερό της λίµνης 

και µετατρέπονταν σε έλος (ο.π.). Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ονοµασία της ως 

«χερσαία» φάση του οικισµού.  

Η φάση Β′ εκτείνεται σε ένα κάθετο ορίζοντα βαθύτερο (0,80-1,60µ.), όπου 

παρατηρείται µια σηµαντική αύξηση της υγρασίας, γεγονός που επιτρέπει την 

καλύτερη διατήρηση των ευρηµάτων και κυρίως του ξύλου. Η παρουσία βαθιών 

πασσαλοτρυπών και η απουσία οριζόντιων ξύλινων στοιχείων οδηγεί στην υπόθεση 

ότι τα σπίτια χτίζονταν ψηλότερα από το έδαφος αλλά όχι απαραίτητα σε εκτεταµένες 

εξέδρες (ο.π.). Αυτή η φάση του οικισµού αποκαλείται και «αµφίβια». 

Στην τελευταία φάση (Γ′), την αρχαιότερη, που έχει αποκαλυφθεί µέχρι 

σήµερα στη θέση, η κατάσταση διατήρησης του αρχαιολογικού υλικού είναι πολύ 

καλή λόγω και πάλι της αυξηµένης υγρασίας του εδάφους. Έχουν ανακαλυφθεί 

δοµικά στοιχεία από ξύλο, οριζόντια και κάθετα, καθώς και συγκεντρώσεις 

ευρηµάτων, πράγµα που δεν παρατηρήθηκε µε τόση ένταση στις προηγούµενες 

φάσης του οικισµού (ο.π.). Αυτή η φάση ονοµάζεται και «λιµναία». 

1.6. Ο «λιµναίος» χαρακτήρας του οικισµού 

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν κυρίως στην οργάνωση των κάθετων 

στοιχείων της ανασκαφής. Ωστόσο, ακόµα πιο πολυσύνθετη ήταν για τους ερευνητές 

η αποσαφήνιση της οριζόντιας οργάνωσης της κάθε φάσης και υπό-φάσης του 

οικισµού. Αρχικά, ακόµα και ο λιµναίος χαρακτήρας της εγκατάστασης αποτελούσε 

ζητούµενο για τους ανασκαφείς της θέσης. Ωστόσο, φάνηκε ότι παρά τις 

χαρακτηριστικές πασσαλόπηκτες κατασκευές, η αντίληψη ότι κάθε λιµναίος οικισµός 

επιλέγει τις αρχιτεκτονικές λύσεις, που καλύπτουν τις ανάγκες και τις προτιµήσεις 

των κατοίκων του, ίσχυε και στην περίπτωση των προϊστορικών ανθρώπων του 

∆ισπηλιού. Επιπλέον, οι παράγοντες που ορίζουν µια «λιµναία» εγκατάσταση ως 

τέτοια είναι πολυάριθµοι και δεν είναι πάντα και όλοι παρόντες σε έναν λιµναίο 

οικισµό (Χουρµουζιάδη & Γιαγκούλης, 2002). Είναι σηµαντικό να αναφερθεί, 

επίσης, ότι οι προσδοκίες των ανασκαφέων να ξεµπερδέψουν το κουβάρι της 

οριζόντιας οργάνωσης του χώρου αναζωπυρώθηκαν µετά την αποκάλυψη των 

στοιχείων του ∆υτικού τοµέα, ενός αρχαιολογικού συνόλου, που περιλαµβάνει, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, σηµαντικά δοµικά στοιχεία και επιπλέον σώζει και τη 

διάταξη τους στο χώρο.  
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Ένα, επίσης, πολύ σηµαντικό στοιχείο για να χαρακτηριστεί µια θέση λιµναία 

αποτελούν οι στρατηγικές επιβίωσης που επιλέγουν να χρησιµοποιήσουν οι κάτοικοι 

της καθώς και ο βαθµός στον οποίο αυτές εξαρτώνται από το περιβάλλον της λίµνης. 

Η οικονοµία του οικισµού φαίνεται ότι στηριζόταν κατά βάση στη γεωργία 

(Τουλούµης, 2002) και την κτηνοτροφία, κυρίως των αιγοπροβάτων (Phoca – 

Cosmetatou, 2008). Ενδείξεις για τις γεωργικές δραστηριότητες παρέχουν, επίσης, τα 

εργαλεία από λαξευµένο λίθο, πολλά από τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των 

δρεπανιών (Τσαγκούλη, 2002), αυτά από λειασµένο λίθο, οστό και κέρατο 

(Στρατούλη, 2002), οι τριπτήρες αλλά ακόµα και τα σπόρια των εξηµερωµένων 

δηµητριακών και των οσπρίων (Μαγκαφά, 2002). Επιπλέον, έµµεσες µαρτυρίες για 

τις γεωργικές δραστηριότητες προσφέρουν τα αποθηκευτικά αγγεία µεγάλων σχετικά 

διαστάσεων, που αποκαλύφθηκαν στο ∆ισπηλιό (Σωφρονίδου, 2002· Τουλούµης, 

2002).  

 Από τη θέση δεν λείπουν βέβαια και τα ευρήµατα, που δηλώνουν ότι η αλιεία 

ήταν µια σηµαντική δραστηριότητα, που εξασκούνταν συστηµατικά από τους 

νεολιθικούς κατοίκους της (Αλµατζή, 2002). Έχει ανακαλυφθεί στα στρώµατα της 

θέσης ένας πλούσιος εξοπλισµός, που περιλαµβάνει οστέινα αγκίστρια (Στρατούλη, 

2002, 2008) και πήλινα ή λίθινα αλιευτικά βαρίδια. Από τη µελέτη των οστέινων 

αγκιστριών φαίνεται ότι υπήρχαν µεταβολές στον εργαλειακό εξοπλισµό των 

νεολιθικών ψαράδων του ∆ισπηλιού. Αυτές οι µεταβολές υποδηλώνουν ότι στις δύο 

πρωιµότερες φάσεις του οικισµού εφαρµοζόταν µια ποικιλία αλιευτικών τεχνικών και 

δεν εµφανίζεται µια ξεκάθαρη προτίµηση σε κάποιο σε κάποιο συγκεκριµένο είδος 

ψαριού. Αντίθετα, στην αρχαιότερη φάση φαίνεται ότι η αλιεία προσανατολιζόταν 

σχεδόν αποκλειστικά στα µεγάλων διαστάσεων ψάρια της λίµνης (Στρατούλη, 2008). 

Επίσης, τα πορίσµατα από τη µελέτη των οστών των ψαριών έδειξαν ότι η αλιεία 

εξασκούνταν µε µία κανονικότητα και υπήρχε ποικιλία στο είδος και το µέγεθος των 

αλιευµάτων (Θεοδωροπούλου, 2008). Σχετικά µε την αλιευτική δραστηριότητα είναι 

και τα αποτυπώµατα τριών βαρκών που αποκαλύφθηκαν στην ανασκαφή. Οι 

ανασκαφείς θεωρούν ότι η χρήση της βάρκας δεν περιορίζεται µόνο στην αλιεία αλλά 

κυρίως στην κάλυψη της ανάγκης της επικοινωνίας µε τους υπόλοιπους οικισµούς, 

που υποθέτουν ότι υπήρχαν γύρω από τη λίµνη (Τουλούµης, 2002).  
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1.7. Τα κινητά ευρήµατα και οι µαρτυρίες τους 

Η µελέτη των ευρηµάτων, που ήρθαν στο φως έπειτα από 19 χρόνια 

συστηµατικής ανασκαφής και έρευνας στη θέση, είχε στόχο να κατανοηθούν οι 

σχέσεις των αντικειµένων µεταξύ τους, µε το χώρο και τους ανθρώπους και σε τελική 

ανάλυση να αποκαλυφθούν οι κοινωνικές σχέσεις, που αναπτύχθηκαν στον οικισµό. 

 Όπως συµβαίνει σε όλες τις Νεολιθικές θέσεις, η κεραµική αποτελεί το πιο 

πολυάριθµο κινητό εύρηµα και στο ∆ισπηλιό. Από τα πρώτα χρόνια της ανασκαφής 

το πρόγραµµα «από το όστρακο στο αγγείο» (Βούλγαρη κ.α., 1999) είχε στόχο τη 

µελέτη της χρήσης των διαφορετικών τύπων των αγγείων, της διακόσµησης τους, της 

προέλευσης της αργίλου από την οποία ήταν κατασκευασµένα (Βούλγαρη, 2002· 

∆ηµητριάδης, 2002· Νικάκης, 2004· Σωφρονίδου, 2002) καθώς και της διασποράς 

τους στο χώρο και το χρόνο. Μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος 

αποκαταστάθηκε από τα θραύσµατα ένας πολύ σηµαντικός αριθµός αγγείων. Το 

πρόγραµµα αναπτύχθηκε αρχικά στα αρχαιότερα στρώµατα του Ανατολικού τοµέα, 

ενώ τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε η µελέτη των οστράκων του ∆υτικού τοµέα, όπου 

αποκαλύφθηκαν αρκετά αγγεία κατά χώρα (in situ) και σε συσχετισµό µε τις 

σταθερές κατασκευές αυτού του τοµέα. Η παραπάνω έρευνα έχει προσφέρει 

σηµαντικές, επίσης, πληροφορίες για την τεχνολογία της κατασκευής αυτών των 

αγγείων, έχει αποκαλύψει το πλήθος και την ποικιλία των κεραµικών τύπων που 

χρησιµοποιούνταν στη θέση (µερικοί από τους εντυπωσιακότερους, ανάµεσα σε 

άλλους, είναι τα τετραποδικά αγγεία, οι «φρουτιέρες» µε γραπτή διακόσµηση και τα 

σπάνια, για την Αιγιακή Νεότερη Νεολιθική, βαρκόσχηµα αγγεία) καθώς και τη 

δυναµική των νεολιθικών κατοίκων του ∆ισπηλιού να παράγουν διαφορετικούς 

τύπους αγγείων ανάλογα µε τις ανάγκες τους και τις δραστηριότητες, για τις οποίες τα 

προόριζαν. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόµα ολοκληρωµένη µελέτη για τους τύπους που 

αποκαλύφθηκαν σε κάθε φάση και υπό-φάση, για το πλήθος των αγγείων και των 

τύπων που βρέθηκαν στις ανασκαφικές ενότητες (χώροι δραστηριότητας και µη) ούτε 

και για το αν χρησιµοποιούσαν κάποια τεχνική ειδικά για να κατασκευάσουν 

κάποιους από τους τύπους των αγγείων.  

 Τα τέχνεργα από λειασµένο λίθο απαντώνται σε όλες τις φάσεις του οικισµού 

και οι τύποι τους είναι οι χαρακτηριστικοί της Νεολιθικής περιόδου. Μεταξύ αυτών 

υπάρχουν εργαλεία µε κοφτερή ακµή καθώς και µε πλατύ ενεργό άκρο. Τις πρώτες 
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ύλες για την κατασκευή τους τις αποσπούσαν απευθείας από τις πηγές των 

πετρωµάτων, οι οποίες βρίσκονταν σε µικρή απόσταση από τον οικισµό, στα δυτικά-

βορειοδυτικά του. Στην ίδια θέση έχουν βρεθεί ηµίεργα των αρχικών σταδίων της 

επεξεργασίας αυτών των πρώτων υλών, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τελική 

επεξεργασία τους γινόταν µέσα στα όρια του οικισµού (Στρατούλη, 2002). 

 Η τεχνολογία των εργαλείων από οστό και κέρατο χαρακτηρίζεται από 

µεγάλη ποικιλία και κυρίως από τυποποίηση των µορφολογικών γνωρισµάτων και 

της λειτουργίας τους. ∆εν έχουν στην πραγµατικότητα αναγνωριστεί ηµίεργα της 

επεξεργασίας των οστών, ενώ αντίθετα τα ηµίεργα από κέρατο αντιπροσωπεύουν ένα 

πολύ µικρό ποσοστό του υλικού αυτού (3%). Βρέθηκαν, ωστόσο, ηµιτελή εργαλεία 

και απορρίµµατα εργαλείων από τα µακρά οστά µεγάλων θηλαστικών, που είχαν 

µετασκευαστεί. Όλα τα δεδοµένα για την τεχνολογία των παραπάνω υλικών 

υποδηλώνουν ότι οι προϊστορικοί κάτοικοι του ∆ισπηλιού γνώριζαν πολύ καλά τις 

τεχνικές κατασκευής τους, τα χρησιµοποιούσαν ανάλογα µε τις ανάγκες που 

παρουσιάζονταν και είχαν την ευχέρεια να µετατρέπουν τη µορφολογία τους για να 

ταιριάζει µε διαφορετικές λειτουργίες, από αυτές για τις οποίες είχαν κατασκευαστεί 

(ο.π.). 

 Τα ευρήµατα της θέσης, που σχετίζονται µε την ιδεολογία των νεολιθικών 

κατοίκων του ∆ισπηλιού, παρουσιάζουν µια σηµαντική ποικιλία και αριθµό όπως 

συµβαίνει και µε πολλές Νεολιθικές θέσεις του Αιγαίου και της Βαλκανικής. Να 

σηµειωθεί ότι η γραπτή, η εγχάρακτη και η πλαστική διακόσµηση της κεραµικής και 

των µικρογραφικών αγγείων έχουν προσφέρει σηµαντικά στοιχεία για την 

ανασύνθεση της ιδεολογίας των κατοίκων του προϊστορικού ∆ισπηλιού. Εκτός, όµως, 

από τα ευρήµατα της κεραµικής µια σειρά άλλων τεχνέργων φαίνεται ότι 

διαµορφώνουν ένα σύνθετο πλαίσιο για την ιδεολογία των νεολιθικών κατοίκων του 

οικισµού. Τέτοια τέχνεργα είναι τα ειδώλια, ανθρωπόµορφα και ζωόµορφα, τα πήλινα 

βουκράνια, οι πήλινες πλάκες µε χαράγµατα, τα κοσµήµατα (Υφαντίδης, 2004), τα 

επιχρίσµατα των πήλινων κατασκευών του οικισµού καθώς και όλα τα στοιχεία τα 

οποία δεν σχετίζονται άµεσα µε τις στρατηγικές της επιβίωσης των ανθρώπων, 

αντικείµενα που η χρηστική τους αξία είναι δευτερεύουσας σηµασίας ή που δεν 

φαίνεται να είχαν χρηστική αξία (Χουρµουζιάδης, 2002).   
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1.8. Τα ερωτήµατα της παρούσας εργασίας και το προς µελέτη 

δείγµα 

 Η προϊστορική θέση του ∆ισπηλιού, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, παρουσιάζει κάποια πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά για 

τη Νεολιθική της Βόρειας Ελλάδας και όχι µόνο. Είναι η πρώτη λιµναία νεολιθική 

θέση στην Ελλάδα που έχει ανασκαφεί συστηµατικά και σε έκταση και βρίσκεται σε 

µία γεωγραφική θέση που περιβάλλεται από ψηλούς ορεινούς όγκους αλλά 

ταυτόχρονα δεν είναι από τις όµορες της περιοχές αφού συνδέεται µαζί τους µέσω 

κοιλάδων, που δηµιουργούν οι παρακείµενοι της ποταµοί και ρέµατα. Είναι, επίσης, 

µία θέση στην οποία σώζεται σε πολύ κατάσταση τα ξύλινα τέχνεργα, λόγω των 

αναερόβιων συνθηκών που επικρατούν. Ακόµα, ο νεολιθικός οικισµός του ∆ισπηλιού 

µπορεί να προσφέρει πολλές πληροφορίες  για την προσαρµογή των προϊστορικών 

ανθρώπων σε ένα λιµναίο µικροπεριβάλλον, για τις δραστηριότητες που ανέπτυξαν 

σε αυτό καθώς και για τους τρόπους µε τους οποίους αντιµετώπισαν τις φυσικές και 

κοινωνικές προκλήσεις του συγκεκριµένου µικροπεριβάλλοντος.   

 Η µελέτη της λιθοτεχνίας λαξευµένου λίθου του οικισµού, ενός από τα 

πολυπληθέστερα αρχαιολογικά υλικά σε κάθε νεολιθική θέση µετά την κεραµική, θα 

µπορούσε να συµβάλλει σηµαντικά στην προσέγγιση της σχέσης των προϊστορικών 

κατοίκων του µε το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Ερωτήµατα όπως η 

ποιότητα των πρώτων υλών στην περιοχή γύρω από τον οικισµό, ο τρόπος µε τον 

οποίο διαχειρίζονταν τις πρώτες ύλες τους, αν η επεξεργασία τους γινόταν εντός του 

οικισµού ή µόνο κάποια στάδια της λάµβαναν χώρα µέσα στα όρια του, ποιες 

τεχνικές και µεθόδους χρησιµοποιούσαν για την παραγωγή των υποβάθρων και των 

εργαλείων τους, ποιους τύπους εργαλείων κατασκεύαζαν και αν κάποιοι τύποι 

κατασκευάζονταν από συγκεκριµένες πρώτες ύλες, σε ποιες δραστηριότητες 

χρησιµοποιούνταν τα τέχνεργα της λιθοτεχνίας και αν έχουµε ενδείξεις για επαφές µε 

άλλους οικισµούς µέσα από τη λιθοτεχνία, είναι µερικά από τα ζητούµενα της 

παρούσας εργασίας. 

 Για να ερευνηθούν τα παραπάνω ερωτήµατα θα έπρεπε να επιλεγεί και το 

κατάλληλο δείγµα. Η επιλογή αυτή απασχόλησε πολύ τόσο τους ανασκαφείς της 

θέσης όσο και τη γράφουσα. Εξαιτίας του πολύ µεγάλου όγκου του υλικού που 

προέρχεται από την ανασκαφή του οικισµού (περίπου 10.000 αποκρούσµατα µέχρι το 
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2008), αποφασίσαµε αρχικά να µελετηθεί το υλικό µίας µόνο φάσης του οικισµού, 

στην οποία θα σώζονταν και στοιχεία για την οργάνωση του χώρου. Έτσι, το 

ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη φάση Α′ του ∆υτικού Τοµέα της ανασκαφής και 

ειδικότερα στην περιοχή όπου έχουν αποκαλυφθεί οι θερµικές κατασκευές και τα 

υπόλοιπα δοµικά στοιχεία. Ωστόσο, η µελέτη για τον διαχωρισµό των φάσεων του 

συγκεκριµένου τοµέα και για τη συσχέτισή τους µε αυτές του Ανατολικού δεν είχε 

ολοκληρωθεί τη χρονική στιγµή που επιλέχθηκε το δείγµα. Επίσης, το δείγµα της 

φάσης Α′, από την περιοχή µε τους φούρνους και τα οικιστικά κατάλοιπα, ήταν 

περιορισµένο σε αριθµό και δεν θα ήταν αντιπροσωπευτικό για τη λιθοτεχνία της 

θέσης. Για τους λόγους αυτούς αποφασίσαµε τελικά να µελετηθεί η λιθοτεχνία µίας 

από τις τοµές του Ανατολικού Τοµέα, στην οποία έχουν αποκαλυφθεί όλες οι µέχρι 

σήµερα ανασκαµµένες φάσεις του οικισµού. 

Επιλέχθηκαν, τελικά, τα αποκρούσµατα λαξευµένου λίθου που έφερε στο φως η 

ανασκαφή στην τοµή 4β. Η τοµή αυτή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του 

Ανατολικού Τοµέα (εικ. 1) και έχει ανασκαφεί µέχρι το βάθος των 2,15µ. περίπου. Τα 

κριτήρια για την επιλογή αυτής της τοµής αποτέλεσαν τόσο η ποσότητα όσο και η 

σύνθεση των λίθινων λαξευµένων ευρηµάτων της. Στο σκάµµα αυτό αποκαλύφθηκαν 

607 αποκρούσµατα, από τα οποία τα 84 βρέθηκαν στα ανασκαφικά στρώµατα της 

φάσης Α′, τα 253 ανήκουν στη φάση Β′ και τα 270 στη φάση Γ′. Πρόκειται για ένα 

πλήθος λίθινων λαξευµένων τεχνέργων που θεωρήθηκε κατάλληλο για τους στόχους 

της παρούσας εργασίας, µια που δεν είναι ούτε υπερβολικά µεγάλο, ενώ από την 

άλλη πλευρά αποτελεί το 17% περίπου των αποκρουσµάτων που βρέθηκαν στον 

Ανατολικό τοµέα, ποσοστό αρκετά σηµαντικό. Επίσης, µετά από µακροσκοπικές 

παρατηρήσεις, που πραγµατοποιήθηκαν στο σύνολο του υλικού από τον Ανατολικό 

τοµέα, παρατηρήθηκε ότι τα µορφολογικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά της 

λιθοτεχνίας του σκάµµατος 4β είναι παρόµοια µε αυτά των υπόλοιπων σκαµµάτων. 

Θεωρήσαµε, εποµένως, ότι το δείγµα µας δεν αποτελούσε µια αυθαίρετη επιλογή 

αλλά ήταν σε µεγάλο βαθµό αντιπροσωπευτικό της λιθοτεχνίας του Ανατολικού 

τοµέα. Να σηµειωθεί, τέλος, ότι σε όλα τα σκάµµατα του Ανατολικού Τοµέα το χώµα 

δεν κοσκινίστηκε ούτε µε ξερό κόσκινο ούτε µε νεροκόσκινο παρά µόνο 

περιστασιακά και σποραδικά και, εποµένως, οι περιορισµοί στους οποίους υπόκειται 

το δείγµα αυξάνονται από τη στιγµή που είναι πιθανόν να µην περιλαµβάνονται σε 

αυτό ορισµένα αποκρούσµατα µικρού µεγέθους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2. Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΛΙΘΟΤΕΧΝΙΩΝ ΛΑΞΕΥΜΕΝΟΥ ΛΙΘΟΥ 

2.1. Το ιστορικό της έρευνας 

Πριν ξεκινήσει η ανάλυση της λιθοτεχνίας λαξευµένου λίθου του ∆ισπηλιού 

θα αναφερθούµε στην εξέλιξη των θεωρητικών αρχών και των µεθοδολογικών 

εργαλείων της µελέτης των λιθοτεχνιών λαξευµένου λίθου, από τα τέλη του 19ου 

αιώνα µέχρι και την εποχή µας. Τα ερωτήµατα που έθεσαν οι πρώτοι ερασιτέχνες 

ερευνητές, ο τρόπος που προσέγγισαν το αρχαιολογικό υλικό και οι µέθοδοι που 

χρησιµοποιούσαν για την ανάλυση του αποτέλεσαν την αφετηρία και έδωσαν την 

ώθηση για την ανάπτυξη αυτού του κλάδου της επιστήµης τόσο σε θεωρητικό και 

µεθοδολογικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Ιδιαίτερη θα είναι η αναφορά στην 

έννοια της «εγχειρηµατικής αλυσίδας» (chaîne opératoire) (βλ. παρακάτω), η οποία 

αποτελεί και το µεθοδολογικό εργαλείο αυτής της εργασίας.  

Τα αποκρούσµατα του λαξευµένου λίθου είχαν προκαλέσει το «θαυµασµό» 

και την «απορία» σε περιηγητές και ερασιτέχνες µελετητές του παρελθόντος, ήδη, 

από τον 15ο αιώνα (Brezillon, 1971). Ο διαχωρισµός, ωστόσο, της µελέτης της 

λιθοτεχνίας από τη σφαίρα του µυθικού και του υπερφυσικού και η αναγνώρισή της 

ως αποτέλεσµα της ανθρώπινης επέµβασης στη φύση πραγµατοποιήθηκε σχεδόν 

τέσσερεις αιώνες αργότερα (Bordaz, 1970). Η στροφή αυτή επιτεύχθηκε, αρχικά, 

µέσα από εθνοαρχαιολογικές παρατηρήσεις για την οµοιότητα συγκεκριµένων 

σύγχρονων λίθινων εργαλείων µε τα αποκρούσµατα, που ανακάλυπταν οι 

αρχαιοδίφες (Hayden & Kamminga, 1979). Οι πρώτες επιστηµονικές µελέτες και 

απόπειρες για τη συστηµατική κατάταξη των αποκρουσµάτων λαξευµένου λίθου 

εµφανίστηκαν αµέσως µετά, προκαλώντας, όµως, τις πρώτες κριτικές για τα 

µεθοδολογικά εργαλεία, που χρησιµοποιούσε η έρευνα εκείνη την περίοδο (Brezillon, 

1971).  

Οι θεωρητικές και µεθοδολογικές αρχές της µελέτης των λιθοτεχνιών 

λαξευµένου λίθου ακολούθησαν  το πλαίσιο της αρχαιολογικής θεωρητικής σκέψης 

κάθε εποχής. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές των λιθοτεχνιών λαξευµένου λίθου, από τα 

τέλη του 19ου αι. έως και τα µέσα του 20ου αι., υιοθέτησαν το θεωρητικό µοντέλο της 

ιστορικής-πολιτισµικής προσέγγισης. Μεθοδολογικό εργαλείο τους ήταν η 

τυπολογική κατάταξη των αποκρουσµάτων στη βάση µορφολογικών κριτηρίων και 
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υποθετικών λειτουργιών, που τους αποδίδονταν (Hayden & Kamminga, 1979· Odell, 

1996). Οι διαφοροποιήσεις, που παρατηρούνται από περιοχή σε περιοχή στην 

τυπολογία, αποδίδονταν σε πολιτισµικές διαφορές. Σχηµατίστηκαν, έτσι, µοντέλα για 

την ύπαρξη διαφορετικών πολιτισµικών παραδόσεων, για την εξέλιξη στο χρόνο των 

λιθοτεχνιών τους και για τις µεταξύ αυτών των πολιτισµών αλληλεπιδράσεις και 

επαφές. Οι εργασίες του F. Bordes (1950, 1967) αποτελούν σταθµό σε αυτόν τον 

τοµέα. Μελέτησε και κατέταξε συστηµατικά ένα µεγάλο όγκο λίθινων λαξευµένων 

τεχνέργων της Παλαιολιθικής Εποχής χρησιµοποιώντας, πέρα από τα κριτήρια που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, και την εµπειρία του από την πειραµατική λάξευση. 

Ωστόσο, ακολουθώντας την παραδοσιακή, ή αλλιώς ιστορική-πολιτισµική 

προσέγγιση, ερµήνευσε τις µορφολογικές διαφοροποιήσεις των λιθοτεχνιών ως 

πολιτισµικές διαφοροποιήσεις (Bordes & de Sonneville-Bordes, 1970). 

Παράλληλα, οι ερευνητές αυτής της περιόδου (τέλη 19ου αι. – αρχές 20ου αι.) 

έστρεψαν το ενδιαφέρον τους και σε άλλους τοµείς της µελέτης των λιθοτεχνιών 

χωρίς, ωστόσο, να καταφέρουν να τους τοποθετήσουν στο επίκεντρο της 

αρχαιολογικής σκέψης και πρακτικής. Έτσι, αυτήν την εποχή, κάνουν την εµφάνιση 

τους οι πρώτες πειραµατικές προσεγγίσεις για την κατανόηση των τεχνικών και 

µεθόδων, που χρησιµοποιούσαν οι άνθρωποι στην προϊστορία για την κατασκευή των 

εργαλείων τους (Johnson, 1978), ταυτόχρονα µε τις πρώτες απόπειρες να αναλυθούν 

τα ίχνη χρήσης, που αφήνουν στο εργαλείο οι διαφορετικές δραστηριότητες, στις 

οποίες συµµετέχει. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι αυτή την ίδια περίοδο 

συνδέθηκε η στίλβη, που παρατηρείται στα ακµές κάποιων αποκρουσµάτων, µε το 

θερισµό των δηµητριακών και διατυπώθηκε η πρόταση ότι τα αποκρούσµατα αυτά 

αποτελούν δρεπάνια ή στοιχεία δρεπανιών. Τη σύνδεση της στίλβης µε την 

κατεργασία των δηµητριακών παρατήρησε πρώτος ο F.C.J. Spurrell (1892). Η έρευνα 

του πυροδότησε µια εκτεταµένη συζήτηση, που συνεχίστηκε για αρκετές γενιές, τόσο 

για τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν για να καταλήξουν σε αυτή οι ερευνητές όσο 

και για το κατά πόσο η στίλβη συνδέεται αποκλειστικά και µόνο µε την επαφή του 

ενεργού άκρου του εργαλείου µε τα δηµητριακά (Hayden & Kamminga, 1979· Odell, 

1996).Παρόλο που οι παραπάνω έρευνες ήταν πρωτοποριακές για την εποχή τους και 

κάποια από τα ζητούµενα τους απασχολούν ακόµα και σήµερα την αρχαιολογική 

σκέψη, εξακολούθησαν να κινούνται στα θεωρητικά πλαίσια της ιστορικής-

πολιτισµικής προσέγγισης.  
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Τα µοντέλα της πολιτισµικής διαφοροποίησης, ωστόσο, άρχισαν να 

αµφισβητούνται έντονα τη δεκαετία του ’60, όταν εµφανίστηκε στο προσκήνιο της 

Αγγλοσαξονικής αρχαιολογικής σκέψης η «Νέα» ή «∆ιαδικαστική» αρχαιολογία. Οι 

νέες ερµηνευτικές προσεγγίσεις και το θεωρητικό υπόβαθρο της «∆ιαδικαστικής» 

αρχαιολογίας αναλύθηκαν διεξοδικά σε ένα άρθρο των L. Binford και S. Binford 

(1966) για τις µουστέριες λιθοτεχνίες. Σε αυτό υποστηρίζουν ότι στο επίκεντρο της 

αρχαιολογικής µελέτης θα πρέπει να τεθούν οι προϊστορικοί άνθρωποι, η δράση και η 

κοινωνική οργάνωσή τους. Η άποψη τους αυτή αντιπαρατίθεται µε τις απόψεις των F. 

Bordes και D. de Sonneville-Bordes, οι οποίοι αναγνωρίζουν διαφορετικές 

πολιτισµικές παραδόσεις και οµάδες στις λιθοτεχνίες της µουστέριας περιόδου 

(Bordes & de Sonneville-Bordes, 1970). Οι L. Binford και S. Binford (1966), 

αντίθετα, υποστήριξαν ότι οι διαφορετικές λιθοτεχνίες αντανακλούν τις διαφορετικές 

ανθρώπινες δραστηριότητες και τη διαφορετική κοινωνική οργάνωση και 

παρουσίασαν τη µεθοδολογία τους για το διαχωρισµό των λιθοτεχνιών (Binford & 

Binford, 1966), τις προτάσεις τους για τις λειτουργίες αυτών των λιθοτεχνιών καθώς 

και για τις ανθρώπινες δραστηριότητες που αντικατοπτρίζονται σε αυτές (Binford & 

Binford, 1966).  

Σε αυτό το άρθρο εκφράζονται καθαρά οι απόψεις της «Νέας» ή 

«∆ιαδικαστικής» αρχαιολογίας, που αναζητούσε τις διαδικασίες µέσα από τις οποίες 

διαµορφώνονται οι προϊστορικές κοινωνίες και τους νόµους που διέπουν τη 

διατήρηση ή την εναλλαγή των κοινωνικών σχηµατισµών της προϊστορίας. Επίσης, 

δίνεται το έναυσµα για την ανάπτυξη της λειτουργικής ερµηνείας µε την απόδοση της 

πολυµορφίας των λίθινων λαξευµένων τεχνέργων στην ποικιλία των λειτουργιών για 

τις οποίες αυτά προορίζονταν. Μια ακόµα σηµαντική συµβολή της «∆ιαδικαστικής» 

αρχαιολογίας αποτελεί και η αναζήτηση των αντικειµενικών όρων και κριτηρίων 

ανάλυσης και κατάταξης του υλικού. Με αυτόν τον τρόπο, επιδίωκε να περιορίσει τις  

επιπτώσεις των προσωπικών αντιλήψεων του κάθε ερευνητή στην εργασία του, ώστε 

να µπορεί η αρχαιολογία να αξιώσει µια θέση ανάµεσα στις υπόλοιπες επιστήµες 

(Klejn, 1977).  

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν αυτήν του ’60 εξακολουθούν να είναι φανερές 

οι επιδράσεις της «∆ιαδικαστικής» σχολής στην Αγγλοσαξονική αρχαιολογική 

σκέψη. Αυτές οι επιδράσεις διακρίνονται κυρίως στις οικονοµικές θεωρίες που 

αναπτύσσονται µε επίκεντρο τις σχέσεις των ανθρώπων µε το φυσικό περιβάλλον και 
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τους συνανθρώπους τους. ∆ίνεται έµφαση στους περιβαλλοντικούς παράγοντες και 

στον τρόπο που επηρεάζουν την κοινωνική οργάνωση και τις τεχνικές επιλογές των 

ανθρώπων. Τα εργαλεία δεν µελετώνται µόνο ως δηλωτικά των δραστηριοτήτων τις 

οποίες εκτελούσαν µε αυτά οι προϊστορικοί άνθρωποι. Αντίθετα, οι ερευνητές 

στρέφουν το ενδιαφέρον στον χρόνο και την ενέργεια που καταναλώνεται από τον 

άνθρωπο για την κατασκευή των λίθινων εργαλείων (Torrence, 1989), στον τρόπο 

ανταλλαγής και κυκλοφορίας των πρώτων υλών (Renfrew, 1989· Torrence, 1982, 

1986) και στις µεθόδους που µεταχειρίζονταν για να διαχειριστούν την αφθονία ή την 

ανεπάρκεια των φυσικών πόρων (Andrefsky, 1994). 

Η αναζήτηση, ωστόσο, αντικειµενικών κριτηρίων κατάταξης του αρχαιολογικού 

υλικού και η αποφυγή του «υποκειµενισµού» στον επιστηµονικό λόγο απασχόλησε 

και τους ερευνητές της Γαλλικής σχολής. Την αδυναµία της τυπολογικής 

προσέγγισης να προσφέρει τα µεθοδολογικά εργαλεία για µια αντικειµενική εργασία 

επιχείρησε να αντιµετωπίσει ο J. Tixier (1963) µε την εισαγωγή τόσο µορφολογικών 

όσο και τεχνολογικών κριτηρίων στη µελέτη των λιθοτεχνιών.  Με αυτόν τον τρόπο, 

η κατάταξη των λίθινων λαξευµένων τεχνέργων δεν ήταν απόρροια αποκλειστικά της 

µορφολογικής ποικιλίας ή οµοιοµορφίας τους, αλλά συµπεριλάµβανε και τα 

τεχνολογικά χαρακτηριστικά της κατασκευής τους. 

Παρόµοιους προβληµατισµούς, σχετικά µε το πόσο αντικειµενική είναι 

λειτουργία που αποδίδεται στα λαξευµένα εργαλεία, κλήθηκε να αντιµετωπίσει και η 

Σοβιετική αρχαιολογία στα τέλη της δεκαετίας του ’50. Ένα από τα ποιο σηµαντικά 

ερωτήµατα στην εργασία του Semenov (1964) ήταν το κατά πόσο η µορφή των 

εργαλείων ανταποκρίνεται στην πραγµατική λειτουργία τους. Ο ίδιος στράφηκε στη 

µελέτη των ιχνών χρήσης των εργαλείων για να ανακαλύψει τις δραστηριότητες στις 

οποίες χρησιµοποιούνταν. Στη µελέτη του κατέδειξε ότι οι λειτουργίες που 

αποδίδονταν σε ένα τέχνεργο από την τυπολογική προσέγγιση, δεν ανταποκρίνονται 

αναγκαστικά στις λειτουργίες, για τις οποίες το χρησιµοποιούσαν οι προϊστορικοί 

άνθρωποι.  

Παράλληλα, αυτήν την περίοδο, οι εργασίες των F. Bordes (1947, 1955, 1969, 

1970) και D. Crabtree (1966, 1967α, 1967β, 1968, 1969, 1970, 1972, 1975) έθεσαν 

στον επίκεντρο της έρευνας και την πειραµατική ανασύσταση των τεχνικών 

κατασκευής των λαξευµένων τεχνέργων. Τα εργαλεία και τα υπόβαθρα δεν 

αντιµετωπίζονταν πλέον στατικά, αλλά σαν το αποτέλεσµα διαδικασιών οι οποίες 
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µπορεί να διακόπτονταν πριν την ολοκλήρωση τους, στις οποίες µπορεί να 

παρεµβάλλονταν ατυχήµατα, αλλαγές και απόρριψη. Επίσης, δόθηκε ώθησε στη 

µελέτη των µηχανισµών θραύσης και των µηχανικών ιδιοτήτων του λίθου. Πέρα από 

την πειραµατική ανασύσταση ανάπτυξη γνώρισε και η ανασύνθεση του ίδιου του 

αρχαιολογικού υλικού (refitting) (Andrefsky, 1998).  

Η γόνιµη συζήτηση, που προήλθε από τις παραπάνω έρευνες, εµπλουτίστηκε 

και προωθήθηκε και προς άλλες µεθοδολογικές και θεωρητικές κατευθύνσεις µέσα 

από την κριτική. Όσον αφορά στη χρήση της πειραµατικής ανασύστασης του τρόπου 

κατασκευής των εργαλείων, επισηµάνθηκε το γεγονός ότι οι προθέσεις των 

προϊστορικών λιθοξόων και τα ζητούµενα τους διαφέρουν από αυτά των σύγχρονων 

ερευνητών, που κατασκευάζουν ένα εργαλείο. Επίσης, υπογραµµίστηκε η σηµασία 

των διαφορετικών συνθηκών, κοινωνικών και προσωπικών, κάτω από τις οποίες 

δρούσαν οι προϊστορικοί άνθρωποι και οι οποίες θα έπρεπε να λαµβάνονται υπ’ όψη 

στα συµπεράσµατα που εξάγονται από ένα πείραµα (Andrefsky, 1998). Τέλος, 

θεωρήθηκε ότι οι µεταβολές της µορφολογίας ενός εργαλείου κατά τη διάρκεια της 

χρήσης του και µέχρι την απόρριψη του αποτελούν σηµαντικές παραµέτρους για την 

κατανόηση των λιθοτεχνιών και τη µελέτη τους. Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά, µε 

αυτή την έννοια, δεν είναι δεδοµένα και αµετάβλητα αλλά αποτέλεσµα ανανεώσεων 

του ενεργού άκρου του εργαλείου, µεταποιήσεων και επισκευών και ως τέτοια είναι 

απαραίτητο να µελετώνται (Andrefsky, 2008· Frison, 1968). 

Επιπλέον, κατά τη δεκαετία του ’60, είναι εµφανής η επίδραση του ρεύµατος 

του δοµισµού στην ανθρωπολογία και κατ’ επέκταση και στην προϊστορική 

αρχαιολογία. Οι πολυετείς έρευνες του A. Leroi-Gourhan (1964) για τους παράγοντες 

που οδήγησαν στην εξέλιξη του ανθρώπου προσέφεραν το µεθοδολογικό εργαλείο 

για την µελέτη των λιθοτεχνιών λαξευµένου λίθου. Η  περιγραφή των τεχνικών 

σταδίων της κατασκευής ενός εργαλείου αναγνωρίζεται από τον ίδιο ως ένα 

σηµαντικό µεθοδολογικό εργαλείο για την κατανόηση της κοινωνικής συµπεριφοράς 

των προϊστορικών ανθρώπων και την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Ωστόσο, ο 

Leroi-Gourhan δεν χρησιµοποίησε αυτή τη µεθοδολογία στις µελέτες του για την 

τεχνολογία.  

Η εισαγωγή του «Μετά-διαδικαστικού» τρόπου θεώρησης στην αρχαιολογική 

σκέψη, τη δεκαετία του ’80, έδωσε νέα ώθηση στη µελέτη για τη συµβολή των 

λιθοτεχνιών λαξευµένου λίθου στην κατανόηση της δράσης, της συµπεριφοράς, της 
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ιδεολογίας και της κοινωνικής οργάνωσης των προϊστορικών ανθρώπων. Με αφορµή 

την κριτική που άσκησε στη «∆ιαδικαστική» αρχαιολογία για τη έλλειψη 

ερµηνευτικών προτάσεων, η «Μετά-διαδικαστική» υποστήριξε ότι υπάρχει 

διαλεκτική σχέση ανάµεσα στα αντικείµενα, τους ανθρώπους και το περιβάλλον και 

ότι το αρχαιολογικό υλικό είναι φορτισµένο µε νοήµατα και ιδέες, που είναι 

απαραίτητο να αποσαφηνιστούν χρησιµοποιώντας την κατάλληλη για κάθε 

περίπτωση µεθοδολογία. Έδωσε, µε αυτόν τον τρόπο έµφαση στο αρχαιολογική 

συνάφεια (context) και την κατανόησή της, ώστε να «αναγνωστεί» το κείµενο που 

συντάσσεται από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα. ∆εν παρέλειψε, όµως, να τονίσει ότι οι 

αναγνώσεις του αρχαιολογικού υλικού µπορεί να είναι πολλαπλές και διαφορετικές 

µεταξύ τους και εξαρτώνται τόσο από την µεθοδολογία της έρευνας όσο και από τις 

προσωπικές αντιλήψεις των ερευνητών (Hodder, 2002). 

Η επίδραση της «Μετά-διαδικαστικού» τρόπου σκέψης είναι εµφανής και στη 

µελέτη των λιθοτεχνιών λαξευµένου λίθου. Η «Μετά-διαδικαστική» αρχαιολογία 

είναι αυτή που τόνισε τη σηµασία που έχουν οι τεχνολογικές διαδικασίες στην έρευνα 

για την προσέγγιση των στόχων και των προθέσεων των προϊστορικών λιθοξόων. 

Επιπλέον, αναζήτησε το συµβολικό νόηµα των αρχαιολογικών καταλοίπων τόσο στην 

τεχνολογική ανάλυση όσο και στην αρχαιολογική συνάφεια. Η άποψη ότι η µελέτη 

και κατανόηση της τεχνογνωσίας µπορεί να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο ανάµεσα 

στις έννοιες της κοινωνίας και της φύσης, του υλικού και του πολιτισµικού, προήλθε 

επίσης από τους κόλπους της «Μετά-διαδικαστικής» σχολής (Hodder, 1990). Με 

αυτόν τον τρόπο, έθεσε στο προσκήνιο της έρευνας τις ερµηνευτικές προσεγγίσεις 

της κοινωνικής, αλλά ακόµα και της ατοµικής, συµπεριφοράς των προϊστορικών 

ανθρώπων, της ταυτότητας και του φύλου των προϊστορικών λιθοξόων (Dobres, 

1995, 2000).  

Αν και τα ερωτήµατα που επιχείρησε να διερευνήσει η «Μετά-διαδικαστική» 

σχολή δεν ταυτίζονται µε αυτά της Γαλλικής αρχαιολογικής σκέψης, η παραδοχή της 

πρώτης ότι η «εγχειρηµατική αλυσίδα» αποτελεί το µεθοδολογικό εργαλείο που 

µπορεί να αποκαλύψει τις κοινωνικές δοµές και τα νοήµατα «πίσω» από τα υλικά 

κατάλοιπα (Hodder, 1990), αποτελεί το «σηµείο επαφής» των δύο παραπάνω 

θεωρητικών κατευθύνσεων της αρχαιολογίας. Τα όρια που θέτουν οι δύο αυτές 

σχολές για το είδος και το εύρος των πληροφοριών που παρέχουν τα υλικά κατάλοιπα 

είναι διαφορετικά (Hodder, 1990· Lemonnier, 1990), ωστόσο, η άποψη ότι η 
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τεχνολογική συµπεριφορά των ανθρώπων αποτελεί µία έκφραση της κοινωνικής τους 

συµπεριφοράς αποτελεί κοινή παραδοχή και για τις δύο σχολές (Hodder, 1990· Karlin 

κ.α., 1991· Lemonnier, 2004). Οι µελέτες των Γάλλων ερευνητών για τις προθέσεις 

των προϊστορικών λιθοξόων (Pelegrin, 2005), για τις στρατηγικές που 

χρησιµοποιούσαν για να διαχειριστούν τις πρώτες ύλες, την παραγωγή και την 

κατανάλωση των αποκρουσµάτων που κατασκεύαζαν (Perlès, 1992), καθώς και για 

τα κριτήρια µε βάση τα οποία θα µπορούσαν να αναγνωριστούν οι ξεχωριστοί 

λιθοξόοι που δρούσαν στο πλαίσιο ενός οικισµού (Ploux, 1983), δεν ξεκινάν από τις 

ίδιες θεωρητικές αρχές ούτε οδηγούν αναγκαστικά στα ίδια συµπεράσµατα. Όλα τα 

παραπάνω, ωστόσο, είναι ενδεικτικά για το εύρος της χρήσης της «εγχειρηµατικής 

αλυσίδας» ως µεθοδολογικό εργαλείο στη µελέτη των λιθοτεχνιών λαξευµένου λίθου. 

Με αφετηρία αυτή τη µεθοδολογία, της ανασύστασης των σταδίων της πρόσκτησης 

της πρώτης ύλης, της κατασκευής, χρήσης και απόρριψης των εργαλείων, 

αναζητούνται από τους ερευνητές εκφάνσεις της ανθρώπινης συµπεριφοράς, που σε 

προηγούµενες περιόδους θεωρούνταν αδύνατο να ανιχνευθούν. Η επιλογή της, 

εποµένως, ως µεθοδολογικό εργαλείο στην παρούσα εργασία αποτελεί το απαραίτητο 

πρώτο βήµα στη µελέτη της λιθοτεχνίας του ∆ισπηλιού και για αυτό πριν 

προχωρήσουµε στη ανάλυση του αρχαιολογικού υλικού από το ∆ισπηλιό, θα 

ακολουθήσει µια εκτενής αναφορά στην έννοια της «εγχειρηµατικής αλυσίδας» και 

το ιστορικό της εξέλιξης αυτής της έννοιας. 

2.2. Η «εγχειρηµατική αλυσίδα» 

Ο όρος «εγχειρηµατική αλυσίδα» αναφέρεται σε «µια σειρά ενεργειών 

(χειρισµών) που µεταµορφώνουν µια πρώτη ύλη σε ένα προϊόν, είτε αυτό είναι 

αντικείµενο για κατανάλωση είτε εργαλείο» (Cresswell, 1976: 13· Lemmonier, 1980: 

8). Ο παραπάνω ορισµός αφορά στο µετασχηµατισµό των πρώτων υλών από µια 

κατάσταση σε µία άλλη και πιο συγκεκριµένα στη µετατροπή τους σε ένα 

κατασκευασµένο προϊόν. Παρόλο, λοιπόν, που µπορεί να είναι κατάλληλος για την 

µελέτη κάποιων δραστηριοτήτων των προϊστορικών ανθρώπων αποκλείει αυτές που 

δεν στοχεύουν στη δηµιουργία ενός τελικού προϊόντος (Desrosiers, 1991). Ένας 

ορισµός, που µειώνει αυτούς τους περιορισµούς και περιγράφει πιο αναλυτικά την 

έννοια της «εγχειρηµατικής αλυσίδας», είναι αυτός που παραθέτει η C. Perlès: «µια 

εγχειρηµατική αλυσίδα είναι µια αλυσίδα νοητικών εγχειρηµάτων και τεχνικών 
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χειρισµών που στοχεύουν να ικανοποιήσουν µια ανάγκη (άµεση ή µη) σύµφωνα µε ένα 

πρόγραµµα που προϋπάρχει» (Perlès, 1985: 41).  

 Τη σηµασία της µελέτης των διαφορετικών σταδίων κατασκευής ενός 

αντικειµένου επεσήµανε πρώτος, στα τέλη της δεκαετίας του ’40, ο M. Mauss 

(Desrosiers, 1991). Υποστήριξε, µάλιστα, ότι µια τέτοια µελέτη θα αποκάλυπτε 

σηµαντικές πτυχές της κοινωνικής οργάνωσης και συµπεριφοράς των προϊστορικών 

κοινοτήτων. Το συµπέρασµά του αυτό το στήριζε στην αντίληψη ότι η κατασκευή 

ενός προϊόντος είναι ένα κοινωνικό περιστατικό. Θεωρούσε ότι η διαδικασία 

µάθησης και οι τεχνικοί χειρισµοί είναι επίκτητες κοινωνικές συµπεριφορές και 

συνεπώς αποτελούν ενδείξεις της κοινωνικής συµπεριφοράς (Dobres, 2000). Ωστόσο, 

ο M. Mauss δεν προχώρησε σε µελέτη αρχαιολογικού υλικού (Desrosiers, 1991).  

Αυτός που, στις αρχές της δεκαετίας του ’50, εισήγαγε τον όρο «αλυσίδα 

κατασκευής» ή αλλιώς «εγχειρηµατική» και αναζήτησε τα µέρη που την αποτελούν 

προσπαθώντας να προσεγγίσει τις βασικές ενέργειες του κάθε επεισοδίου της ήταν ο 

M. Maget (ο.π.). Αυτός, όµως, που εφάρµοσε τις θεωρητικές αρχές της 

εγχειρηµατικής αλυσίδας στις µελέτες του για τη βιολογική, γνωσιακή και κοινωνική 

εξέλιξη των ανθρώπων στο έργο του «Το έργο και η οµιλία του ανθρώπου» ήταν ο A. 

Leroi-Gourhan. Ακόµα και ο Leroi-Gourhan, όµως, δεν χρησιµοποίησε την έννοια 

της εγχειρηµατικής αλυσίδας ως µεθοδολογικό εργαλείο στο βασικό του έργο για την 

τεχνολογία («Évolution et Techniques»), χωρίς ωστόσο να πάψει να αποτελεί τον 

εισηγητή της έννοιας αυτής στους τοµείς της προϊστορικής αρχαιολογίας και της 

εθνολογίας  (ο.π.).  

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν αυτήν του ’50, η «εγχειρηµατική αλυσίδα» 

αποτέλεσε το κύριο µεθοδολογικό εργαλείο για τη µελέτη των λιθοτεχνιών. Οι 

ερευνητές διεύρυναν το πεδίο της, αλλά ανέπτυξαν και την ίδια την έννοια του όρου 

προσθέτοντας νέες παραµέτρους και παράγοντες, που συµµετέχουν και επηρεάζουν 

το κάθε στάδιο της κατασκευής ενός τεχνέργου. Υποστηρίχθηκε ότι η τεχνολογία δεν 

αποτελεί µια σχέση ανάµεσα στους ανθρώπους και τη φύση, που αλλάζει µορφή 

όποτε το επιβάλλουν οι εξωτερικοί παράγοντες, ούτε µια αντανάκλαση της 

παραγωγικότητας µιας κοινότητας και πολύ περισσότερο των αλλαγών στις 

δραστηριότητες των ανθρώπων (Edmonds, 1990). Αντίθετα, πέρα από τα οφέλη που 

προσφέρει στη µελέτη της κοινωνικής δράσης, αποτελεί η ίδια µια κοινωνική 

συµπεριφορά και δραστηριότητα, που µπορεί να δηµιουργήσει ή να µεταβάλλει τις 
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αντιλήψεις και τις πρακτικές µιας κοινωνίας σε ένα δεδοµένο χώρο και χρόνο (ο.π.). 

Επειδή, όµως, οι αρχαιολόγοι δεν έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν µια 

ζωντανή κοινωνία αλλά αντίθετα ένα δείγµα µόνο από τα υλικά κατάλοιπά της και 

µάλιστα µόνο αυτά που µπορούν να διατηρηθούν, είναι επόµενο ότι θα πρέπει οι ίδιοι 

να ανασυνθέσουν τις τεχνολογικές και κοινωνικές συµπεριφορές και σχέσεις µε το 

κατάλληλο µεθοδολογικό εργαλείο, που στην περίπτωση των λιθοτεχνιών είναι η 

«εγχειρηµατική αλυσίδα» (Karlin κ.α., 1991). 

Με τη µελέτη, εποµένως, των σταδίων της «εγχειρηµατικής αλυσίδας» 

επιχειρείται η ανασύσταση µιας ακολουθίας επιλογών, χειρισµών και αποφάσεων 

µέσα σε ένα συγκεκριµένο χωρικό και χρονικό πλαίσιο (Edmonds, 1990). Αυτή η 

διαδικασία, αν και απαιτεί αφαιρετική ικανότητα, δεν ακολουθεί ένα γραµµικό 

πρότυπο (ο.π.) ούτε είναι αναγκαστικά συνεχής (Perlès, 1985). Στη διάρκειά της 

µπορούν να παρεµβληθούν διακοπές και µεταβολές στις επιλογές, που επιβάλλονται 

είτε από τους περιορισµούς της πρώτης ύλης, είτε από την τεχνολογική παράδοση 

µιας κοινωνίας, είτε ακόµα και από καινοτοµίες, που µπορεί να εισαχθούν ή να 

εφευρεθούν (ο.π.). Η «εγχειρηµατική αλυσίδα», ωστόσο, προσφέρει τη δυνατότητα 

να αναγνωριστούν οι τεχνικές και οι µέθοδοι1 µιας τεχνολογικής διαδικασίας. 

Επιπλέον η «εγχειρηµατική αλυσίδα» παρέχει τη δυνατότητα να αναγνωριστούν οι 

στρατηγικές στη λιθοτεχνία µιας κοινότητας, το σύνολο δηλαδή των τρόπων µε τους 

οποίους διαχειριζόταν τις πρώτες ύλες, την παραγωγή και τη χρήση των υποβάθρων 

της καθώς και το σύνολο των επιλογών της ώστε να καλύψει µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο τις ανάγκες της (ο.π.). 

Ο τρόπος για να επιτευχθεί η ανασύσταση µιας «εγχειρηµατικής αλυσίδας», και 

κατ’ επέκταση των τεχνικών, των µεθόδων και των στρατηγικών, που 

χρησιµοποιούσε µια κοινότητα για τη λάξευση των πρώτων υλών της, ξεκινάει µε την 

προσεκτική παρατήρηση και την αναγνώριση των χαρακτηριστικών των πρώτων 

υλών, των τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών που αντιπροσωπεύονται σε µία 

αρχαιολογική θέση, των τεχνικών και των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν για την 

παραγωγή των αποκρουσµάτων στη θέση αυτή, τους τύπους των υποβάθρων που 

αποσπαστήκαν, τα εργαλεία που κατασκευάστηκαν καθώς και τις µετατροπές, που 

τυχόν έγιναν, στον τύπο των τελευταίων και άρα και στη χρήση τους (Inizan κ.α., 

1999· Pelegrin, 1990). Η παραπάνω διαδικασία επιτρέπει την παρακολούθηση των 

                                                 
1 Για τους όρους τεχνική και µέθοδος βλ. στο τέλος αυτού του κεφαλαίου. 
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σταδίων µιας ή περισσότερων «εγχειρηµατικών αλυσίδων», την εξέταση των 

περιπτώσεων µεταβολών στη διαχείριση των πρώτων υλών και της παραγωγής των 

υποβάθρων και κάποιες φορές και τις προθέσεις των προϊστορικών λιθοξόων, 

επιτρέποντας την οικοδόµηση και έπειτα τον έλεγχο µιας υπόθεσης για την 

τεχνολογική δραστηριότητα και συµπεριφορά των κατοίκων ενός προϊστορικού 

οικισµού· µιας υπόθεσης σταθερής που λαµβάνει υπόψη της τους φυσικούς και 

κοινωνικούς περιορισµούς της τεχνολογικής διαδικασίας και της οποίας η ασφάλεια 

των συµπερασµάτων µπορεί να υπαχθεί σε έλεγχο (Inizan κ.α., 1999· Pelegrin, 1990). 

Πιο συγκεκριµένα, οι φυσικοί παράγοντες, που είναι απαραίτητο να µελετώνται, 

ώστε να µην καταλήγει µια έρευνα σε στρεβλά συµπεράσµατα, είναι η απολεπιστική 

ποιότητα των πρώτων υλών, που µπορεί να µην επιδέχεται την εφαρµογή κάποιων 

τεχνικών ή την παραγωγή συγκεκριµένων υποβάθρων. Επίσης, το µέγεθος της 

πρώτης ύλης ενδέχεται να µην επιτρέπει την παραγωγή αποκρουσµάτων µε µεγάλες 

διαστάσεις. Εποµένως, πριν καταλήξει ο µελετητής στο συµπέρασµα ότι τα µικρών 

διαστάσεων υπόβαθρα είναι αποτέλεσµα επιλογής των προϊστορικών λιθοξόων, θα 

πρέπει να εξετάσει και την παραπάνω πιθανότητα (Inizan κ.α., 1999). Οι κοινωνικοί 

παράγοντες, που µπορούν να επιβάλλουν περιορισµούς στη διαδικασία της 

παραγωγής λαξευµένων τεχνέργων, είναι η τεχνολογική παράδοση ενός οικισµού, οι 

αντιλήψεις και οι ανάγκες των κατοίκων του. Τέλος, το ίδιο το άτοµο, οι νοητικές και 

κινητικές δυνατότητες που διαθέτει, επηρεάζουν τη διαδικασία και το αποτέλεσµα 

της λάξευσης. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες αλληλεπιδρούσαν µεταξύ τους στην 

τεχνολογική δραστηριότητα µιας κοινότητας και είναι σηµαντικό να διερευνώνται 

από τους µελετητές κάτω από αυτό το πρίσµα (Pelegrin, 1990). 

Η µεθοδολογική αξία της «εγχειρηµατικής αλυσίδας» βρίσκεται ακριβώς στο 

γεγονός ότι παρέχει τη δυνατότητα στο µελετητή να αποκτήσει µια ολοκληρωµένη 

εικόνα για το κοινωνικό γεγονός της παραγωγής εργαλείων. Οι γνωστικές και 

κινητικές ικανότητες που απαιτούνται για την κατασκευή των λαξευµένων 

τεχνέργων, οι κοινωνικές οµάδες που συµµετείχαν στις διαδικασίες της παραγωγής, 

οι κοινωνικές και ατοµικές προεκτάσεις της διαδικασίας λάξευσης, ο τρόπος µε τον 

οποίο αλληλεπιδρούσαν οι άνθρωποι µέσα από τις διάφορες δραστηριότητές τους, η 

διαχείριση των φυσικών πόρων της περιοχής µιας προϊστορικής κοινότητας και οι 

επαφές αυτής της κοινότητας µε άλλες αποµακρυσµένες ή µε οµάδες 

«εξειδικευµένων» λιθοξόων, από τις οποίες µπορεί να προµηθευόταν τις πρώτες ύλες 
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της, καθώς και οι µεταξύ τους σχέσεις και επιδράσεις από αποκαλύπτονται στους 

ερευνητές µέσω της «εγχειρηµατικής αλυσίδας» (Dobres, 2000). Για όλους τους 

παραπάνω λόγους, που εκτέθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο, η ανάλυση της λιθοτεχνίας 

του ∆ισπηλιού πραγµατοποιήθηκε µε τη συνδροµή αυτού του µεθοδολογικού 

εργαλείου. 

2.3. Η µεθοδολογία της εργασίας 

Η οργάνωση της δοµής της εργασίας ακολουθεί τα στάδια της εγχειρηµατικής 

αλυσίδας. Πιο συγκεκριµένα, η µελέτη της λιθοτεχνίας του ∆ισπηλιού ξεκινάει µε το 

διαχωρισµό της κάθε κατηγορίας πυριτόλιθου, µε βάση τα µακροσκοπικά 

παρατηρούµενα χαρακτηριστικά της (πιν. 1). Η ονοµασία της κάθε κατηγορίας 

πυριτόλιθου ακολουθεί την κυρίαρχη χρωµατική απόχρωση των αποκρουσµάτων, 

ενώ για τον καθορισµό της καθεµιάς από αυτές τις χρωµατικές αποχρώσεις 

χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα Munsell. Η µελέτη συνεχίζεται µε την ανάλυση των 

αποκρουσµάτων που σώζουν φλοιό στην επιφάνεια τους, το είδος αυτού του φλοιού 

καθώς και το ποσοστό της επιφάνειας που καλύπτει σε κάθε τέχνεργο. Έπειτα, τα 

λαξευµένα τέχνεργα χωρίζονται ανάλογα µε τον τεχνολογικό τύπο και κατηγορία 

(πιν. 2) στην οποία ανήκουν µε στόχο να εξεταστεί αν αντιπροσωπεύονται όλα τα 

στάδια της τεχνολογικής διαδικασίας στον οικισµό και αν κάποιες πρώτες ύλες 

επεξεργάζονταν εντός του οικισµού ή εισάγονταν σε αυτόν µε τη µορφή ήδη 

διαµορφωµένων πυρήνων ή/και υποβάθρων. Στον πίνακα µε τους τεχνολογικούς 

τύπους και κατηγορίες µε τον όρο λεπιδόµορφα αποκρούσµατα της έκτης κατηγορίας 

αναφέρονται τόσο οι λεπίδες και οι µικρολεπίδες όσο και οι λεπιδόµορφες φολίδες. 

Από την άλλη πλευρά µε τον όρο φολίδες µε απροσδιόριστη θέση στην τεχνολογική 

αλυσίδα αναφέρονται οι φολίδες που αποσπώνται για να χρησιµοποιηθούν ως 

υπόβαθρα, αλλά και οι φολίδες που δεν µπορεί να προσδιοριστεί από ποιο στάδιο της 

επεξεργασίας προέρχονται. Ακολουθεί η ανάλυση της παραγωγής υποβάθρων και 

εργαλείων από κάθε κατηγορία πυριτόλιθου σε κάθε φάση του ∆ισπηλιού. Αυτό που 

επιχειρείται µε αυτήν την ανάλυση είναι να εξεταστεί αν υπήρχαν πρώτες ύλες που 

προορίζονταν για την παραγωγή συγκεκριµένων τύπων υποβάθρων ή/και εργαλείων. 

Το κεφάλαιο αυτό (3ο) ολοκληρώνεται µε τα συµπεράσµατα για την οικονοµία των 

πρώτων υλών. 
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1. ΧΡΩΜΑ 
  Munsell 
 
2. ΕΝΤΑΣΗ 
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
1. πολύ καλή 
2. καλή 
3. µέτρια 
4. κακή 
5. εντελώς αλαµπές 
 
3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΑΜΨΗΣ 
1. υαλώδης 
2. κηρώδης 
3. στεατώδης 
4. µεταλλική 
5. µαργαριτώδης 
 
4. ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ 
1. τέλεια 
2. καλή 
3. µέτρια  
4. κακή 
5. πλήρης αδιαφάνεια  
 
5. ΦΩΤΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ 
1. πολύ καλή 
2. καλή 
3. µέτρια 
4. κακή 
5. µη φωτοπερατός (οπτικά 
αδιαπέραστο) 
 

 
6. ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ (αφή + όψη) 
1. πολύ λείο 
2. λείο 
3. µέτριο 
4. µάλλον τραχύ 
5. τραχύ 
 
7. ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 
(απουσία ή παρουσία εγκλείσµατων 
και διαφορισµών (χρωµατικών ή 
άλλων) του υλικού) 
1. εντελώς οµοιογενές 
2. κατά το µέγιστο µέρος του 
οµοιογενές 
3. µέτριας οµοιογένειας 
4. ανοµοιογενές 
5. πολύ ανοµοιογενές 
 
 
8. ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΚΛΕΙΣΜΑΤΩΝ 
1. κοκκώδη σφαιροειδή 
11. οµοιοµεγέθη 
12. ετεροµεγέθη 
2. κοκκώδη ακανόνιστου σχήµατος 
21. οµοιοµεγέθη 
22. ετεροµεγέθη 
3. πυκνά νεφελώδη εγκλείσµατα (που 
προκαλούν αδιαφάνεια και µη 
περατότητα). 

 
 

Πιν. 1: τα χαρακτηριστικά των πρώτων υλών που καταγράφηκαν στα αντίστοιχα 
γραφήµατα για τις πρώτες ύλες. 
 
 

Στο κεφάλαιο (4ο) για την τεχνολογία της λιθοτεχνίας του οικισµού αναλύονται 

τα χαρακτηριστικά των αποκρουσµάτων που παρέχουν πληροφορίες για τις τεχνικές 

και τις µεθόδους που χρησιµοποιούνταν για την επεξεργασίας της πρώτης ύλης και 

για την παραγωγή υποβάθρων και εργαλείων. Με τον όρο τεχνική αναφέρεται ο 

τρόπος µε τον οποίο εκτελείται η λάξευση ενός κονδύλου πρώτης ύλης, ενώ µε τον 

όρο µέθοδος η οργάνωση ενός λογικού προτύπου για την επίτευξη ενός στόχου µε 

την εφαρµογή µίας ή περισσότερων τεχνικών (Inizan κ.α., 1999· Pelegrin, 1986). Τα 

χαρακτηριστικά που µελετώνται είναι το είδος της φτέρνας (πιν. 3), τα αρνητικά 
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προηγούµενων απολεπίσεων στην επιφάνεια των αποκρουσµάτων, οι διαστάσεις των 

λεπιδόµορφων τεχνέργων και η µορφολογία των πλευρών τους. 

 

 

 

Πιν. 2: Ορισµοί των τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών. 

 

Η µελέτης της οικονοµίας της πρώτης και των τεχνικών και µεθόδων, που 

χρησιµοποιούσαν οι προϊστορικοί κάτοικοι του ∆ισπηλιού, οδηγεί στην ανασύνθεση 

των εγχειρηµατικών αλυσίδων του οικισµού. Η λιθοτεχνία του ∆ισπηλιού έπειτα 

συγκρίνεται µε τις λιθοτεχνίες των θέσεων των όµορων της περιοχών. Η επιλογή της 

παραπάνω δοµής οδηγεί στη ανασύνθεση των τεχνολογικών δραστηριοτήτων και 

επιλογών των νεολιθικών κατοίκων του ∆ισπηλιού, στην αποκάλυψη των σχέσεων 

ανάµεσα στις τεχνολογικές και τις υπόλοιπες δραστηριότητες τους και στην 

προσέγγιση των σχέσεων της λιθοτεχνίας του ∆ισπηλιού µε τις λιθοτεχνίες των 

νεολιθικών οικισµών της Θεσσαλίας και της υπόλοιπης Μακεδονίας. 

 

 

 

 

1. φολίδες µε φλοιό περισσότερο από 2/4. 

2. φολίδες µε φλοιό από 1/4 έως 2/4. 

3. Φολίδες µε φλοιό λιγότερο από 1/4. 

4. φολίδες και λεπίδες της διαµόρφωσης του πυρήνα 

5. φολίδες χωρίς φλοιό µε απροσδιόριστη θέση στην τεχνολογική αλυσίδα. 

6. λεπιδόµορφα αποκρούσµατα της φάσης της απόκρουσης 

7. αποκρούσµατα ανανέωσης 

8. πυρήνες και απορρίµµατα των πυρήνων 

9. σφηνίσκοι και αποκρούσµατα τους 

10. µικρά θραύσµατα, απορρίµµατα. 

11. τέχνεργα µε απροσδιόριστο υπόβαθρο. 
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Πιν. 3: Ορισµοί των τύπων φτέρνας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. απούσα 

2. φλοιώδης 

3. επίπεδη 

4. διεδρική 

5. πολυεδρική 

6. πολυεδρική C.D.G. 

7. λεία πτερόµορφη 

8. εµβολοειδής 

9. γραµµική 

10. στιγµοειδής 

11. σπασµένη/αδιάκριτη 

12. µε δευτερεύουσα επεξεργασία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΣΠΗΛΙΟ 

3.1. Η προέλευση των πρώτων υλών 

Η αναγνώριση και ο διαχωρισµός των πρώτων υλών αποτελεί το πρώτο και 

σηµαντικό στάδιο στη µελέτη των λιθοτεχνιών. Οι πηγές προέλευσης, η µορφή µε την 

οποία εισάγονταν στον κάθε οικισµό και τα τελικά αποκρούσµατα στα οποία 

αποσκοπούσε η επεξεργασία της κάθε πρώτης ύλης είναι κάποια µόνο από τα 

ερωτήµατα τα οποία ερευνώνται µέσω της ανάλυσης και διάκρισης των πρώτων υλών 

για να προσεγγιστούν οι στρατηγικές της πρόσκτησης και διαχείρισης τους (Inizan 

κ.α., 1999· Perlés, 1985). Η µελέτη της λιθοτεχνίας του ∆ισπηλιού, ως εκ τούτου, θα 

ξεκινήσει από την αναζήτηση των πηγών από τις οποίες προµηθεύονταν τις πρώτες 

ύλες τους οι προϊστορικοί κάτοικοι του. Έπειτα θα εξεταστούν οι κατηγορίες των 

πρώτων υλών που χρησιµοποιήθηκαν σε κάθε χρονολογική φάση καθώς και το αν η 

κατεργασία τους γίνονταν εντός των ορίων του οικισµού. Τέλος, θα αναζητηθούν τα 

τελικά προϊόντα στα οποία αποσκοπούσε η επεξεργασία κάθε πρώτης ύλης. 

 Για τον εντοπισµό των πηγών των πρώτων υλών των λαξευµένων 

αποκρουσµάτων ενός οικισµού, η επιτόπια έρευνα και η µακροσκοπική αναγνώριση 

των πηγών πρώτης ύλης είναι µια συχνή πρακτική, που εφαρµόζεται από τους 

µελετητές. Ωστόσο, η συµβολή των γεωλογικών επιστήµων έχει και αυτή τη θέση 

στην έρευνα για τον προσδιορισµό και την αναγνώριση των πρώτων υλών. Η εξέταση 

λεπτών τοµών των αποκρουσµάτων σε πολωτικό µικροσκόπιο αποκαλύπτει το είδος 

του υλικού τους καθώς και κάποιες ιδιότητές του, που το διαχωρίζουν από τα 

υπόλοιπα υλικά, τα οποία χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες για ανάλογη χρήση. 

Συγκεκριµένα για τους πυριτόλιθους, συνήθως βρίσκονται µε τη µορφή ενστρώσεων 

ή κονδύλων µέσα σε άλλα πετρώµατα (∆ηµητριάδης, 2008). Συγκρίνοντας τα είδη 

πετρωµάτων, στα οποία ανήκουν αυτά τα αποκρούσµατα, µε αντίστοιχα, που έχουν 

τις ίδιες ιδιότητες και είναι γνωστή η προέλευση τους, µπορούµε να εντοπίσουµε τις 

πηγές των πρώτων υλών, που χρησιµοποιούνταν από τους κατοίκους µιας 

προϊστορικής κοινότητας (ο.π.). Ωστόσο, απαντήσεις σε αρχαιολογικά ερωτήµατα, 

όπως ο εντοπισµός των συγκεκριµένων θέσεων απόληψης (εξόρυξης) µιας ορισµένης 

πρώτης ύλης, δε δίνουν ούτε οι αρχαιοµετρικές µελέτες µόνο ούτε µόνο οι θετικές 

επιστήµες. Οι παραπάνω επιστήµες µπορεί να συµβάλλουν στη λύση αρχαιολογικών 
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προβληµάτων, µόνο στην περίπτωση που και οι αρχαιολόγοι διατυπώνουν τα 

κατάλληλα ερωτήµατα (ο.π.). 

 Για τον χαρακτηρισµό των ειδών των πρώτων υλών, που χρησιµοποιούνταν 

στον προϊστορικό οικισµό του ∆ισπηλιού, έχει ήδη πραγµατοποιηθεί µια σειρά 

πετρογραφικών αναλύσεων σε 49 αποκρούσµατα (∆ηµητριάδης & Σκουρτοπούλου, 

2001). Η µελέτη αυτή, αν και πραγµατοποιήθηκε σε σχετικά µικρό δείγµα 

απολεπισµάτων, είναι σηµαντική για δύο λόγους. Αρχικά, γιατί το συγκεκριµένο 

δείγµα επιλέχθηκε µετά από µακροσκοπική εξέταση ενός µεγάλου µέρους των 

αποκρουσµάτων λαξευµένου λίθου του οικισµού, που αποσκοπούσε στο να 

αντιπροσωπευτούν όλες οι πρώτες ύλες, οι οποίες χρησιµοποιούνταν από τους 

προϊστορικούς κατοίκους του, και επίσης γιατί, παρά την προσεχτική αυτή επιλογή, 

οι µόνοι τύποι πετρωµάτων που εντοπίστηκαν στο ∆ισπηλιό ανήκουν στην κατηγορία 

των ραδιολαριτικών πυριτόλιθων (cherts) και των πυριτιωµένων ανθρακικών 

πετρωµάτων, και µάλιστα µε σχεδόν ισόποση αντιπροσώπευση (44% και 56% 

αντίστοιχα). Οι παραπάνω τύποι δεν είναι άγνωστοι στο εγγύς ή ευρύτερο γεωλογικό 

περιβάλλον του οικισµού και οι πηγές προέλευσής τους θεωρούνται για αυτό το λόγο 

τοπικές.  

Αυτοί οι δύο τύποι πετρωµάτων, όµως, δεν αποτελούν τους µόνους που θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή λαξευµένων εργαλείων από τους 

κατοίκους του προϊστορικού ∆ισπηλιού. Στην ευρύτερη περιοχή του οικισµού 

υπάρχουν και άλλα ανάλογα υλικά, όπως ο πυριτιωµένος λιµονίτης και ο χαλαζίας, τα 

οποία δεν εντοπίστηκαν στο δείγµα που µελετήθηκε οδηγώντας τους συντάκτες του 

στην υπόθεση ότι τα χαµηλότερης ποιότητας απολεπιστικά χαρακτηριστικά των 

τελευταίων ίσως απέτρεψαν την ευρεία χρήση τους από τους νεολιθικούς κατοίκους 

του ∆ισπηλιού (ο.π.). Ωστόσο, αποκρούσµατα χαλαζία (που αποτελεί µια κατηγορία 

εύκολα αναγνωρίσιµη µακροσκοπικά) έχουν αποκαλυφθεί στα νεολιθικά στρώµατα 

του ∆ισπηλιού, σε ποσοστά όµως σχεδόν αµελητέα. 

 Παρόλα αυτά, έµµεσες µαρτυρίες για την επιλογή των πρώτων υλών 

παρέχουν και άλλα χαρακτηριστικά των αποκρουσµάτων λαξευµένου λίθου. 

Σηµαντικές ενδείξεις για το ζήτηµα αυτό παρέχει ο τύπος του φλοιού (cortex), ο 

βαθµός καµπυλότητας των πυρήνων και των υποβάθρων, οι διαστάσεις των 

αποκρουσµάτων, καθώς και οι ίδιοι οι κόνδυλοι πρώτης ύλης, στις περιπτώσεις που 

αποκαλύπτονται στον ανασκαµµένο χώρο (Inizan κ.α., 1999). Αυτό που παρατηρείται 
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στο ∆ισπηλιό είναι ότι ο φλοιός των αποκρουσµάτων παρουσιάζει λείες σχετικά 

επιφάνειες και είναι πιθανό να έχει υποστεί τη δράση του νερού, του αέρα ή της 

βαρύτητας (να έχει π.χ. µεταφερθεί από ένα ρέµα σε µια νέα θέση), αν και δεν 

αποκλείεται, επίσης, η πιθανότητα να έχει διαµορφωθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο στο 

πρωτογενές του περιβάλλον από ανάλογους παράγοντες. Επίσης, ο βαθµός 

καµπυλότητας των αποκρουσµάτων υποδεικνύει ότι πιθανόν προέρχονται από 

τεµάχια πρώτης ύλης που είχαν ήδη διαµορφωθεί λόγω αυτής της δράσης του νερού, 

του αέρα ή της βαρύτητας σε κροκάλες (βότσαλα) και µάλιστα όχι ιδιαίτερα 

ογκώδεις. Τέλος, τα περισσότερα αποκρούσµατα είναι σχετικά µικρών διαστάσεων2. 

Όλα τα παραπάνω γνωρίσµατα της πρώτης ύλης οδήγησαν στην αναζήτηση 

των πρώτων υλών της λιθοτεχνίας του ∆ισπηλιού στην κοίτη του Αλιάκµονα καθώς 

και σε παραποτάµους του στην ευρύτερη περιοχή. Η περιορισµένη έρευνα που 

πραγµατοποιήσαµε µαζί µε τον τεχνίτη της ΚΘ’ Εφορείας Κλασσικών και 

Προϊστορικών Αρχαιοτήτων, Νίκο Πανταζόπουλο, στους παραπάνω χώρους 

αποκάλυψε ότι όντως στην κοίτη του Αλιάκµονα καθώς και ενός παραποτάµου του, 

που ενώνεται µαζί του νοτιοανατολικά του χωριού Πορειά, υπήρχαν κροκάλες 

πυριτόλιθου, ελλειψοειδούς σχήµατος, διαµέτρου 10 έως 17εκ. περίπου και χρώµατος 

καστανού και γκρίζου σε διάφορες αποχρώσεις. Παρόµοιου είδους αλλά µεγαλύτερης 

έκτασης έρευνα πραγµατοποίησε και η Ν. Γαλανίδου (Γαλανίδου, 2010) τόσο στην 

κοίτη του Αλιάκµονα όσο και του ρέµατος Γκιόλε, το οποίο συνδέει τη λίµνη µε τον 

Αλιάκµονα. Στις περιοχές αυτές εντόπισε αρκετές κροκάλες σοκολατί και µελί 

πυριτόλιθου, δύο κατηγορίες που παρουσιάζουν οµοιότητες µε κάποιες από αυτές που 

αποκαλύφθηκαν στα στρώµατα της τοµής 4β, δίνοντας έτσι το έναυσµα για να 

στραφεί η αναζήτηση των πηγών πρώτης ύλης προς αυτή την κατεύθυνση. 

Τέλος, να αναφερθεί ότι στο λόφο Μαύρο Βουνό, στα νοτιοανατολικά της 

πόλης της Καστοριάς, εργασίες για τη διάνοιξη δρόµου έφεραν στο φως µια φλέβα 

πυριτόλιθου µικρού σχετικά πάχους, που εκτείνεται όµως σε µήκος από την κορυφή 

έως τους πρόποδες του. Η απολεπιστική του ποιότητα είναι κακή εξαιτίας των 

εγκλεισµάτων και των ρωγµών στη µάζα του, που δεν επιτρέπουν τη χρησιµοποίηση 

του για την παραγωγή εργαλείων. Η παρουσία όµως αυτής της φλέβας σε τόσο 

κοντινή απόσταση από τον οικισµό του ∆ισπηλιού υποδηλώνει την πιθανή παρουσία 

                                                 
2  Για τις διαστάσεις των αποκρουσµάτων λαξευµένου λίθου από το ∆ισπηλιό βλ. παρακάτω, υπό-κεφ. 
3.6 
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και άλλων φλεβών πυριτόλιθου σε αντίστοιχη απόσταση, οι οποίες προς το παρόν 

διαφεύγουν της προσοχής µας και από τις οποίες µπορεί να αποκολλιόνταν και να 

µεταφέρονταν ένα µέρος τουλάχιστον του υλικού, που χρησιµοποιήθηκε από τους 

προϊστορικούς κατοίκους του οικισµού. Ο εντοπισµός τέτοιων πρωτογενών πηγών θα 

βοηθούσε να εκτιµηθεί η ευρεία ή περιορισµένη χρήση τους και θα διασαφήνιζε 

περισσότερο τις στρατηγικές πρόσκτησης της πρώτης ύλης. Προς το παρόν, το 

πιθανότερο είναι ότι ο οικισµός βρίσκεται σε µια πλεονεκτική θέση, που εκτός από 

πληθώρα πρώτων υλών σε δευτερογενή απόθεση διαθέτει και πρώτη ύλη σε 

πρωτογενή. 

3.2. Αναζητώντας µια µέθοδο κατάταξης των πρώτων υλών 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι οι πρώτες ύλες, που χρησιµοποιήθηκαν για 

την κατασκευή των λαξευµένων αποκρουσµάτων στο νεολιθικό ∆ισπηλιό 

προέρχονταν κατά πάσα πιθανότατα από τις κοίτες των παραπλήσιων στον οικισµό 

ρεµάτων και του Αλιάκµονα. Βρίσκονταν εποµένως σε µια απόσταση ακτίνας 

περίπου 2-10χµ. γύρω από τον οικισµό. Ωστόσο, να αναφερθεί ότι δεν έχουµε 

εξετάσει αν υπάρχουν τµήµατα πρώτων υλών στις όχθες της λίµνης, δίπλα και µέσα 

στην οποία ήταν εγκατεστηµένοι οι προϊστορικοί κάτοικοι του ∆ισπηλιού, λόγω της 

πλούσιας και ευτροφικής βλάστησης τόσο στις όχθες τις όσο και στο εσωτερικό της. 

Κάποια αποκρούσµατα χαλαζία που εντοπίζονται ανάµεσα στα λαξευµένα τέχνεργα 

του οικισµού, επίσης, µπορεί να προέρχονται από τοπικές πηγές. Όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, ο χαλαζίας αποτελεί ένα υλικό που εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή 

του οικισµού (∆ηµητριάδης & Σκουρτοπούλου, 2001). Τέλος, έχουν αναγνωριστεί 

και ορισµένα απολεπίσµατα οψιανού (Σωφρονίδου, 2009). Η παρουσία τους, όµως, 

περιορίζεται στο Νότιο Τοµέα της ανασκαφής και σε στρώµατα που πιθανόν ανήκουν 

στην Πρώιµη Εποχή του Χαλκού (Σταυριδόπουλος, 2011).  

Στην προσπάθεια να διαχωριστούν οι πρώτες ύλες και να εξεταστεί αν ήταν 

διαφορετική η διαχείριση της καθεµίας από αυτές θεωρήθηκε ότι η ακριβής 

ορυκτολογική ή και η χηµική σύσταση τους θα ήταν απρόσφορη, κυρίως για δύο 

λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η σύσταση των υλικών αυτών ήταν κάτι το εντελώς 

άγνωστο και κατά συνέπεια αδιάφορο στον προϊστορικό άνθρωπο (∆ηµητριάδης, 

2008). Ο δεύτερος, ότι µια τέτοια ταξινοµική προσέγγιση µε βάση τη σύσταση θα 

ήταν στην πράξη εξαιρετικά δύσκολη, λόγω των εξειδικευµένων αναλυτικών µέσων 
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καθώς και του χρόνου και του κόστους που θα απαιτούσαν, δεδοµένου του µεγάλου 

αριθµού των δειγµάτων που θα έπρεπε να αναλυθούν. 

Η επιλογή των κατάλληλων κριτηρίων για το διαχωρισµό των πρώτων υλών 

του ∆ισπηλιού βασίστηκε εποµένως στη σκέψη ότι οι προϊστορικοί κάτοικοί του 

συνέλλεγαν τις πυριτολιθικές πρώτες ύλες, που τους ήταν οικείες και εύκολα 

αναγνωρίσιµες, ήταν διαθέσιµες στην ευρύτερη περιοχή, ενώ είχαν, επιπλέον, 

ιδιαίτερα εκτιµηθεί για την καταλληλότητα τους σε σχέση µε τη χρήση για την οποία 

προορίζονταν. Πέρα από την συµπεριφορά των υλικών αυτών κατά την κρούση και 

το είδος και την ποιότητα των απολεπισµάτων που παρήγαγαν –ένας έλεγχος που 

ασφαλώς θα γινόταν περιστασιακά και επί τόπου κατά την πρόσκτηση των πρώτων 

υλών- η εξοικείωση επέτρεπε το γρήγορο εντοπισµό των κατάλληλων υλικών µε 

βάση τα εύκολα και άµεσα αναγνωρίσιµα φυσιογραφικά χαρακτηριστικά τους. 

Τέτοια χαρακτηριστικά είναι: το χρώµα, η ποιότητα και η ένταση της λάµψης, ο 

βαθµός της διαφάνειας και/ή της φωτοπερατότητας, η τραχύτητα (ως προς την όψη 

και την αφή), καθώς και η πυκνότητα, το είδος και η διάταξη των τυχόν 

εγκλεισµάτων.  

Στην περίπτωση των πυριτολιθικών τεχνέργων του ∆ισπηλιού έγινε 

συστηµατική καταγραφή των παραπάνω χαρακτηριστικών. Έγινε όµως και µια 

προσπάθεια ποσοτικοποίησης κάποιων από αυτά, όπου αυτό ήταν δυνατό. Τα 

χαρακτηριστικά που χρησιµοποιήθηκαν για τον διαχωρισµό και την περιγραφή των 

πρώτων υλών πιο αναλυτικά ήταν το χρώµα, η ένταση και η ποιότητα της λάµψης 

(που εξαρτάται από δύο παράγοντες, την ανακλαστικότητα και την µικροϋφή της 

επιφάνειας των αποκρουσµάτων), η διαφάνεια, η φωτοπερατότητα, η τραχύτητα της 

επιφάνειας του υλικού (ως προς την όψη και την υφή), η οµοιογένεια του υλικού, 

καθώς και το είδος και η διάταξη των εγκλεισµάτων του (πιν. 1). 

 Τα χαρακτηριστικά µε ποσοτικές διαβαθµίσεις είναι η ανακλαστικότητα (πολύ 

καλή ένταση, καλή, µέτρια, κακή και εντελώς αλαµπές τέχνεργο), η διαφάνεια, η 

φωτοπερατότητα και η τραχύτητα. Οι διαβαθµίσεις αυτές καθορίστηκαν εµπειρικά 

και µε βάση τις παρατηρήσεις που έγιναν στη λιθοτεχνία του ∆ισπηλιού. Το ίδιο 

ισχύει και για τα καθαρά ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Οι όροι που 

χρησιµοποιήθηκαν εδώ για τον καθορισµό της ποιότητας της λάµψης είναι οι 

καθιερωµένοι στην ορυκτολογική επιστήµη. 
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Όλες οι παρατηρήσεις και οι χαρακτηρισµοί έγιναν από το ίδιο πρόσωπο (τη 

γράφουσα) και υπό συνθήκες σταθερές, π.χ. ποιότητα φωτός και ένταση της φωτεινής 

πηγής κατά τον προσδιορισµό του χρώµατος, της λάµψης, της διαφάνειας και της 

φωτοπερατότητας. Για τις δύο τελευταίες ιδιότητες ο χαρακτηρισµός γινόταν, όπου 

αυτό ήταν δυνατό, σε σώµα του ίδιου πάχους (περίπου 1mm), συνήθως στις ακµές 

των αποκρουσµάτων. 

 Οι παρατηρήσεις των χαρακτηριστικών των πρώτων υλών, που έγινε για να 

διαχωριστούν οι τελευταίες, διευκόλυνε την κατάταξη και µελέτη της λιθοτεχνίας του 

∆ισπηλιού. Παράλληλα, αυτή η περιγραφή αποτέλεσε και µια προσπάθεια να 

προσεγγιστούν, στο βαθµό που αυτό ήταν εφικτό, τα χαρακτηριστικά που 

αναζητούσαν στις πρώτες ύλες τους οι κάτοικοι του οικισµού. Ωστόσο, είναι ευνόητο 

ότι ο στόχος, οι επιλογές και οι συνθήκες, µέσα στις οποίες δρα ο κάθε µελετητής, 

είναι διαφορετικές από αυτές των νεολιθικών ανθρώπων. Η επιλογή των πρώτων 

υλών από τους τελευταίους εξαρτάται από ένας πλήθος παραγόντων, που δεν είναι 

πάντα εµφανείς, είτε αυτοί καθ’ αυτοί είτε οι µεταξύ τους σχέσεις. 

3.3. ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

3.3.1. Φάση Α′ 

Η ανάλυση των µακροσκοπικά παρατηρούµενων χαρακτηριστικών των 

πρώτων υλών της λιθοτεχνίας του ∆ισπηλιού οδήγησε στον διαχωρισµό που θα 

περιγραφεί παρακάτω. Στην φάση Α′, τη νεότερη του οικισµού, εντοπίστηκαν 84 

αποκρούσµατα λαξευµένου λίθου και πέντε κατηγορίες πρώτων υλών και που θα 

αναφέρονται συµβατικά µε την ονοµασία του χρώµατος που κυριαρχεί σε κάθε µία: η 

πρώτη περιλαµβάνει καστανοκόκκινους πυριτόλιθους (ενδεικτικοί κωδικοί munsell: 

2.5YR 3/4 dark reddish brown, 2.5YR 4/3 reddish brown, εικ. 2), κάποιοι από τους 

οποίους θα µπορούσαν να ανήκουν στην κατηγορία του ίασπη, η δεύτερη 

γκριζοκάστανους (ενδεικτικοί κωδικοί munsell: 2.5Y 6/2 light brownish gray, 10YR 

6/1 gray, εικ. 3), η τρίτη ωχροκάστανους (ενδεικτικοί κωδικοί munsell: 10YR 5/4 

yellowish brown, 7.5YR 4/4 brown, 10YR 7/6 yellow, εικ. 4), η τέταρτη διαφανείς 

γκριζοµέλανους (κωδικός munsell: 10YR 4/1 dark gray, εικ. 5) και η πέµπτη όλους 

τους υπόλοιπους, διαφόρων χρωµάτων. Οι τέσσερεις πρώτες κατηγορίες διαθέτουν 

πολύ καλές έως και εξαιρετικές απολεπιστικές ιδιότητες. Η τελευταία κατηγορία 
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περιλαµβάνει τέχνεργα µε τόσο διαφορετικά µεταξύ τους γνωρίσµατα, που δεν 

µπορούν να ταξινοµηθούν µε κάποιον άλλο τρόπο παρά µόνο χρησιµοποιώντας ένα 

κοινό τους χαρακτηριστικό, που είναι οι κατώτερες σε σχέση µε τις υπόλοιπες 

κατηγορίες πρώτης ύλης απολεπιστικές τους ιδιότητες. Κυρίαρχες ποσοτικά (εικ. 6) 

κατηγορίες σε αυτή τη φάση του οικισµού είναι οι καστανοκόκκινοι (21%) και οι 

διαφορετικών χρωµάτων πυριτόλιθοι (39%), ακολουθούν οι γκριζοκάστανοι (17%), 

οι ωχροκάστανοι (13%) και οι διαφανείς γκριζοµέλανοι (10%).  

Η καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθων της φάσης Α′ παρουσιάζει στην 

πλειονότητα της ποιότητα λάµψης στεατώδη (67% των αποκρουσµάτων εµφανίζουν 

αυτήν την ποιότητα λάµψης, σε ένταση καλή (83% των αποκρουσµάτων). Το υλικό 

αυτό, στις περισσότερες περιπτώσεις, εµφανίζεται να έχει κακή διαφάνεια (61% των 

αποκρουσµάτων), ενώ δεν είναι φωτοπερατό σε µεγάλο βαθµό (50% των 

αποκρουσµάτων είναι οπτικά αδιαπέραστα). Οι επιφάνειες του, στη όψη αλλά και 

στην αφή, είναι γενικά λείες (89% των αποκρουσµάτων έχουν πολύ λείες και λείες 

επιφάνειες). Όλα τα αποκρούσµατα είναι οµοιογενή και σε λίγες περιπτώσεις 

εµφανίζουν χρωµατική διαφοροποίηση (16% των αποκρουσµάτων), ενώ σε κάποιες 

άλλες εµπεριέχουν εγκλείσµατα κυρίως κοκκώδη σφαιροειδή ετεροµεγέθη (60% των 

αποκρουσµάτων, εικ. 7). 

Η γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθων χαρακτηρίζεται από στεατώδη 

(58% των αποκρουσµάτων) και κηρώδη (42% των αποκρουσµάτων) λάµψη σε καλό 

(50% των αποκρουσµάτων) και µέτριο βαθµό (29% των αποκρουσµάτων), ενώ λίγα 

τέχνεργα εµφανίζονται αλαµπή (14% των αποκρουσµάτων). Το υλικό αυτής της 

κατηγορίας αποτελείται από ηµιδιαφανή (36% των αποκρουσµάτων) και µε κακή 

διαφάνεια αποκρούσµατα (43% των αποκρουσµάτων), χωρίς ωστόσο να πάψουν να 

είναι σε καλό βαθµό φωτοπερατά (86% των αποκρουσµάτων). Επιπλέον, φαίνεται ότι 

ο βαθµός τραχύτητας του είναι εξαιρετικά περιορισµένος σε όλα τα αποκρούσµατα, 

που στο σύνολο τους διαθέτουν λείες επιφάνειες (57% των αποκρουσµάτων, ενώ 

29% των αποκρουσµάτων έχουν πολύ λείες επιφάνειες). Στο µεγαλύτερο µέρος τους 

είναι οµοιογενή (64% των αποκρουσµάτων είναι κατά το µέγιστο µέρος τους 

οµοιογενή, ενώ 14% είναι εντελώς οµοιογενή), µε εξαίρεση την παρουσία κάποιων 

κοκκωδών σφαιροειδών ετεροµεγέθων εγκλεισµάτων (75% των αποκρουσµάτων 

διαθέτουν τέτοια εγκλείσµατα, εικ. 8). 
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Η ωχροκάστανη κατηγορία περιλαµβάνει πυριτόλιθους µε στεατώδη, κατά 

θέσεις στεατώδη (45% των αποκρουσµάτων) και κηρώδη λάµψη (55% των 

αποκρουσµάτων) σε µέτριο (46% των αποκρουσµάτων), κυρίως, και καλό βαθµό 

έντασης (36% των αποκρουσµάτων). Αυτό το υλικό σε γενικές γραµµές αποτελείται 

από αποκρούσµατα αδιαφανή (46% των αποκρουσµάτων) και µε µέτριο βαθµό (27% 

των αποκρουσµάτων) διαφάνειας, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις είναι έντονα 

φωτοπερατό (18% και 55% των αποκρουσµάτων εµφανίζουν καλή και µέτρια 

αντίστοιχα φωτοπερατότητα). Ακόµα, εµφανίζει, σχεδόν πάντοτε, λείες επιφάνειες 

(82% των αποκρουσµάτων), ενώ είναι λίγα τα αποκρούσµατά του που δεν είναι 

οµοιογενή (27% και 46% των αποκρουσµάτων είναι εντελώς οµοιογενή και κατά το 

µέγιστο µέρος οµοιογενή αντίστοιχα)· τα εγκλείσµατα που εµπεριέχουν είναι 

κοκκώδη, συχνά ισοµεγέθη, σφαιροειδή (87% των αποκρουσµάτων, εικ. 9). 

Η γκριζοµέλανη κατηγορία πυριτόλιθων περιλαµβάνει αποκλειστικά 

αποκρούσµατα µε στεατώδη, µέτριας έντασης (75% των αποκρουσµάτων), λάµψη. 

Όλα τα αποκρούσµατα του συγκεκριµένου υλικού είναι είτε εντελώς διαφανή (50% 

των αποκρουσµάτων) είτε παρουσιάζουν πολύ καλό βαθµό διαφάνειας (50% των 

αποκρουσµάτων). Αντίστοιχα, ο βαθµός φωτοπερατότητας όλων των 

αποκρουσµάτων είναι ο υψηλότερος της κλίµακας, η οποία έχει δηµιουργηθεί για την 

καταγραφή των χαρακτηριστικών των πρώτων υλών του ∆ισπηλιού. Οι επιφάνειες 

τους είναι εξαιρετικά λείες (75% των αποκρουσµάτων) και παρουσιάζουν 

οµοιογένεια σε πολύ µεγάλο ποσοστό (50% των αποκρουσµάτων είναι εντελώς 

οµογενή). Είναι ελάχιστα τα αποκρούσµατα αυτής της κατηγορίας που εµπεριέχουν 

εγκλείσµατα και το είδος των εγκλεισµάτων αυτών είναι στη συντριπτική 

πλειονότητα των περιπτώσεων κοκκώδη σφαιροειδή οµοιοµεγέθη (50% των 

αποκρουσµάτων, εικ. 10). 

Η τελευταία κατηγορία πρώτης ύλης είναι η πολυπληθέστερη και η πιο 

ανοµοιογενής και στην ουσία περιέχει όλα εκείνα τα αποκρούσµατα, που δεν 

µπορούν να υπαχθούν σε καµία από τις παραπάνω κατηγορίες ή που δε διαθέτουν 

επαρκή συναφή χαρακτηριστικά για να σχηµατίσουν µία κατηγορία τα ίδια. Το 

κυρίαρχο κοινό τους γνώρισµα είναι ότι παρουσιάζουν κατώτερες απολεπιστικές 

ιδιότητες από τις υπόλοιπες κατηγορίες πρώτης ύλης αυτής της φάσης. Όσο για τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους, µε βάση την ένταση και την ποιότητα της λάµψης 

των περισσότερων τεχνέργων διακρίνονται δύο υποκατηγορίες. Η πρώτη 
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περιλαµβάνει αποκρούσµατα µε σχετικά έντονη (37% των αποκρουσµάτων) 

στεατώδη (53% των αποκρουσµάτων) λάµψη, ενώ η δεύτερη εµφανίζει σχεδόν 

αποκλειστικά κακής ποιότητας (37% των αποκρουσµάτων) κηρώδη (47% των 

αποκρουσµάτων) λάµψη. Ελάχιστα είναι τα παραδείγµατα και για τις δύο κατηγορίες, 

που παρουσιάζουν καλή ή µέτρια διαφάνεια (33% των αποκρουσµάτων διαθέτουν 

κακή διαφάνεια, ενώ 37% των αποκρουσµάτων είναι πλήρως αδιαφανή), ενώ 

αντίθετα είναι φωτοπερατά σε µεγάλο βαθµό (67% των αποκρουσµάτων διαθέτουν 

καλή και µέτρια φωτοπερατότητα). Όλα τα αποκρούσµατα αυτής της κατηγορίας 

πρώτης ύλης παρουσιάζουν στην πλειονότητα τους λείες επιφάνειες (73% των 

αποκρουσµάτων έχουν λείες και πολύ λείες επιφάνειες), ενώ είναι πολύ λίγα αυτά 

που δεν είναι οµοιογενή (15% των αποκρουσµάτων είναι µέτριας οµοιογένειας ή 

ανοµοιογενή)· όσα είναι ανοµοιογενή εµπεριέχουν κυρίως κοκκώδη σφαιροειδή 

µικροεγκλείσµατα (39% των αποκρουσµάτων, εικ. 11). 

3.3.2. Φάση Β′ 

Στην επόµενη φάση του οικισµού (χρονολογικά αρχαιότερη από την φάση 

Α′), τη φάση Β′, εντοπίστηκαν επίσης πέντε κατηγορίες πρώτης ύλης που 

περιλαµβάνουν 253 αποκρούσµατα και είναι αντίστοιχες µε αυτές της φάσης Α′: η 

πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει ωχροκάστανους πυριτόλιθους (ενδεικτικοί κωδικοί 

munsell: 10YR 5/4 yellowish brown, 10YR 6/8 brownish yellow, 10YR 6/3 pale 

brown, εικ. 12), η δεύτερη καστανοκόκκινους (ενδεικτικοί κωδικοί munsell: 2.5YR 

3/4 dark reddish brown, 5YR 4/6 yellowish red, εικ. 13), η τρίτη γκριζοκάστανους 

(ενδεικτικοί κωδικοί munsell: 10YR 5/2 grayish brown, 10YR 7/2 light gray, εικ. 14), 

η τέταρτη διαφανείς γκριζοµέλανους (ενδεικτικοί κωδικοί munsell: 10YR 4/1 dark 

gray, 7.5YR 2.5 black, εικ. 15) και η πέµπτη όλους τους υπόλοιπους που δεν 

µοιράζονται κάποια κοινή χρωµατική απόχρωση. Το ποσοστό συχνότητας εµφάνισης 

της κάθε πρώτης ύλης σε αυτή τη φάση αποτυπώνεται στην εικόνα 16. Και σε αυτή 

τη φάση η απολεπιστική ποιότητα της κάθε κατηγορίας πρώτης ύλης, µε εξαίρεση 

την πέµπτη, είναι πολύ καλή έως και εξαιρετική. 

Στην ωχροκάστανη κατηγορία το υλικό εµφανίζει σε πολύ µεγάλο ποσοστό 

στεατώδη λάµψη (85% των αποκρουσµάτων), ενώ πολύ µικρότερο ποσοστό διαθέτει 

και κηρώδη (15% των αποκρουσµάτων). Η ένταση της λάµψης στα αποκρούσµατα µε 

στεατώδη λάµψη κυµαίνεται από καλή (34% των αποκρουσµάτων) έως κακή (28% 
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των αποκρουσµάτων, ενώ 31% των αποκρουσµάτων έχει µέτρια ένταση). Αντίθετα, 

σε αυτά µε κηρώδη λάµψη η ένταση αυτής της λάµψης κυµαίνεται, κυρίως, ανάµεσα 

στις βαθµίδες καλή και µέτρια (75% των αποκρουσµάτων). Στο µεγαλύτερο µέρος 

τους τα αποκρούσµατα µε κηρώδη λάµψη εµφανίζονται ηµιδιαφανή, µε καλό βαθµό 

διαφάνειας (52% των αποκρουσµάτων) ενώ αυτά µε τη στεατώδη λάµψη φαίνεται ότι 

δεν έχουν τόσο καλό βαθµό διαφάνειας (37% των αποκρουσµάτων), χωρίς, ωστόσο 

να είναι αδιαφανή ή να παρουσιάζουν κακή διαφάνεια. Ακόµη, όλα τα τέχνεργα 

αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου είναι εξαιρετικά φωτοπερατά (76% των 

αποκρουσµάτων), µε λίγες εξαιρέσεις, οι οποίες όµως είναι φωτοπερατές σε καλό 

(15% των αποκρουσµάτων) και µέτριο βαθµό (8% των αποκρουσµάτων). Επίσης, 

παρουσιάζουν εξαιρετικά λείες επιφάνειες (56% των αποκρουσµάτων), ενώ είναι λίγα 

αυτά που δεν παρουσιάζουν αυτό το γνώρισµα σε τόσο έντονο βαθµό (24% των 

αποκρουσµάτων έχουν λείες επιφάνειες και 13% των αποκρουσµάτων διαθέτουν 

µέτρια βαθµό τραχύτητας). Η µεγάλη πλειονότητα των συγκεκριµένων τεχνέργων δεν 

είναι οµοιογενής (39% των αποκρουσµάτων, ενώ 37% είναι µέτριας οµοιογένειας). 

Αντίθετα, εµπεριέχει κοκκώδη σφαιροειδή (56%) και ακανόνιστου σχήµατος (34%) 

ετεροµεγέθη εγκλείσµατα, ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις που το υλικό 

εµπεριέχει πυκνά νεφελώδη εγκλείσµατα (10%) που προκαλούν χρωµατική 

διαφοροποίηση (εικ. 17). 

Η καστανοκόκκινη κατηγορία πρώτης ύλης παρουσιάζει κυρίως κηρώδη 

(46% των αποκρουσµάτων) και στεατώδη (54% των αποκρουσµάτων) λάµψη. Η 

ένταση της λάµψης σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις κυµαίνεται από καλή 

(34% των αποκρουσµάτων) έως κακή (21% των αποκρουσµάτων και 36% των 

αποκρουσµάτων έχουν µέτρια ένταση), ενώ ελάχιστα αποκρούσµατα παρουσιάζουν 

πολύ καλή ένταση λάµψης (9% των αποκρουσµάτων). Τα περισσότερα 

αποκρούσµατα είναι αδιαφανή (27% των αποκρουσµάτων) ή εµφανίζουν κακή 

διαφάνεια (30% των αποκρουσµάτων), ενώ είναι σχετικά λίγα αυτά που είναι 

ηµιδιαφανή (14% των αποκρουσµάτων) ή µε καλό βαθµό διαφάνειας (25% των 

αποκρουσµάτων). Τα περισσότερα αποκρούσµατα, επίσης, εµφανίζουν πολύ καλό 

(28% των αποκρουσµάτων), καλό (27% των αποκρουσµάων) ή µέτριο (36% των 

αποκρουσµάτων) βαθµό φωτοπερατότητας. Ο βαθµός τραχύτητας τους είναι 

εξαιρετικά χαµηλός και τα περισσότερα τέχνεργα έχουν λείες επιφάνειες (48% των 

αποκρουσµάτων έχουν πολύ λείες επιφάνειες και 30% λείες). Τέλος, η πλειονότητα 
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τους παρουσιάζεται οµοιογενής σε πολύ µεγάλο βαθµό (52% των αποκρουσµάτων), 

ενώ σε κάποιες περιπτώσεις το υλικό εµπεριέχει µικροεγκλείσµατα, στην 

πλειονότητα τους κοκκώδη σφαιροειδή (81% των αποκρουσµάτων, εικ. 18). 

Η γκριζοκάστανη κατηγορία πρώτης ύλης εµφανίζει, σχεδόν αποκλειστικά, 

στεατώδη λάµψη (90% των αποκρουσµάτων) σε καλό (23% των αποκρουσµάτων), 

µέτριο (32% των αποκρουσµάτων) και κακό (36% των αποκρουσµάτων) βαθµό. 

Επίσης, εµφανίζει καλό βαθµό διαφάνειας (45% των αποκρουσµάτων, ενώ 32% των 

αποκρουσµάτων εµφανίζουν τέλεια διαφάνεια) και είναι στο µεγαλύτερο µέρος της 

εξαιρετικά φωτοπερατή (81% των αποκρουσµάτων). Τα περισσότερα αποκρούσµατα 

της παρουσιάζουν πολύ λείες επιφάνειες (55% των αποκρουσµάτων), ενώ είναι πολύ 

λίγα αυτά που έχουν τραχιές επιφάνειες (16% των αποκρουσµάτων έχουν µάλλον 

τραχιές επιφάνειες). Ένα µεγάλο ποσοστό του υλικού δεν εµφανίζει οµοιογένεια. 

Αντίθετα, πολλά αποκρούσµατα είναι ανοµοιογενή (36% των αποκρουσµάτων) ή 

µέτριας οµοιογένειας (29% των αποκρουσµάτων) και εµπεριέχουν κοκκώδη 

σφαιροειδή µικροεγκλείσµατα (61% των αποκρουσµάτων, εικ. 19). 

Οι διαφανείς γκριζοµέλανοι πυριτόλιθου παρουσιάζουν αποκλειστικά 

στεατώδη λάµψη σε όλα τα αποκρούσµατα που περιλαµβάνει. Η ένταση αυτής της 

λάµψης είναι καλή (59% των αποκρουσµάτων) και µέτρια (35% των 

αποκρουσµάτων)· ελάχιστα δείγµατα έχουν πολύ καλή ένταση λάµψης (6% των 

αποκρουσµάτων). Όλα τα τέχνεργα αυτής της κατηγορίας είναι διαφανή (82% των 

αποκρουσµάτων είναι τελείως διαφανή και 12% παρουσιάζουν καλή διαφάνεια), µε 

εξαιρετικό βαθµό φωτοπερατότητας και εµφανίζουν πολύ λείες επιφάνειες (88% των 

αποκρουσµάτων). Έχουν διαφορετικούς βαθµούς οµοιογένειας, αλλά κυρίως 

διακρίνονται αυτά που είναι σε πολύ καλό βαθµό οµοιογενή (41% των 

αποκρουσµάτων) και τα ανοµοιογενή (29% των αποκρουσµάτων), τα οποία 

εµπεριέχουν στο µεγαλύτερο ποσοστό τους κοκκώδη σφαιροειδή µικροεγκλείσµατα 

(64% των αποκρουσµάτων, εικ. 20). 

Η πέµπτη κατηγορία πρώτης ύλης περιλαµβάνει αποκρούσµατα µε στεατώδη 

λάµψη κυρίως (77% των αποκρουσµάτων), που η ένταση της ποικίλλει από καλή 

(27% των αποκρουσµάτων) έως κακή (29% των αποκρουσµάτων, ενώ µέτρια έχουν 

21% των αποκρουσµάτων)· λίγα είναι αυτά που δεν εµφανίζουν λάµψη (17% των 

αποκρουσµάτων) και ακόµη λιγότερα εµφανίζουν πολύ καλή ένταση λάµψης (6% 

των αποκρουσµάτων). Το µεγαλύτερο µέρος των τεχνέργων αυτής της κατηγορίας 
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είναι ηµιδιαφανή (35% των αποκρουσµάτων µε µέτριο βαθµό διαφάνειας) και 

αδιαφανή (27% των αποκρουσµάτων), ενώ παρουσιάζουν σχετικά καλό βαθµό 

φωτοπερατότητας (44% των αποκρουσµάτων διαθέτουν πολύ καλή φωτοπερατότητα, 

25% καλή και 25% µέτρια). Ακόµα, τα περισσότερα διαθέτουν σχετικά λείες 

επιφάνειες (31% των αποκρουσµάτων έχουν πολύ λείες επιφάνειες και 31% λείες), 

εκτός από λίγα µε τραχιές (15% των αποκρουσµάτων έχουν µάλλον τραχιές 

επιφάνειες, ενώ 6% έχουν τραχιές). Τέλος, σε ένα µεγάλο ποσοστό τους δεν 

εκδηλώνουν καλό βαθµό οµοιογένειας (44% των αποκρουσµάτων είναι µέτριας 

οµοιογένειας), αλλά αντίθετα εµπεριέχουν κοκκώδη σφαιροειδή (38% των 

αποκρουσµάτων) και ακανόνιστου σχήµατος (48% των αποκρουσµάτων) 

µικροεγκλείσµατα (εικ. 21). 

3.3.3. Φάση Γ′ 

Στην αρχαιότερη από τις φάσεις που έχουν αποκαλυφθεί µέχρι στιγµής στον 

προϊστορικό οικισµό του ∆ισπηλιού, τη φάση Γ′, αναγνωρίστηκαν, επίσης, πέντε 

κατηγορίες πρώτων υλών που περιλαµβάνουν 270 αποκρούσµατα. Η πρώτη 

περιλαµβάνει πυριτόλιθους µε γκριζοκάστανες αποχρώσεις (ενδεικτικοί κωδικοί 

munsell: 10YR 6/2 light brownish gray, 10YR 5/4 yellowish brown, 10YR 7/2 light 

gray, εικ. 22), η δεύτερη καστανοκόκκινους πυριτόλιθους (ενδεικτικοί κωδικοί 

munsell: 2.5YR 3/4 dark reddish brown, 5YR 3/3 dark reddish brown, εικ. 23), η 

τρίτη µελανούς (ενδεικτικοί κωδικοί munsell: 10YR 4/1 dark gray, 7.5YR 2.5 black, 

εικ. 24), η τέταρτη φαιούς (ενδεικτικοί κωδικοί munsell: 5Y 5/2 olive gray, GLEY 2 

5/5B bluish gray, εικ. 25) και η πέµπτη διαφόρων χρωµάτων· και εδώ η πέµπτη αυτή 

κατηγορία περιλαµβάνει τους πυριτόλιθους που δεν µπορούν να σχηµατίσουν µια 

διακριτή κατηγορία και που, επίσης, δεν µπορούν να υπαχθούν σε καµία από τις 

παραπάνω τέσσερεις. Η κυρίαρχη ποσοτικά (εικ. 26) κατηγορία είναι οι 

γκριζοκάστανοι πυριτόλιθοι (47%). Ακολουθούν οι διαφόρων χρωµάτων (19%) και οι 

καστανοκόκκινοι (19%) µε ισόποση αντιπροσώπευση και στη συνέχεια οι µελανοί 

(8%) και οι φαιοί (7%). Όσον αφορά στην απολεπιστική ποιότητα των πέντε 

κατηγοριών δεν παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις ούτε σε αυτή τη φάση. Οι 

τέσσερεις πρώτες διαθέτουν πολύ καλές έως εξαιρετικές απολεπιστικές ιδιότητες, ενώ 

η τελευταία κατηγορία είναι κατώτερης απολεπιστικής ποιότητας. 
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Το µεγαλύτερο µέρος της γκριζοκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθων διαθέτει 

στεατώδη λάµψη (89% των αποκρουσµάτων) και ακολουθούν ποσοτικά τα 

αποκρούσµατα µε κηρώδη (11% των αποκρουσµάτων). Η ένταση που εµφανίζουν 

αυτά τα διαφορετικά ποιοτικά είδη λάµψης κυµαίνεται γενικά από καλή (39% των 

αποκρουσµάτων έχουν καλή και 26% των αποκρουσµάτων έχουν µέτρια ένταση) έως 

κακή (17% των αποκρουσµάτων), ενώ είναι λίγα τα τέχνεργα µε πολύ καλή λάµψη 

(16% των αποκρουσµάτων). Σε αυτήν την κατηγορία πρώτης ύλης ο βαθµός 

διαφάνειας του υλικού είναι αρκετά υψηλός (39% των αποκρουσµάτων 

παρουσιάζουν τέλεια διαφάνεια και 44% των αποκρουσµάτων καλή) και ο βαθµός 

φωτοπερατότητας είναι εξαιρετικός (92% των αποκρουσµάτων διαθέτουν πολύ καλή 

φωτοπερατότητα). Επίσης, τα αποκρούσµατα της παρουσιάζουν πολύ λείες (53% των 

αποκρουσµάτων) και λείες επιφάνειες (32% των αποκρουσµάτων). Το υλικό αυτής 

της κατηγορίας εµφανίζει συχνά του µέτριο βαθµό οµοιογένειας (43% των 

αποκρουσµάτων). Σε αρκετά µικρότερα ποσοστά εκδηλώνει καλό (30% των 

αποκρουσµάτων είναι κατά το µέγιστο µέρος τους οµοιογενή) και κακό βαθµό 

οµοιογένειας (18% των αποκρουσµάτων είναι ανοµοιογενή), αλλά είναι ελάχιστες οι 

περιπτώσεις που είναι εντελώς οµοιογενές (9% των αποκρουσµάτων). Τα κοκκώδη 

µικροεγκλείσµατα του είναι σφαιροειδή (67% των αποκρουσµάτων) ή ακανόνιστου 

σχήµατος (21% των αποκρουσµάτων, εικ. 27). 

Η καστανοκόκκινη κατηγορία πρώτης ύλης εµφανίζει κυρίως στεατώδη (94% 

των αποκρουσµάτων) και ελάχιστα αποκρούσµατα µε κηρώδη (6% των 

αποκρουσµάτων) λάµψη. Η ένταση αυτής της λάµψης κυµαίνεται από καλό (53% 

των αποκρουσµάτων) µέχρι µέτριο (29% των αποκρουσµάτων) βαθµό. Το υλικό 

ποσοτικά µοιράζει το βαθµό διαφάνειας του ανάµεσα στις βαθµίδες καλή (37% των 

αποκρουσµάτων), µέτρια (21% των αποκρουσµάτων), κακή (16% των 

αποκρουσµάτων) και αδιαφανής (20% των αποκρουσµάτων), έχει όµως πολύ καλή 

φωτοπερατότητα (55% των αποκρουσµάτων). Οι επιφάνειες του είναι σε πολύ καλό 

βαθµό λείες (61% των αποκρουσµάτων) και είναι αρκετά οµοιογενές (43% των 

αποκρουσµάτων είναι κατά το µέγιστο µέρος τους οµοιογενή και 23% των 

αποκρουσµάτων είναι εντελώς οµοιογενή), ενώ τα µικροεγκλείσµατα του είναι 

κυρίως κοκκώδη, σφαιροειδή (60% των αποκρουσµάτων) και σπανιότερα 

ακανόνιστου σχήµατος (15% των αποκρουσµάτων, εικ. 28). 
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Η µελανή κατηγορία πυριτόλιθων εµφανίζει στεατώδη λάµψη στο µεγαλύτερο 

µέρος της (91% των αποκρουσµάτων) και περιλαµβάνει και δύο τέχνεργα µε υαλώδη 

λάµψη (9% των αποκρουσµάτων), που και τα υπόλοιπα µακροσκοπικά 

χαρακτηριστικά τους µοιάζουν στον οψιανό. ∆εν πραγµατοποιήθηκαν αναλύσεις για 

να διαπιστωθεί αν πράγµατι πρόκειται για αυτό το πέτρωµα, ωστόσο, προέρχονται 

και από ένα στρώµα της ανασκαφής αµφίβολης χρονολόγησης· πρόκειται για ένα 

στρώµα αποθέσεων που δηµιουργήθηκε από την µακροχρόνια εγκατάλειψη και 

πληµµύρα του Ανατολικού Τοµέα της ανασκαφής. Η ένταση της λάµψης αυτής της 

κατηγορίας πυριτόλιθου είναι πολύ καλή (41% των αποκρουσµάτων) και καλή (32% 

των αποκρουσµάτων), ενώ είναι λίγα τα δείγµατα µε µέτρια (18% των 

αποκρουσµάτων) και κακή (9% των αποκρουσµάτων) λάµψη. Οι περισσότεροι είναι 

διαφανείς (45% των αποκρουσµάτων παρουσιάζουν τέλεια διαφάνεια και 32% καλή), 

λίγοι είναι ηµιδιαφανείς (14% των αποκρουσµάτων διαθέτουν µέτρια διαφάνεια) και 

ελάχιστοι αδιαφανείς (9% των αποκρουσµάτων). Φυσική συνέπεια των παραπάνω 

ιδιοτήτων αποτελεί ο εξαιρετικός βαθµός φωτοπερατότητας της συντριπτικής 

πλειονότητας τους (90% των αποκρουσµάτων παρουσιάζουν πολύ καλή 

φωτοπερατότητα). Ακόµη, διαθέτουν λείες επιφάνειες (59% των αποκρουσµάτων, 

ενώ 41% διαθέτουν πολύ λείες) και τα περισσότερα είναι οµοιογενή (50% των 

αποκρουσµάτων είναι κατά το µέγιστο µέρος τους οµοιογενή), χωρίς να λείπουν και 

τα εντελώς οµοιογενή (18% των αποκρουσµάτων) ή αυτά µε µέτριο βαθµό 

οµοιογένειας (27% των αποκρουσµάτων). Στη συγκεκριµένη περίπτωση αυτά που 

υπερέχουν είναι τα αποκρούσµατα µε κοκκώδη ακανόνιστου σχήµατος 

µικροεγκλείσµατα (61% των αποκρουσµάτων), ενώ είναι λιγότερα τα τέχνεργα µε 

κοκκώδη σφαιρικού σχήµατος µικροεγκλείσµατα (20% των αποκρουσµάτων, εικ. 

29). 

Το υλικό της φαιής κατηγορίας πρώτης ύλης διαθέτει στεατώδη κυρίως 

λάµψη (95% των αποκρουσµάτων) σε καλό (35% των αποκρουσµάτων) και µέτριο 

(50% των αποκρουσµάτων) βαθµό έντασης, εκτός από ελάχιστα παραδείγµατα πολύ 

καλής (5% των αποκρουσµάτων) και κακής (10% των αποκρουσµάτων) έντασης. Το 

συγκεκριµένο υλικό εµφανίζει καλό βαθµό διαφάνειας στην πλειονότητα του (40% 

των αποκρουσµάτων και 30% διαθέτουν πολύ καλή διαφάνεια), ενώ τα περισσότερα 

αποκρούσµατα του παρουσιάζουν πολύ καλό βαθµό φωτοπερατότητας (95% των 

αποκρουσµάτων). Επίσης, ο κύριος όγκος των επιφανειών του είναι πολύ λείες (50% 
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των αποκρουσµάτων) και λείες (35% των αποκρουσµάτων), περιορίζοντας αισθητά 

το βαθµό τραχύτητας του. Εµφανίζει κακό βαθµό οµοιογένειας (50% των 

αποκρουσµάτων είναι ανοµοιογενή) και περιέχει εγκλείσµατα κυρίως κοκκώδη 

σφαιροειδή (35% των αποκρουσµάτων) και κοκκώδη ακανόνιστου σχήµατος (35% 

των αποκρουσµάτων (εικ. 30). 

Ένα µεγάλο ποσοστό των αποκρουσµάτων της πέµπτης κατηγορίας πρώτης 

ύλης εµφανίζονται χωρίς λάµψη (38% των αποκρουσµάτων), ενώ όσα εµφανίζουν 

κάποιο βαθµό λάµψης αυτός είναι κηρώδους (33% των αποκρουσµάτων) και 

στεατώδους (29% των αποκρουσµάτων) ποιότητας. Η ένταση της λάµψης των 

αποκρουσµάτων της είναι κυρίως µηδενική (38% των αποκρουσµάτων) και κακή 

(21% των αποκρουσµάτων), ενώ υπάρχει και µια σηµαντική οµάδα τεχνέργων που 

εκδηλώνει καλή ένταση λάµψης (33% των αποκρουσµάτων). Ο βαθµός διαφάνειας 

τους είναι επίσης περιορισµένος, µε τα περισσότερα από αυτά να ανήκουν στην 

κατηγορία των αδιαφανών (42% των αποκρουσµάτων) ή µε κακό βαθµό διαφάνειας 

απολεπισµάτων (25% των αποκρουσµάτων), χωρίς ωστόσο να λείπουν και τα 

ηµιδιαφανή (12% των αποκρουσµάτων παρουσιάζουν µέτρια διαφάνεια) ή διαφανή 

δείγµατα (13% των αποκρουσµάτων διαθέτουν καλό βαθµό διαφάνειας). Το 

µεγαλύτερος µέρος του συνόλου τους µοιράζεται ανάµεσα σε αυτά που δεν είναι 

φωτοπερατά (29% των αποκρουσµάτων) και σε αυτά που είναι σε πολύ καλό (33% 

των αποκρουσµάτων) και καλό βαθµό (19% των αποκρουσµάτων). Το ποσοστό των 

αποκρουσµάτων µε λείες επιφάνειες (27% των αποκρουσµάτων) είναι περίπου 

αντίστοιχο µε αυτό των αποκρουσµάτων που διαθέτουν µέτρια τραχύτητα (25% των 

αποκρουσµάτων) ή µάλλον τραχιές επιφάνειες (25% των αποκρουσµάτων). Το υλικό 

αυτής της κατηγορίας πρώτης ύλης δεν είναι ιδιαίτερα οµοιογενές (40% των 

αποκρουσµάτων είναι ανοιογενή, 31% είναι κατά το µέγιστο µέρος οµοιογενή και 

25% είναι µέτρια οµοιογένειας)· εµπεριέχει σε όλες τις περιπτώσεις των δειγµάτων 

είτε κοκκώδη, ακανόνιστου σχήµατος (46% των αποκρουσµάτων) ή σφαιροειδή 

(33% των αποκρουσµάτων), µικροεγκλείσµατα είτε πυκνά νεφελώδη 

µικροεγκλείσµατα (21% των αποκρουσµάτων, εικ. 31). 

3.4. Η επιλογή των πρώτων υλών σε κάθε φάση του ∆ισπηλιού 

Η παραπάνω περιγραφή των πρώτων υλών που αποκαλύφτηκαν στην τοµή 4β 

του ∆ισπηλιού οδηγούν στο συµπέρασµα ότι και στις τρεις κύριες φάσεις του 
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οικισµού χρησιµοποιήθηκαν ως επί το πλείστον τέσσερις βασικές κατηγορίες 

πυριτόλιθων: οι γκριζοκάστανοι (που αποτελούν και την πολυπληθέστερη πρώτη 

ύλη), οι καστανοκόκκινοι, οι διαφανείς γκριζοµέλανοι και οι διαφόρων χρωµάτων και 

κατώτερης απολεπιστικής ποιότητας από τους υπόλοιπους. Οι τέσσερις αυτές 

κατηγορίες πρώτων υλών φαίνεται ότι συνυπήρχαν σε όλες τις φάσεις του οικισµού. 

Ωστόσο, η συχνότητα εµφάνισης της καθεµιάς δεν παραµένει αµετάβλητη σε όλες τις 

φάσεις του ∆ισπηλιού. Οι ωχροκάστανοι πυριτόλιθοι, ενώ αποτελούν την κυρίαρχη 

πρώτη ύλη στη Β′ φάση, ενώ οι γκριζοκάστανοι στη Γ′ φάση (39% και 47% 

αντίστοιχα) του οικισµού. Στην Α′ φάση οι ωχροκάστανοι πυριτόλιθοι 

αντιπροσωπεύονται σε πολύ µικρό ποσοστό (13%). Αντίστοιχα, η διαφόρων 

χρωµάτων και κατώτερης απολεπιστικής ποιότητας κατηγορία πρώτης ύλης έχει 

σχετικά µεγάλη και περίπου ισόποση συχνότητα εµφάνισης στις αρχαιότερες φάσεις 

του οικισµού (20% στη φάση Β′ και 19% στη φάση Γ′), η οποία όµως διπλασιάζεται 

στη φάση Α′ (39%). Παρατηρούµε εποµένως ότι οι κυρίαρχες κατηγορίες πρώτης 

ύλης των φάσεων Β′ και Γ′ (ωχροκάστανοι, γκριζοκάστανοι, καστανοκόκκινοι και 

διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθοι) είναι οι ίδιες και αντιπροσωπεύονται περίπου 

ισόποσα. Οµοιότητες όµως στην επιλογή των πρώτων υλών παρατηρούνται και 

ανάµεσα στις νεότερες φάσεις του οικισµού (φάσεις Α′ και Β′). Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελούν οι γκριζοκάστανοι (17% και 12% αντίστοιχα) και οι 

γκριζοµέλανοι (10% και 7% αντίστοιχα) πυριτόλιθοι. Από την άλλη πλευρά, οι 

πρώτες ύλες µε µικρότερη συχνότητα εµφάνισης στην φάση Γ′ είναι οι µελανοί (8%) 

και οι γκρίζοι (7%) πυριτόλιθοι. Τέλος, να αναφερθεί ότι µία µόνο κατηγορία πρώτης 

ύλης παρουσιάζει σχετική σταθερότητα παρουσίας σε όλες τις φάσεις του οικισµού. 

Αυτή είναι η κατηγορία των καστανοκόκκινων πυριτόλιθων, οι οποίοι σε όλες της 

φάσης του ∆ισπηλιού αντιπροσωπεύουν το 1/5 περίπου των αποκρουσµάτων της 

λιθοτεχνίας του.  

Οι καστανοκόκκινοι πυριτόλιθοι φαίνεται ότι διαθέτουν αρκετή σκληρότητα, 

οµοιογένεια και ελαστικότητα για να θεωρούνται κατάλληλοι για ένα µεγάλο αριθµό 

δραστηριοτήτων. Παρόµοια χαρακτηριστικά έχουν οι ωχροκάστανοι και οι 

γκριζοκάστανοι πυριτόλιθοι. Επίσης, µεγάλο βαθµό οµοιογένειας διαθέτουν και οι 

διαφανείς γκριζοµέλανοι πυριτόλιθοι, χωρίς ωστόσο να είναι αρκετά σκληροί για να 

χρησιµοποιηθούν σε δραστηριότητες που απαιτούν µεγάλη σκληρότητα. Παρόλα 

αυτά, οι ιδιότητές τους µοιάζουν µε αυτές του γυαλιού και έτσι η θραύση ενός 
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αποκρούσµατος αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου παράγει εξαιρετικά κοφτερές 

ακµές. Όλες οι παραπάνω κατηγορίες πυριτόλιθου έχουν εξαιρετικές απολεπιστικές 

ιδιότητες. Τέλος, οι πυριτόλιθοι κατώτερης απολεπιστικής ποιότητας φαίνεται ότι 

εξυπηρετούσαν διαφορετικές δραστηριότητες ή ακόµη ότι χρησιµοποιούνταν για να 

καλύψουν περιστασιακές ανάγκες.  

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, στην αρχαιότερη φάση του οικισµού, 

φάση Γ′, χρησιµοποιούνταν ως επί το πλείστον πολύ καλής ποιότητας κατηγορίες 

πρώτης ύλης οι οποίες εκτός από οµοιογένεια και ελαστικότητα διέθεταν και 

σκληρότητα. Ωστόσο, οι κατώτερης ποιότητας πυριτόλιθοι στην παραπάνω φάση 

κατείχαν σηµαντικό ποσοστό στη λιθοτεχνία του ∆ισπηλιού. Στη φάση Β′ του 

οικισµού κυριαρχούν και πάλι οι πολύ καλής ποιότητας και σκληροί πυριτόλιθοι ενώ 

συντηρεί το ποσοστό της και η κατώτερης ποιότητας πρώτη ύλη. Η διαφοροποίηση 

σε αυτή τη φάση (φάση Β′) βρίσκεται στην εισαγωγή της πολύ καλής ποιότητας, 

κοφτερής, αλλά εύθραυστης γριζοµέλανης κατηγορίας πυριτόλιθου, η οποία όµως 

κατέχει ένα πολύ µικρό ποσοστό του συνόλου των αποκρουσµάτων σε αυτή τη φάση. 

Τα δεδοµένα διαφοροποιούνται σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό στη νεότερη φάση του 

οικισµού, φάση Α′, όπου οι πολύ καλής ποιότητας και σκληροί πυριτόλιθοι 

µοιράζονται περίπου τα ίδια ποσοστά µε την κατώτερης ποιότητας πρώτη ύλη. Η 

γκριζοµέλανη κατηγορία πυριτόλιθου αντιπροσωπεύεται και σε αυτή τη φάση σε 

πολύ µικρό ποσοστό. Φαίνεται εποµένως µια διαφοροποίηση στις επιλογές των 

πρώτων υλών σε όλες τις φάσεις του ∆ισπηλιού ξεκινώντας από την αρχαιότερη, 

όπου η πλειονότητα των πρώτων υλών ήταν καλής ποιότητας και σκληρές, χωρίς την 

παρουσία εύθραυστων κατηγοριών πυριτόλιθου, συνεχίζοντας στη φάση Β′ όπου 

κάνει την εµφάνιση της η πολύ καλής ποιότητας αλλά εύθραυστη κατηγορία 

πυριτόλιθου, η γκριζοµέλανη, και καταλήγοντας στη νεότερη φάση όπου τα 

αποκρούσµατα µοιράζονται κυρίως ανάµεσα στα κατασκευασµένα από πολύ καλής 

ποιότητας και σκληρούς πυριτόλιθους και σε αυτά που παράγονταν από κατώτερης 

ποιότητας πρώτη ύλη. Σε αυτήν την τελευταία φάση η γκριζοµέλανη κατηγορία 

αποτελεί, όπως και στη φάση Β′, ένα µικρό ποσοστό του συνόλου. 
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3.5. Η κατανοµή των τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών 

κάθε κατηγορίας πρώτης ύλης 

Αν, όπως υποθέτουµε, οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν στον νεολιθικό 

οικισµό του ∆ισπηλιού είναι τοπικής προέλευσης, τότε είναι πολύ πιθανό να 

αντιπροσωπεύονται πολλά από τα στάδια της επεξεργασίας τους εντός των ορίων του 

οικισµού. Ο διαχωρισµός των αποκρουσµάτων κάθε κατηγορίας πυριτόλιθου σε 

καθεµιά από τις φάσεις του ∆ισπηλιού ανάλογα µε τον τύπο και την τεχνολογική 

κατηγορία (πιν. 2), στην οποία ανήκει το καθένα από αυτά τα αποκρούσµατα, παρέχει 

πληροφορίες για τα στάδια της εγχειρηµατικής αλυσίδας που λάµβαναν χώρα εντός 

του οικισµού. Θα ακολουθήσει, σε αυτό το σηµείο, η προσέγγιση του παραπάνω 

ζητούµενου. 

3.5.1. Φάση Α′ 

Στη φάση Α′ του νεολιθικού ∆ισπηλιού το είδος και το ποσοστό του φλοιού 

των αποκρουσµάτων έχουν συµπεριληφθεί για όλες τις κατηγορίες πυριτόλιθου 

συνολικά σε ένα γράφηµα (εικ. 32). Αυτό συµβαίνει γιατί τα αποκρούσµατα 

λαξευµένου λίθου είναι πολύ λιγότερα ποσοτικά (84 αποκρούσµατα ή το 14% 

περίπου του συνόλου των αποκρουσµάτων που µελετώνται σε αυτήν την εργασία) 

από τα αντίστοιχα της καθεµιάς πρωιµότερης φάσης του, λιγότερα ακόµη και από τα 

µισά σε σχέση µε τα τέχνεργα που έχουν αποκαλυφθεί σε καθεµία από τις υπόλοιπες 

φάσεις του. Ακόµη λιγότερα είναι τα αποκρούσµατα που διατηρούν µέρος του φλοιού 

τους (9 αποκρούσµατα ή το 11% περίπου του συνόλου των αποκρουσµάτων της 

φάσης Α′ του ∆ισπηλιού). Όπως φαίνεται στο γράφηµα το ποσοστό του φλοιού που 

σώζεται στην επιφάνεια των λαξευµένων τεχνέργων είναι πολύ µικρό (η επιφάνεια 7 

αποκρουσµάτων καλύπτεται σε ποσοστό λιγότερο από το 1/4 της µε φλοιό, ενώ η 

επιφάνεια 2 αποκρουσµάτων καλύπτεται µε φλοιό σε ποσοστό από 1/4 έως 2/4) και 

είναι πιθανό, οι τύποι φλοιού που καλύπτουν τις επιφάνειες των αποκρουσµάτων, να 

έχουν δεχτεί την επίδραση του αέρα ή του νερού, γιατί στην υφή και στην όψη 

χαρακτηρίζονται από σχετικά λείες επιφάνειες. 

 Οι τεχνολογικοί τύποι και οι κατηγορίες που αντιπροσωπεύονται στο σύνολο 

των αποκρουσµάτων της φάσης Α′ είναι περιορισµένοι (εικ. 33). Η συντριπτική 

πλειονότητα των τεχνέργων (περίπου 74% των αποκρουσµάτων αυτής της φάσης) 

ανήκουν στην κατηγορία των λεπιδόµορφων αποκρουσµάτων (εικ. 34α, β, γ, δ, ε, στ) 
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της φάσης της παραγωγής υποβάθρων και των φολίδων (34ζ, η, θ, ι, ια, ιβ, ιγ) µε 

απροσδιόριστη θέση στην τεχνολογική αλυσίδα. Τα λίγα παραδείγµατα φολίδων µε 

φλοιό (περίπου 8% του συνόλου των αποκρουσµάτων της φάσης Α′), ενδεχοµένως 

δεν προέρχονται από το στάδιο της διαµόρφωσης της πρώτης ύλης, γιατί τα 

χαρακτηριστικά τους, η µορφολογία τους και κυρίως τα αρνητικά στην άνω 

επιφάνεια τους, υποδεικνύουν ότι αποσπάστηκαν µετά από αυτό το στάδιο. Τέλος, η 

παρουσία τριών πυρήνων (περίπου 3,5% του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της 

φάσης, εικ. 35α) σε αυτή τη φάση υποδεικνύει ότι τουλάχιστον τα στάδια απόσπασης 

των υποβάθρων και ανανέωσης των επιφανειών επίκρουσης λάµβαναν χώρα εντός 

του οικισµού.  

Πιο αναλυτικά στην καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου ισχύουν οι ίδιες 

παρατηρήσεις µε όσες εκτέθηκαν παραπάνω για τα αποκρούσµατα συνολικά της 

φάσης Α′. Η πλειονότητα των τεχνέργων αυτής της φάσης (περίπου 72%) ανήκει στις 

κατηγορίες των λεπίδων του σταδίου της απόσπασης και των φολίδων µε 

απροσδιόριστη θέση στην τεχνολογική αλυσίδα. ∆εν έχουν βρεθεί φολίδες µε φλοιό 

από το στάδιο της προετοιµασίας ή διαµόρφωσης του πυρήνα. Έχει αποκαλυφθεί 

µόνο ένας πυρήνας, του οποίου τα αρνητικά δείχνουν ότι χρησιµοποιήθηκε µε 

ευκαιριακό τρόπο. Τέλος, σε αυτήν την κατηγορία πυριτόλιθου εντοπίστηκαν και ένα 

µικρό άµορφο θραύσµα λάξευσης, ίσως απόρριµµα, καθώς και τέχνεργα (περίπου 

17% του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου) µε 

απροσδιόριστο υπόβαθρο (εικ. 36). 

Παρόµοια εικόνα παρουσιάζουν και τα αποκρούσµατα της γκριζοκάστανης 

κατηγορίας πυριτόλιθου (εικ. 37) µε τη διαφορά ότι σε αυτήν την κατηγορία δεν 

αποκαλύφθηκαν µικρά άµορφα θραύσµατα λάξευσης, ενώ βρέθηκε και ένα τέχνεργο 

του οποίου το 1/4 της επιφάνειας καλυπτόταν από φλοιό. Το πιθανότερο είναι, 

κρίνοντας από την µορφολογία του και τα αρνητικά στις επιφάνεια του, ότι αυτό το 

τελευταίο δεν προέρχεται από το στάδιο της προετοιµασίας και διαµόρφωσης του 

πυρήνα. 

Ούτε και η κατηγορία των ωχροκάστανων πυριτόλιθων φαίνεται να αποκλίνει 

ουσιαστικά από το παραπάνω σχήµα, µόνο που σε αυτή δεν εντοπίστηκε ούτε ένας 

πυρήνας (εικ. 38). Τα στοιχεία για την γκριζοµέλανη κατηγορία πυριτόλιθων είναι 

ακόµα πιο περιορισµένα. Περιλαµβάνει µόνο φολίδες, λεπίδες και ένα απόκρουσµα 

του οποίου η άνω επιφάνεια καλύπτεται σε ποσοστό 1/4 µε φλοιό (εικ. 39). 
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Η διαφόρων χρωµάτων κατηγορία πυριτόλιθου είναι αυτή στην οποία 

αντιπροσωπεύονται καλύτερα από τις υπόλοιπες οι τεχνολογικοί τύποι και 

κατηγορίες, χωρίς, ωστόσο, να παύει και αυτή να είναι ελλιπής. Περιλαµβάνει όλους 

τους τεχνολογικούς τύπους και κατηγορίες που εντοπίστηκαν και στις τέσσερεις 

προηγούµενες κατηγορίες πυριτόλιθου και επιπλέον δύο αποκρούσµατα των οποίων η 

επιφάνεια καλύπτεται µε φλοιό σε ποσοστό από 1/4 έως 2/4. Είναι η µοναδική 

κατηγορία πυριτόλιθου στη φάση Α′ στην οποία υπάρχουν αποκρούσµατα µε φλοιό 

που καταλαµβάνει πάνω από το 1/4 της επιφάνειας τους (εικ. 40). Και σε αυτήν την 

περίπτωση, όµως, τα τέχνεργα µε φλοιό δεν φαίνεται να προέρχονται από το στάδιο 

της προετοιµασίας ή της διαµόρφωσης του πυρήνα. 

Παρά τις ελλείψεις, ωστόσο, σε τεχνολογικούς τύπους και κατηγορίες, τα 

στοιχεία που εκτέθηκαν παραπάνω προσφέρουν σηµαντικές πληροφορίες για το αν οι 

πρώτες ύλες επεξεργάζονταν εντός του οικισµού ή όχι. Μια υπόθεση που δεν θα 

µπορούσε να θεωρηθεί επισφαλής είναι ότι πιθανόν τα πρώτα στάδια της κατεργασίας 

των κροκάλων της πρώτης ύλης δεν πραγµατοποιούνταν στα όρια του Νεολιθικού 

οικισµού. Αυτό καταδεικνύει η απουσία χαρακτηριστικών αποκρουσµάτων των 

σταδίων αυτών, όπως οι προετοιµασµένοι για την απόσπαση υποβάθρων πυρήνες, οι 

µισό-εξαντληµένοι πυρήνες και οι φολίδες µε φλοιό, που ανήκουν στο στάδιο της 

προετοιµασίας ή διαµόρφωσης του πυρήνα. ∆εν θα πρέπει ωστόσο να παραλείπεται 

και το γεγονός ότι ο αριθµός των λαξευµένων τεχνέργων της φάσης Α′ είναι 

σηµαντικά µικρότερος από αυτόν των υπολοίπων φάσεων. Αυτό µπορεί να οφείλεται 

στην διαταραχή των ανώτερων στρωµάτων της ανασκαφής (Καρκάνας, 2001) ή και 

στις ανασκαφικές µεθόδους και επιλογές. Εποµένως, η εικόνα για αυτή τη φάση του 

οικισµού δεν είναι τόσο ολοκληρωµένη όσο για τις υπόλοιπες φάσεις. 

Τα τελευταία αυτά στοιχεία είναι αντιφατικά και µπορεί να οδηγήσουν στην 

υπόθεση ότι υπήρχαν δύο διαφορετικές στρατηγικές αξιοποίησης της πρώτης ύλης. 

Ωστόσο, φαίνεται περισσότερο πιθανό να λάµβαναν χώρα κάποια από τα πρώτα 

στάδια της εγχειρηµατικής αλυσίδας, όπως αυτά της αποφλοίωσης της πρώτης ύλης 

και της διαµόρφωσης των πυρήνων, στους χώρους όπου συλλέγονταν οι πρώτες ύλες 

και στον οικισµό να έρχονταν έτοιµοι διαµορφωµένοι πυρήνες. Επίσης, οι νεολιθικοί 

κάτοικοι του ∆ισπηλιού θα µπορούσαν να επιλέγουν κάποιες κροκάλες πρώτης ύλης 

για να τις µεταφέρουν στον οικισµό τους και να τις χρησιµοποιήσουν όταν 

εµφανιστεί κάποια άµεση ανάγκη και για αυτό ίσως να υπάρχουν πολλοί πυρήνες 
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χωρίς συγκεκριµένο σχέδιο διαµόρφωσης από τους οποίους αποσπούσαν το κοµµάτι 

που είχαν ανάγκη τη δεδοµένη στιγµή. Αυτή η θέση θα µπορούσε να στηριχθεί πιο 

στέρεα αν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις για πληθώρα κροκάλων πρώτης ύλης στις 

παραποτάµιες όχθες γύρω από το ∆ισπηλιό. Το γεγονός αυτό θα ενίσχυε την άποψη 

ότι χρησιµοποιούσαν τεχνικές για να έχουν γρήγορα και σε µεγάλες ποσότητες τα 

υπόβαθρα που χρειάζονταν χωρίς, ωστόσο, να διστάζουν να µεταφέρουν µαζί τους 

κροκάλες για να τις χρησιµοποιήσουν ευκαιριακά από τη στιγµή που είχαν ικανές 

ποσότητες από αυτούς στη διάθεση τους. 

3.5.2. Φάση Β′

 Η προσέγγιση του ερωτήµατος για το αν οι πρώτες ύλες του ∆ισπηλιού 

επεξεργάζονταν εντός του οικισµού ή όχι στη φάση Β′ θα ακολουθήσει διαφορετική 

πορεία µε αυτή της φάσης Α′ εξαιτίας του πλήθους των αποκρουσµάτων που 

περιλαµβάνονται στην πρώτη. Θα παρουσιαστούν, αρχικά, τα στοιχεία για την 

ωχροκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου και έπειτα τα στοιχεία για την καθεµιά από τις 

υπόλοιπες κατηγορίες πρώτης ύλης.  

Τα αποκρούσµατα, λοιπόν, µε φλοιό στην ωχροκάστανη κατηγορία, αν και 

είναι περισσότερα από αυτά της προηγούµενης φάσης, εξακολουθούν να είναι λίγα 

(10 αποκρούσµατα ή το 10% περίπου του συνόλου των αποκρουσµάτων της 

ωχροκάστανης κατηγορίας) και ακόµα µικρότερος είναι ο αριθµός αυτών που 

σώζουν φλοιό σε σχετικά µεγάλο ποσοστό. Πιο συγκεκριµένα, πέντε αποκρούσµατα 

σώζουν σε λιγότερο από το 25% της επιφάνειας τους φλοιό, τέσσερα σε 25-50% της 

επιφάνειας τους και ένα µόνο σε περισσότερο από το 50% (εικ. 41). Αυτά τα 

τελευταία, που σώζουν φλοιό σε πάνω από το 25% της επιφάνειας τους, έχουν 

αποσπαστεί, κατά πάσα πιθανότητα, µε την τεχνική της άµεσης επίκρουσης µε 

σκληρό κρουστήρα και ενδεχοµένως να ανήκουν στα πρώτα στάδια αποφλοίωσης 

του όγκου της πρώτης ύλης και της διαµόρφωσης του πυρήνα. Τα υπόλοιπα φαίνεται 

ότι ανήκουν στη φάση της παραγωγής αποκρουσµάτων. 

Η αντιπροσώπευση των τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών ευνοεί στην 

ωχροκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου και όχι µόνο, όπως θα φανεί παρακάτω, τα 

λεπιδόµορφα αποκρούσµατα (εικ. 42). Είναι λίγες οι φολίδες µε φλοιό (10 

αποκρούσµατα), µία η φολίδα διαµόρφωσης των πλευρών από το επίπεδο 

επίκρουσης, λίγες είναι και οι φολίδες µε απροσδιόριστη θέση στην τεχνολογική 
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αλυσίδα (9 αποκρούσµατα). Περισσότερα, όµως, είναι τα αποκρούσµατα µε 

απροσδιόριστο υπόβαθρο (26 αποκρούσµατα, εικ. 35β). Είναι φανερό, εποµένως, ότι 

και σε αυτήν την περίπτωση, όπως και σε όλες τις κατηγορίες πυριτόλιθου της φάσης 

Α′, τα περισσότερα στάδια της εγχειρηµατικής αλυσίδας αντιπροσωπεύονται 

ανεπαρκώς. 

Τα παραπάνω στοιχεία για την κατανοµή των τεχνολογικών τύπων και 

κατηγοριών των αποκρουσµάτων της ωχροκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου δεν 

διαφέρουν σηµαντικά από αυτά που αφορούν στις υπόλοιπες κατηγορίες. Αυτό που 

παρατηρείται είναι ότι η καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου διαθέτει σαφώς 

περισσότερες φολίδες µε φλοιό (12 αποκρούσµατα ή το 21% περίπου των 

αποκρουσµάτων της καστανοκόκκινης κατηγορίας πυριτόλιθου), αλλά και εδώ οι 

φολίδες που η επιφάνεια τους καλύπτεται µε πάνω από 50% από φλοιό είναι 

ελάχιστες (1 απόκρουσµα, εικ. 43). Επίσης, σε αυτήν την κατηγορία πυριτόλιθου 

αντιπροσωπεύονται σχεδόν όλοι οι τεχνολογικοί τύποι και κατηγορίες, εκτός από τα 

αποκρούσµατα διαµόρφωσης του πυρήνα και τα µικρά θραύσµατα (εικ. 44). Γεγονός, 

όµως, παραµένει ότι τα λεπιδόµορφα αποκρούσµατα κατέχουν και σε αυτήν την 

περίπτωση ένα πολύ µεγάλο ποσοστό (περίπου το 46% του συνόλου των 

αποκρουσµάτων της καστανοκόκκινης κατηγορίας), ενώ µαζί µε τις φολίδες χωρίς 

φλοιό και µε απροσδιόριστη θέση στην τεχνολογική αλυσίδα αποτελούν την 

πλειονότητα (περίπου το 55% του συνόλου των αποκρουσµάτων της 

καστανοκόκκινης κατηγορίας). 

Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στην γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου 

(εικ. 44). Και σε αυτήν την κατηγορία πυριτόλιθου τα λεπιδόµορφα αποκρούσµατα 

αποτελούν την πλειονότητα (περίπου 66%). Οι υπόλοιποι τεχνολογικοί τύποι που 

αντιπροσωπεύονται είναι τέσσερεις φολίδες µε απροσδιόριστη θέση στην 

τεχνολογική αλυσίδα, ένα τέχνεργο µε φλοιό, ο οποίος καλύπτει την επιφάνεια του σε 

ποσοστό λιγότερο από 50% αλλά περισσότερο από 25%, και έξι αποκρούσµατα µε 

απροσδιόριστο υπόβαθρο. Οι τεχνολογικοί τύποι και κατηγορίες της γκριζοµέλανης 

κατηγορίας πυριτόλιθου είναι ακόµα λιγότεροι (εικ. 46). Ουσιαστικά πρόκειται µόνο 

για λεπιδόµορφα αποκρούσµατα (88% του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της 

κατηγορίας πυριτόλιθου) και φολίδες µε απροσδιόριστη θέση στην τεχνολογική 

αλυσίδα (12% του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου). 
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Τέλος η διαφόρων χρωµάτων κατηγορία πυριτόλιθου περιλαµβάνει 

περισσότερους τεχνολογικού τύπους και κατηγορίες (εικ. 47) από την γκριζοκάστανη 

και γκριζοµέλανη κατηγορία αλλά και εδώ οι κυρίαρχοι τύποι είναι τα λεπιδόµορφα 

αποκρούσµατα (περίπου 31% του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της 

κατηγορίας πυριτόλιθου), τα αποκρούσµατα µε απροσδιόριστο υπόβαθρο (περίπου 

27% του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου) και οι 

φολίδες µε απροσδιόριστη θέση στην τεχνολογική αλυσίδα (περίπου το 20% του 

συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου). Είναι ελάχιστα τα 

αποκρούσµατα µε φλοιό (3 αποκρούσµατα) και µάλιστα κανενός τέχνεργου η 

επιφάνεια δεν καλύπτεται µε φλοιό σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50%. Έχουν βρεθεί, 

επίσης, µία φολίδα ανανέωσης του πυρήνα και επτά σφηνίσκοι. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω στοιχεία παρατηρούµε ότι σε αυτή τη φάση η 

ωχροκάστανη, η καστανοκόκκινη και η διαφόρων χρωµάτων κατηγορίες πυριτόλιθου 

αντιπροσωπεύονται είτε από πυρήνες (στην καστανοκόκκινη κατηγορία αποτελούν 

περίπου το 5,3% του συνόλου των αποκρουσµάτων της) είτε από αποκρούσµατα 

ανανέωσης του πυρήνα (στην ωχροκάστανη κατηγορία αποτελούν περίπου το 1% του 

συνόλου των αποκρουσµάτων της, στη διαφόρων χρωµάτων κατηγορία περίπου το 

2%) καθώς και από ελάχιστες φολίδες των οποίων η επιφάνεια να καλύπτεται µε 

φλοιό σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50%. Αντίθετα, η γκριζοκάστανη και η 

γκριζοµέλανη κατηγορία πυριτόλιθου δεν περιλαµβάνουν κανένα από αυτούς τους 

τεχνολογικούς τύπους. Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι για τις τρεις πρώτες κατηγορίες 

πυριτόλιθου µπορούµε να υποθέσουµε ότι η παραγωγή των υποβάθρων και η 

ανανέωση του πυρήνα γινόταν εντός του οικισµού, αλλά δεν υπάρχουν επαρκή 

στοιχεία που να τεκµηριώνουν την άποψη ότι και η διαµόρφωση του πυρήνα λάµβανε 

χώρα εντός του οικισµού. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι για τη γκριζοκάστανη 

και γκριζοµέλανη κατηγορία πυριτόλιθου δεν υπάρχουν στοιχεία που να 

υποδεικνύουν ότι κάποια από τις παραπάνω διαδικασίες πραγµατοποιούνταν εντός 

του οικισµού. 

3.5.3. Φάση Γ′ 

 Στην φάση Γ′ του οικισµού τα αποκρούσµατα λαξευµένου λίθου είναι εξίσου 

πολυάριθµα (270 αποκρούσµατα) µε αυτά της φάσης Β′. Απαντώνται και εδώ πέντε 

κατηγορίες πυριτόλιθου από τις οποίες οι τρεις πιο πολυάριθµες είναι οι ίδιες µε τις 
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δύο πρώτες της φάσης Β′, ωχροκάστανη/γκριζοκάστανη (οι οποίες στη φάση Β′ 

αποτελούν δύο ξεχωριστές κατηγορίες, ενώ στη φάση Γ′ αποτελούν µία ενιαία), 

διαφόρων χρωµάτων και καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου. ∆ιαφέρουν µόνο η 

τρίτη και τέταρτη κατηγορία, που αποτελούνται από φαιούς και γκριζοµέλανους 

πυριτόλιθους αντίστοιχα. Στην πρώτη κατηγορία πυριτόλιθου αυτής της φάσης έχουν 

ενσωµατωθεί ωχροκάστανοι και οι γκριζοκάστανοι πυριτόλιθοι που έχουν βρεθεί 

γιατί οι τελευταίοι ήταν πολύ λίγοι σε αριθµό και γιατί, όπως φάνηκε από την µελέτη 

της προηγούµενης φάσης και όπως συµβαίνει και σε αυτή, µοιράζονται σχεδόν τα 

ίδια χαρακτηριστικά µε τους ωχροκάστανους πυριτόλιθους. 

Τα δεδοµένα για την γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου προσφέρουν µια 

εικόνα πολύ οικεία γενικά για τη λιθοτεχνία του οικισµού και ειδικά για τη 

συγκεκριµένη κατηγορία. Αποκαλύφτηκαν και εδώ ελάχιστα αποκρούσµατα µε φλοιό 

(7 αποκρούσµατα ή περίπου 6% του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της 

κατηγορίας πυριτόλιθου σε αυτή τη φάση) και ακόµα λιγότερα µε φλοιό που να 

καλύπτει µεγαλύτερο ποσοστό από το 50% της επιφάνειας τους (λιγότερο από 2% 

του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου σε αυτή τη 

φάση, εικ. 48). Αυτά τα τελευταία φαίνεται να έχουν αποκρουστεί µε την τεχνική της 

άµεση επίκρουσης µε σκληρό επικρουστήρα και είναι περισσότερο πιθανό να 

προέρχονται από το στάδιο της αποφλοίωσης της πρώτης ύλης. Οι τεχνολογικοί τύποι 

και κατηγορίες που αντιπροσωπεύονται δεν περιορίζονται στα λεπιδόµορφα 

αποκρούσµατα και φολίδες, τα οποία, ωστόσο, κατέχουν την κυρίαρχη ποσοτικά 

θέση (περίπου 65% του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας 

πυριτόλιθου σε αυτή τη φάση ανήκουν στα λεπιδόµορφα υπόβαθρα, ενώ περίπου 

19% ανήκουν στις φολίδες χωρίς φλοιό µε απροσδιόριστη θέση στην τεχνολογική 

αλυσίδα). Πέρα από την παρουσία λίγων τεχνέργων µε απροσδιόριστο υπόβαθρο (9% 

του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου σε αυτή τη 

φάση) και ελάχιστων σφηνίσκων (λίγο παραπάνω από το 2% του συνόλου των 

αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου σε αυτή τη φάση), το πρόσθετο 

στοιχείο σε σχέση µε τις προηγούµενες φάσεις και κατηγορίες πρώτης ύλης είναι η 

παρουσία µίας φολίδας ανανέωσης του επιπέδου επίκρουσης και µίας φολίδας 

ανανέωσης της επιφάνειας απόκρουσης (εικ. 49). 

Τα παραπάνω δεδοµένα δε διαφέρουν πολύ από αυτά που καταγράφηκαν για 

την καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου αυτής της φάσης. Βρέθηκε ένα 
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αποκρούσµατα (περίπου 2% του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας 

πυριτόλιθου σε αυτή τη φάση) µε φλοιό, ο οποίος κάλυπτε λιγότερο από το 25% της 

συνολικής επιφάνειας του. Οι τεχνολογικοί τύποι και κατηγορίες αντιπροσωπεύονται 

και εδώ, όπως και στην γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου αυτής της φάσης, 

σχεδόν ολοκληρωµένα (εικ. 50). Αποκρούσµατα του σταδίου της ανανέωσης του 

πυρήνα αποκαλύφθηκαν και σε αυτήν την κατηγορία πυριτόλιθου. Πρόκειται για µία 

λεπίδα µε κορυφή σε δεύτερη σειρά και για µία φολίδα ανανέωσης της επιφάνειας 

απόκρουσης. Το στοιχείο που την διαφοροποιεί από την γκριζοκάστανη κατηγορία 

πυριτόλιθου είναι η παρουσία τριών πυρήνων (περίπου 5,7% του συνόλου των 

αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′, εικ. 51).  

Η µελανή κατηγορία πυριτόλιθου σώζει λίγες φολίδες µε φλοιό (εικ. 35γ). 

Στις δύο (περίπου 9% του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας 

πυριτόλιθου στη φάση Γ′) από αυτές καλύπτεται το 25%-50% της επιφάνειας τους µε 

φλοιό και στις άλλες δύο (περίπου 9%) λιγότερο από το 25% της επιφάνειας τους. Οι 

τεχνολογικοί τύποι και κατηγορίες της περιορίζονται, επίσης, σε λεπιδόµορφα 

αποκρούσµατα, µία φολίδα (εικ. 52), ενώ έχουν βρεθεί και δύο πυρήνες (περίπου 

9%). 

Τα δεδοµένα για την φαιή κατηγορία πυριτόλιθου οδηγούν σε παρόµοια µε 

όλα τα παραπάνω συµπεράσµατα. ∆εν σώζεται, ωστόσο, καµία φολίδα µε φλοιό σε 

αυτήν την κατηγορία πυριτόλιθου. Τα αποκρούσµατα ανήκουν αποκλειστικά στην 

κατηγορία των λεπιδόµορφων υποβάθρων και σώζεται µόνο µία φολίδα (εικ. 53). 

Η τελευταία κατηγορία πυριτόλιθου αν και διαφέρει σηµαντικά ως προς την 

απολεπιστική ποιότητα της από τις υπόλοιπες φαίνεται ότι χρησιµοποιήθηκε µε 

παρόµοιο µε τις προηγούµενες τρόπο από τους νεολιθικούς κατοίκους του ∆ισπηλιού. 

Περιλαµβάνει λίγα αποκρούσµατα µε φλοιό (περίπου 15% του συνόλου των 

αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′, εικ. 35δ, ε) και 

ειδικά µε φλοιό που να καταλαµβάνει πάνω από το 50% της επιφάνειας τους (περίπου 

3,8% του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση 

Γ′, εικ. 54). Σώζει λεπιδόµορφα τέχνεργα, φολίδες και τρεις σφηνίσκους (εικ. 55). 

Συνολικά για τη φάση Γ′ παρατηρούµε ότι στις τρεις πρώτες κατηγορίες 

πυριτόλιθου, την γκριζοκάστανη, την καστανοκόκκινη και τη µελανή, 

αντιπροσωπεύονται πυρήνες και αποκρούσµατα ανανέωσης τους. Αντίθετα, στη φαιή 



 65

και στη διαφόρων χρωµάτων κατηγορία δεν έχουν βρεθεί τέτοιοι τεχνολογικοί τύποι. 

Επίσης, φολίδες που να καλύπτεται η επιφάνεια τους σε ποσοστό πάνω από 50% µε 

φλοιό έχουν βρεθεί µόνο τέσσερεις (περίπου 1,5% του συνόλου των αποκρουσµάτων 

αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′), δύο (περίπου 1,6% του συνόλου των 

αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′) ανήκουν στην 

γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου και δύο (περίπου 3,8% του συνόλου των 

αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′) στη διαφόρων 

χρωµάτων. Εποµένως, και στη φάση Γ′ παρατηρούµε ότι για τις τρεις πρώτες 

κατηγορίες πυριτόλιθου µπορούµε να υποθέσουµε ότι η παραγωγή υποβάθρων και η 

ανανέωση του πυρήνα γινόταν εντός του οικισµού. Αντίθετα, για τις δύο τελευταίες 

κατηγορίες πυριτόλιθου δεν διαθέτουµε επαρκή στοιχεία, ώστε να υποστηρίξουµε 

κάτι παρόµοιο. 

Σε άλλους νεολιθικούς οικισµούς κοντά στους οποίους έχουν βρεθεί χώροι 

εξόρυξης (όπως τα Βασιλικά, η Σταυρούπολη και η Θέρµη) ή συλλογής της πρώτης 

ύλης (όπως η ∆ήµητρα και οι Σιταγροί) και η διαµόρφωση του πυρήνα ή η παραγωγή 

υποβάθρων γινόταν κατά χώρα (in situ) τα ποσοστά αντιπροσώπευσης 

αποκρουσµάτων διαµόρφωσης του πυρήνα, πυρήνων και αποκρουσµάτων ανανέωσης 

του πυρήνα δεν είναι πολύ υψηλότερα από τα αντίστοιχα του ∆ισπηλιού. Τα στοιχεία 

που θα παρουσιαστούν παρακάτω για κάθε οικισµό αφορούν µόνο στις τοπικής 

προέλευσης πρώτες ύλες τους. Στον οικισµό της Σταυρούπολης παρατηρείται η 

παρουσία και ανεπεξέργαστων κονδύλων σε ποσοστό περίπου 7,7% για τον ίασπι και 

3% για το χαλαζία, ένας τεχνολογικός τύπος που δεν έχει βρεθεί στο ∆ισπηλιό. Οι 

πυρήνες που έχουν βρεθεί στον παραπάνω οικισµό αποτελούν το 6,25% του συνόλου 

των αποκρουσµάτων χαλαζία και περίπου το 3,8% του συνόλου των αποκρουσµάτων 

του ίασπι, ενώ αντίστοιχα είναι τα ποσοστά εµφάνισης αποκρουσµάτων ανανέωσης 

του πυρήνα (6,25% για το χαλαζία) και λεπίδων µε κορυφή (περίπου 3,8% για τον 

ίασπι) (Σκουρτοπούλου, 2002). Λίγο υψηλότερο είναι το ποσοστό αντιπροσώπευσης 

των πυρήνων (8,7%) στη Θέρµη (Σκουρτοπούλου, 1993) και στα Βασιλικά (10,4%) 

(Κυριακίδου, 1991). Ωστόσο, στη Θέρµη έχουν βρεθεί ελάχιστες φολίδες (0,2%) µε 

φλοιό που να καλύπτει το 75% ή παραπάνω της επιφάνειας τους (Σκουρτοπούλου, 

1993). Επίσης, στους δύο αυτούς τελευταίους οικισµούς τα αποκρούσµατα 

ανανέωσης του πυρήνα είναι λίγα (περίπου 8,3% στη Θέρµη και 3,4% στα Βασιλικά) 

και ακόµα πιο λίγες (περίπου 0,3% στη Θέρµη και 0,7% στα Βασιλικά) είναι οι 
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λεπίδες µε κορυφή (Κυριακίδου, 1991· Σκουρτοπούλου, 1993). Αντίστοιχα είναι τα 

ποσοστά αντιπροσώπευσης των πυρήνων (6,3% για το χαλκηδόνιο και 5,8% για τους 

ραδιολαριτικούς πυριτόλιθους) στους Σιταγρούς, ενώ έχουν βρεθεί και ελάχιστες 

(περίπου 2,7%) φολίδες αποφλοίωσης του πυρήνα (Tringham, 2003). Οι πυρήνες 

αντιπροσωπεύονται σε πολύ µικρότερα ποσοστά (1,54% στη Μέση Νεολιθική 

περίοδο και 1,89 στη Νεότερη Νεολιθική περίοδο) στη ∆ήµητρα, όπως συµβαίνει και 

µε τα χαρακτηριστικά αποκρούσµατα της διαδικασίας απόκρουσης ή των 

ατυχηµάτων (0,88% στη Μέση Νεολιθική και 0,65% στη Νεότερη) (Kourtessi-

Philippakis, 1997). 

Εποµένως, δεν είναι επισφαλές να υποστηριχθεί ότι για όσες από τις 

κατηγορίες πυριτόλιθου του ∆ισπηλιού διαθέτουν τους αντίστοιχους τεχνολογικούς 

τύπους, ακόµα και σε χαµηλά ποσοστά, η παραγωγή υποβάθρων γινόταν εντός του 

οικισµού. Αυτές οι κατηγορίες είναι, για τη φάση Α′, η καστανοκόκκινη, η 

γκριζοκάστανη και η διαφόρων χρωµάτων, για τη φάση Β′, η ωχροκάστανη, η 

καστανοκόκκινη και οι διαφόρων χρωµάτων, ενώ, για τη φάση Γ′, η γκριζοκάστανη, 

η καστανοκόκκινη, η µελανή και η διαφόρων χρωµάτων. Ακόµα, είναι πιθανόν η 

γκριζοµέλανη κατηγορία πυριτόλιθου να εισαγόταν στον οικισµό µε τη µορφή 

έτοιµων υποβάθρων, εφόσον στις δύο φάσεις (φάση Α′ και Β′) που έχουν βρεθεί 

αποκρούσµατα αυτής της κατηγορίας αυτά είναι µόνο λεπιδόµορφα αποκρούσµα, 

φολίδες και ένα αδιάγνωστο υπόβαθρο. 

3.6. Η κατανοµή των υποβάθρων και των εργαλείων κάθε 

κατηγορίας πρώτης ύλης 

Για να ολοκληρωθεί η συζήτηση για την οικονοµία της πρώτης ύλης είναι 

απαραίτητη η µελέτη της παραγωγής  υποβάθρων κάθε κατηγορίας πρώτης ύλης και 

κάθε φάσης του ∆ισπηλιού. Σε αυτό το σηµείο, κατά συνέπεια, θα εξεταστούν τα 

αποκρούσµατα τα οποία στόχευαν να παράγουν µε την κατεργασία της κάθε 

κατηγορίας πυριτόλιθου οι προϊστορικοί κάτοικοι του οικισµού. Ερωτήµατα, όπως το 

ποιες πρώτες ύλες χρησιµοποιούνταν για εργαλεία, ποιους τύπους υποβάθρων 

επεδίωκαν να παράγουν από κάθε πρώτη ύλη, αν υπήρχαν κάποιες κατηγορίες 

πυριτόλιθου που προορίζονταν για την κατασκευή συγκεκριµένων τύπων εργαλείων ή 

υποβάθρων, καθώς και αν εντοπίζονται διαφοροποιήσεις στη διαχείριση των πρώτων 



 67

υλών ανάµεσα στις φάσεις του ∆ισπηλιού, θα αποτελέσουν το αντικείµενο µελέτης 

αυτού του υπό-κεφαλαίου. 

3.6.1. Φάση Α′ 

 Πιο αναλυτικά θα παρουσιαστούν αρχικά τα αποκρούσµατα της πρώτης 

κατηγορίας (καστανοκόκκινης) πρώτης ύλης αυτής της φάσης. Τα µισά σχεδόν 

τέχνεργα της ανήκουν στην κατηγορία των µικρολεπίδων (32% του συνόλου των 

αποκρουσµάτων της καστανοκόκκινης κατηγορίας πρώτης ύλης, εικ. 56) και λεπίδων 

(17%). Σηµαντικό ποσοστό κατέχουν και οι φολίδες (28%). Επίσης, σε αυτήν την 

κατηγορία πρώτης ύλης εντοπίστηκαν και ένα µικρό άµορφο θραύσµα λάξευσης, 

ίσως απόρριµµα, καθώς και τέχνεργα µε αδιάγνωστο υπόβαθρο (17%, πιν. 4). Από τα 

τέχνεργα αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου χρησιµοποιήθηκαν για εργαλεία µόνο οι 

µικρολεπίδες (33% του συνόλου των µικρολεπίδων, εικ. 57) και οι λεπίδες (67% του 

συνόλου των λεπίδων). Στις µικρολεπίδες κατασκευάστηκαν ένα εργαλείο µε 

δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (Π.Ε. στον πίνακα) και ένα σύνθετο εργαλείο 

(ΣΥΝΘ στον πίνακα) που συνδύαζε δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία µε ξέστρο 

όψεως. Οι λεπίδες που µετατράπηκαν σε εργαλεία είχαν όλες δευτερεύουσα πλευρική 

επεξεργασία (πιν. 5).  

Η εικόνα παρουσιάζουν και τα αποκρούσµατα της γκριζοκάστανης 

κατηγορίας πρώτης ύλης διαφοροποιείται από αυτή της πρώτης. Σε αυτήν την 

κατηγόρια πυριτόλιθου δεν αποκαλύφτηκαν ούτε φολίδες ούτε µικρά άµορφα 

θραύσµατα λάξευσης (πιν. 4). Τα λεπιδόµορφα αποκρούσµατα αποτελούν πάνω από 

τα 3/4 των τεχνέργων της (36% λεπίδες, 29% µικρολεπίδες και 14% λεπιδόµορφες 

φολίδες, οι οποίες στον πίνακα αναφέρονται ως λ. φολίδες). Ενώ τα υπόλοιπα 

αποκρούσµατα είναι αδιάγνωστα (14%). Και στην περίπτωση της γκριζοκάστανης 

κατηγορίας πυριτόλιθου χρησιµοποιήθηκαν για εργαλεία µόνο οι λεπίδες (80% του 

συνόλου των λεπίδων αυτής της κατηγορίας πρώτης ύλης) και οι µικρολεπίδες (50%). 

Οι λεπίδες µετατράπηκαν σε εργαλεία µε δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία 

(40%), ένα εργαλείο µε κολόβωση (20%, ΚΟΛ στον πίνακα) και ένα δρεπάνι µε 

δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (20%, ∆. Π.Ε. στον πίνακα). Τα εργαλεία σε 

µικρολεπίδες ήταν όλα δρεπάνια µε δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (50%, πιν. 

5). 
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Η κατηγορία των ωχροκάστανων πυριτόλιθων δεν φαίνεται να αποκλίνει 

ουσιαστικά από το σχήµα της πρώτης κατηγορίας πυριτόλιθου (της 

καστανοκόκκινης). Τα λεπιδόµορφα τέχνεργα αποτελούν και εδώ την πλειονότητα 

(µικρολεπίδες 37% του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας 

πυριτόλιθου, λεπιδόµορφες φολίδες 9%), οι φολίδες κατέχουν ένα σηµαντικό 

ποσοστό (36%) ενώ τα αδιάγνωστα αποκρούσµατα είναι λιγότερα (18%, πιν. 4). 

Ωστόσο, σε αυτήν την κατηγορία πυριτόλιθου δεν εντοπίστηκε κανένα εργαλείο. 

 

 µικρολεπίδες λεπίδες           λ. φολίδες φολίδες αδιάγνωστα 
1η κατηγορία 6 / 32% 3 / 17% - 5 / 28% 3 / 17% 
2η κατηγορία 4 / 29% 5 / 36% 2 / 14% - 2 / 14% 

3η κατηγορία 4 / 37% - 1 / 9% 4 / 36% 2 / 18% 
4η κατηγορία 3 / 37% 1 / 13% - 3 / 37% 1 / 13% 

5η κατηγορία 8 / 24% 4 / 12% 4 / 12% 9 / 28% 7 / 21% 
 

Πιν. 4: Το πλήθος και το ποσοστό των υποβάθρων ανά κατηγορία πρώτης ύλης της 
φάσης Α′.  

 

Τα στοιχεία που καταγράφονται για την γκριζοµέλανη κατηγορία πυριτόλιθων 

είναι ακόµα πιο περιορισµένα. Περιλαµβάνει µικρολεπίδες (37% του συνόλου των 

αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου), φολίδες (37%), λεπίδες (13%) 

και αδιάγνωστα αποκρούσµατα (13%). Η διαφοροποίηση σε αυτήν την κατηγορία σε 

σχέση µε τις υπόλοιπες έγκειται στο γεγονός ότι οι φολίδες  και οι λεπίδες 

αντιπροσωπεύονται ισόποσα. Επίσης, αν και τα λεπιδόµορφα αποκρούσµατα 

υπερτερούν αριθµητικά και σε αυτήν την κατηγορία, το ποσοστό αντιπροσώπευσης 

τους είναι µικρότερο από το αντίστοιχο των υπόλοιπων κατηγοριών πρώτης ύλης 

(πιν. 4). Ο µόνος τύπος υποβάθρου που χρησιµοποιήθηκε για εργαλεία στην 

γκριζοµέλανη αυτή κατηγορία πυριτόλιθου είναι οι µικρολεπίδες (εικ. 58), και 

µάλιστα όλες (100%). Οι τύποι εργαλείων σε αυτές τις µικρολεπίδες είναι ένας οπέας 

(ΟΠΕ στον πίνακα), ένα σύνθετο εργαλείο µε κολόβωση στο άνω και στο κάτω άκρο 

του και εγκοπή και ένα εργαλείο µε δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (πιν. 5). 

 Στην τελευταία και πολυπληθέστερη κατηγορία πρώτης ύλης, που 

περιλαµβάνει διαφόρων χρωµάτων και κατώτερης απολεπιστικής ποιότητας πρώτες 

ύλες, αντιπροσωπεύονται σε σηµαντικό ποσοστό οι φολίδες (28%), οι µικρολεπίδες 



 69

(24% του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου) και τα 

αδιάγνωστα αποκρούσµατα (21%) (εικ. 35στ)  και ακολουθούν οι λεπίδες (12%) και 

οι λεπιδόµορφες φολίδες (12%, πιν. 4).  Παρατηρούµε ότι και σε αυτήν την 

περίπτωση τα λεπιδόµορφα τέχνεργα αποτελούν το 50% περίπου των 

αποκρουσµάτων, ενώ και οι φολίδες κατέχουν σηµαντικό ποσοστό του συνόλου. 

Επίσης, ελάχιστα αυξηµένο είναι και το ποσοστό των αδιάγνωστων αποκρουσµάτων. 

Σε αυτήν την κατηγορία πυριτόλιθου, πέρα από τις λεπίδες (50% του συνόλου των 

λεπίδων αυτής της κατηγορίας πρώτης ύλης) και τις µικρολεπίδες (37,5%, εικ. 59), 

χρησιµοποιήθηκαν για εργαλεία, σε µεγάλο ποσοστό µάλιστα, και οι λεπιδόµορφες 

φολίδες (50%). Στις µικρολεπίδες αντιπροσωπεύονται εργαλεία µε δευτερεύουσα 

πλευρική επεξεργασία (25% του συνόλου των µικρολεπίδων αυτής της κατηγορίας 

πυριτόλιθου) και ένας οπέας. Σε εργαλεία µε δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία 

έχουν µετατραπεί οι λεπίδες (50%), ενώ στις λεπιδόµορφες φολίδες απαντάται ένα 

εργαλείο µε δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία και ένα ξέστρο όψεως (πιν. 5, ΞΕΣ 

στον πίνακα). 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία για την φάση Α′ παρατηρούµε ότι 

αν και οι φολίδες κατέχουν µεγάλα ποσοστά αντιπροσώπευσης, τα υπόβαθρα που 

κυριαρχούν, σε όλες τις κατηγορίες πρώτης ύλης, είναι τα λεπιδόµορφα. Πιο 

συγκεκριµένα οι µικρολεπίδες είναι αυτές που υποσκελίζουν ποσοτικά τις λεπίδες σε 

όλες τις κατηγορίες πυριτόλιθου, εκτός από την περίπτωση των γκριζοκάστανων, 

όπου οι λεπίδες είναι περισσότερες. Αντίθετα οι λεπιδόµορφες φολίδες 

αντιπροσωπεύονται σε µικρά ποσοστά. Σχετικά σηµαντικά όµως είναι και τα 

αδιάγνωστα υπόβαθρα. Παρά το πλήθος όµως των παραπάνω τύπων υποβάθρων οι 

προϊστορικοί κάτοικοι του ∆ισπηλιού στη φάση Α′ επέλεγαν να κατασκευάζουν τα 

εργαλεία τους ως επί το πλείστον σε λεπίδες (εικ. 60) και µικρολεπίδες (εικ. 61). 

Μόνο στην πέµπτη κατηγορία πυριτόλιθου απαντώνται εργαλεία σε λεπιδόµορφες 

φολίδες. 

 Συνολικά για τα εργαλεία που εντοπίστηκαν στη φάση Α′, ανεξάρτητα από 

την κατηγορία πυριτόλιθου στην οποία ανήκουν, παρατηρούµε ότι κυρίαρχος τύπος 

είναι τα εργαλεία µε δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία και ακολουθούν τα 

δρεπάνια, που επίσης όλα διαθέτουν δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία. 

Ενδιαφέρον είναι ότι οι οπείς σε αυτή τη φάση κατασκευάζονταν είτε σε διαφανείς 

γκριζοµέλανους πυριτόλιθους που είναι πιο εύθραυστοι είτε σε κατώτερης 
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απολεπιστικής ποιότητας πυριτόλιθους, ενώ δεν αντιπροσωπεύονται στις άλλες 

κατηγορίες πρώτης ύλης. 

1η κατηγορία Π.Ε. ∆. Π.Ε. ΚΟΛ ΞΕΣ ΟΠΕ ΣΥΝΘ ΣΥΝΟΛΟ 

Λ 1/16,5% - - - - 1/16,5% 2/33% 

ΜΛ 2/67% - - - - - 2/67% 

        

2η 
κατηγορία Π.Ε. ∆. Π.Ε. ΚΟΛ ΞΕΣ ΟΠΕ ΣΥΝΘ ΣΥΝΟΛΟ 

Λ 2/40% 1/20% 1/20% - - - 4/80% 

ΜΛ - 2/50%  - - - 2/50% 

        

4η κατηγορία Π.Ε. ∆. Π.Ε. ΚΟΛ ΞΕΣ ΟΠΕ ΣΥΝΘ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΛ 1/33% - - - 1/33% 1/33% 3/100% 

        

5η κατηγορία Π.Ε. ∆. Π.Ε. ΚΟΛ ΞΕΣ ΟΠΕ ΣΥΝΘ ΣΥΝΟΛΟ 

Λ 2/50% - - - - - 2/50% 

ΜΛ 2/25% - - - 1/12,5% - 3/37,5% 

ΛΦ 1/25% - - 1/25% - - 2/50% 

 

Πιν. 5: Πλήθος και ποσοστό τύπων εργαλείων ανά υπόβαθρο για κάθε κατηγορία 
πρώτης ύλης της φάσης Α′. 

 

3.6.2. Φάση Β′ 

Στη φάση Β′ παρατηρούνται κάποιες διαφοροποιήσεις στη διαχείριση των 

πρώτων υλών σε σχέση µε την φάση Α′, αν και τα λεπιδόµορφα προϊόντα φαίνεται 

ότι και εδώ κυριαρχούν, ενώ οι φολίδες αντιπροσωπεύονται σε πολύ µικρότερα 

ποσοστά. Πιο συγκεκριµένα, στους ωχροκάστανους πυριτόλιθους οι κυρίαρχοι τύποι 

υποβάθρων είναι οι µικρολεπίδες (30% του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της 
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κατηγορίας πυριτόλιθου σε αυτή τη φάση, εικ. 62) και τα αποκρούσµατα µε 

αδιάγνωστο υπόβαθρο (30%). Οι λεπίδες (εικ. 63), οι λεπιδόµορφες φολίδες και οι 

φολίδες µοιράζονται ισόποσα περίπου και µικρότερα ποσοστά (12%, 13% και 15% 

αντίστοιχα, πιν. 6). Παρόλο που οι λεπίδες δεν αποτελούν πολυπληθή τύπο 

υποβάθρου σε αυτήν την κατηγορία πυριτόλιθου, ένα πολύ µεγάλο ποσοστό τους 

χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή εργαλείων (58% του συνόλου των λεπίδων 

αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου σε αυτή τη φάση). Επίσης µεγάλο είναι και το 

ποσοστό των λεπιδόµορφων φολίδων (38%) και των µικρολεπίδων (23%) που 

µετατράπηκαν σε εργαλεία. Οι λεπίδες προορίζονταν κυρίως για εργαλεία µε 

δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (34% των εργαλείων σε λεπίδες αυτής της 

κατηγορίας πυριτόλιθου σε αυτή τη φάση), ενώ έχει βρεθεί και ένα δρεπάνι (∆. στον 

πίνακα, 8%) σε λεπίδα, ένα δρεπάνι µε δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (8%) και 

ένα σύνθετο εργαλείο (8%) που συνδυάζει τη δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία µε 

ξέστρο όψεως (εικ. 64). Οι µικρολεπίδες, επίσης, χρησιµοποιήθηκαν ως εργαλεία µε 

δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (10%) αλλά εξίσου συχνά και ως δρεπάνια 

(10%), ενώ βρέθηκε και ένα σύνθετο εργαλείο σε µικρολεπίδα (3%), ένα δρεπάνι µε 

δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία και ξέστρο όψεως (εικ. 65). Οι λεπιδόµορφες 

φολίδες και τα αδιάγνωστα αποκρούσµατα χρησιµοποιήθηκαν κυρίως ως σφηνίσκοι 

(ΣΦΗ στον πίνακα, 23% και 14% αντίστοιχα). Στα εργαλεία σε λεπιδόµορφες 

φολίδες συγκαταλέγεται, επιπλέον, ένα δρεπάνι (7,5%) και ένα σύνθετο εργαλείο 

(7,5%), δρεπάνι µε δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία και οδόντωση (Ο∆Ο στον 

πίνακα), ενώ στα εργαλεία σε αδιάγνωστο υπόβαθρο περιλαµβάνεται και ένα 

εργαλείο µε πλευρική δευτερεύουσα επεξεργασία (3%). Τέλος, στις φολίδες 

απαντάται ένα εργαλείο µε πλευρική δευτερεύουσα επεξεργασία  (7%) και ένας 

σφηνίσκος (7%, πιν. 7). 

 µικρολεπίδες λεπίδες λ. φολίδες φολίδες αδιάγνωστα 

1η κατηγορία 29/30% 12/12% 13/13% 15/15% 29/30% 

2η κατηγορία 12/21% 13/23% 7/13% 11/20% 10/18% 
3η κατηγορία 8/26% 10/33% 2/6% 5/16% 6/19% 
4η κατηγορία 14/82% - 1/6% 2/12% - 
5η κατηγορία 7/14% 9/18% 2/4% 17/33% 16/31% 

 

Πιν. 6: Το πλήθος και το ποσοστό των υποβάθρων ανά κατηγορία πρώτης ύλης της 
φάσης Α′.  
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Στην καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου αυτής της φάσης οι 

µικρολεπίδες, οι λεπίδες, οι φολίδες και τα αποκρούσµατα µε αδιάγνωστο υπόβαθρο 

αντιπροσωπεύονται σχεδόν ισόποσα (21%, 23%, 20% και 18% αντίστοιχα), ενώ οι 

λεπιδόµορφες φολίδες είναι λιγότερες (13%, πιν. 6). Στις λεπίδες, οι οποίες 

χρησιµοποιήθηκαν ως επί το πλείστον για εργαλεία (46% του συνόλου των λεπίδων 

αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου σε αυτή τη χρονολογική φάση), οι τύποι που 

συναντάµε µε µεγάλη συχνότητα και εδώ, όπως και στους ωχροκάστανους 

πυριτόλιθους, είναι εργαλεία µε δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (23% του 

συνόλου των εργαλείων σε λεπίδες αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου), ενώ έχουν 

βρεθεί και σφηνίσκοι (15%) καθώς και ένα εργαλείο µε οδόντωση (8%, εικ. 66). Στις 

µικρολεπίδες, οι οποίες επίσης σε µεγάλο ποσοστό έχουν µετατραπεί σε εργαλεία 

(34%), απαντώνται εργαλεία µε δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (17%), ένα 

δρεπάνι µε δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (8,5%) και ένα σύνθετο εργαλείο 

(8,5%) που συνδυάζει ξέστρο όψεως και δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (εικ. 

67). Οι λεπιδόµορφες φολίδες και οι φολίδες έχουν χρησιµοποιηθεί ως σφηνίσκοι 

(14% και 9%) αντίστοιχα µόνο, ενώ ένα αδιάγνωστο υπόβαθρο (10%) έχει δεχθεί 

δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (πιν. 7). 

 Οι γκριζοκάστανοι πυριτόλιθοι χρησιµοποιήθηκαν κυρίως για λεπίδες (33% 

του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου αυτής της 

φάσης) και µικρολεπίδες (26%). Ακολουθούν ποσοτικά τα τέχνεργα µε αδιάγνωστο 

υπόβαθρο (19%) και οι φολίδες (16%), ενώ βρέθηκαν και  πολύ λίγες λεπιδόµορφες 

φολίδες (6%, πιν. 6). Αν και οι λεπίδες αποτελούν το πολυπληθέστερο υπόβαθρο 

αυτής της κατηγορίας πρώτης ύλης, ένα σχετικά µικρό ποσοστό τους έχει 

χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή εργαλείων (20% του συνόλου των λεπίδων αυτής 

της κατηγορίας πυριτόλιθου σε αυτή τη χρονολογική φάση). Αντίθετα, το ποσοστό 

των µικρολεπίδων που έχουν µετατραπεί σε εργαλεία είναι πολύ µεγάλο (62,5%, εικ. 

68). Επιπλέον, σχετικά µεγάλο, αν αναλογιστεί κανείς ότι βρέθηκαν πολύ λίγες, είναι 

το ποσοστό των λεπιδόµορφων φολίδων που χρησιµοποιήθηκαν ως εργαλεία (33%), 

αποκλειστικά όµως ως σφηνίσκοι. Στις λεπίδες, επίσης, αντιπροσωπεύονται µόνο δύο 

τύποι εργαλείων, ένα δρεπάνι (10%) και ένα εργαλείο µε δευτερεύουσα πλευρική 

επεξεργασία (10%). Από την άλλη πλευρά, ένας σηµαντικός αριθµός τύπων 

εργαλείων αντιπροσωπεύονται στις µικρολεπίδες. Ειδικότερα, οι µικρολεπίδες 

µετατράπηκαν σε δρεπάνια (25%), έναν οπέα (12,5%), ένα εργαλείο µε ράχη (ΡΑΧ 
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στον πίνακα, 12,5%) και ένα εργαλείο µε δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία 

(12,5%, πιν. 7). 

 

1η ΠΥ Π.Ε. ∆. ∆. Π.Ε. ΣΦΗ Ο∆Ο ΟΠΕ ΡΑΧ ΣΥΝΘ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΛ 3/10% 3/10% - - - - - 1/3% 7/23% 

Λ 4/34% 1/8% 1/8% - - - - 1/8% 7/58% 

ΛΦ - 1/7,5% - 3/23% - - - 1/7,5% 5/38% 

Φ 1/7% - - 1/7% - - - - 2/14% 

Α∆ 1/3% - - 4/14% - - - - 5/17% 

          

2η ΠΥ Π.Ε. ∆. ∆. Π.Ε. ΣΦΗ Ο∆Ο ΟΠΕ ΡΑΧ ΣΥΝΘ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΛ 2/17% - 1/8,5% - - - - 1/8,5% 4/34% 

Λ 3/23% - - 2/15% 1/8% - - - 6/46% 

ΛΦ - - - 1/14% - - - - 1/14% 

Φ - - - 1/9% - - - - 1/9% 

Α∆ 1/10% - - - - - - - 1/10% 

          

3η 
ΠΥ Π.Ε. ∆. ∆. Π.Ε. ΣΦΗ Ο∆Ο ΟΠΕ ΡΑΧ ΣΥΝΘ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΛ 1/12,5% 2/25% - - - 1/12,5% 1/12,5% - 5/62,5% 

Λ 1/10% - 1/10% - - - - - 2/20% 

Α∆ - - - 2/33% - - - - 2/33% 

          

4η ΠΥ Π.Ε. ∆. ∆. Π.Ε. ΣΦΗ Ο∆Ο ΟΠΕ ΡΑΧ ΣΥΝΘ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΛ 2/14% 1/7% 1/7% - - - - 1/7% 5/35% 

ΛΦ 1/100% - - - - - - - 1/100% 

Φ 1/50% - - - - - - - 1/50% 

          

5η ΠΥ Π.Ε. ∆. ∆. Π.Ε. ΣΦΗ Ο∆Ο ΟΠΕ ΡΑΧ ΣΥΝΘ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΛ 2/28% - - 1/14% - - - - 3/42% 

Λ 3/33% - 2/22% 1/11% 1/11% - - - 7/77% 

Φ 1/6% - - 4/24% - - - - 5/30% 

Α∆ - - - 1/6% - - - - 1/6% 

 

Πιν. 7: Πλήθος και ποσοστό τύπων εργαλείων ανά υπόβαθρο για κάθε κατηγορία 
πρώτης ύλης της φάσης Β′. 

 

Οι διαφανείς γκριζοµέλανοι πυριτόλιθοι φαίνεται ότι χρησιµοποιήθηκαν για 

την παραγωγή µικρολεπίδων (82% του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της 
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κατηγορίας πυριτόλιθου σε αυτή τη χρονολογική φάση, εικ. 69). Οι άλλοι δύο τύποι 

υποβάθρων που αντιπροσωπεύονται σε αυτήν την κατηγορία πρώτης ύλης είναι οι 

φολίδες (12%) και µία λεπιδόµορφη φολίδα (6%, πιν. 6), η οποία µάλιστα 

µετατράπηκε και σε εργαλείο µε πλευρική δευτερεύουσα επεξεργασία (πιν. 7, εικ. 

70). Επίσης και η µία φολίδα (50% του συνόλου των φολίδων αυτής της κατηγορίας 

πυριτόλιθου σε αυτή τη χρονολογική φάση) δέχθηκε δευτερεύουσα πλευρική 

επεξεργασία. Οι µικρολεπίδες χρησιµοποιήθηκαν ως εργαλεία µε δευτερεύουσα 

πλευρική επεξεργασία (14%), ενώ βρέθηκε και ένα δρεπάνι (7%), ένα δρεπάνι µε 

δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (7%) και ένα σύνθετο εργαλείο (7%), που 

συνδυάζει δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία και οπέα (εικ. 71). 

Στην διαφόρων χρωµάτων και κατώτερης απολεπιστικής ποιότητας κατηγορία 

πυριτόλιθου απαντώνται κυρίως φολίδες (33% του συνόλου των αποκρουσµάτων 

αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου αυτής της χρονολογικής φάσης, εικ. 35ζ, η)  και 

τέχνεργα µε αδιάγνωστο υπόβαθρο (31%). Οι λεπίδες (εικ. 35θ, 72) και οι 

µικρολεπίδες (εικ. 73) κατέχουν σηµαντικά µικρότερα ποσοστά (18% και 14% 

αντίστοιχα), ενώ πολύ λίγες είναι οι λεπιδόµορφες φολίδες (4%, πιν. 6). Το 

µεγαλύτερο µέρος των λεπίδων αυτής της κατηγορίας προοριζόταν για την παραγωγή 

εργαλείων (77%, πιν. 7). Οι τύποι που αντιπροσωπεύονται είναι τα εργαλεία µε 

δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (33% του συνόλου των λεπίδων αυτής της 

κατηγορίας πυριτόλιθου αυτής της χρονολογικής φάσης), τα δρεπάνια µε 

δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (22%), ένας σφηνίσκος (11%) και ένα εργαλείο 

µε οδόντωση (11%, εικ. 74). Επίσης, µεγάλο ποσοστό των µικρολεπίδων, αλλά 

σηµαντικά µικρότερο από αυτό των λεπίδων, χρησιµοποιήθηκαν ως εργαλεία (42%). 

Τα εργαλεία σε µικρολεπίδες είναι εργαλεία µε δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία 

(28%) και ένας σφηνίσκος (14%). Αντίστοιχο ποσοστό αντιπροσώπευσης σε 

εργαλεία, λίγο µικρότερο όµως, κατέχουν και οι φολίδες (30%). Τα εργαλεία σε 

φολίδες είναι κυρίως σφηνίσκοι (24%) καθώς και ένα εργαλείο µε δευτερεύουσα 

πλευρική επεξεργασία (6%). Τέλος, µία λεπιδόµορφη φολίδα έχει χρησιµοποιηθεί ως 

σφηνίσκος (6%). 

 Πριν κλείσει αυτή η ενότητα θεωρείται σηµαντικό να γίνουν ορισµένες 

παρατηρήσεις συνολικά για τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για όλες τις κατηγορίες 

πυριτόλιθου και για τα συµπεράσµατα που θα µπορούσαν να εξαχθούν για τη φάση 

Β′ από τα στοιχεία που καταγράφηκαν. Αρχικά, να αναφερθεί ότι σε όποια κατηγορία 
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πυριτόλιθου υπάρχει παραγωγή λεπίδων αυτές µετατρέπονται πολύ συχνά σε 

εργαλεία και µάλιστα, κυρίως σε εργαλεία µε δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία. 

Επίσης, ένα σηµαντικό ποσοστό των µικρολεπίδων χρησιµοποιήθηκαν ως εργαλεία. 

Πολλές από αυτές ήταν δρεπάνια και εργαλεία µε πλευρική δευτερεύουσα 

επεξεργασία ή ακόµα και σύνθετα εργαλεία που συνδύαζαν τους δύο παραπάνω 

τύπους. Φαίνεται, ακόµη, ότι κάποιες από αυτές που αποτελούσαν σύνθετα εργαλεία 

περιλαµβάνονταν στην κατηγορία των λεπίδων πριν ελαττωθεί το πάχος τους µε την 

δευτερεύουσα επεξεργασία. Ωστόσο, οι περισσότερες αποσπάστηκαν ως 

µικρολεπίδες και το µεγαλύτερο ποσοστό τους δεν παρουσιάζει ίχνη στίλβης και δεν 

δέχτηκε δευτερεύουσα επεξεργασία. Είναι, επίσης, σηµαντική και η παρουσία 

αναλογικά µεγάλου αριθµού σφηνίσκων σε αυτή τη φάση. Τέλος, είναι σχετικά 

µικρός ο αριθµός των φολίδων που χρησιµοποιήθηκαν ως εργαλεία. 

3.6.3. Φάση Γ′ 

 Σε αυτή τη φάση είναι περισσότερη έντονη η παρουσία των στοιχείων που 

φανερώνουν παραγωγή διαφορετικού τύπου υποβάθρων για την κάθε κατηγορία 

πυριτόλιθου. Έτσι, στην γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου οι λεπίδες (εικ. 75α, 

76) και οι φολίδες µοιράζονται ίδια ποσοστά αντιπροσώπευσης (24% του συνόλου 

των αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου σε αυτή τη φάση του 

∆ισπηλιού), οι µικρολεπίδες (εικ. 77) είναι λίγο περισσότερες (26%), ενώ οι 

λεπιδόµορφες φολίδες (εικ. 75β, γ, δ, ε) είναι πολύ λίγες (14%) και ακόµα λιγότερα 

(7%) είναι τα αποκρούσµατα µε αδιάγνωστο υπόβαθρο (πιν. 8). Στην 

καστανοκόκκινη κατηγορία κυριαρχούν οι φολίδες (32%) και ακολουθούν οι 

µικρολεπίδες (23%, εικ. 75στ, 78) και οι λεπίδες (21%, εικ. 75ζ, 74η, 79), ενώ οι 

λεπιδόµορφες φολίδες και τα αδιάγνωστα (75θ) είναι πάλι σηµαντικά λιγότερες και 

αντιπροσωπεύονται ισόποσα (8% και 8% αντίστοιχα, πιν. 8). Στη µελανή κατηγορία 

το υπόβαθρο µε τη µεγαλύτερη συχνότητα είναι οι µικρολεπίδες (23%, εικ. 75ι, 80) 

και ακολουθούν οι φολίδες (18%) που αντιπροσωπεύονται µε το µισό αριθµό 

αποκρουσµάτων από αυτών των µικρολεπίδων. Οι λεπίδες και οι λεπιδόµορφες 

φολίδες είναι ελάχιστες (9% και 14% αντίστοιχα) ενώ αρκετά πολυάριθµα (14%) 

είναι τα αποκρούσµατα µε απροσδιόριστο υπόβαθρο (πιν. 8). Στην γκρίζα κατηγορία 

την πρώτη θέση καταλαµβάνουν οι µικρολεπίδες (30%) και τα αποκρούσµατα µε 

αδιάγνωστο υπόβαθρο (30%). Ακολουθούν, µε πολύ µικρότερα ποσοστά, οι λεπίδες 

(20%, εικ. 74ια), οι λεπιδόµορφες φολίδες (15%) και οι φολίδες (5%, πιν. 8). Στη 
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διαφόρων χρωµάτων κατηγορία το µεγαλύτερο ποσοστό των αποκρουσµάτων ανήκει 

στα αδιάγνωστα (29%, εικ. 75ιβ) και ακολουθούν οι φολίδες (27%) και οι 

λεπιδόµορφες φολίδες (17%). Οι µικρολεπίδες και οι λεπίδες (εικ. 81) κατέχουν ένα 

µικρό ποσοστό (13% και 10% αντίστοιχα) του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής 

της κατηγορίας πυριτόλιθου σε αυτή τη φάση (πιν. 8). 

 Η χρήση αυτών των υποβάθρων για την κατασκευή εργαλείων είναι 

διαφορετική για την κάθε κατηγορία πυριτόλιθου. Έτσι, στην γκριζοκάστανη 

κατηγορία, όπου η αντιπροσώπευση του κάθε είδους υποβάθρου είναι σηµαντική 

αριθµητικά, παρατηρείται ότι ένα µεγάλο µέρος µόνο των λεπίδων (50%) και των 

µικρολεπίδων (31%) έχουν µετατραπεί σε εργαλεία (πιν. 9). Τα εργαλεία σε 

µικρολεπίδες είναι του τύπου µε δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (19% του 

συνόλου των µικρολεπίδων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου σε αυτή τη 

χρονολογική φάση) που σε µία περίπτωση συνδυάζεται µε δρεπάνι (3%), δύο 

εργαλεία µε οδοντώσεις (6%) και ένα σύνθετο εργαλείο (3%) µε πλευρική 

δευτερεύουσα επεξεργασία και οπέα (εικ. 82). Στις λεπίδες κατασκευάστηκαν 

εργαλεία µε δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (20%, εικ. 83α, β), δρεπάνια (13%), 

ο συνδυασµός των δύο αυτών τελευταίων τύπων (10%, εικ. 83γ) καθώς και δύο 

σύνθετα εργαλεία (7%), ένα µε κολόβωση που χρησιµοποιήθηκε και ως δρεπάνι (εικ. 

83δ) και ένα εργαλείο µε ράχη και δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (εικ. 84-86). 

Αντίθετα, τα εργαλεία σε φολίδες είναι λιγότερα (23%)· πρόκειται για δύο εργαλεία 

µε δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (7%, εικ. 83ε), που σε ένα δείγµα 

συνδυάζεται µε δρεπάνι (3%, εικ. 66στ), και για δύο σφηνίσκους (7%) και έναν 

ακόµα που είχε χρησιµοποιηθεί και ως δρεπάνι (3%) καθώς και για ένα εργαλείο µε 

κολόβωση (3%). Τα εργαλεία σε λεπιδόµορφες φολίδες είναι ακόµα λιγότερα (18%) 

και είναι ένα εργαλείο µε δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (6%) ένα ακόµα µε 

δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία που συνδυάζει και δρεπάνι (6%) και ένας 

σφηνίσκος (6%, εικ. 87). 

Στην καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου, όπου το µεγαλύτερο ποσοστό 

συχνότητας εµφάνισης το έχουν οι φολίδες και ακολουθούν οι µικρολεπίδες και οι 

λεπίδες. Τα εργαλεία κατασκευάζονται σε µεγάλο ποσοστό των πρώτων (30%) αλλά 

σε ακόµα µεγαλύτερο των λεπίδων (36%) και των µικρολεπίδων (42%, πιν. 9). Τα 

εργαλεία σε µικρολεπίδες είναι εργαλεία µε δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία 

(17%), ένα δρεπάνι µε δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (8%) και δύο σφηνίσκοι 
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(17%, εικ. 83ζ, η, 88). Τα εργαλεία σε φολίδες είναι δύο εργαλεία µε δευτερεύουσα 

πλευρική επεξεργασία (12%) και τρεις σφηνίσκοι (18%, εικ. 83θ, ι, 89). Τα εργαλεία 

σε λεπίδες είναι αποκλειστικά εργαλεία µε πλευρική δευτερεύουσα επεξεργασία 

(36%). 

 

 ΜΛ Λ ΛΦ Φ Α∆ 

1η ΠΥ 32/26% 30/26% 17/14% 30/24% 9/7% 

2η ΠΥ 12/23% 11/21% 4/8% 17/32% 4/8% 

3η ΠΥ 8/23% 2/9% 3/14% 4/18% 3/14% 

4η 
ΠΥ 6/30% 4/20% 3/15% 1/5% 6/30% 

5η 
ΠΥ 7/13% 5/10% 9/17% 14/27% 15/29% 

Πιν. 8: Το πλήθος και το ποσοστό των υποβάθρων ανά κατηγορία πρώτης ύλης της 
φάσης Γ′. 

 

Στη µελανή κατηγορία πυριτόλιθου, το µεγαλύτερο ποσοστό των υποβάθρων 

είναι µικρολεπίδες (23%) και τρεις από αυτές έχει µετατραπεί σε εργαλείο (37%)· 

πρόκειται για τρία εργαλεία µε δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (πιν. 9). 

Αντίθετα, αν και έχουν αποκαλυφτεί µόνο δύο λεπίδες σε αυτήν την κατηγορία η µία 

από αυτές είναι εργαλείο µε δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (50%). Στις 

λεπιδόµορφες φολίδες απαντάται ένα σύνθετο εργαλείο (33%) που συνδυάζει τον 

τύπο του δρεπανιού µε την πλευρική δευτερεύουσα επεξεργασία. 

 Στη γκρίζα κατηγορία πυριτόλιθου έχει αποκαλυφθεί ένα εργαλείο µε 

δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (17% περίπου), ένα σύνθετο εργαλείο που 

συνδυάζει δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία και οπέα (17% περίπου, εικ. 90α), 

ενώ έχει βρεθεί και ένα εργαλείο µε ραχή (17% περίπου, πιν. 9). Το υπόβαθρο µε τη 

µεγαλύτερη αντιπροσώπευση σε εργαλεία είναι οι λεπιδόµορφες φολίδες (67%) και ο 

µοναδικός τύπος είναι τα εργαλεία µε δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (εικ. 90β, 

91). Μία λεπίδα αυτής της κατηγορίας έχει µετατραπεί σε εργαλείο µε πλευρική 

δευτερεύουσα επεξεργασία (25%, εικ. 90γ) και µια δεύτερη σε ξέστρο (25%). 
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1η ΠΥ Π.Ε. ∆. ∆.Π.Ε. ΣΦΗ Ο∆Ο ΚΟΛ ΞΕΣ ΡΑΧ ΣΥΝΘ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΛ 6/19%  1/3%  2/6%    1/3% 10/31% 

Λ 6/20% 4/13% 3/10%      2/7% 15/50% 

ΛΦ 1/6%  1/6% 1/6%      3/18% 

Φ 2/7%  1/3% 2/7%  1/3%   1/3% 7/23% 

           

2η ΠΥ Π.Ε. ∆. ∆.Π.Ε. ΣΦΗ Ο∆Ο ΚΟΛ ΞΕΣ ΡΑΧ ΣΥΝΘ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΛ 2/17%  1/8% 2/17%      5/42% 

Λ 4/36%         4/36% 

Φ 2/12%   3/18%      5/30% 

           

3η ΠΥ Π.Ε. ∆. ∆.Π.Ε. ΣΦΗ Ο∆Ο ΚΟΛ ΞΕΣ ΡΑΧ ΣΥΝΘ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΛ 3/37%         3/37% 

Λ 1/50%         1/50% 

ΛΦ   1/33%       1/33% 

           

4η ΠΥ Π.Ε. ∆. ∆.Π.Ε. ΣΦΗ Ο∆Ο ΚΟΛ ΞΕΣ ΡΑΧ ΣΥΝΘ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΛ 1/17%       1/17% 1/17% 3/50% 

Λ 1/25%      1/25%   2/50% 

ΛΦ 2/67%         2/67% 

           

5η ΠΥ Π.Ε. ∆. ∆.Π.Ε. ΣΦΗ Ο∆Ο ΚΟΛ ΞΕΣ ΡΑΧ ΣΥΝΘ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΛ 1/14%   1/14%      2/28% 

ΛΦ 1/11%  1/11% 1/11%  1/11%    4/44% 

Φ    1/7%      1/7% 

Α∆ 1/7%         1/7% 

Πιν. 9: : Πλήθος και ποσοστό τύπων εργαλείων ανά υπόβαθρο για κάθε κατηγορία 
πρώτης ύλης της φάσης Γ′. 
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Κάποιες βασικές παρατηρήσεις για τα όσα εκτέθηκαν µέχρι τώρα για την 

παραγωγή υποβάθρων και εργαλείων αυτής της φάσης είναι ότι, όπου υπάρχει 

ισόποση περίπου παραγωγή του κάθε είδους υποβάθρου, επιλέγονται οι λεπίδες και οι 

µικρολεπίδες, κατά κύριο λόγο, για την παραγωγή εργαλείων, αλλά σε καµία 

περίπτωση δεν µένουν ανεκµετάλλευτες και οι δυνατότητες των φολίδων και των 

λεπιδόµορφων φολίδων. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που κυριαρχούν οι µικρολεπίδες, 

όπως στην ωχροκάστανη, τη µελανή και τη γκρίζα κατηγορία πυριτόλιθων, 

αποτελούν µαζί µε τις λεπίδες το κύριο υπόβαθρο για την παραγωγή εργαλείων. Στις 

περιπτώσεις που δεν προτιµώνται οι φολίδες για την κατασκευή εργαλείων και η ίδια 

η παραγωγή φολίδων είναι µειωµένη.  

Στη διαφόρων χρωµάτων κατηγορία πυριτόλιθου, για την κατασκευή 

εργαλείων προτιµώνται οι λεπιδόµορφες φολίδες (εικ. 92) αν και δεν αποτελούν το 

είδος του υποβάθρου µε τη µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης (πιν. 8). Οι τύποι που 

αντιπροσωπεύονται σε αυτές είναι ένας σφηνίσκος (11%), ένα εργαλείο µε κολόβωση 

(11%, εικ. 90δ), ένα µε δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία (11%) και ένα είναι 

σύνθετο (11%) που συνδυάζει τη δευτερεύουσα πλευρική επεξεργασία µε δρεπάνι 

(πιν. 9, εικ. 90ε). Στις µικρολεπίδες αντιπροσωπεύεται ένας σφηνίσκος (14%) και ένα 

εργαλείο µε πλευρική δευτερεύουσα επεξεργασία (14%). Στις φολίδες 

κατασκευάστηκε ένας σφηνίσκος (7%) και στα τέχνεργα µε αδιάγνωστο υπόβαθρο 

ένα εργαλείο µε πλευρική δευτερεύουσα επεξεργασία (7%). 

Αναφορικά µε τους τύπους των εργαλείων που κατασκευάζονται από την 

κάθε κατηγορία πυριτόλιθου δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις και 

φαίνεται ότι κυριαρχεί ποσοτικά ο τύπος του εργαλείου µε δευτερεύουσα πλευρική 

επεξεργασία σε συνδυασµό κάποιες φορές µε δρεπάνι ενώ τα δρεπάνια, αν και δεν 

είναι τόσο πολυάριθµα, δεν λείπουν από καµία κατηγορία. Επίσης, στην πέµπτη 

κατηγορία πυριτόλιθου έχει αποκαλυφτεί και ένα εργαλείο µε δευτερεύουσα 

πλευρική επεξεργασία σε τέχνεργο µε απροσδιόριστο υπόβαθρο (εικ. 90στ, 92), 

γεγονός που πιθανόν υποδηλώνει ότι όταν υπήρχε ανάγκη ή όταν ένα υπόβαθρο, 

παρά την πρωτότυπη µορφολογία του, µπορούσε να αποτελέσει εργαλείο το 

µετέτρεπαν σε τέτοιο. Σε αρκετές περιπτώσεις διακρίνεται ανανέωση του ενεργού 

άκρου των παραπάνω τύπων εργαλείων, ενώ δεν λείπουν, και είναι επίσης σηµαντικές 

ποσοτικά, οι περιπτώσεις µετασκευής των εργαλείων. Οι παραπάνω τύποι εργαλείων 

αξίζει να αναφερθεί ότι απαντώνται σε όλες τις κατηγορίες υποβάθρων και δεν έχει 



 80

βρεθεί κάποιος τύπος εργαλείου που να κυριαρχεί σε µία κατηγορία πυριτόλιθου ή 

που να κατασκευάζεται κατά κύριο λόγο σε έναν τύπο υποβάθρου. 

Φαίνεται, εποµένως, ότι οι νεολιθικοί κάτοικοι του ∆ισπηλιού, σε αυτή τη 

φάση τουλάχιστον του οικισµού, χρησιµοποιούσαν τις πρώτες ύλες της λιθοτεχνίας 

τους για την παραγωγή πλευρικά επεξεργασµένων εργαλείων και άρα κατάλληλων 

για κόψη και για την παραγωγή δρεπανιών. Θα µπορούσε, επίσης, να θεωρεί ασφαλής 

και η υπόθεση ότι η προέλευση και το είδος των πρώτων υλών τους δεν καθόριζε 

τους τύπους των εργαλείων που κατασκεύαζαν και αυτό είναι επόµενο από τη στιγµή 

που σχεδόν όλες οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούσαν ήταν πολύ καλής 

απολεπιστικής ποιότητας και άρα προσφέρονταν για την κατασκευή κάθε τύπου 

εργαλείων. Το ίδιο ισχύει και για την παραγωγή των υποβάθρων, η οποία παρόλο που 

παρουσιάζει διαφοροποιήσεις στην κάθε κατηγορία πυριτόλιθου, θεωρείται ότι ήταν 

προσανατολισµένη στην παραγωγή µικρολεπίδων και λεπίδων και σε κάποιες 

περιπτώσεις και φολίδων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΛΑΞΕΥΜΕΝΟΥ 

ΛΙΘΟΥ ΣΤΟ ∆ΙΣΠΗΛΙΟ 

Πριν επιχειρηθεί η ανασύνθεση των εγχειρηµατικών αλυσίδων της 

λιθοτεχνίας του νεολιθικού οικισµού του ∆ισπηλιού (κεφ. 5), είναι απαραίτητο να 

µελετηθούν οι τεχνικές που χρησιµοποιούσαν οι κάτοικοι του για την διαµόρφωση 

των πυρήνων και την παραγωγή υποβάθρων. Η µελέτη αυτή συµβάλλει καθοριστικά 

στην προσέγγιση των µεθόδων λάξευσης και των λογικών προτύπων, βάσει των 

οποίων διαχειρίζονταν τις πρώτες ύλες τους και παρήγαγαν τα επιδιωκόµενα 

υπόβαθρα. Στοιχεία για τις τεχνικές λάξευσης προσφέρουν το είδος της φτέρνας των 

αποκρουσµάτων, ο βολβός τους, οι κυµατώσεις, που παράγονται κατά την απόσπαση 

των αποκρουσµάτων από τον πυρήνα, η καµπυλότητα τους, τα αρνητικά των 

προηγούµενων αποσπάσεων στην επιφάνεια τους, το πάχος τους και άλλα 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε τη µορφολογία τους (Inizan κ.α., 1999). 

4.1. Φάση Α′ 

 Παρατηρώντας, αρχικά, το είδος της φτέρνας για κάθε κατηγορία υποβάθρου 

της φάσης Α′ επιχειρήθηκε η προσέγγιση των τεχνικών που χρησιµοποιήθηκαν για 

την απόσπαση αυτών των υποβάθρων. Τα τέχνεργα των οποίων µελετήθηκε η τεχνική 

απόσπασης είναι αυτά στα οποία έχει αναγνωριστεί το υπόβαθρο τους και δεν 

διαθέτουν αδιάγνωστο υπόβαθρο. Στα µισά από αυτά τα αποκρούσµατα της 

καστανοκόκκινης κατηγορίας πυριτόλιθου η φτέρνα είναι απούσα ενώ από τα 

υπόλοιπα ένα 17% περίπου διαθέτει σπασµένη ή αδιάκριτη φτέρνα (εικ. 93). Αυτό 

που παρατηρείται, πιο συγκεκριµένα, είναι ότι όσες από τις µικρολεπίδες σώζουν 

φτέρνα (33% των µικρολεπίδων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου) αυτή είναι 

πολυεδρική. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε αυτά της προετοιµασίας του γείσου, 

µε το µικρό πάχος των αποκρουσµάτων (κυµαίνεται από 0,2 έως 0,4εκ., εικ. 94), µε 

τη µη παρουσία διογκωµένου βολβού και έντονα κοίλων αρνητικών στην άνω όψη 

τους καθώς και των σχετικά παράλληλων ακµών, που παρατηρείται ότι έχουν ακόµα 

και τα αποκρούσµατα από τα οποία λείπει ή είναι αδιάκριτη η φτέρνα, οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι πιθανόν να αποσπάστηκαν από τον πυρήνα µε την τεχνική της 

έµµεσης επίκρουσης ή και της άµεσης µε µαλακό κρουστήρα. Φαίνεται, όµως, ότι και 

στην περίπτωση των λεπίδων ισχύουν παρόµοια χαρακτηριστικά (µε τη διαφορά ότι 
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εδώ η µία φτέρνα είναι γραµµική), τα οποία ενισχύουν την άποψη ότι η ίδια τεχνική 

χρησιµοποιήθηκε και για τη δική τους απόσπαση. Τέλος, υπάρχει µία µικρολεπίδα, η 

οποία έχει τόσο παράλληλες πλευρές, τόσο επίπεδες επιφάνειες και τόσο 

ανεπαίσθητες κυµατώσεις στην κάτω όψη, χωρίς να σώζει φτέρνα, που φαίνειται να 

έχει αποσπαστεί µε την τεχνική της πίεσης. 

Στην γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθων, επίσης, τα µισά σχεδόν 

αποκρούσµατα δεν διαθέτουν φτέρνες (36%) ή αυτές είναι σπασµένες και 

δυσδιάκριτες (9%, εικ. 95). Οι λεπίδες και οι µικρολεπίδες αυτής της κατηγορίας 

διαθέτουν επίπεδες (20% των λεπιδόµορφων αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας 

πυριτόλιθου) και πολυεδρικές (30% των λεπιδόµορφων αποκρουσµάτων) φτέρνες. Οι 

πλευρές αυτών των τελευταίων είναι σχεδόν παράλληλες, ο βολβός τους δεν είναι 

εξογκωµένος, τα αρνητικά στην άνω όψη τους δεν είναι πολύ κοίλα, το πάχος τους 

δεν είναι τόσο µικρό όσο στην προηγούµενη κατηγορία (κυµαίνεται από 0,2 έως 

0,6εκ.) αλλά εξακολουθούν να είναι σχετικά λεπτά για το µέγεθος τους (εικ. 96) και 

σε κάποιες περιπτώσεις έχουν επεξεργασµένο γείσο. Προκύπτει ότι έχουν αποσπαστεί 

και αυτά µε την τεχνική της έµµεσης επίκρουσης. Στις περιπτώσεις που έχουν 

επίπεδη φτέρνα (20% των λεπιδόµορφων αποκρουσµάτων) τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά διαφοροποιούνται λίγο και ο βολβός τους είναι λίγο περισσότερο 

διογκωµένος, τα αρνητικά στην άνω όψη τους λίγο περισσότερο κοίλα, οι κυµατώσεις 

στην κάτω όψη πιο έντονες, το πάχος τους µεγαλύτερο και συνήθως δεν έχουν 

επεξεργασµένο γείσο. Το ίδιο ισχύει και για τις φολίδες αυτής της κατηγορίας πρώτης 

ύλης και εποµένως είναι πιθανό τα συγκεκριµένα αποκρούσµατα να έχουν 

αποσπαστεί µε την τεχνική της άµεσης επίκρουσης µε µαλακό κρουστήρα. 

 Τα δεδοµένα για την ωχροκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου εµφανίζονται 

ελάχιστα διαφοροποιηµένα (εικ. 97). Καταρχάς, δεν είναι τόσα πολλά τα τέχνεργα 

που δεν έχουν φτέρνα (περίπου 14% του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της 

κατηγορίας πυριτόλιθου) ή που αυτή είναι αδιάκριτη ή σπασµένη (περίπου 14% του 

συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου). Έπειτα, οι φολίδες 

διαθέτουν επίπεδη (περίπου 14% του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της 

κατηγορίας πυριτόλιθου), διεδρική (περίπου 14%) και πολυεδρική (περίπου 14%) 

φτέρνα, ο βολβός τους είναι εξογκωµένος και οι κυµατώσεις στην κάτω όψη τους 

διακρίνονται έντονα. Είναι πιθανό, λοιπόν, αυτά τα τέχνεργα να αποσπάστηκαν µε 

την τεχνική της άµεσης επίκρουσης µε µαλακό κρουστήρα. Η µία µικρολεπίδα 
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(περίπου 14%), αντίθετα, που σώζει φτέρνα διαθέτει εµβολοειδή φτέρνα. Το µικρό 

πάχος των λεπιδόµορων αποκρουσµάτων γενικά (κυµαίνεται από 0,1 έως 0,5εκ. και 

σε µία περίπτωση φτάνει και τα 0,7εκ., εικ. 98), ο περιορισµένος βολβός, η 

επεξεργασία του γείσου τους και οι σχεδόν παράλληλες πλευρές τους αποτελούν 

στοιχεία για την πιθανή εφαρµογή της έµµεσης επίκρουσης. Τέλος, η µία λεπίδα, που 

βρέθηκε σε αυτήν την κατηγορία πυριτόλιθου, έχει επίπεδη φτέρνα, εξογκωµένο 

βολβό, σχετικά έντονα κοίλα αρνητικά στην άνω όψη της και ευδιάκριτες κυµατώσεις 

στην κάτω όψη της χαρακτηριστικά, που οδηγούν στην υπόθεση ότι αποσπάστηκε µε 

την τεχνική της άµεσης επίκρουσης µε σκληρό κρουστήρα. 

 Στη γκριζοµέλανη κατηγορία πυριτόλιθου παρατηρείται, επίσης, ότι το 

ποσοστό των αποκρουσµάτων χωρίς φτέρνα είναι σχετικά µικρό (περίπου 14% του 

συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου, εικ. 99), όπως και 

στη γκριζοµέλανη κατηγορία. Εδώ, οι φολίδες έχουν φτέρνες επίπεδες (περίπου 

28,5% του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου) και 

στιγµοειδείς (περίπου 14%), διογκωµένο βολβό, έντονες κυµατώσεις στην κάτω όψη 

τους, κοίλα αρνητικά στην άνω όψη και µικρές ρωγµές και απολεπίσεις (bulb scars) 

στην φτέρνα και το βολβό, που δηλώνουν πιθανόν την χρήση της άµεσης επίκρουσης 

µε σκληρό κρουστήρα για την απόσπαση τους. Μία λεπίδα (περίπου 14%) που 

βρέθηκε σε αυτήν την κατηγορία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά, που 

υποδηλώνουν ότι και στην περίπτωση της ίσως εφαρµόστηκε η ίδια µε την παραπάνω 

τεχνική. Επίσης, οι µικρολεπίδες διαθέτουν πολυεδρικές φτέρνες (περίπου 28%) και 

παρόµοια χαρακτηριστικά µε τα υπόλοιπα υπόβαθρα αυτής της κατηγορίας 

πυριτόλιθου, γεγονός που οδηγεί στην υπόθεση ότι και αυτές αποσπάστηκαν µε την 

τεχνικής της άµεσης επίκρουσης. Ακόµα, να αναφερθεί ότι το πάχος των 

λεπιδόµορφων αποκρουσµάτων της γκριζοµέλανης κατηγορίας πυριτόλιθου είναι 

πολύ µικρό (µεταξύ 0,2 και 0,3εκ., εικ. 100) 

 Τέλος, στους διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθους ένα σχετικά µεγάλο ποσοστό 

τεχνέργων δεν σώζει φτέρνα (περίπου 14% του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής 

της κατηγορίας πυριτόλιθου, εικ. 101) ή αυτή είναι δυσδιάκριτη και σπασµένη 

(περίπου 21,5%). Από τα υπόλοιπα υπόβαθρα οι φολίδες διαθέτουν επίπεδες (περίπου 

7% του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου), γραµµικές 

(περίπου 7%), φλοιώδη (περίπου 3,5%), λεία πτερόµορφη (περίπου 3,5%), 

εµβολοειδή (περίπου 3,5%) και στιγµοειδή (περίπου 3,5%) φτέρνες. Η τεχνική που 
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χρησιµοποιήθηκε για την απόσπαση τους είναι πιθανόν αυτή της άµεσης επίκρουσης, 

επειδή τα χαρακτηριστικά τους είναι όµοια µε των υπόλοιπων τέχνεργων αυτής της 

φάσης που αποκρούστηκαν µε την ίδια τεχνική. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για τις 

λεπίδες, από τις οποίες το περίπου 7% διαθέτουν γραµµικές φτέρνες και το περίπου 

11% επίπεδες. Στην περίπτωση των µικρολεπίδων είναι πιθανό να εφαρµόστηκε η 

τεχνική της έµµεσης επίκρουσης ή και της άµεσης µε µαλακό κρουστήρα, αν και 

γενικά είναι δύσκολο να γίνει διάκριση ανάµεσα σε αυτές τις δύο τεχνικές (Pelegrin, 

1986). Οι διαστάσεις δεν ξεφεύγουν πολύ από ένα πρότυπο (εικ. 102). Έτσι, τα 

λεπιδόµορφα υπόβαθρα αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου έχουν πάχος που 

κυµαίνεται µεταξύ 0,2-0,5εκ. (µε εξαίρεση ένα υπόβαθρο που έχει µεγαλύτερο πάχος) 

και το πλάτος µεταξύ 0,7-1,5εκ. 

Στη φαση Α′ έχουν βρεθεί 3 (περίπου το 3,5% του συνόλου των 

αποκρουσµάτων αυτής της φάσης) πυρήνες. Ο ένας ανήκει στην καστανοκόκκινη 

κατηγορία πυριτόλιθου και αποτελεί περίπου το 5,5% του συνόλου των 

αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου. Ο δεύτερος είναι ένα υπόλειµµα 

πυρήνα που ανήκει στη γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου και αποτελεί περίπου 

το 7% του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου και ο 

τρίτος ανήκει στη διαφόρων χρωµάτων κατηγορία πυριτόλιθου και αποτελεί περίπου 

το 3% του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας. Και οι τρεις αυτοί 

πυρήνες, αν και βρίσκονται στα τελευταία στάδια εκµετάλλευσης τους, υποδεικνύουν 

τις µεθόδους της παραγωγής υποβάθρων. Οι πληροφορίες αυτές, που προέρχονται 

από τα αρνητικά των προηγούµενων απολεπίσεων στην επιφάνεια τους, οδηγούν 

στην υπόθεση ότι δεν χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή υποβάθρων µε 

τυποποιηµένα, από µορφολογικής άποψης, χαρακτηριστικά. Επίσης, δεν 

ακολουθήθηκε συγκεκριµένο σχέδιο στη διαµόρφωση τους, ώστε να αποδώσουν το 

µέγιστο δυνατό αριθµό αποκρουσµάτων, που θα µπορούσε να προσφέρει ο όγκος 

τους.  

 Οι παραπάνω παρατηρήσεις για τις τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν σε κάθε 

κατηγορία πυριτόλιθου της φάσης Α′ οδήγησαν σε κάποια συνολικά συµπεράσµατα 

για την τεχνολογία αυτής της φάσης. Οι διαστάσεις των υποβάθρων εµφανίζονται 

σχετικά µικρές σε όλες τις κατηγορίες, αν κρίνει κανείς από το πάχος και το πλάτος 

τους (εικ. 94, 96, 98, 100, 102), γιατί πολύ λίγες σώζονται ακέραιες, ώστε να 

µετρηθεί και το ύψος τους. Έπειτα, η τεχνική που χρησιµοποιείται για την απόσπαση 

των υποβάθρων από τους πυρήνες στη µεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων είναι 
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αυτή της άµεσης επίκρουσης είτε µε σκληρό (περίπου 31% του συνόλου των 

υποβάθρων της φάσης Α′) είτε µε µαλακό (περίπου 17% του συνόλου των 

υποβάθρων της φάσης Α′) κρουστήρα και της έµµεσης επίκρουσης (περίπου 21,5% 

του συνόλου των υποβάθρων της φάσης Α′). Οι µικρών διαστάσεων πυρήνες 

διευκολύνουν την καλύτερη και ευκολότερη απόσπαση λεπίδων και µικρολεπίδων µε 

την τεχνική της άµεσης επίκρουσης. Οπότε, είναι πιθανό αυτοί η παραγωγή λεπίδων 

και µικρολεπίδων να γινόταν µε την τεχνική της άµεσης επίκρουσης από αυτούς τους 

µικρών διαστάσεων πυρήνες. Αν παραδεχτούµε ότι αυτό ισχύει, τότε αναδύεται και 

ένα ακόµα ερώτηµα που αφορά στην προέλευση των πρώτων υλών. Τα µικρών 

διαστάσεων λαξευµένα τέχνεργα δεν προέρχονται αναγκαστικά από µικρών 

διαστάσεων πρώτες ύλες (π.χ. κροκάλες των ποταµών) και συνεπώς δεν 

συνεπάγονται αναγκαστικά φυσικούς περιορισµούς. Είναι πιθανό ότι τέτοιες επιλογές 

θα µπορούσαν επιπλέον να αποτελούν είτε κοινωνική επιλογή είτε να 

«επιβάλλονταν» από τεχνολογικό υπόβαθρο και την τεχνογνωσία µιας κοινότητας 

(Inizan κ.α., 1999). Στην περίπτωση των λαξεύµενων τεχνέργων από το ∆ισπηλιό, 

ωστόσο, θεωρείται πιθανότερο το ενδεχόµενο να ήταν δευτερογενείς οι πηγές της 

πρώτης ύλης και ως εκ τούτου µικρών διαστάσεων, γιατί προέρχονταν από τις 

κροκάλες των γύρω από την περιοχή του οικισµού παραποτάµων και του Αλιάκµονα, 

όπως αναφέρθηκε και στο σχετικό κεφάλαιο για τις πρώτες ύλες. 

 Όπως παρατηρήσαµε και στην αρχή αυτού του κεφαλαίου, πολλά από τα 

στάδια της εγχειρηµατικής αλυσίδας δεν αντιπροσωπεύονται στη λιθοτεχνία του 

∆ισπηλιού. Τα ίδια τα υπόβαθρα, όµως, πέρα από τις πληροφορίες που δίνουν για την 

τεχνική απόσπασής τους µπορούν να προσφέρουν ορισµένες πληροφορίες και για τις 

µεθόδους
3 παραγωγής τους (Perlès, 1994). Οι πληροφορίες αυτές προκύπτουν από 

την παρατήρηση των αρνητικών προηγούµενων απολεπίσεων στην άνω όψη των 

τεχνέργων. Αντίθετα, µε τα όσα παρατηρήσαµε σε αυτό το κεφάλαιο για τους 

πυρήνες, οι οποίοι φαίνεται ότι υποδηλώνουν µια ευκαιριακή, χωρίς σχεδιασµό και 

χωρίς εκµετάλλευση του συνόλου του όγκου του πυρήνα χρήση, τα ίδια τα 

αποκρούσµατα παρέχουν µια πολύ διαφορετική εικόνα. Η µελέτη των αρνητικών 

προηγούµενων απολεπίσεων στην άνω όψη των αποκρουσµάτων καθώς και η σειρά 

µε την οποία πραγµατοποιήθηκαν αυτές οι απολεπίσεις δείχνει ότι πιθανόν 

προέρχονται από διαµορφωµένους µε συγκεκριµένο σχεδιασµό πυρήνες. Αυτός ο 

                                                 
3  Για τους όρους τεχνική και µέθοδος βλ. κεφ. 2.3. 
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σχεδιασµός είχε στόχο την παραγωγή µιας σειράς λεπιδόµορφων αποκρουσµάτων τα 

οποία αποκρούονταν εναλλάξ, µία από τη δεξιά πλευρά της επιφάνειας απολέπισης 

του πυρήνα και µία από την αριστερή ή το αντίστροφο (περίπου 11% του συνόλου 

των λεπιδόµορφων αποκρουσµάτων αυτής της φάσης), και σε λίγες περιπτώσεις 

(περίπου 5% του συνόλου των λεπιδόµορφων αποκρουσµάτων αυτής της φάσης) 

ακολουθώντας την ίδια φορά, από τα αριστερά προς τα δεξιά ή το αντίστροφο. 

4.2. Φάση Β′ 

 Οι τεχνικές µε τις οποίες αποκρούονταν τα υπόβαθρα από τους πυρήνες 

δεν διαφέρουν αισθητά σε αυτή τη φάση από αυτές που χρησιµοποιούνταν στην 

φάση Α′. Τα στοιχεία που αναλύονται, ώστε να βρεθούν οι τεχνικές που 

χρησιµοποιούνταν στη φάση Β′ για την απόσπαση των αποκρουσµάτωνν, όπως 

συνέβη και στη φάση Α′, αφορούν στα αποκρούσµατα των οποίων το υπόβαθρο 

έχει αναγνωριστεί και δεν είναι αδιάγνωστο. Βέβαια και σε αυτή τη φάση και 

ειδικά στην ωχροκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου τα απολεπίσµατα µε φτέρνα 

είναι πολύ λίγα αναλογικά µε αυτά που δε σώζουν την φτέρνα τους (περίπου 35% 

του συνόλου των υποβάθρων της ωχροκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου στη 

φάσης Β′) ή που αυτή είναι σπασµένη ή αδιάκριτη (περίπου 30%, εικ. 103). Οι 

µικρολεπίδες διαθέτουν επίπεδες (περίπου 11% των µικρολεπίδων αυτής της 

κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Β′), λείες πτερόµορφες (περίπου 7%), 

γραµµική (περίπου 3,5%) και πολυεδρική (περίπου 3,5%) φτέρνες. Τα 

χαρακτηριστικά των αποκρουσµάτων µε επίπεδες φτέρνες είναι η µη 

προετοιµασία του γείσου, οι όχι έντονες κυµατώσεις στην κάτω όψη τους και ο 

σχεδόν επίπεδος βολβός γεγονός που παραπέµπει µάλλον στην τεχνικής της 

έµµεσης επίκρουσης. Αντίθετα, τα απολεπίσµατα µε πολυεδρικές ή γραµµικές 

φτέρνες έχουν εξογκωµένο βολβό, ρωγµές (hackles) και έντονες κυµατώσεις στην 

κάτω όψη τους και δεν έχουν επεξεργασµένο γείσο. Είναι πιθανό, εποµένως, να 

αποσπάστηκαν µε την τεχνικής της άµεσης επίκρουσης µε µαλακό κρουστήρα. 

Επίσης, τα χαρακτηριστικά των λεπίδων και των φολίδων υποδηλώνουν την 

χρήση άµεσης επίκρουσης µε σκληρό, πιθανότερα, αλλά και µαλακό κρουστήρα 

για την απόσπαση τους. Τέλος, σε ό,τι αφορά στις διαστάσεις των λεπίδων (εικ. 

104) και των µικρολεπίδων (εικ. 105) φαίνεται ότι οι παραπάνω τεχνικές 

αποσκοπούσαν και πετύχαιναν την παραγωγή σχετικά τυποποιηµένων υποβάθρων 

χωρίς µεγάλες αποκλίσεις από ένα συγκεκριµένο µέγεθος διαστάσεων. Για τις 
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λεπίδες αυτό το µέγεθος είναι σε πάχος µεταξύ 0,2-0,5εκ. και σε πλάτος µεταξύ 

1,3-1,9εκ. Αντίστοιχα το πάχος των µικρολεπίδων κυµαίνεται µεταξύ 0,1-0,6εκ. 

και το πλάτος µεταξύ 0,5-1,2εκ. Φαίνεται, εποµένως, ότι οι λεπίδες είχαν 

περισσότερο τυποποιηµένες διαστάσεις από τις µικρολεπίδες. 

 Τα χαρακτηριστικά των υποβάθρων της καστανοκόκκινης κατηγορίας 

πυριτόλιθου υποδηλώνουν ότι χρησιµοποιήθηκαν και για αυτήν την κατηγορία 

πυριτόλιθου οι ίδιες τεχνικές απόκρουσης από τον πυρήνα, όπως και για τα 

υπόβαθρα της ωχροκάστανης κατηγορίας. Έτσι από 43 υπόβαθρα που έχουν 

αναγνωριστεί (αν εξαιρέσει κανείς του 3 πυρήνες και τα αποκρούσµατα µε 

αδιάγνωστο υπόβαθρο) το 23% περίπου δεν διαθέτει φτέρνα, ενώ ένα ποσοστό 

της τάξης του 25,5% περίπου έχει αδιάκριτη ή σπασµένη φτέρνα (εικ. 106). Οι 

φολίδες διαθέτουν φτέρνες επίπεδες (περίπου 36% του συνόλου των φολίδων 

αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Β′), γραµµικές (περίπου 18%) και 

στιγµοειδείς (περίπου 18%). Οι λεπίδες επίπεδες (περίπου 31% του συνόλου των 

λεπίδων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Β′), πολυεδρική (περίπου 

7,5%) και γραµµική (περίπου 7,5%) και οι µικρολεπίδες φλοιώδη (περίπου 8% 

του συνόλου των µικρολεπίδων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Β′), 

πολυεδρική (περίπου 8%) και γραµµική (περίπου 8%). Τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά αυτών των υποβάθρων, όπως ο βολβός, το είδος του γείσου, οι 

αλλοιώσεις της κάτω όψης τους και τα αρνητικά στην άνω όψη τους 

υποδεικνύουν τη χρήση της άµεσης κυρίως επίκρουσης, είτε µε σκληρό (περίπου 

28% του συνόλου των υποβάθρων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση 

Β′) είτε µε µαλακό (περίπου 14%) κρουστήρα, για την απόσπαση τους και της 

έµµεσης επίκρουσης (περίπου 9%). Οι διαστάσεις τους, επίσης, αν και δεν είναι 

εντελώς τυποποιηµένες είναι, ωστόσο, πολύ κοντά σε ένα πρότυπο που πιθανόν 

εξυπηρετούσε τις ανάγκες των νεολιθικών κατοίκων του ∆ισπηλιού. Έτσι, οι 

λεπίδες έχουν πάχος που κυµαίνεται από 0,3 έως 0,5εκ. και πλάτος από 1,3 έως 

2,1εκ. (εικ. 107) και οι µικρολεπίδες πάχος από 0,1 έως 0,5 και πλάτος από 0,6 

έως 1,2 µε τη µεγαλύτερη συγκέντρωση αποκρουσµάτων µεταξύ 1 και 1,1εκ. σε 

πλάτος (εικ. 108).  

Παρόµοιες παρατηρήσεις ισχύουν για την γκριζοκάστανη κατηγορία 

πυριτόλιθου. Ένα µεγάλο ποσοστό των υποβάθρων δεν έχει φτέρνα (20% του 

συνόλου των υποβάθρων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Β′) ή αυτή 
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είναι σπασµένη ή αδιάκριτη (32%, εικ. 109). Οι φολίδες διαθέτουν επίπεδες (40% 

του συνόλου των φολίδων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Β′) και 

φλοιώδη φτέρνα (20%). Οι λεπίδες, επίσης, διαθέτουν επίπεδες (20% του 

συνόλου των λεπίδων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Β′) φλοιώδη 

(10%) και λεία πτερόµορφη (10%) φτέρνα. Τέλος, οι µικρολεπίδες έχουν επίπεδες 

(25% του συνόλου των µικρολεπίδων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη 

φάση Β′), γραµµική (12,5%) και εµβολοειδή (12,5%) φτέρνες. Τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά των υποβάθρων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου δίνουν 

στοιχεία για τη χρήση άµεσης επίκρουσης µε σκληρό (32% του συνόλου των 

υποβάθρων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Β′) και µαλακό (12%) 

κρουστήρα. Οι διαστάσεις των λεπίδων (εικ. 110) και στην γκριζοκάστανη 

κατηγορία πυριτόλιθου υποδεικνύουν ότι αυτές ακολουθούσαν ένα πρότυπο 

διαστάσεων. Το πάχος τους κυµαίνεται µεταξύ 0,1-0,5εκ. ενώ το πλάτος τους 

µεταξύ 1,3-2,1εκ. Αντίστοιχα και οι διαστάσεις των µικρολεπίδων (εικ. 111) 

φαίνεται ότι ακολουθούν ένα πρότυπο µε κάποιες εξαιρέσεις όµως. Το πάχος των 

µικρολεπίδων κυµαίνεται από 0,2 έως 0,4εκ., ενώ το πλάτος τους από 0,3 έως 

1,1εκ., µε τη µεγαλύτερη συγκέντρωση µεταξύ 0,9 έως 1,1εκ. 

 Τα στοιχεία για την γκριζοµέλανη κατηγορία πυριτόλιθου δεν είναι πολύ 

διαφορετικά από ότι για τις παραπάνω κατηγορίες. Ένα µεγάλο ποσοστό των 

υποβάθρων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου δεν έχουν φτέρνα (περίπου 29,5% 

του συνόλου των υποβάθρων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Β′) ή η 

φτέρνα τους είναι σπασµένη ή αδιάκριτη (περίπου 17,5%, εικ. 112). Οι φολίδες 

διαθέτουν επίπεδη (50% του συνόλου των φολίδων αυτής της κατηγορίας 

πυριτόλιθου στη φάση Β′) και πολυεδρική (50%) φτέρνα. Οι µικρολεπίδες 

επίπεδες (περίπου 21,5% του συνόλου των µικρολεπίδων αυτής της κατηγορίας 

πυριτόλιθου στη φάση Β′), πολυεδρικές (περίπου 21,5%) και εµβολοειδή 

(περίπου 7,5%). Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των υποβάθρων υποδεικνύουν τη 

χρήση της άµεσης επίκρουσης µε µαλακό κρουστήρα (περίπου 29,5% του 

συνόλου των υποβάθρων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Β′) και της 

έµµεσης επίκρουσης (περίπου 23,5%). Οι διαστάσεις των µικρολεπίδων φαίνεται 

ότι ακολουθούν ένα πρότυπο ακόµα πιο αυστηρό από ότι στις προηγούµενες 

κατηγορίες πυριτόλιθου αυτής της φάσης (εικ. 113). Έτσι το πάχος τους 

κυµαίνειται µεταξύ 0,1-0,4εκ. και το πλάτος τους µεταξύ 0,7-1,2εκ. 
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Οι διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθοι επίσης δεν διαφοροποιούνται 

σηµαντικά από τις υπόλοιπες κατηγορίες πυριτόλιθων αυτής της φάσης. Έτσι, 

παρατηρείται ότι τα υπόβαθρα που δεν σώζουν φτέρνα είναι πολυπληθή (20% του 

συνόλου των υποβάθρων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Β′), όπως 

και τα υπόβαθρα µε σπασµένη ή αδιάκριτη (περίπου 31,5%) φτέρνα (εικ. 114). Οι 

φολίδες διαθέτουν επίπεδες (περίπου 41% του συνόλου των φολίδων αυτής της 

κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Β′)και γραµµικές (περίπου 12%) φτέρνες. Οι 

λεπίδες διαθέτουν µόνο επίπεδες (περίπου 44,5% του συνόλου των λεπίδων αυτής 

της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Β′). Τέλος, οι µικρολεπίδες έχουν φλοιώδη 

(περίπου 14% του συνόλου των µικρολεπίδων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου 

στη φάση Β′), επίπεδη (περίπου 14%) και εµβολοειδή (περίπου 14%) φτέρνες. Η 

πλειονότητα των υποβάθρων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου φαίνεται να έχει 

αποσπαστεί µε την τεχνική της άµεσης επίκρουσης µε σκληρό (περίπου 31,5% 

του συνόλου των υποβάθρων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Β′) ή 

µαλακό (περίπου 17%) κρουστήρα. Οι διαστάσεις των λεπίδων (εικ. 115) 

φαίνεται να ακολουθούν ένα αυστηρότερο πρότυπο από αυτό των µικρολεπίδων 

(εικ. 116). Παρατηρούµε ότι το πάχος των λεπίδων κυµαίνεται µεταξύ 0,3-0,5εκ. 

και το πλάτος τους µεταξύ 1,3-2εκ., µε εξαίρεση µία λεπίδα που έχει πλάτος 3εκ. 

Από την άλλη πλευρά οι µικρολεπίδες κυµαίνονται σε πάχος από 0,1 έως 0,5εκ. 

και σε πλάτος από 0,5 έως 1,2εκ.  

Οι πυρήνες αυτής της φάσης είναι πολύ λίγοι (περίπου 1% του συνόλου 

των αποκρουσµάτων αυτής της φάσης) και ανήκουν όλοι στην καστανοκόκκινη 

κατηγορία πυριτόλιθου (περίπου 5,3% του συνόλου των αποκρουσµάτων της 

καστανοκόκκινης κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Β′). Ο ένας από αυτούς 

φαίνεται ότι έχει διαµορφωθεί µε συγκεκριµένο σχέδιο για την απόσπαση σειράς 

υποβάθρων, πιθανόν λεπίδων, και σε πιο προχωρηµένο στάδιο µικρολεπίδων. Ο 

άλλος φαίνεται ότι χρησιµοποιήθηκαν ευκαιριακά για την απόσπαση φολίδων. Ο 

τρίτος αποτελεί υπόλειµµα πυρήνα, είναι το κάτω τµήµα πυρήνα που φαίνεται ότι 

είχε διαµορφωθεί µε συγκεκριµένο σχέδιο για την απόσπαση λεπιδόµορφων 

υποβάθρων και σε κάποιες περιπτώσεις και φολίδων. Αυτοί οι δύο τελευταίοι 

βρίσκονται στο τελικό στάδιο και δεν παρέχουν στοιχεία για περαιτέρω ανάλυση. 

Ωστόσο, ο πρώτος έχει διαµορφωµένο επίπεδο επίκρουσης και γείσο και είναι 

περίπου κωνικός.  
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Όπως παρατηρήσαµε και στο παραπάνω υποκεφάλαιο, πληροφορίες για 

τις τεχνικές και τις µεθόδους απόσπασης των υποβάθρων προσφέρουν και τα ίδια 

τα αποκρούσµατα. Έτσι, παρατηρείται ότι από τις 41 λεπιδόµορφα 

αποκρούσµατα της ωχροκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου, οι µικρολεπίδες (29) 

και λεπίδες (12) είναι οι 2 είναι απροσδιόριστης διατοµής οι 18 είναι τριγωνικής 

διατοµής, οι 13 πολυγωνικής και οι 8 τραπεζοειδούς. Από τα παραπάνω 

λεποδόµορφα αποκρούσµατα τα 2 είναι αποτέλεσµα συνεχών σειρών 

απολεπίσεων της ίδιας κατεύθυνσης, ενώ τα 6 διαφορετικής, γεγονός που 

φανερώνει ότι προέρχονται από πυρήνες των οποίων η διαµόρφωση είχε 

σχεδιαστεί µε σκοπό την απόκρουση σειράς υποβάθρων του ίδιου είδους.  

Αντίστοιχα, στην καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου 2 από τις 13 

λεπίδες (περίπου 15% του συνόλου των λεπίδων αυτής της κατηγορίας 

πυριτόλιθου στη φάση Β′) έχουν τραπεζοειδή διατοµή και είναι αποτέλεσµα 

συνεχών σειρών απολεπίσεων ίδιας κατεύθυνσης (η µία από τα δεξιά προς τα 

αριστερά και η άλλη αντίστροφα). Η µία λεπιδόµορφη φολίδα (περίπου το 14% 

του συνόλου των λεπιδόµορφων φολίδων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη 

φάση Β′) είναι επίσης τραπεζοειδούς διατοµής, αποτέλεσµα συνεχών σειρών 

απολεπίσεων διαφορετικής κατεύθυνσης. Τέλος, τρεις µικρολεπίδες (25% των 

µικρολεπίδων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Β′) έχουν τραπεζοειδή 

διατοµή και είναι αποτέλεσµα συνεχών σειρών απολεπίσεων της ίδιας 

κατεύθυνσης οι δύο (από δεξιά προς αριστερά) και η µία διαφορετικής 

κατεύθυνσης. 

Επίσης, στην γκριζοκάστανη κατηγορία το 30% των λεπίδων της 

διαθέτουν τραπεζοειδή διατοµή και είναι αποτέλεσµα συνεχών σειρών 

απολεπίσεων της ίδιας κατεύθυνσης. Ακόµα, η µία από τις δύο λεπιδόµορφες 

φολίδες αυτής της κατηγορίας είναι αποτέλεσµα συνεχών σειρών απολεπίσεων 

της ίδια κατεύθυνσης και η άλλη διαφορετικής. Τέλος, µία µικρολεπίδα (12,5% 

των µικρολεπίδων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Β′) είναι και αυτή 

αποτέλεσµα συνεχών σειρών απολεπίσεων διαφορετικής κατεύθυνσης. 

Η ίδιες παρατηρήσεις αλλά σε µεγαλύτερη κλίµακα ισχύουν και για την 

γκριζοµέλανη κατηγορία πυριτόλιθου, όπου περίπου το 36% των µικρολεπίδων 

της είναι αποτέλεσµα συνεχών σειρών απολεπίσεων είτε της ίδιας κατεύθυνσης 

(περίπου 21,5%) είτε διαφορετικής (περίπου 14,5%). Στη διαφόρων χρωµάτων 
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κατηγορία πυριτόλιθου περίπου το 22% των λεπίδων της είναι αποτέλεσµα 

συνεχών σειρών απολεπίσεων διαφορετικής κατεύθυνσης, ενώ περίπου το 14% 

των µικρολεπίδων της είναι αποτέλεσµα συνεχών σειρών απολεπίσεων της ίδιας 

κατεύθυνσης.  

 Το πρώτο συµπέρασµα που θα ήταν, ίσως, αξιοσηµείωτο είναι ότι δεν έχει 

αλλάξει σχεδόν καθόλου η τεχνολογική συµπεριφορά των νεολιθικών κατοίκων του 

∆ισπηλιού κατά τη διάρκεια των δύο νεότερων φάσεων του οικισµού. 

Χρησιµοποιούν τις ίδιες κατηγορίες πρώτης ύλης, η εγχειρηµατική αλυσίδα 

αντιπροσωπεύεται κυρίως από λεπιδόµορφα υπόβαθρα, δείχνουν µια προτίµηση στην 

άµεση επίκρουση την οποία φαίνεται ότι χειρίζονταν πολύ επιδέξια για την 

παραγωγή σειρών υποβάθρων µε διαστάσεις σχετικά σταθερές. Η µόνη, όµως, 

κατηγορία πυριτόλιθου στην οποία έχουν βρεθεί πυρήνες στη φάση Β′ είναι η 

καστανοκόκκινη, ενώ στην ωχροκάστανη κατηγορία αν και δεν βρέθηκαν πυρήνες, 

έχει βρεθεί µία φολίδα ανανέωσης του πυρήνα.. Έπειτα, είναι σηµαντικό το γεγονός 

ότι αν και αυξήθηκε σχεδόν στο τριπλάσιο το προς µελέτη δείγµα από τη µία φάση 

στην επόµενη αυτό δεν φαίνεται να είχε µεγάλες επιπτώσεις στα τεχνολογικά 

σχήµατα και τις ερµηνείες που προέκυψαν από αυτά. Έτσι, είναι και εδώ πιθανόν ότι 

η διαµόρφωση της πρώτης ύλης λάµβανε χώρα εκτός του οικισµού ή τουλάχιστον 

εκτός του ανασκαµµένου τµήµατός του, ενώ αντίθετα η παραγωγή υποβάθρων και η 

ανανέωση του πυρήνα να γινόταν εντός του οικισµού. 

4.3. Φάση Γ′ 

Στη φάση Γ′ εξακολουθούν να είναι λίγα τα υπόβαθρα που σώζουν φτέρνα. 

Έτσι, στην γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου παρατηρούµε ότι περίπου το 

29,5% του συνόλου των υποβάθρων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου δεν έχουν 

φτέρνα, ενώ περίπου το 31% διαθέτουν σπασµένη ή αδιάκριτη φτέρνα (εικ. 117). Οι 

φολίδες έχουν επίπεδες (περίπου 12% των φολίδων αυτής της κατηγορίας 

πυριτόλιθου στη φάση Γ′), πολυεδρικές (περίπου 12%), γραµµικές (περίπου 12%) και 

στιγµοειδείς (περίπου 9%) φτέρνες. Οι λεπιδόµορφες φολίδες διαθέτουν επίπεδες 

(περίπου 29,5% του συνόλου των λεπιδόµορφων φολίδων αυτής της κατηγορίας 

πυριτόλιθου στη φάση Γ′), πολυεδρικές (περίπου 12%), φλοιώδη (περίπου 6%) και 

στιγµοειδής (περίπου 6%) φτέρνες. Οι λεπίδες έχουν επίπεδες (περίπου 23% του 

συνόλου των λεπίδων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′), πολυεδρικές 
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(περίπου 13%), διεδρική (περίπου 3%) και γραµµική (περίπου 3%) φτέρνες, ενώ οι 

µικρολεπίδες έχουν διεδρικές (περίπου 9% του συνόλου των µικρολεπίδων αυτής της 

κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′), στιγµοειδείς (περίπου 6%), επίπεδη (περίπου 

3%), πολυεδρική (περίπου 3%) και γραµµική (περίπου 3%) φτέρνες. Τα 

χαρακτηριστικά όλων των παραπάνω υποβάθρων οδηγούν στο συµπέρασµα ότι 

αποκρούστηκαν µε τις τεχνικές της άµεσης (περίπου 29% του συνόλου των 

υποβάθρων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′) και της έµµεσης 

(περίπου 10,5%) επίκρουσης. Οι λεπίδες φαίνεται ότι δεν ξεφεύγουν ιδιαίτερα από 

ένα πρότυπο συγκεκριµένων διαστάσεων (εικ. 118), το πάχος τους κυµαίνεται από 

0,2 έως 0,6εκ. και το πλάτος από 1,3 έως 2,2εκ., εκτός τριών παραδειγµάτων (των 

οποίων οι διαστάσεις είναι 0,8εκ σε πάχος µε 2,7εκ σε πλάτος, 0,9εκ. σε πάχος µε 

4εκ. σε πλάτος και 1,2εκ. σε πάχος µε 1,3εκ σε πλάτος), ενώ οι µικρολεπίδες δε 

δίνουν την εικόνα της έντονης τυποποίησης (εικ. 119). Σε αυτές τις τελευταίες τα 

περισσότερα (περίπου 53% του συνόλου των µικρολεπίδων αυτής της κατηγορίας 

πυριτόλιθου στη φάση Γ′) υπόβαθρα έχουν διαστάσεις µεταξύ 0,2-0,5εκ. σε πάχος και 

0,9-1,2εκ. σε πλάτος, αλλά όλα τα υπόλοιπα ξεφεύγουν από αυτό το πρότυπο. Στην 

κατηγορία των λεπίδων ανήκει και µία µεγάλη λεπίδα της οποίας το µήκος ξεπερνά 

κατά πολύ τα 10 εκατοστά. Είναι το µοναδικό παράδειγµα τόσο µεγάλης λεπίδας που 

έχει αποκαλυφθεί στα νεολιθικά στρώµατα του οικισµού. 

 Στην καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου βρέθηκαν τρεις πυρήνες 

(περίπου 5% του συνόλου των αποκρουσµάτων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου 

στη φάση Γ′) που έχουν διαµορφωθεί και χρησιµοποιηθεί µε διαφορετικό τρόπο ο 

καθένας, οι δύο µε ευκαιριακό, ενώ ο άλλος φαίνεται να έχει σχεδιαστεί για την 

απόσπαση σειράς υποβάθρων του ίδιου είδους, µικρολεπίδες (εικ. 120, 121). Τα 

λεπιδόµορφα προϊόντα και εδώ φαίνεται ότι είναι στην πλειονότητα (περίπου το 33% 

του συνόλου των λεπιδόµορφων υποβάθρων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη 

φάση Γ′) τους παράγωγα συνεχών σειρών απόσπασης από πυρήνες διαµορφωµένους 

για αυτό το σκοπό. Και σε αυτήν την κατηγορία πυριτόλιθου πολλά υπόβαθρα 

διαθέτουν είτε απούσα (περίπου 24,5% του συνόλου των υποβάθρων αυτής της 

κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′) είτε σπασµένη ή αδιάκριτη (περίπου 51%) 

φτέρνα (εικ. 122). Οι φολίδες που σώζουν φτέρνα έχουν επίπεδες (περίπου 11% των 

φολίδων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′) και διεδρική (περίπου 

5,5%) φτέρνες. Οι λεπιδόµορφες φολίδες γραµµική (25% του συνόλου των 
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λεπιδόµορφων φολίδων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′) φτέρνα. Οι 

λεπίδες επίπεδες (περίπου 36% του συνόλου των λεπίδων αυτής της κατηγορίας 

πυριτόλιθου στη φάση Γ′) και γραµµική (περίπου 9%) φτέρνες και οι µικρολεπίδες 

εµβολοειδή (περίπου 8% του συνόλου των µικρολεπίδων αυτής της κατηγορίας 

πυριτόλιθου στη φάση Γ′) και στιγµοειδής (περίπου 8%) φτέρνες. Τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά των υποβάθρων, όπως το είδος του βολβού, οι κυµατώσεις και τα 

αρνητικά της άνω όψης τους υποδηλώνουν τη χρήση κυρίως της άµεσης επίκρουσης  

(περίπου 18% του συνόλου των υποβάθρων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη 

φάση Γ′) αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και της έµµεσης (περίπου 7%). Οι διαστάσεις 

των λεπίδων (εικ. 123) και των µικρολεπίδων (εικ. 124), αν και δεν ακολουθούν ένα 

καθαρά τυποποιηµένο πρότυπο, ωστόσο, δεν φαίνεται να ξεφεύγουν πολύ από κάποια 

όρια. Έτσι, οι λεπίδες έχουν πάχος που κυµαίνεται µεταξύ 0,2-0,4εκ. (µε τρεις 

εξαιρέσεις των οποίων το πάχος είναι 0,5εκ., 0,6εκ. και 0,7εκ. αντίστοιχα) και πλάτος 

που κυµαίνεται µεταξύ 1,3-1,8εκ. Αντίστοιχα, οι µικρολεπίδες έχουν πάχος που 

κυµαίνεται  µεταξύ 0,2-0,4εκ. (µε δύο εξαιρέσεις των οποίων το πάχος είναι 0,1εκ. 

και 0,5εκ.) και πλάτος µεταξύ 0,8-1,1εκ. (µε τρεις εξαιρέσεις των οποίων το πλάτος 

είναι 0,6εκ., 0,7εκ. και 1,2εκ. αντίστοιχα). 

  Οι δύο πυρήνες που σώζονται στη µελανή κατηγορία είναι ο ένας 

ευκαιριακός, στο τελικό στάδιο και αποσπούσαν φολίδες από αυτόν (εικ. 125), ενώ ο 

άλλος εξαντληµένος που τουλάχιστον στο τελικό του στάδιο παρήγαγε µικρολεπίδες. 

Πολλές φτέρνες των υποβάθρων λείπουν (περίπου 35% του συνόλου των υποβάθρων 

αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′) ή είναι σπασµένες ή αδιάκριτες 

(περίπου 12%, εικ. 126). Μόνο µία φολίδα σώζει φτέρνα και αυτή είναι στιγµοειδής 

(25% του συνόλου των φολίδων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′). 

Επίσης, οι τρεις λεπιδόµορφες φολίδες που έχουν φτέρνες αυτές είναι επίπεδες (100% 

του συνόλου των λεπιδόµορφων φολίδων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη 

φάση Γ′). Οι λεπίδες διαθέτουν φλοιώδη (50% του συνόλου των λεπίδων αυτής της 

κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′) και επίπεδη (50%) φτέρνα. Τέλος, οι 

µικρολεπίδες έχουν επίπεδη (12,5% του συνόλου των µικρολεπίδων αυτής της 

κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′), πολυεδρική (8%) και λεία πτερόµορφη (8%) 

φτέρνες. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε τις τεχνικές που 

χρησιµοποιήθηκαν για την απόσπαση αυτών των υποβάθρων οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι αυτές οι τεχνικές είναι η άµεση περίπου 41% του συνόλου των 
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υποβάθρων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′) αλλά σε κάποιες 

περιπτώσεις και η έµµεση επίκρουση (περίπου 12%). Οι διαστάσεις των 

µικρολεπίδων αυτής της κατηγορίας δεν παρουσιάζουν µεγάλες αποκλίσεις χωρίς 

ωστόσο να είναι πάντα αυστηρά τυποποιηµένες (εικ. 127). Το πάχος τους κυµαίνεται 

µεταξύ 0,3-0,5εκ. (µε µία εξαίρεση που έχει πάχος 0,2εκ.) και το πλάτος των 

περισσότερων είναι 1,2εκ. (µε τρεις εξαιρέσεις που έχουν πλάτος 0,7εκ., 0,8εκ. και 

1,1εκ. αντίστοιχα). 

  Τα αποκρούσµατα που να διατηρούν τη φτέρνα τους δεν είναι πολλά ούτε και 

στη φαιή κατηγορία πυριτόλιθου (περίπου 43% του συνόλου των υποβάθρων αυτής 

της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′ δεν έχουν φτέρνες ή αυτές είναι σπασµενες 

ή αδιάκριτες, εικ. 128). Μία φολίδα που σώζεται σε αυτήν την κατηγορία 

πυριτόλιθου διαθέτει επίπεδη φτέρνα. Επίσης, δύο λεπιδόµορφες φολίδες έχουν 

επίπεδες (περίπου 67% του συνόλου των λεπιδόµορφων φολίδων αυτής της 

κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′) φτέρνες. Οι λεπίδες έχουν µία επίπεδη (25% 

του συνόλου των λεπίδων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′) και µία 

διεδρική (25%) φτέρνα. Οι µικρολεπίδες διαθέτουν επίπεδη (περίπου 17% του 

συνόλου των µικρολεπίδων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′), 

πολυεδρική (περίπου 17%) και γραµµική (περίπου 17%) φτέρνα. Τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά των υποβάθρων που σώζουν φτέρνα προσφέρουν καλύτερα 

αναγνώσιµα και ασφαλέστερα στοιχεία για την τεχνική που χρησιµοποιήθηκε για την 

απόσπαση τους. Στα συγκεκριµένα δείγµατα οι τεχνικές είναι και πάλι αυτή της 

άµεσης επίκρουσης (50% του συνόλου των υποβάθρων αυτής της κατηγορίας 

πυριτόλιθου στη φάση Γ′) και πιθανόν σε κάποιες περιπτώσεις και της έµµεσης 

(περίπου 7%). Οι διαστάσεις των µικρολεπίδων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου 

ακολουθούν ένα πρότυπο αρκετά αυστηρά (εικ. 129). Έτσι, το πάχος τους κυµαίνεται 

µεταξύ 0,2-0,4εκ. και το πλάτος µεταξύ 0,7-0,9εκ., µε δύο εξαιρέσεις που έχουν 

πλάτος 0,3εκ. και 1,2εκ. 

Στη διαφόρων χρωµάτων κατηγορία πυριτόλιθου τα υπόβαθρα που σώζουν 

φτέρνα είναι περισσότερα (περίπου 67,5% του συνόλου των υποβάθρων αυτής της 

κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′, εικ. 130). Οι φολίδες έχουν επίπεδες (περίπου 

31% του συνόλου των φολίδων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′), 

γραµµικές (περίπου 19%) και στιγµοειδείς (12,5%) φτέρνες. Οι λεπιδόµορφες 

φολίδες έχουν επίπεδες (περίπου 55,5% του συνόλου των λεπιδόµορφων φολίδων 
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αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′), πολυεδρικές (περίπου 11%) και 

γραµµικές (περίπου 11%) φτέρνες. Οι λεπίδες διαθέτουν επίπεδες (40% του συνόλου 

των λεπίδων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′) και γραµµική (20%) 

φτέρνες και οι µικρολεπίδες επίπεδες (περίπου 14% του συνόλου των µικρολεπίδων 

αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′), γραµµικές (περίπου 14%) και 

στιγµοειδής (περίπου 7%) φτέρνες. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των παραπάνω 

υποβάθρων οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν για την 

απόσπαση τους ήταν αυτές της άµεσης επίκρουσης (περίπου 59,5% του συνόλου των 

υποβάθρων αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου στη φάση Γ′) και σε πολύ λίγες 

περιπτώσεις της έµµεσης (περίπου 8%). Οι διαστάσεις των λεπίδων (εικ. 131) και των 

µικρολεπίδων (εικ. 132) αυτής της κατηγορίας πυριτόλιθου είναι λίγο µεγαλύτερες 

από τις προηγούµενες κατηγορίες, χωρίς όµως να πάψουν να βρίσκονται µέσα στα 

όρια ενός προτύπου διαστάσεων. Έτσι το πάχος των λεπίδων κυµαίνεται από 0,3 έως 

0,6εκ. (µε µία εξαίρεση που έχει πάχος 0,8εκ.) και το πλάτος του από 1,3 έως 1,6εκ. 

Αντίστοιχα το πάχος των µικρολεπίδων κυµαίνεται µεταξύ 0,2-0,4εκ. (µε µία 

εξαίρεση που φτάνει σε πάχος το 0,6εκ.) και το πλάτος του µεταξύ 0,8-1,1εκ. (µε µία 

εξαίρεση που έχει πλάτος 1,2εκ.) 

Αυτό που παρατηρείται συνοψίζοντας τα στοιχεία για την τεχνολογία του 

οικισµού σε αυτή τη φάση είναι ότι, αν και αποκαλύφτηκαν δυο διαφορετικές 

κατηγορίες πρώτης ύλης σε σχέση µε τις δύο προηγούµενες φάσεις, ο τρόπος που τις 

χειρίζονταν για να διαµορφώσουν τους πυρήνες και να αποσπάσουν τα επιθυµητά 

υπόβαθρα καθώς και οι τεχνικές που χρησιµοποιούσαν για τους παραπάνω σκοπούς 

παρέµειναν ίδιες. Οι διαστάσεις των εργαλείων εξακολουθούν να παραµένουν µικρές 

και οι όποιες διαφοροποιήσεις υπάρχουν εντοπίζονται στην παραγωγή των 

υποβάθρων, όπως φάνηκε στο παραπάνω κεφάλαιο, χωρίς, ωστόσο, να θεωρείται ότι 

οι µεταβολές αυτές που παρατηρούνται στους τύπους των υποβάθρων αλλάζουν 

συνολικά την εικόνα για τις τεχνολογικές διαδικασίες του οικισµού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5. Η ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙ∆ΩΝ ΚΑΙ 

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ 

ΛΑΞΕΥΜΕΝΟΥ ΛΙΘΟΥ 

 Το κεφάλαιο για την ανασύνθεση των εγχειρηµατικών αλυσίδων του 

∆ισπηλιού αναφέρεται και στις τρεις κύριες φάσεις του οικισµού, γιατί η οικονοµία 

των πρώτων υλών, η τεχνολογία και η παραγωγή εργαλείων δεν παρουσιάζουν 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις από τη µία φάση στην άλλη. Πέρα από τις τεχνικές τις 

οποίες χρησιµοποιούσαν οι προϊστορικοί κάτοικοι του οικισµού για να 

διαµορφώσουν τους πυρήνες τους και να αποσπάσουν τα λαξευµένα τέχνεργα τους, 

θα επιχειρηθεί σε αυτό το σηµείο και η προσέγγιση των λογικών προτύπων, των 

µεθόδων µε άλλα λόγια, που χρησιµοποιούσαν για να επιτύχουν το επιδιωκόµενο 

αποτέλεσµα, να παράγουν λαξευµένα τέχνεργα µε τεχνοµορφολογικά 

χαρακτηριστικά που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες και/ή τις επιθυµίες τους. Ο στόχος 

της παραπάνω ανάλυσης είναι η ανασύσταση των στρατηγικών πρόσκτησης της 

πρώτης ύλης, επεξεργασίας της, παραγωγής και χρήσης των τεχνέργων από 

λαξευµένο λίθο.  

Επίσης, σε αυτό το κεφάλαιο θα εξεταστούν ερωτήµατα που σχετίζονται µε 

την αρχαιολογική συνάφεια των αποκρουσµάτων λαξευµένου λίθου, όπως το που 

αποθήκευαν τα λαξευµένα τέχνεργα τους, πόσο κοντά στους χώρους δραστηριότητας 

τα είχαν, δίπλα σε ποια άλλα τέχνεργα βρίσκονταν και πως σχετίζονταν µε τα 

τελευταία, µπορούν να δώσουν απαντήσεις για τη διαχείριση των υποβάθρων και των 

εργαλείων, για τις δραστηριότητες στις οποίες συµµετείχαν αυτά και για το πόσο 

σχετίζονται, αν σχετίζονται, µε την ιδεολογία των νεολιθικών κατοίκων του 

∆ισπηλιού. 

5.1. Ο τρόπος διαχείρισης των πρώτων υλών και της παραγωγής 

υποβάθρων και εργαλείων 

 Ξεκινώντας από την πρόσκτηση των πρώτων υλών θεωρείται πολύ πιθανόν, 

όπως αναφέρεται και στο δεύτερο κεφάλαιο αυτής της εργασίας, ότι οι νεολιθικοί 

κάτοικοι του οικισµού χρησιµοποιούσαν πρώτες ύλες που τις συνέλλεγαν από 
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δευτερογενείς πηγές, οι οποίες βρίσκονταν πολύ κοντά στον οικισµό, στις όχθες των 

παρακείµενων ρεµάτων και των παραποτάµων του Αλιάκµονα. Ενδέχεται να υπήρχαν 

στην περιοχή γύρω από τον οικισµό και πρωτογενείς πηγές πρώτων υλών, µε τη 

µορφή φλεβών, όπως αυτή που αποκαλύφθηκε στο λόφο Μαύρο Βουνό, ωστόσο, 

αυτή η τελευταία δεν ήταν κατάλληλη για λάξευση και δεν έχει βρεθεί µέχρι στιγµής 

κάποια που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή λαξευµένων 

τεχνέργων.   

 Αυτές οι πρώτες ύλες θα πρέπει να δέχονταν την αρχική τους επεξεργασία 

κοντά της πηγές συλλογής τους γιατί δεν έχουν αποκαλυφθεί στο δείγµα που 

µελετήθηκε παρά ελάχιστα αποκρούσµατα από τη φάση της αποφλοίωσης και της 

διαµόρφωσης του πυρήνα. Στο ίδιο συµπέρασµα οδηγεί και η µελέτη της συλλογής 

Πανταζόπουλου, που αν και καλύπτει ένα µεγαλύτερο χρονικό φάσµα, από τη Μέση 

Παλαιολιθική και εξής, αποτελεί µια ενότητα προς σύγκριση. Σε αυτή τη συλλογή 

έχει βρεθεί ένα πολύ µεγαλύτερο ποσοστό πυρήνων και χαρακτηριστικών 

αποκρουσµάτων της προετοιµασίας και ανανέωσης του πυρήνα από αυτό που 

αποκαλύφθηκε στον οικισµό (Γαλανίδου, 2010). Ωστόσο, είναι πιθανό να 

µεταφέρονταν στον οικισµό ανεπεξέργαστα τµήµατα πρώτης ύλης ή και ελάχιστα 

προετοιµασµένοι πυρήνες, όπως γίνεται φανερό από την παρουσία φολίδων µε φλοιό 

που καλύπτει ένα µεγάλο µέρος της επιφάνειας τους (25%-75% της επιφάνειας των 

τεχνέργων) καθώς και φολίδων ανανέωσης της επιφάνειας απολέπισης και του 

επιπέδου επίκρουσης. 

 Στην αρχαιότερη φάση του οικισµού (φάση Γ′) οι πυρήνες που βρέθηκαν δεν 

παρέχουν πολλές πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίο ήταν οργανωµένη η 

λάξευση γιατί είναι και λίγοι και εξαντληµένοι. Αυτό που µπορούµε να υποθέσουµε 

είναι ότι υπήρχαν διαφορετικές µέθοδοι για την οργάνωση της λάξευσης και την 

επεξεργασία των πρώτων υλών. Υπάρχουν περιπτώσεις που η λάξευση γινόταν µε 

ευκαιριακό τρόπο χωρίς σχέδιο και διαµόρφωση των πυρήνων. Υπάρχουν επίσης 

περιπτώσεις που ο πυρήνας διαµορφωνόταν µε στόχο την απόκρουση σειράς 

υποβάθρων που θα διέθεταν σταθερά µορφολογικά χαρακτηριστικά. Η χρήση της 

κορυφής (crest) στη διαµόρφωση των πυρήνων τεκµηριώνεται και στην περίπτωση 

του ∆ισπηλιού, αν και τα στοιχεία που έχουν αποκαλυφθεί και σχετίζονται µε αυτήν 

είναι µόνο µια λεπίδα µε κορυφή σε δεύτερη σειρά. Η ανανέωση, τέλος, τόσο της 

επιφάνειας απολέπισης όσο και του επιπέδου επίκρουσης των πυρήνων αποτελούσε 
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µια πρακτική που εφάρµοζαν οι νεολιθικοί κάτοικοι του ∆ισπηλιού στη διαδικασία 

λάξευσης των πρώτων υλών τους. Στη φάση Β′ η εικόνα για τη λιθοτεχνία του 

∆ισπηλιού είναι παρόµοια µε αυτή της φάσης Γ′. Στην φάση Α′ του οικισµού τα 

στοιχεία είναι περισσότερο ελλιπή και καθιστούν σχεδόν αδύνατη την προσέγγιση 

των µεθόδων που χρησιµοποιούνταν στη λάξευση. Πέρα από έναν πυρήνα που 

χρησιµοποιήθηκε ευκαιριακά και ένα υπόλειµµα πυρήνα οι υπόλοιπες πληροφορίες 

για τις µεθόδους της λάξευσης σε αυτή τη φάση προέρχονται από τα ίδια τα 

αποκρούσµατα και τα υπόβαθρα. Και εδώ, όµως, φαίνεται ότι, ακόµα και αν δεν 

έχουν βρεθεί αποκρούσµατα ανανέωσης του επιπέδου επίκρουσης ή της επιφάνειας 

απολέπισης ούτε και λεπίδες µε κορυφή, η διαδικασία της λάξευσης ακολουθούσε σε 

γενικές γραµµές το παραπάνω πρότυπο που περιγράφηκε για τις δύο αρχαιότερες 

φάσεις του οικισµού. 

 Η επεξεργασία του πυρήνα και η παραγωγή υποβάθρων σε όλες τις φάσεις 

πραγµατοποιούνταν µε τη χρήση των τεχνικών της άµεσης επίκρουσης µε σκληρό και 

µαλακό κρουστήρα και της έµµεσης επίκρουσης. Οι τεχνικές αυτές συνδυάζονταν 

στη διαδικασία της λάξευσης, ανάλογα µε το στάδιο στο οποίο βρισκόταν αυτή, για 

την καλύτερη επίτευξη των στόχων των λιθοξόων. Ωστόσο, οι νεολιθικοί κάτοικοι 

του ∆ισπηλιού ήταν χρησιµοποιούσαν σε µεγάλη κλίµακα την άµεση επίκρουση. Η 

τεχνική της πίεσης δεν φαίνεται να χρησιµοποιήθηκε στον οικισµό. Υπάρχουν µόνο 

τρία τέχνεργα της καστανοκόκκινης κατηγορίας πυριτόλιθου τα οποία παρουσιάζουν 

χαρακτηριστικά που θα µπορούσαν να προκύψουν από τη χρήση της τεχνικής της 

πίεσης, όµως από αυτά λείπει το κάτω άκρο γεγονός που δεν επιτρέπει την εξαγωγή 

ασφαλών συµπερασµάτων για την τεχνική που εφαρµόστηκε για την απόσπαση τους. 

Είναι πολύ δύσκολο να αποδοθεί η απουσία της τεχνικής της πίεσης σε φυσικούς 

περιορισµούς της πρώτης ύλης. Το πιθανότερο είναι ότι οι κάτοικοι του ∆ισπηλιού 

δεν ήταν εξοικειωµένοι µε αυτή και άρα δεν τη χρησιµοποιούσαν ή ότι υπήρχαν µόνο 

ελάχιστοι λιθοξόοι στον οικισµό µε πείρα σε αυτήν την τεχνική (αν όντως τα 

αποκρούσµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω είχαν αποκρουστεί µε την τεχνική της 

πίεσης) ή ότι τα αποκρούσµατα που παράγονταν µε την τεχνική της πίεσης είτε τα 

προµηθεύονταν από περιοδεύοντες εξειδικευµένους λιθοξόους είτε ήταν προϊόν 

ανταλλαγών.   

Τα πολυαριθµότερα υπόβαθρα του οικισµού ήταν τα λεπιδόµορφα προϊόντα, 

χωρίς να λείπουν και οι φολίδες από το δείγµα που µελετήθηκε. Στις διαστάσεις των 
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λεπίδων και των µικρολεπίδων δεν παρατηρούνται παρά ελάχιστες αποκλίσεις από 

κάποια όρια. Έτσι µπορεί κανείς να θεωρήσει ότι η λιθοτεχνία του ∆ισπηλιού 

αποτελείται κυρίως από µικρών διαστάσεων λεπίδες. Οι µικρότερες ολόκληρες 

λεπίδες έχουν πλάτος 1,3εκ., πάχος 0,1εκ. και ύψος 3,2εκ., ενώ οι µεγαλύτερη έχει 

πάχος 0,9εκ., πλάτος 4εκ. και ύψος 9,9εκ. Το µέσο µέγεθος των λεπίδων είναι 1,6εκ. 

σε πλάτος, 0,4εκ. σε πάχος και 4,1εκ. σε ύψος. Οι µικρολεπίδες χωρίζονται σε δύο 

οµάδες, αυτές που βρίσκονται κοντά στο όριο λεπίδας µικρολεπίδας και αυτές που 

είναι πολύ µικρών διαστάσεων. Στην πρώτη κατηγορία οι µικρότερες ολόκληρες 

µικρολεπίδες έχουν πλάτος 0,8εκ., πάχος 0,2εκ. και ύψος 1,7εκ. και οι µεγαλύτερες 

έχουν πλάτος 1,2εκ., πάχος 0,6εκ. και ύψος 4,4εκ. Ο µέσος όρος διαστάσεων της 

πρώτης κατηγορίας των µικρολεπίδων είναι για το πλάτος τους 1εκ., για το πάχος 

τους 0,4εκ. και για το ύψος τους 2,7εκ. Στη δεύτερη κατηγορία οι µικρότερες 

ολόκληρες µικρολεπίδες έχουν πλάτος 0,3εκ., πάχος 0,1εκ. και ύψος 1,7εκ. Οι 

µεγαλύτερες ολόκληρες µικρολεπίδες της δεύτερης κατηγορίας έχουν πλάτος 1,2εκ., 

πάχος 0,3εκ. και ύψος 2,2εκ. Ο µέσος όρος διαστάσεων της δεύτερης κατηγορίας 

µικρολεπίδων είναι 0,5εκ. σε πλάτος, 0,25εκ. σε πάχος και 2εκ. σε ύψος. 

Ένα σχετικά µεγάλο ποσοστό (στη φάση Α′ περίπου το 24% του συνόλου των 

αποκρουσµάτων της, στη φάση Β′ περίπου το 28% και στη φάση Γ′ περίπου το 

25,5%) των αποκρουσµάτων του ∆ισπηλιού χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή 

εργαλείων (πιν. 5, 7, 9). Τα εργαλεία αυτά ήταν κυρίως εργαλεία µε δευτερεύουσα 

πλευρική επεξεργασία (στη φάση Α′ αποτελούν το 70% του συνόλου των εργαλείων, 

στη φάση Β′ περίπου το 46,5% και στη φάση Γ′ περίπου το 62%). ∆εν λείπουν όµως 

και οι οπείς, τα ξέστρα και οι σφηνίσκοι από το δείγµα του οικισµού. Τα δρεπάνια 

φαίνεται ότι χρησιµοποιούνταν µέχρι να στοµώσουν και σε αρκετές περιπτώσεις 

ανανεωνόταν η κόψη της. Επίσης, δεν είναι λίγα και τα εργαλεία, όπως συνέβαινε µε 

τα σύνθετα εργαλεία που βρέθηκαν στον οικισµό, που δέχονταν µετασκευή για να 

χρησιµοποιηθούν σε διαφορετικές εργασίες όταν δεν µπορούσαν πλέον να 

ανανεωθούν ή όταν επιβαλλόταν από τις ανάγκες ή τις επιλογές του χρήστη τους. 

Από τα όσα εκτέθηκαν παραπάνω συµπεραίνουµε ότι στο νεολιθικό ∆ισπηλιό 

εποµένως παρατηρούνται δύο διαφορετικοί τρόποι διαχείρισης των πρώτων υλών και 

της παραγωγής υποβάθρων και εργαλείων. Ο πρώτος συνίσταται στην ολική ή τη 

µερική αποφλοίωση του πυρήνα και στην κατευθείαν, χωρίς διαµόρφωσή του, χρήση 

για την παραγωγή φολίδων. Όσες από αυτές τις φολίδες µετατρέπονταν σε εργαλεία 
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σπάνια ανανεώνονταν ή µετασκευάζονταν και µετά τη χρήση τους απορρίπτονταν. Η 

ίδια πρακτική ακολουθείται και στην παραγωγή κάποιων λεπιδόµορφων 

αποκρουσµάτων, κυρίως  λεπιδόµορφων φολίδων. Οι πυρήνες διέθετα δύο επίπεδα 

επίκρουσης και τα υπόβαθρα αποκρούονταν σε αντίθετες κατευθύνσεις 

δηµιουργώντας διασταυρούµενα αρνητικά. ∆εν είναι πολλά και σε αυτήν την 

περίπτωση τα εργαλεία των οποίων το ενεργό άκρο ανανεωνόταν ούτε και αυτά που 

µετασκευάζονταν, ωστόσο, κατέχουν ένα αρκετά σηµαντικό ποσοστό. Ο δεύτερος 

τρόπος διαχείρισης περιλαµβάνει την αποφλοίωση του πυρήνα και την επιµεληµένη 

διαµόρφωση του, σε σπάνιες περιπτώσεις µε την χρήση της κορυφής, ώστε να 

µπορούν να αποσπαστούν από αυτόν περισσότερες της µίας σειράς υποβάθρων. 

Έχουν αναγνωριστεί ένας πυρήνας σε ολόκληρο το δείγµα που διέθεταν δύο επίπεδα 

επίκρουσης αµφιπολικά τοποθετηµένα το ένα προς το άλλο. Οι υπόλοιποι πυρήνες 

είχαν ένα επίπεδο επίκρουσης µε απόκρουση σε µία κατεύθυνση. Από τους 

παραπάνω πυρήνες αποσπώνται οι λεπίδες και οι µικρολεπίδες. Αρκετά είναι τα 

εργαλεία που επαναχρησιµοποιούνταν είτε έπειτα από ανανέωση είτε, σπανιότερα, 

έπειτα από µετασκευή. 

5.2. Τα λαξευµένα τέχνεργα και η αρχαιολογική συνάφεια τους 

 Όπως φαίνεται, από τα όσα εκτέθηκαν στο παραπάνω υπό-κεφάλαιο, τα 

αρχικά στάδια επεξεργασίας των πρώτων υλών λάµβαναν χώρα ως επί το πλείστον 

στους χώρους συλλογής τους. Αυτό που επιχειρείται, όµως, σε αυτό το σηµείο είναι 

να αποκαλυφθεί αν στα νεολιθικά νοικοκυριά του ∆ισπηλιού φυλάγονταν οι 

διαµορφωµένοι πυρήνες, τα υπόβαθρα και τα εργαλεία που δεν είχαν στοµώσει, ώστε 

να είναι σε θέση οι προϊστορικοί κάτοικοι του οικισµού να παράγουν ανά πάσα 

στιγµή ή να χρησιµοποιήσουν το εργαλείο που χρειάζονταν ή επιθυµούσαν. Αν 

συµβαίνει αυτό, θα εξεταστεί αν τα χρησιµοποιηµένα ή στοµωµένα εργαλεία 

απορρίπτονταν σε χώρους εντός του οικισµού ή δεν βρίσκονται εντός των ορίων του 

τελευταίου και µπορούµε να υποθέσουµε ότι απορρίπτονταν, όταν δεν ήταν πλέον 

χρήσιµα, σε χώρους δραστηριοτήτων, οι οποίες λάµβαναν χώρα εκτός του οικισµού. 

Επίσης, θα εξεταστεί αν στους χώρους δραστηριότητας του οικισµού υπήρχαν µόνο 

ολοκληρωµένα εργαλεία που συµµετείχαν στις δραστηριότητες των κατοίκων του τη 

στιγµή που τις εκτελούσαν. Ακόµα, αν σε ένα χώρο δραστηριότητας βρίσκονται 

πυρήνες, διαµορφωµένοι ή/και εξαντληµένοι, υπόβαθρα και εργαλεία και κατά πόσο 
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το καθένα από αυτά ήταν απαραίτητο για τις δραστηριότητες που λάµβαναν χώρα στο 

χώρο που βρέθηκαν ή αν απλά αποθηκεύονταν εκεί. 

Το δείγµα από τα περιορισµένα όρια µιας τοµής, όπως συµβαίνει στην 

περίπτωση αυτής της εργασίας της οποίας το δείγµα προέρχεται από µία µόνο τοµή, 

την 4β, δεν επιτρέπει την ολοκληρωµένη µελέτη της κατανοµής των λαξευµένων 

τεχνέργων στο χώρο. Οι περιορισµοί µιας τέτοιας µελέτης επιτείνονται τόσο από τους 

αποθετικούς όσο και τους µεταποθετικούς παράγοντες που συνέβαλαν στη 

δηµιουργία των ανθρωπογενών επιχώσεων του ∆ισπηλιού. Η κατασκευή των σπιτιών 

πάνω σε εξέδρες συνεπάγεται καταστροφή σε πολλές περιπτώσεις αρχαιολογικών 

πληροφοριών, όπως κατόψεων, δαπέδων, µονοπατιών ακόµα και λάκκων γιατί όταν 

καταρρέουν αυτά τα σπίτια, όταν καίγονται ή όταν εγκαταλείπονται και ερηµώνουν, 

τα υλικά από τα οποία ήταν κατασκευασµένα λιώνουν, αναµειγνύονται, 

καταπλακώνουν το ένα το άλλο και στη θέση τους δηµιουργείται ένα δύσκολα 

αναγνώσιµο σύνολο. Η δράση της λίµνης, µε τις περιοδικές πληµµύρες της, έρχεται 

να περιπλέξει ακόµα περισσότερο την παραπάνω εικόνα.   Ωστόσο, ακόµα και κάτω 

από αυτές τις συνθήκες έχουν αποκαλυφθεί σηµαντικές πληροφορίες για την 

κατανοµή των λαξευµένων αποκρουσµάτων στα όρια της τοµής 4β. 

 Το στρώµα στο οποίο αποκαλύφθηκαν τα νεότερα οικοδοµικά στοιχεία της 

παραπάνω τοµής (µε εξαίρεση της πασσαλότρυπες, οι οποίες αρχίζουν να 

εµφανίζονται στα πρωιµότερα στρώµατα της φάση Β′) είναι το αρχαιότερο της φάσης 

Β′. Τα οικοδοµικά αυτά στοιχεία συνίστανται στην παρουσία συσσωρεύσεων 

κόκκινου εύθρυπτου πηλού σε άµορφες µάζες, µερικά τµήµατα του οποία 

παρουσιάζουν επίπεδη τη µία επιφάνεια τους, στην παρουσία µεγάλων 

ανεπεξέργαστων πετρών, συσσώρευσης άνθρακα, αγγείων και κινητών ευρηµάτων. 

Κάτω από το παραπάνω σύνολο αποκαλύφθηκαν ξύλινα οριζόντια στοιχεία που 

πατούσαν σε ένα υπόστρωµα από χαλίκια, που πιθανόν αποτελούσε δάπεδο. Το όλο 

σύνολο χαρακτηρίζεται ως χώρος τροφοπαρασκευής εξαιτίας και της εύρεσης 

κινητών ευρηµάτων που οδηγούν σε αυτήν την ερµηνεία, όπως λίθινα λειασµένα 

εργαλεία, µικρά αποθηκευτικά αγγεία και τριπτήρες. Το παραπάνω σύνολο 

καταλαµβάνει την κεντρική και δυτική περιοχή της τοµής. Εντός των ασαφών ορίων 

του αλλά και γύρω από αυτά βρέθηκαν παραπάνω από τα µισά αποκρούσµατα αυτής 

της φάσης (149 αποκρούσµατα) καθώς και τρεις λίθινοι κρουστήρες. Ένα µάλιστα 

απόκρουσµα, µία λεπίδα, βρέθηκε µέσα σε ένα τετραποδικό αγγείο. Το γεγονός αυτό 
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θα µπορούσε να είναι τυχαίο και να προκλήθηκε από την κατάρρευση της 

κατασκευής, ωστόσο, είναι επίσης πιθανό το προαναφερθέν αγγείο να αποτελούσε 

προσωρινό ή και σταθερό χώρο αποθήκευσης παρόµοιων τεχνέργων. 

 Στην ίδια φάση και στο βόρειο µάρτυρα της τοµής αποκαλύφθηκαν τµήµατα 

οικοδοµικών υλικών µε επίπεδες επιφάνειες ή και αποτυπώµατα καλαµιών, 

συσσωρεύσεις ανθράκων και ανεπεξέργαστες πέτρες. Τα ευρήµατα από αυτήν την 

περιοχή είναι πολύ αποσπασµατικά και είναι πιθανό να συνδέονται µε κατασκευές 

στις όµορες τοµές. Μέσα στο παραπάνω σύνολο δεν βρέθηκαν παρά µόνο ελάχιστα 

αποκρούσµατα πυριτόλιθου. 

 Στην φάση Γ′ του οικισµού στη δυτική και νότια περιοχή της τοµής καθώς και 

στο νοτιοανατολικό τεταρτηµόριο της εντοπίζονται παρόµοια αρχιτεκτονικά στοιχεία 

µε αυτά της φάσης Β′. Πρόκειται για συσσωρεύσεις άνθρακα, διάσπαρτα πήλινα 

δοµικά στοιχεία, οριζόντια τµήµατα ξύλινων κλαδιών και ανεπεξέργαστες πέτρες. Οι 

ανασκαφείς της τοµής υποθέτουν ότι το σύνολο αυτό αντιπροσώπευε ένα 

καταστραµµένο δάπεδο και τοίχους που είχαν καταρρεύσει. ∆εν αποκλείεται σε 

αυτήν την θέση τα κατάλοιπα να αντιπροσωπεύουν ότι απέµεινα από ένα νεολιθικό 

νοικοκυριό. Στο ίδιο συµπέρασµα συγκλίνει και το πλήθος και η ποικιλία των 

κινητών ευρηµάτων που βρέθηκαν µέσα και γύρω από αυτό το σύνολο. 

Περιλαµβάνονται ανάµεσα στα άλλα λίθινα, οστέινα, πυριτολιθικά εργαλεία, 

πυρήνες, τριπτήρες, αγγεία, κάποια από τα οποία είναι πιθανό να αποτελούσαν 

µαγειρικά και µικρά αποθηκευτικά σκεύη. Περίπου το 1/3 των αποκρουσµάτων 

λαξευµένου λίθου αυτής της φάσης (89 αποκρούσµατα) βρέθηκε εντός του συνόλου 

αυτού και µαζί µε αυτά τα αποκρούσµατα αποκαλύφθηκε και ένας τουλάχιστον 

κρουστήρας. 

 Στο αµέσως επόµενο αρχαιότερο στρώµα της φάσης Γ′ του οικισµού 

παρατηρείται στα νότια της τοµής συσσώρευση ανθράκων που βρίσκεται πάνω από 

µια στρώση από µικρές άσπρες πέτρες (5-7εκ. περίπου) καµένες σε σηµεία. Στα 

βορειοανατολικά παρατηρείται η ίδια εικόνα µόνο που εδώ οι πέτρες είναι λίγο 

µεγαλύτερες (7-9εκ. περίπου). Στα βορειοδυτικά της τοµής εντοπίστηκε µια 

συσσώρευση κόκκινου εύθρυπτου πηλού µαζί µε τµήµατα από πήλινα οικοδοµικά 

στοιχεία που καλύπτει όλη την έκταση αυτής της περιοχής. Κάτω από αυτά τα 

σύνολα βρίσκονται απανθρακωµένα ή ένυδρα τµήµατα οριζόντιων ξύλινων 

στοιχείων. Το σύνολο στα βορειοανατολικά της τοµής έχει χαρακτηριστεί από τους 
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ανασκαφείς της τοµής ως πιθανό υπόστρωµα εστίας. Στα νοτιοδυτικά της τοµής κάτω 

από τις µικρές άσπρες πέτρες βρέθηκε άλλο ένα υπόστρωµα φτιαγµένο από πέτρες το 

οποίο δεν έχει προς το παρόν διερευνηθεί σε βάθος. Η άποψη των ανασκαφέων είναι 

ότι µάλλον δεν πρόκειται για δάπεδο. Η εικόνα που παρέχουν όλα τα παραπάνω 

σύνολα είναι πιθανό να παραπέµπει και σε αυτήν την περίπτωση σε ένα νεολιθικό 

νοικοκυριό, σε ένα χώρο µε άλλα λόγια τροφοπαρασκευής, που παράλληλα ήταν και 

εργαστήριο στον οποίο οι δραστηριότητες που θα µπορούσαν να αναγνωριστούν είναι 

τόσο η επεξεργασία της τροφής όσο και η κατασκευή εργαλείων κατάλληλων για τις 

παραπάνω λειτουργίες. Τα κινητά ευρήµατα που βρέθηκαν ενισχύουν µια τέτοια 

ερµηνεία. Ένας σηµαντικός αλλά σχετικά µικρός αριθµός λαξευµένων τεχνέργων 

(περίπου 11% του συνόλου των αποκρουσµάτων της φάσης Γ′) βρέθηκε στα 

παραπάνω σύνολα. 

 Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, πολλά από τα λαξευµένα τέχνεργα 

του ∆ισπηλιού έχουν εντοπιστεί σε χώρους τροφοπαρασκευής ή σε χώρους που θα 

µπορούσαν να χαρακτηριστούν οικίες. Μια υπόθεση που θα µπορούσε να ερµηνεύει 

τα παραπάνω δεδοµένα είναι ότι οι νεολιθικοί κάτοικοι του ∆ισπηλιού αποθήκευαν 

τα εργαλεία τους σε χώρους δραστηριότητας, για να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτά 

όποτε τα χρειάζονταν. Ωστόσο, πέρα από εργαλεία και υπόβαθρα σε αυτούς τους 

χώρους εντοπίστηκαν και πυρήνες, αποκρούσµατα µε φλοιό και απορρίµµατα 

λαξευµένου λίθου. Πιθανόν, οι νεολιθικοί κάτοικοι του οικισµού χρησιµοποιούσαν 

αυτούς τους χώρους δραστηριότητας και για την παραγωγή εργαλείων, σε 

περιπτώσεις που αυτό κρινόταν αναγκαίο. Έτσι φαίνεται ότι στις όχθες των ποταµών 

και των ρεµάτων, από τις οποίες συνέλλεγαν τις πρώτες ύλες τους, χρησιµοποιούνταν 

ως χώροι επεξεργασίας αυτών των πρώτων υλών, τουλάχιστον για τα αρχικά στάδια 

της επεξεργασίας τους. Από την άλλη πλευρά οι χώροι δραστηριότητας του οικισµού 

προσφέρονταν για τα επόµενα στάδια της διαδικασίας της λάξευσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

6. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΛΙΘΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΣΠΗΛΙΟΥ ΜΕ 

ΑΥΤΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Η µελέτη των λιθοτεχνιών λαξευµένου λίθου στην Ελλάδα ακολούθησε τα 

ενδιαφέροντα των ερευνητών και τα ερωτήµατα που έθεταν αυτοί κάθε εποχή. Έτσι, 

οι πρώτες δηµοσιεύσεις για την Νεολιθική Περίοδο της Ελλάδας (Τσούντας 1908· 

Wace & Thompson 1912) δεν περιλάµβαναν παρά τα λαξευµένα εκείνα αντικείµενα 

που είχαν µορφολογικές ιδιοµορφίες ή ήταν σηµαντικά τυπολογικά και τα 

αποκρούσµατα που κατασκευάζονταν από πρώτες ύλες οι οποίες προέρχονταν από 

µακρινές εξωγενείς πηγές, όπως ο οψιανός της Μήλου (Moundrea – Agrafioti 1981: 

35). 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αυτή η εικόνα έχει αλλάξει και έχουν 

δηµοσιευθεί πολλές µελέτες για τις λιθοτεχνίες των νεολιθικών οικισµών εντός του 

ελλαδικού χώρου. Σε αυτό το κεφάλαιο θα επιχειρήσουµε να βρούµε οµοιότητες και 

διαφορές στη διαχείριση των πρώτων υλών, της παραγωγής υποβάθρων και 

εργαλείων µεταξύ των υπόλοιπων νεολιθικών θέσεων της βόρειας Ελλάδας και του 

∆ισπηλιού. 

6.1. Θεσσαλία 

 Στην βόρεια Ελλάδα οι πρώτες µελέτες της τεχνολογίας λαξευµένου λίθου 

έγιναν από την Α. Μουνδρέα – Αγραφιώτη (1981) και αφορούσαν στις θέσεις της 

νοτιοανατολικής Θεσσαλίας. Συνεχίζοντας στην ίδια κατεύθυνση η C. Perlès σε µια 

σειρά άρθρων (Perlès, 1990, 1992, 1994) επεχείρησε να αναδείξει το χαρακτήρα των 

θεσσαλικών λιθοτεχνιών καθώς και τις οικονοµικές και κοινωνικές προεκτάσεις τους. 

Για τα συµπεράσµατα της στηρίχθηκε τόσο στην εργασία της Α. Μουνδρέα – 

Αγραφιώτη όσο και σε επιτόπιες έρευνες της ίδιας. Έτσι, σήµερα πλέον οι λιθοτεχνίες 

λαξευµένου λίθου των θέσεων της Θεσσαλίας έχει αποκτήσει τη δική της θέση στην 

ελληνική προϊστορική έρευνα και έχει δηµιουργηθεί ένα ερµηνευτικό υπόδειγµα για 

τις στρατηγικές πρόσκτησης των πρώτων υλών της, της παραγωγής και της χρήσης 

των αποκρουσµάτων της. 

 Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνταν στη Θεσσαλία είναι κυρίως πολύ 

µακρινής προέλευσης, εξωγενείς στους οικισµούς. Ανάµεσα σε αυτές αρκετά 
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σηµαντικά ποσοστά που αυξάνονται στη διάρκεια της Νεότερης και Τελικής 

Νεολιθικής κατέχει ο οψιανός και ο «σοκολατί» πυριτόλιθος, ο οποίος, ωστόσο, 

παρουσιάζει διαφορετικά ποσοστά συχνότητας εµφάνισης ανάλογα µε την θέση και 

τη φάση στις οποίες αποκαλύφθηκε. Οι υπόλοιπες πρώτες ύλες που 

χρησιµοποιούνταν στην περιοχή είναι είτε τοπικής προέλευσης και µέτριας 

ποιότητας, είτε εξωγενούς προέλευσης αλλά εκτός µίας ακτίνας 50-100χλµ. και πολύ 

καλής ποιότητας είτε πολύ µακρινής προέλευσης, όπως ο οψιανός, που 

προαναφέρθηκε, και ποικιλίες του «µελί», «ξανθού» και «λευκού» πυριτόλιθου που 

αποτελούν κατηγορίες εξαιρετικής ποιότητας (Moundrea – Agrafioti, 1981· Perlès, 

1994). Εξαίρεση αποτελούν οι θέσεις που βρίσκονται πιο κοντά στον ορεινό όγκο της 

Πίνδου στις οποίες οι εξωγενείς πρώτες ύλες δεν απαντώνται σε υψηλά ποσοστά. 

Αυτό, ωστόσο, µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι βρίσκονται πολύ κοντά σε 

πηγές πρώτων υλών σε πρωτογενή απόθεση, οπότε είναι άφθονες αυτές οι τελευταίες 

και έτσι παρουσιάζονται µικρότερα τα ποσοστά των εξωγενών κατηγοριών 

πυριτόλιθου (Perlès, 1994). 

 Οι νεολιθικοί λιθοξόοι της Θεσσαλίας διαχειρίζονταν την κάθε κατηγορία 

πρώτης ύλης µε διαφορετικό τρόπο. Οι τοπικές πρώτες ύλες εισάγονταν στους 

οικισµούς µε τη µορφή όγκων πρώτης ύλης και όλα τα στάδια της επεξεργασίας τους 

λάµβαναν χώρα εντός του οικισµού. Τα υπόβαθρα που παράγονταν κατά κανόνα από 

αυτές τις πρώτες ύλες ήταν οι φολίδες. Οι τεχνικές που χρησιµοποιούσαν για την 

απόσπαση τους ήταν αυτή της άµεσης επίκρουσης µε σκληρό και µαλακό κρουστήρα. 

Τα στάδια της εγχειρηµατικής αλυσίδας των πρώτων υλών που δεν ήταν πολύ 

µακρινής προέλευσης δεν αντιπροσωπεύονται ολοκληρωµένα στους οικισµούς. 

Φαίνεται ότι αυτές οι κατηγορίες πυριτόλιθου εισάγονταν µε τη µορφή ήδη 

διαµορφωµένων πυρήνων και υποβάθρων. Η τεχνική που χρησιµοποιούνταν για την 

παραγωγή των λεπίδων και των µικρολεπίδων, που ως επί το πλείστον παράγονταν 

από αυτές τις πρώτες ύλες, ήταν αυτή της έµµεσης επίκρουσης. Τα παράγωγα του 

οψιανού εισάγονταν στον οικισµό επίσης µε τις παραπάνω µορφές, ως 

διαµορφωµένοι πυρήνες και υπόβαθρα και κατασκευάζονταν µε την τεχνική της 

πίεσης. Τέλος, ο «µελί» και «ξανθός» πυριτόλιθος απαντάται στους οικισµούς µε τη 

µορφή αποκρουσµένων υποβάθρων που απολεπίζονταν µε την τεχνική της έµµεσης 

επίκρουσης και σπανιότερα της πίεσης (ο.π.). 
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 Όλα τα παραπάνω ευρήµατα ισχύουν για όλη σχεδόν τη διάρκεια της 

Νεολιθικής. Οι µόνες διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στο παραπάνω µοντέλο 

αφορούν στη Νεότερη και Τελική Νεολιθική στη διάρκεια της οποίας µεταβάλλονται 

οι τεχνικές επεξεργασίας του οψιανού. Το επίπεδο επίκρουσης των πυρήνων από 

οψιανό δεν είναι πλέον λείο αλλά δευτερογενώς επεξεργασµένο (Moundrea – 

Agrafioti, 1981) γεγονός που απαιτεί µεγαλύτερες ποσότητες πρώτης ύλης για την 

κατασκευή ισόποσων υποβάθρων µε αυτά που θα παρήγαγε ένας πυρήνας µε λείο 

επίπεδο επίκρουσης γιατί στην πρώτη περίπτωση απαιτούνται περισσότερες 

ανανεώσεις του επιπέδου επίκρουσης του πυρήνα που µειώνουν σηµαντικά τον όγκο 

του (Perlès, 1994). 

 Επιπλέον, υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις στον εργαλειακό εξοπλισµό 

ανάµεσα στις τρεις περιόδους της Νεολιθικής στη Θεσσαλία. Οι λιθοτεχνίες που δεν 

παρουσιάζουν µεγάλες διαφοροποιήσεις είναι αυτές της Αρχαιότερης και Μέσης 

Νεολιθικής. Σε αυτές τις περιόδους τα εργαλεία που κυριαρχούν είναι αυτά µε στίλβη 

και οι σφηνίσκοι. Οι λιθοτεχνίες της Νεότερης Νεολιθικής αποτελούνται από έναν 

εργαλειακό εξοπλισµό αρκετά διαφοροποιηµένο. Τα εργαλεία µε στίλβη δεν 

αποτελούν την κυρίαρχη κατηγορία και τα αποκρούσµατα από οψιανό, και όχι µόνο, 

τα οποία έχουν δεχτεί δευτερεύουσα επεξεργασία έχουν αυξηθεί σε αυτήν την 

περίοδο. Αυτό το τελευταίο γεγονός οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι µέθοδοι της 

γεωργίας µεταβλήθηκαν στη διάρκεια της Νεότερης Νεολιθικής προσφέροντας ένα 

πιο κυρίαρχο ρόλο στον οψιανό για τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται µε αυτήν (Moundrea – Agrafioti, 1981). 

 Όπως φαίνεται από τα όσα εκτέθηκαν παραπάνω οι θεσσαλικές λιθοτεχνίες 

έχουν ένα διακριτό και ταυτόχρονα συναφή χαρακτήρα. Πέρα από την ικανοποίηση 

των νέων αναγκών των µόνιµα εγκατεστηµένων νεολιθικών γεωργό-κτηνοτροφικών 

κοινοτήτων η τεχνολογία λαξευµένου λίθου φανερώνει τις επιλογές τους και τον 

πολυσύνθετο τρόπο που οργάνωναν τις οικονοµικό-κοινωνικές στρατηγικές τους. 

Έτσι, οι νεολιθικοί κάτοικοι της Θεσσαλίας αποτελούσαν τµήµα ενός πολύ καλά 

συγκροτηµένου δικτύου προµήθειας πρώτων υλών από εξωγενείς πηγές, όπως η 

Μήλος. Σε αυτό το δίκτυο συµµετείχαν οι ίδιοι καθώς και εξειδικευµένοι στη 

ναυτιλία και την τεχνολογία του λαξευµένου λίθου τεχνίτες, οι οποίοι µετέφεραν την 

πρώτη ύλη από το συγκεκριµένο νησί του Αιγαίου και είχαν τις απαραίτητες 

τεχνολογικές γνώσεις και πρακτική εµπειρία ώστε να διαχειρίζονται περίπλοκες 
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εγχειρηµατικές αλυσίδες. Στο παραπάνω µοντέλο οι τοπικές πρώτες ύλες είχαν τη 

θέση τους ως παραγωγοί κυρίως φολίδων στα πλαίσια του οικισµού µε την εφαρµογή 

τεχνικών που µπορούσαν να διεκπεραιώσουν οι ίδιοι οι κάτοικοι των οικισµών, 

τεχνικών που δεν απαιτούσαν περίπλοκες τεχνολογικές γνώσεις και πολυετή 

εµπειρία. Τέλος, µέσα σε αυτό το σύστηµα προµήθειας, επεξεργασίας και χρήσης των 

αποκρουσµάτων πυριτόλιθου εντάσσονται και πρώτες ύλες που απαιτούσαν µια 

περισσότερο από τις προαναφερθείσες δαπανηρή σε χρόνο και ενέργεια διαδικασία 

πρόσκτησης και πιο περίπλοκες τεχνικές για την παραγωγή υποβάθρων που ωστόσο 

φαίνεται ότι γνώριζαν να τις διαχειρίζονται οι κάτοικοι των νεολιθικών θεσσαλικών 

θέσεων. 

6.2. Μακεδονία 

Το ερευνητικό ενδιαφέρον για τις λιθοτεχνίες λαξευµένου λίθου της 

Μακεδονίας είναι σχετικά πρόσφατο. Μια πρώτη µεταπτυχιακή εργασία είχε γραφεί 

το 1991 για τη λιθοτεχνία του οικισµού των Βασιλικών, της Μέσης και Νεότερης 

Νεολιθικής Εποχής που βρίσκεται στην κεντρική Μακεδονία (Κυριακίδου, 1991) και 

ακολούθησαν το 1993 δύο µελέτες, µία για τη λιθοτεχνία της Θέρµης, που 

χρονολογείται στην Ύστερη Νεολιθική Εποχή και βρίσκεται επίσης στην κεντρική 

Μακεδονία (Σκουρτοπούλου 1993) και µία για τη ∆ήµητρα, τον οικισµό της Μέσης 

και Νεότερης Νεολιθικής Εποχής στην ανατολική Μακεδονία (Κουρτέση – 

Φιλιππάκη, 1993). Την τελευταία δεκαετία περισσότερες έρευνες σχετικές µε αυτό το 

θέµα έχουν δηµοσιευθεί σε συλλογικούς τόµους και επιστηµονικά περιοδικά 

(Kourtessi – Philippakis, 1997· Κουρτέση – Φιλιππάκη, 2008· Skourtopoulou, 1999· 

Σκουρτοπούλου, 2002· Σκουρτοπούλου, 2004· Tringham, 2003· Τσαγκούλη, 2002) 

διευρύνοντας το πλαίσιο αναφοράς και τις γνώσεις της αρχαιολογικής κοινότητας για 

τις τεχνολογία λαξευµένου λίθου των θέσεων της Μακεδονίας.  

Στην κεντρική Μακεδονία υπάρχουν δηµοσιευµένες λιθοτεχνίες από τρεις 

θέσεις, τα Βασιλικά, τη Θέρµη και τη Σταυρούπολη, που χρονολογείται στη Μέση 

και Νεότερη Νεολιθική Εποχή. Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτές τις 

θέσεις ήταν στην πλειονότητα τους τοπικές. Ένα πολύ µικρό ποσοστό τους 

προέρχεται από εξωγενείς πηγές ή δεν είναι γνωστή η προέλευση του. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις στο υλικό της κάθε θέσης αντιπροσωπεύονται όλα τα 

στάδια της εγχειρηµατικής αλυσίδας.  
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Στη Σταυρούπολη οι πρώτες ύλες που έχουν αναγνωριστεί είναι ο χαλαζίας, ο 

οποίος κυριαρχεί ποσοστικά, ο ίασπις, ο οψιανός από τη Μήλο (περίπου 10%), 

κάποιες κατηγορίες πυριτόλιθου πολύς καλής ποιότητας και σε πολύ µικρότερα 

ποσοστά ο χαλαζίτης και ο χαλκηδόνιος. Ο χαλαζίας αντιπροσωπεύεται από δύο 

κατηγορίες, η µία είναι γνωστή για την κακή απολεπιστική ποιότητα της και µία 

ακόµη εξαιρετικής ποιότητας. Οι ενδείξεις από τη τεχνολογική µελέτη αποκάλυψαν 

ότι µόνο ο χαλαζίας και ο ίασπις λαξεύονταν στον οικισµό (Σκουρτοπούλου, 2002). 

Η εικόνα από τη Θέρµη και τα Βασιλικά4 δεν παρουσιάζει σηµαντικές 

διαφορές από αυτή της Σταυρούπολης. Οι ίδιες πρώτες ύλες µε αυτές της τελευταίας 

χρησιµοποιούνται και σε αυτές τις θέσεις µόνο που στη Θέρµη κυριαρχεί ο ίασπις, 

δεν έχει βρεθεί χαλαζίτης που να χρησιµοποιήθηκε στη λιθοτεχνία της και φαίνεται 

ότι κάποιες πρώτες ύλες δέχτηκαν θερµική επεξεργασία. Όπως συµβαίνει και στη 

Σταυρούπολη έτσι και εδώ αντιπροσωπεύονται όλα τα στάδια της εγχειρηµατικής 

αλυσίδας στο υλικό αυτής της θέσης (Σκουρτοπούλου, 1993) 

Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνταν για την παραγωγή του εργαλειακού 

εξοπλισµού στις θέσεις της κεντρικής Μακεδονίας ήταν η άµεση επίκρουση µε 

σκληρό κρουστήρα (Θέρµη, Σταυρούπολη), η άµεση επίκρουση µε µαλακό 

κρουστήρα (Σταυρούπολη) και η έµµεση επίκρουση (Θέρµη, Σταυρούπολη). ∆εν 

υπάρχουν ενδείξεις για τη χρήση της τεχνικής της πίεσης στους παραπάνω οικισµούς. 

Αν και είναι γνωστό ότι τα αποκρούσµατα του οψιανού λαξεύονταν µε την τεχνική 

της πίεσης δεν υπάρχουν στις προαναφερθείσες θέσεις στοιχεία που να δηλώνουν ότι 

ο οψιανός επεξεργαζόταν επί τόπου (Σκουρτοπούλου, 1993· Σκουρτοπούλου, 2002). 

Τα ευρήµατα από τις θέσεις της κεντρικής Μακεδονίας φανερώνουν 

σηµαντικές οµοιότητες στις στρατηγικές πρόσκτησης της πρώτης ύλης και της 

παραγωγής των λαξευµένων αποκρουσµάτων. Η παρουσία φυσικών σχηµατισµών 

χαλαζία και πυριτιακό λιµονίτη κοντά σε θέσεις της κεντρικής Μακεδονίας (Θέρµη, 

Βασιλικά), η αντιπροσώπευση όλων των σταδίων της εγχειρηµατικής αλυσίδας 

αυτών των πρώτων υλών εντός των ορίων των παραπάνω οικισµών, µε εξαίρεση τη 

Σταυρούπολη στην οποία παρουσιάζονται ελλιπή τα στάδια της κατεργασίας τους, 

και η εντατική παραγωγή υποβάθρων από αυτές τις πρώτες ύλες θα µπορούσε να 

                                                 
4 Κάποια δεδοµένα που παρουσιάζονται στις εργασίες για την Θέρµη δεν υπάρχουν στις αντίστοιχες 
για τα Βασιλικά και το αντίστροφο και αυτός είναι ο λόγος που δεν αναφέρονται σε αυτήν την 
εργασία. 
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υποδηλώνει την ύπαρξη ενός τοπικού δικτύου προµήθειας τους (Σκουρτοπούλου, 

2002). Με δεδοµένο, ωστόσο, ότι η εντατική παραγωγή περισσότερο ή λιγότερο 

τυποποιηµένων υποβάθρων προϋποθέτει εξειδικευµένες τεχνολογικές γνώσεις και 

συνεχή πρακτική εµπειρία είναι περισσότερο πιθανή η ύπαρξη εξειδικευµένων 

τεχνιτών που µετέφεραν, επεξεργάζονταν και αντάλλασαν τα λαξευµένα προϊόντα 

προϊόντα τους σε ένα τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Οι πολλές αντιστοιχίες που 

παρατηρούνται από την άλλη στη διαχείριση των πρώτων υλών και στον εργαλειακό 

εξοπλισµό ανάµεσα στη Σταυρούπολη και το Μακρύγιαλο (οικισµός της Νεότερης 

Νεολιθικής Εποχής στη νότια Μακεδονία) σε συνδυασµό µε την παρουσία σε αυτούς 

του οικισµούς ενός ποσοστού αποκρουσµάτων από οψιανό αρκετά µεγαλύτερου από 

ότι στους άλλους της περιοχής οδηγεί στο συµπέρασµα ότι πιθανά ο Μακρύγιαλος 

και η Σταυρουπόλη αποτελούσαν σταθµό των εξειδικεύµενων λιθοξόων και ναυτικών 

ενός πολύ ευρύτερο δικτύου ανταλλαγών οι οποίοι µετέφεραν και κατεργάζονται τον 

οψιανό της Μήλου στις θέσεις της Θεσσαλίας (ο.π.). 

Στις θέσεις της ανατολικής Μακεδονίας τα δεδοµένα για τις λιθοτεχνίες 

παρουσιάζονται λίγο διαφοροποιηµένα σε σχέση µε αυτά της κεντρικής. Υπάρχουν 

και εδώ ορισµένα κυρίαρχα χαρακτηριστικά τα οποία φαίνεται ότι ακολουθούν µια 

κοινή παράδοση της περιοχής αλλά το τοπικό στοιχείο δεν είναι τόσο έντονο σε 

αυτήν την περίπτωση. Οι τρεις θέσεις των οποίων οι λιθοτεχνίες έχουν αποτελέσει 

αντικείµενο µελέτης είναι οι Σιταγροί (Tringham, 2003), η ∆ήµητρα (Κουρτέση – 

Φιλιππάκη, 1993· Kourtessi – Philippakis, 1997) και το Ντικιλί Τας (Κουρτέση – 

Φιλιππάκη, 2008). Και οι τρεις παραπάνω οικισµοί χρονολογούνται στη Μέση και 

Νεότερη Νεολιθική. 

 Οι προϊστορικοί κάτοικοι των Σιταγρών χρησιµοποιούσαν για την κατασκευή 

των λίθινων λαξευµένων εργαλείων τους τον οψιανό, τον χαλαζία, το «µελί» ή 

«ξανθό» πυριτόλιθο, τον οπάλιο, τον τσέρτη (chert) και κάποιες ακόµα κατηγορίες 

πυριτόλιθου δευτερεύουσας ποσοτικά σηµασίας. Ο οψιανός αντιπροσωπεύεται µόνο 

στις φάσεις I και IV του οικισµού. Στη φάση I βρέθηκε µια λεπίδα από οψιανό χωρίς 

δευτερεύουσα επεξεργασία, ενώ στη φάση IV µία λεπίδα µε δευτερεύουσα 

επεξεργασία, ένας πυρήνας µικρών διαστάσεων και µερικά απορρίµµατα από οψιανό. 

Ο χαλαζίας κυριαρχούσε µόνο στη φάση I των Σιταγρών. Ο «ξανθός» πυριτόλιθος, ο 

οποίος είναι µια πρώτη ύλη εξαιρετικής ποιότητας, αντιπροσωπεύεται σε ποσοστά πιο 

σηµαντικά στη φάση I από ότι στη φάση III. Στη φάση V παρατηρείται µια µείωση 
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στα ποσοστά αυτής της τελευταίας πρώτης ύλης, ωστόσο, εξακολουθούν να 

παραµένουν σηµαντικά (30%). Η διάρκεια χρήσης των εργαλείων από «ξανθό» 

πυριτόλιθο ήταν πολύ µεγάλη στις φάσεις I, II και III. Το ποσοστό του χαλκηδόνιου 

αυξανόταν σταδιακά στη διάρκεια αυτών των φάσεων όσο µειωνόταν το ποσοστό του 

«ξανθού» πυριτόλιθου. Η σηµασία του τσέρτη είναι πιο έντονη στις φάσεις IV και V 

αλλά η διάρκεια ζωής των εργαλείων που κατασκευάζονταν από αυτό το υλικό ήταν 

σύντοµη. Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες πρώτης ύλης που αποκαλύφθηκαν στους 

Σιταγρούς είναι παρούσες σε όλες τις φάσεις του οικισµού αλλά σε ποσοστά πολύ 

µικρά (περίπου 5%). Οι πρώτες ύλες της θέσης που είχαν εξωγενή προέλευση είναι οι 

οψιανός και ο «ξανθός» πυριτόλιθος. Για αυτά τα υλικά δεν υπάρχουν δεδοµένα που 

να στηρίζουν την άποψη ότι τα επεξεργάζονταν οι προϊστορικοί λιθοξόοι εντός του 

οικισµού σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα των οποίων οι εγχειρηµατικές αλυσίδες 

αντιπροσωπεύονται ολόκληρες (Tringham, 2003). 

 Οι πρώτες ύλες που εντοπίζονται στη ∆ήµητρα είναι ο οψιανός, ο οποίος 

χρησιµοποιήθηκε µόνο στη Νεότερη Νεολιθική και σε ποσοστά εξαιρετικά µικρά 

(0,26%), τα κρυσταλλικά πετρώµατα, ο χαλαζίας και διάφορες ποικιλίες πυριτόλιθου 

(«ξανθός» πυριτόλιθος, χαλκηδόνιος, ίασπις) ο οποίοι κυριαρχούσαν ποσοτικά 

(66,5%). Η µόνη πρώτη ύλη που δεν φαίνεται να έχει τοπική προέλευση είναι ο 

οψιανός για τον οποίο η ερευνήτρια της θέσης υποθέτει ότι προερχόταν από τα 

Βαλκάνια. Υπάρχουν ενδείξεις, όπως η παρουσία ενός όγκου πρώτης ύλης «ξανθού» 

πυριτόλιθου στον οικισµό, που οδηγούν στην υπόθεση ότι πιθανόν αυτός να είχε 

τοπική προέλευση ή να προερχόταν από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 

Μακεδονίας ή και της Νότιας Βουλγαρίας (Kourtessi – Philippakis, 1997). 

 Η τεχνική που χρησιµοποιούνταν στους Σιταγρους για την απόσπαση των 

πυριτολικών εργαλείων είναι η άµεση επίκρουση µε µαλακό κρουστήρα. Οι 

επιφάνειες των επιπέδων επίκρουσης σε όλες τις φάσεις του οικισµού εκτός από τη 

φάση I είχαν δεχτεί δευτερεύουσα επεξεργασία (Tringham, 2003). Οι τεχνικές 

απόκρουσης που χρησιµοποιήθηκαν στη ∆ήµητρα ήταν αυτές της άµεση επίκρουσης 

µε σκληρό κρουστήρα και της πίεσης. Στην περίπτωση των υποβάθρων που 

αποκρούστηκαν µε την τεχνική της πίεσης δεν αντιπροσωπεύονται όλα τα στάδια της 

εγχειρηµατικής τους αλυσίδας. Τα µόνο που είναι παρόντα στη θέση είναι το στάδιο 

της παραγωγής υποβάθρων και της δευτερεύουσας επεξεργασίας τους (Kourtessi – 

Philippakis, 1997). 
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Στο Ντικιλί Τας αποκαλύφθηκαν οι ίδιες πρώτες ύλες και σε ισόποση σχεδόν 

αντιπροσώπευση µε αυτές της ∆ήµητρας. Οι διαφορά των δύο αυτών θέσεων µε τους 

Σιταγρούς είναι ότι, παρόλο που και στις τρεις αυτές θέσεις απαντώνται οι ίδιες 

κατηγορίες πρώτων υλών, στους Σιταγρούς ο «ξανθός» πυριτόλιθος είναι 

περισσότερο κυρίαρχος από ότι στη ∆ήµητρα και το Ντικιλί Τας. Σε όλους τους 

παραπάνω οικισµούς υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για την παρουσία όλων των 

σταδίων των εγχειρηµατικών τους αλυσίδων. Εποµένως, και στη ανατολική 

Μακεδονία παρατηρείται η ύπαρξη ενός δεσµού, ίσως όχι τόσο ισχυρού όπως στην 

κεντρική Μακεδονία, σηµαντικού όµως, στο τεχνολογικό, οικονοµικό και 

πολιτισµικό επίπεδο (Κουρτέση – Φιλιππάκη, 2008). 

Η αρχαιολογική έρευνα έφερε στο φως σηµαντικές θέσεις στην περιοχή της 

δυτικής και νότιας Μακεδονίας. Παρόλα αυτά οι δηµοσιευµένες µελέτες που 

αφορούν στις λιθοτεχνίες αυτών των θέσεων είναι πολύ λίγες και δεν είναι σε όλες τις 

περιπτώσεις ολοκληρωµένες. Μέχρι σήµερα έχουν δηµοσιευτεί στοιχεία για τις 

λιθοτεχνίες του Μακρύγιαλου (Skourtopoulou, 1999), της Κίτρινης Λίµνης 

(Φωτιάδης, 1988) και του ∆ισπηλιού (Τσαγκούλη, 2002). Οι δύο πρώτοι 

χρονολογούνται στη Νεότερη Νεολιθική Εποχή, αν και στην Κίτρινη Λίµνη 

υπάρχουν ενδείξεις και για πρωιµότερη κατοίκηση. 

Στο Μακρύγιαλο, που βρίσκεται στο νότιο τµήµα της Μακεδονίας, 

ανασκάφηκε εκτεταµένα τα τελευταία χρόνια ένας νεολιθικός οικισµός. Η πρώτη ύλη 

που χρησιµοποιήθηκε σε αυτόν τον οικισµό περισσότερο από τις υπόλοιπες είναι ο 

χαλαζίας (δύο κατηγορίες, η µία πολύ καλής ποιότητας). Τα ποσοστά του 

πυριτολιθικού λιµονίτη και του ίασπι είναι αρκετά υψηλά. Αντίθετα τα πετρώµατα 

πολύ καλής ποιότητας, όπως ο χαλαζίτης, ο οψιανός και ο χαλκηδόνιος είναι πολύ 

σπάνια. Όλα τα παραπάνω υλικά, εκτός από τον οψιανό που προερχόταν από τη 

Μήλο, αντιπροσωπεύονται στο γεωλογικό περιβάλλον του οικισµού αλλά οι πηγές 

αυτών των κατηγοριών πυριτόλιθου δεν είχαν χρησιµοποιηθεί από τους 

προϊστορικούς κατοίκους του (Skourtopoulou 1999). Όλα τα στάδια της κατεργασίας 

των κατώτερης ποιότητας πυριτόλιθων και του χαλαζία φαίνεται ότι 

πραγµατοποιούνταν εντός του οικισµού µε τις τεχνικές της άµεσης επίκρουσης µε 

σκληρό και µαλακό κρουστήρα. Η διπολική επίκρουση χρησιµοποιήθηκε για την 

περίπτωση του χαλαζία. Η λάξευση όλων των παραπάνω πρώτων υλών είχε στόχο 

την παραγωγή κατά κανόνα µη τυποποιηµένης µορφολογίας φολίδων. Ο 
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πυριτολιθικός λιµονίτης επίσης πρέπει να δεχόταν επεξεργασία µέσα στα όρια του 

οικισµού µε την τεχνική της έµµεσης επίκρουσης και το κυρίαρχο είδος υποβάθρου 

που παραγόταν από την κατεργασία του ήταν οι λεπίδες και οι µικρολεπίδες. Τέλος, 

οι εξαιρετικής ποιότητας πρώτες ύλες δεν φαίνεται ότι λαξεύονταν στον οικισµό. Τα 

µόνα λαξευµένα παράγωγα τους που βρέθηκαν στον οικισµό του Μακρύγιαλού ήταν 

λεπίδες και µικρολεπίδες. Οι τεχνικές που χρησιµοποιούσαν για τις απόσπαση των 

παραπάνω υποβάθρων δεν έχουν αναγνωριστεί παρά µόνο για τα αποκρούσµατα από 

οψιανό τα οποία αποκρούονταν µε την τεχνική της πίεσης. Οι τύποι των εργαλείων 

που αντιπροσωπεύονται στον οικισµό είναι τυπικοί για τις λιθοτεχνίες της βόρειας 

Ελλάδας και περιλαµβάνουν εργαλεία µε γραµµική δευτερεύουσα επεξεργασία, 

ξέστρα σε λεπίδες, οδοντωτά εργαλεία, δρεπάνια, λεπίδες µε ράχη, πλάγια ξέστρα και 

ξέστρα όψεως σε φολίδες καθώς και διάφορους τύπους διατρητικών εργαλείων. Η 

δευτερεύουσα επεξεργασία απαντάται κυρίως στους χαµηλής και µέτριας ποιότητας 

πυριτόλιθους της θέσης, σε πολύ χαµηλά ποσοστά στον χαλαζία και τον οψιανό, ενώ 

εµφανίζει υψηλά ποσοστά εµφάνισης στους πολύ καλής ποιότητας πυριτόλιθους και 

στον πυριτιακό λιµονίτη (ο.π.). Τα εργαλεία που κατασκευάζονταν σε λεπίδες 

χρησιµοποιούνταν εντατικά και συχνά παρατηρείται ανανέωση του ενεργού άκρου 

τους. Αντίθετα τα εργαλεία σε φολίδες φαίνεται ότι προορίζονταν για µια 

περισσότερο σύντοµη ή και ευκαιριακή κατανάλωση (ο.π.). 

Η πλειονότητα των πρώτων υλών που χρησιµοποιήθηκαν στις θέσεις της 

Κίτρινης Λίµνης είναι επίσης τοπικής προέλευσης (πολλές ποικιλίες πυριτόλιθου και 

χαλαζία). Ωστόσο, στη θέση βρέθηκε και οψιανός, πιθανόν προερχόµενος από τη 

Μήλο σε αρκετά σηµαντική ποσότητα και κάποιες κατηγορίες πυριτόλιθου πολύ 

καλής ποιότητας που δεν φαίνεται να είναι τοπικής προέλευσης. Το υλικό µε τη 

µεγαλύτερη συχνότητα ανάµεσα τους είναι ο αδιαφανής «σοκολατί» πυριτόλιθος. 

Αυτή η πρώτη ύλη είναι παρούσα στην περιοχή της Κίτρινης Λίµνης, αλλά η 

κατηγορία πυριτόλιθου που χρησιµοποιούνταν περισσότερο σε αυτές τις θέσεις έχει 

προέλευσης µάλλον εξωγενή. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες πυριτόλιθου υπάρχουν 

ενδείξεις που δείχνουν ότι είχαν επεξεργαστεί εντός του οικισµού. Σχεδόν όλα τα 

υπόβαθρα χρησιµοποιήθηκαν σαν εργαλεία και αυτά τα εργαλεία είχαν µια διάρκεια 

ζωής πολύ µεγάλη. Εξαίρεση αποτελούν τα υπόβαθρα από οψιανό τα οποία στην 

πλειονότητα τους δεν παρουσιάζουν ίχνη χρήσης (Φωτιάδης, 1988·  Ζιώτα κ.α., 

1990).  
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Οι πρώτες ύλες που αποκαλύφθηκαν στις αποθέσεις του ∆ισπηλιού ανήκουν 

όλες σε διάφορες κατηγορίες πυριτόλιθου. Τρεις από αυτές τις κατηγορίες είναι οι 

πολυπληθέστερες και αντιπροσωπεύονται σχεδόν ισόποσα. Έχουν βρεθεί λίγα 

αποκρούσµατα από οψιανό και ακόµα λιγότερα από χαλαζία. Πολλά τα από τα 

στάδια της εγχειρηµατικής αλυσίδας αντιπροσωπεύονται στη θέση και είναι πολύ 

πιθανόν η κατεργασία των περισσότερων πρώτων υλών να λάµβανε χώρα στον 

οικισµό (Τσαγκούλη, 2002). 

Παρατηρείται, εποµένως, σύµφωνα µε τα ανεπεξέργαστα ακόµα στην 

πλειονότητα τους στοιχεία από τις λιθοτεχνίες της νότιας και δυτικής Μακεδονίας ότι 

ο Μακρύγιαλος αποτελεί περισσότερο µία θέση συνδεδεµένη µε την τεχνολογική 

παράδοση της κεντρικής Μακεδονίας, έναν κρίκο ανάµεσα σε αυτήν την τελευταία 

και στις θέσεις της Θεσσαλίας. Αντίθετα, το ∆ισπηλιό και οι θέσεις της Κίτρινης 

Λίµνης φαίνεται να παρουσιάζουν µια εικόνα διαφορετική στα συστατικά της αλλά 

ενταγµένη σε ένα αντίστοιχο πλαίσιο. Σε αυτές οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται 

θεωρούνται τοπικής προέλευσης ή έστω προερχόµενες από κοντινές στους οικισµούς 

δευτερογενείς πηγές. Είναι πολύ µικρά τα ποσοστά των πρώτων υλών µε εξωγενή 

προέλευση που δεν κατασκευάζονταν εντός των ορίων αυτών των θέσεων. Οι θέσεις 

της Κίτρινης Λίµνης λόγω και της µεγαλύτερης εγγύτητας τους µε τη Θεσσαλία ίσως 

χρησιµοποιούσαν µε περισσότερη συχνότητα εξωγενείς πρώτες ύλες ωστόσο σίγουρα 

όχι σε τόσο µεγάλες ποσότητες όσο η τελευταία. Οι τύποι των εργαλείων που 

χρησιµοποιούσαν, η παραγωγή υποβάθρων και η διαχείριση τους επίσης 

παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες γεγονός που φανερώνει τη χρήση κοινών 

στρατηγικών στην διεκπεραίωση των λιθοτεχνικών διαδικασιών. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Οι δραστηριότητες στις οποίες χρησιµοποιούνταν ο εργαλειακός εξοπλισµός 

στη διάρκεια της Νεολιθικής Περιόδου ήταν σε πολλές περιπτώσεις διαφορετικές από 

αυτές των πρωιµότερων περιόδων. Ο ρόλος των εργαλείων εξειδικεύτηκε, 

ταυτόχρονα µε τις αλλαγές στη στιλέωση τους. Οι περιοχές, που ήταν κατάλληλες για 

καλλιέργεια και επιλέγονταν από τους νεολιθικούς ανθρώπους για µόνιµη 

εγκατάσταση, ήταν κατά κανόνα αυτές που δεν διέθεταν κατάλληλες για λάξευση 

πρώτες ύλες ή που η ποιότητα των τελευταίων ήταν κακή και µέτρια. Σε αυτό το 

πλαίσιο και λαµβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες δοµήθηκε η οικονοµική 

και κοινωνική οργάνωση της Νεολιθικής Περιόδου (Perlès, 1994). 

 Τα ευρήµατα από την τοµή 4β του ∆ισπηλιού συνθέτουν µια εικόνα των 

διαδικασιών, οικονοµικών και κοινωνικών, που συνδέονται µε την κατασκευή 

λαξευµένων τεχνέργων σε αυτόν τον οικισµό. Η πληθώρα των πολύ καλής ποιότητας 

δευτερογενών πηγών πυριτολίθων σε κοντινή απόσταση από τον οικισµό επέτρεπε 

στους νεολιθικούς κατοίκους του την άµεση πρόσβαση και την µεγάλη απόδοση στην 

παραγωγή. Έτσι, δεν δηµιουργούνταν η ανάγκη για την εισαγωγή εξωγενών πρώτων 

υλών. Ωστόσο, η διακίνηση και η εισαγωγή εξωγενών πρώτων υλών σε θέσεις της 

Νεολιθικής Περιόδου δεν αντανακλούσε αποκλειστικά την έλλειψη τους από αυτές. 

Αντίθετα, οι διάφορες κατηγορίες πυριτόλιθων, και ειδικότερα οι εξαιρετικής 

ποιότητας, έχει υποτεθεί ότι µεταφέρονταν και κατεργάζονταν από οµάδες 

εξειδικευµένων στη λάξευση τεχνιτών µέσα στο πλαίσιο µια οικονοµικής και 

κοινωνικής σχέσης ανάµεσα στους µόνιµα εγκατεστηµένους κατοίκους των οικισµών 

που δεν είχαν την ευχέρεια να µετακινούνται περιοδικά, όπως συνέβαινε σε 

παλαιότερες περιόδους της προϊστορίας, και σε αυτές τις οµάδες (Perlès, 1994). Προς 

το παρόν δεν έχουν εντοπιστεί πρώτες ύλες πολύ µακρινής απόστασης στα νεολιθικά 

στρώµατα του ∆ισπηλιού, χωρίς όµως να αποκλείεται η ύπαρξη τους. Με βάση τα 

παραπάνω στοιχεία, θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι η λιθοτεχνία του οικισµού 

ακολουθεί τα πρότυπα αυτών της κεντρικής Μακεδονίας, στις νεολιθικές θέσεις της 

οποίας κατά κανόνα χρησιµοποιούνταν τοπικές πρώτες ύλες οι οποίες δέχονταν 

επιτόπια κατεργασία. 

 Πιο συγκεκριµένα οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνταν στο ∆ισπηλιό 

συλλέγονταν από τις όχθες των παρακείµενων στον οικισµό παραπόταµων και σε 

κάποιες περιπτώσεις λαξεύονταν επιτόπου, πιθανόν αυτές των οποίων τα 
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αποκρούσµατα χρησιµοποιούνταν σε υπαίθριες, εκτός του οικισµού δραστηριότητες. 

Από την άλλη σε χώρους τροφοπαρασκευής ή κατοίκησης του οικισµού έχει 

εντοπιστεί ένας πολύ σηµαντικός αριθµός αποκρουσµάτων που συνίσταται κυρίως σε 

λεπιδόµορφα υπόβαθρα χωρίς, ωστόσο, να λείπουν κάποια χαρακτηριστικά 

αποκρούσµατα που υποδηλώνουν κατεργασία των πρώτων υλών µέσα σε αυτούς τους 

χώρους. 

 Οι εγχειρηµατικές αλυσίδες του ∆ισπηλιού δεν θα µπορούσαν να χωριστούν 

σε απλές και σε περισσότερο περίπλοκες. Στην ουσία υπήρχαν αυτές που δεν 

απαιτούσαν ιδιαίτερη εµπειρία λάξευσης και οι οποίες µε την βοήθεια των τεχνικών 

της άµεσης επίκρουσης στόχευαν στην παραγωγή φολίδων. Αυτές στις οποίες ο 

πυρήνας διαµορφωνόταν µε βασικές κινήσεις ώστε να επιτρέπει την απόσπαση µη 

τυποποιηµένων λεπιδόµορφων αποκρουσµάτων και αυτές στις οποίες ο πυρήνας 

διαµορφωνόταν µε την τεχνική της κορυφής για την εξαγωγή σειρών οµοειδών 

υποβάθρων. Αν και τα περισσότερα στάδια της εγχειρηµατικής αλυσίδας 

αντιπροσωπεύονται συχνά εξαιρετικά ελλιπώς στο ∆ισπηλιό δεν είναι ωστόσο 

τελείως απόντα. Αυτό το στοιχείο µαζί µε το γεγονός ότι δεν απαιτούνται υψηλές 

τεχνολογικές γνώσεις και µακροχρόνια πρακτική εµπειρία για την κατασκευή 

παρόµοιων τεχνέργων όπως συµβαίνει µε άλλες πρώτες ύλες (ο.π.) καθιστά ασφαλή 

την υπόθεση ότι οι νεολιθικοί κάτοικοι του ∆ισπηλιού συνέλλεγαν, παρήγαγαν και 

χρησιµοποιούσαν οι ίδιοι τις πρώτες ύλες που αποκαλύφθηκαν στον οικισµό τους και 

τα παράγωγα τους. Ταυτόχρονα επιτρέπει την «ψηλάφηση» κάποιων πτυχών της 

ποικίλης τεχνολογικής τους δραστηριότητας, των αποφάσεων, των επιθυµιών και 

πολλών διαφορετικών τρόπων µε τους οποίους διαχειρίζονταν τις πυριτολιθικές 

πρώτες ύλες τους. 

 Οι τύποι των εργαλείων που απαντώνται στο ∆ισπηλιό συνίστανται σε 

εργαλεία µε γραµµική δευτερεύουσα επεξεργασία, µε κολόβωση, δρεπάνια, ξέστρα 

πλευρικά και όψεως, διατρητικά εργαλεία, οδοντωτά και σφηνίσκοι. Οι 

δραστηριότητες για τις οποίες προορίζονταν δεν διαφοροποιούνταν σηµαντικά από 

άλλους οικισµούς και εποµένως ούτε και οι τύποι των εργαλείων παρουσιάζουν 

διαφοροποιήσεις. Η υψηλή αντιπροσώπευση των εργαλείων µε πλευρική 

δευτερεύουσα επεξεργασία στο ∆ισπηλιό δικαιολογείται από τις πολλές και 

διαφορετικές χρήσεις τις οποίες ικανοποιεί η µορφολογία τους.  
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 Αν και υπάρχουν αρκετά εργαλεία των οποίων έχει ανανεωθεί η κόψη ή τα 

οποία έχουν µετασκευαστεί και συνεπώς δηλώνουν µια ανάγκη ή και πρόθεση 

εξοικονόµησης στη χρήση της πρώτης ύλης και µια επιδίωξη για επιµήκυνση του 

χρόνου ζωής τους, ωστόσο δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί πολύ εντατική η χρήση 

τους· τουλάχιστον όχι περισσότερο εντατική από την παρουσία αρκετών σύνθετων 

εργαλείων και την πιθανή πρόθεση των νεολιθικών κατοίκων του οικισµού να 

κατασκευάζουν εργαλεία κατάλληλα για να πολλαπλές εφαρµογές, πολύ-εργαλεία. 

 Η όλη τεχνολογική διαδικασία της λάξευσης φαίνεται ότι δεν λάµβανε χώρα 

εντός των ορίων της θέσης αλλά επεκτεινόταν και στην ευρύτερη περιοχή της. Η 

πρόσκτηση πρώτων υλών από τις τοπικές δευτερογενείς πηγές και η επεξεργασία 

τους κοντά σε αυτές τις πηγές και µέσα στον οικισµό αποκαλύπτουν το χαρακτήρα 

της παραγωγής λαξευµένων τεχνέργων της κοινότητας, που ήταν βασικά τοπικός. Ο 

παραπάνω τρόπος µε τον οποίο διαχειρίζονταν τις πρώτες ύλες και την επεξεργασία 

τους εµποδίζει την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων για την εισαγωγή εξωγενών 

αποκρουσµάτων είτε ήδη διαµορφωµένων πυρήνων είτε έτοιµων υποβάθρων ή 

εργαλείων είτε ακόµα και µε τη µορφή της πρώτης ύλης. 

 Η απουσία δηµοσιευµένων µελετών από τις υπόλοιπες Νεολιθικές θέσεις της 

δυτικής Μακεδονίας που να αφορούν στη λιθοτεχνία τους δυσχεραίνει την εξαγωγή 

συµπερασµάτων για τη σχέση της τεχνολογικής παράδοσης του οικισµού µε αυτές 

των υπόλοιπων οικισµών της περιοχής και για τις µεταξύ τους ανταλλαγές. Τα 

στοιχεία από τον προϊστορικό οικισµό της Αυγής (Niels Andersen, προσ. επικ.) και 

την Κίτρινη Λίµνη αποκαλύπτουν για την µεν πρώτη ότι χρησιµοποιήθηκαν 

παρόµοιες µε του ∆ισπηλιού πρώτες ύλες στην παραγωγή εργαλείων και υποβάθρων 

και αντίστοιχες εγχειρηµατικές αλυσίδες. Στους οικισµούς της Κίτρινης Λίµνης τα 

στοιχεία είναι περισσότερο σύνθετα και φανερώνουν περισσότερες οµοιότητες µε την 

παράδοση που ακολουθεί η Θεσσαλία χωρίς σε καµία περίπτωση να ταυτίζεται 

απόλυτα η διαχείριση και οι στρατηγικές των θέσεων της Κίτρινης Λίµνης για την 

πρόσκτηση και την παραγωγή λαξευµένων τεχνέργων µε αυτές των οικισµών της 

Θεσσαλίας. Ένα πρώτο συµπέρασµα µε βάση τα παραπάνω στοιχεία και τα όσα 

εκτέθηκαν για τις λιθοτεχνίες της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας (κεφάλαιο 6) είναι 

ότι η λιθοτεχνία του ∆ισπηλιού παρουσιάζει οµοιότητες µε αυτές της κεντρικής 

Μακεδονίας κυρίως µε την έννοια ότι η παραγωγή των λαξευµένων τεχνέργων του 

έχει τοπικό χαρακτήρα αλλά και µε αυτές της ανατολικής Μακεδονίας σε µικρότερο 
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βαθµό. Ωστόσο, και µε τις δύο παραπάνω περιοχές δεν έχουν πιστοποιηθεί προς το 

παρόν είτε άµεσες επαφές. 
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Εικ. 1: Ο ανασκαφικός χώρος και η θέση της τοµής 4β (από το φωτογραφικό αρχείο 
των ανασκαφών ∆ισπηλιού). 

 

 

Εικ. 2: Η καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου. Αποκρούσµατα της φάσης Α′. 
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4β 



 

 

Εικ. 3: Η γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου. Αποκρούσµατα της φάσης Α′. 

 

 

Εικ. 4: Η ωχροκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου. Αποκρούσµατα της φάσης Α′. 

 

 

Εικ. 5: Η γκριζοµέλανη κατηγορία πυριτόλιθου. Απόκρουσµα της φάσης Α′. 
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Εικ. 6: ποσοστά συχνότητα εµφάνισης των κατηγοριών πυριτόλιθου της φάσης Α′: 1. 
καστανοκόκκινοι πυριτόλιθοι, 2. γκριζοκάστανοι, 3. ωχροκάστανοι, 4. γκριζοµέλανοι 
και 5. διαφόρων χρωµάτων. 
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Εικ. 7: χαρακτηριστικά της καστανοκόκκινης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Α′. 
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Εικ. 8: χαρακτηριστικά της γκριζοκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Α′. 
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Εικ. 9: χαρακτηριστικά ωχροκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Α′. 
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Εικ. 10: χαρακτηριστικά της γκριζοµέλανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Α′. 
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Εικ. 11: χαρακτηριστικά των διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθων της φάσης Α′. 
 



 

 

Εικ. 12: Η ωχροκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου. Αποκρούσµατα της φάσης Β′. 

 

 

Εικ. 13: Η καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου. Αποκρούσµατα της φάσης Β′. 

 

 

Εικ. 14: Η γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου. Αποκρούσµατα της φάσης Β′. 



 

 

Εικ. 15: Η γκριµέλανη κατηγορία πυριτόλιθου. Αποκρούσµατα της φάσης Β′. 
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Εικ. 16: ποσοστά συχνότητας εµφάνισης των κατηγοριών πυριτόλιθου της φάσης Β′: 1. 
ωχροκάστανοι, 2. καστανοκόκκινοι, 3. γκριζοκάστανοι, 4. γκριζοµέλανοι και 5. 
διαφόρων χρωµάτων. 
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Εικ. 17: χαρακτηριστικά της ωχροκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Β′. 
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Εικ. 18: χαρακτηριστικά της καστανοκόκκινης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Β′. 
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Εικ. 19: χαρακτηριστικά της γκριζοκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Β′. 
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Εικ. 20: χαρακτηριστικά της γκριζοµέλανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Β′. 
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Εικ. 21: χαρακτηριστικά των διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθων της φάσης Β′. 
 



 

 

Εικ. 22: Η γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου. Αποκρούσµατα της φάσης Γ′. 

 

Εικ. 23: Η καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου. Αποκρούσµατα της φάσης Γ′. 

 

Εικ. 24: η µελανή κατηγορία πυριτόλιθου. Απόκρουσµα της φάσης Γ′. 

 



 

 

Εικ. 25: Η φαιή κατηγορία πυριτόλιθου. Αποκρούσµατα της φάσης Γ′. 
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Εικ. 26: ποσοστά συχνότητας εµφάνισης των κατηγοριών πυριτόλιθου της φάσης Γ′: 1. 
γκριζοκάστανοι, 2. καστανοκόκκινοι, 3. µελανοί, 4. φαιοί και 5. διαφόρων χρωµάτων.  
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Εικ. 27: χαρακτηριστικά της γκριζοκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 
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Εικ. 28: χαρακτηριστικά της καστανοκόκκινης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 
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Εικ. 29: χαρακτηριστικά της µελανής κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 
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Εικ. 30: χαρακτηριστικά της φαιής κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 
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Εικ. 31: χαρακτηριστικά των διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθων της φάσης Γ′. 



 

 
 
Εικ. 32: είδος, ποσοστό και συχνότητα εµφάνισης φλοιού συνολικά για τα 
αποκρούσµατα της φάσης Α′. 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

τεχνολογικοί τύποι και κατηγορίες

Σειρά1

 
Εικ. 33: συχνότητα εµφάνισης των τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών για το σύνολο 
των αποκρουσµάτων της φάσης Α′. 
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Εικ. 36: συχνότητα εµφάνισης των τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών της 
καστανοκόκκινης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Α′. 
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Εικ. 37: συχνότητα εµφάνισης των τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών της 
γκριζοκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Α′. 
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Εικ. 38: συχνότητα εµφάνισης των τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών της 
ωχροκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Α′. 
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Εικ. 39: συχνότητα εµφάνισης των τεχνολογικών τύπων και κατηγορίων της 
γκριζοµέλανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Α′. 
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Εικ. 40: συχνότητα εµφάνισης των τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών των διαφόρων 
χρωµάτων πυριτόλιθων της φάσης Α′. 
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Εικ. 41: είδος, ποσοστό και συχνότητας εµφάνισης του φλοιού στα αποκρούσµατα της 
ωχροκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Β′. 
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Εικ. 42: συχνότητα εµφάνισης τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών της ωχροκάστανης 
κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Β′. 
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Εικ. 43: είδος, ποσοστό και συχνότητα εµφάνισης φλοιού στα αποκρούσµατα της 
καστανοκόκκινης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Β′. 
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Εικ. 44: συχνότητα εµφάνισης τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών της 
καστανοκόκκινης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Β′. 
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Εικ. 45: συχνότητα εµφάνισης τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών της 
γκριζοκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Β′. 
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Εικ. 46: συχνότητα εµφάνισης τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών της γκριζοµέλανης 
κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Β′. 
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Εικ. 47: συχνότητα εµφάνισης τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών των διαφόρων 
χρωµάτων πυριτόλιθων της φάσης Β′. 
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Εικ. 48: είδος, ποσοστό και συχνότητα εµφάνισης φλοιού στα αποκρούσµατα της 
γκριζοκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 
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Εικ. 49: συχνότητα εµφάνισης τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών της 
γκριζοκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 
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Εικ. 50: συχνότητα εµφάνισης τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών της 
καστανοκόκκινης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 
 
 

 

Εικ. 51: φάση Γ′, καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου, πυρήνας. 
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Εικ. 52: συχνότητα εµφάνισης τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών της µελανής 
κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 
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Εικ. 53: συχνότητα εµφάνισης τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών της φαιής 
κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 
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Εικ. 54: είδος, ποσοστό και συχνότητα εµφάνισης φλοιού των αποκρουσµάτων των 
διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 
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Εικ. 55: συχνότητα εµφάνισης τεχνολογικών τύπων και κατηγοριών των διαφόρων 
χρωµάτων πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 
 
 



 

 

Εικ. 56: φάση Α′, καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου, µικρολεπίδες. 

 

 

Εικ. 57: φάση Α′, καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε µικρολεπίδες. 

 

Εικ. 58: φάση Α′, γκριζοµέλανη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε µικρολεπίδες. 



 

 

Εικ. 59: φάση Α′, διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθοι, εργαλεία σε µικρολεπίδες. 

 

Εικ. 60: φάση Α′, εργαλεία σε λεπίδες. 

 

Εικ. 61: φάση Α′, εργαλεία σε µικρολεπίδες. 



 

 

Εικ. 62: φάση Β′, µικρολεπίδες. 

 

Εικ. 63: φάση Β′, λεπίδες. 

 

Εικ. 64: φάση Β′, ωχροκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε λεπίδες. 



 

 

Εικ. 65: φάση Β′, ωχροκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε µικρολεπίδες. 

 

Εικ. 66: φάση Β′, καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε λεπίδες. 

 

Εικ. 67: φάση Β′, καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε µικρολεπίδες. 



 

 

Εικ. 68: φάση Β′, γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε µικρολεπίδες. 

 

Εικ. 69: φάση Β′, γκριζοµέλανη κατηγορία πυριτόλιθου, µικρολεπίδες. 

 

Εικ. 70: φάση Β′, γκριζοµέλανη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε µικρολεπίδες. 

 



 

 

Εικ. 71: φάση Β′, γκριζοµέλανη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλείο σε φολίδα. 

 

Εικ. 72: φάση Β′, διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθου, λεπίδα. 

 

Εικ. 73: φάση Β′, διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθοι, µικρολεπίδες. 



 

 

Εικ. 74: φάση Β′, διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθοι, εργαλεία σε λεπίδες. 



 

 

 

 

 

 



 

 

Εικ. 76: φάση Γ′, γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου, λεπίδες. 

 

Εικ. 77: φάση Γ′, γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου, µικρολεπίδες. 

 

Εικ. 78: φάση Γ′, καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου, µικρολεπίδες. 

 



 

 

Εικ. 79: φάση Γ′, καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου, λεπίδες. 

 

Εικ. 80: φάση Γ′, µελανή κατηγορία πυριτόλιθου, µικρολεπίδες. 

 

Εικ. 81: φάση Γ′, διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθοι, µικρολεπίδες και λεπίδα. 

 



 

 

Εικ. 82: φάση Γ′, γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε µικρολεπίδες. 



 

 

 

 

 

 



 

 

Εικ. 84: φάση Γ′, γκριζοκάστανη  κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε λεπίδες. 

 

Εικ. 85: φάση Γ′, γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε λεπίδες. 

 

Εικ. 86: φάση Γ’, γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλείο σε µεγάλη λεπίδα. 



 

 

Εικ. 87: φάση Γ′, γκριζοκάστανη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε λεπιδόµορφη 
φολίδα και φολίδα. 

 

Εικ. 88: φάση Γ′, καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε µικρολεπίδες. 

 

Εικ. 89: φάση Γ′, καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλείο σε φολίδα. 

 



 

 



 

 

Εικ. 91: φάση Γ′, µελανή κατηγορία πυριτόλιθου, εργαλεία σε µικρολεπίδα και 
λεπιδόµορφη φολίδα. 

 

 

 

 

 

Εικ. 92: φάση Γ′, διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθοι, εργαλεία σε αδιάγνωστο υπόβαθρο 
και σε λεπιδόµορφες φολίδες. 
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Εικ. 93: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της καστανοκόκκινης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Α′. 
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Εικ. 94: πλάτος και πάχος σε εκατοστά των λεπιδόµορφων αποκρουσµάτων της 
καστανοκόκκινης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Α′. 
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Εικ. 95: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της γκριζοκάστανης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Α′. 
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Εικ. 96: πλάτος και πάχος σε εκατοστά των λεπιδόµορφων αποκρουσµάτων της 
γκριζοκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Α′. 
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Εικ. 97: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της ωχροκάστανης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Α′. 
 
 
 
 
 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

πλάτος

π
ά
χ
ο
ς

Σειρά1

 
Εικ. 98: πλάτος και πάχος σε εκατοστά λεπιδόµορφων αποκρουσµάτων της 
ωχροκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Α′. 
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Εικ. 99: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της γκριζοµέλανης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Α′.  
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Εικ. 100: πλάτος και πάχος σε εκατοστά των λεπιδόµορφων αποκρουσµάτων της 
γκριζοµέλανης κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Α′. 
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Εικ. 101: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου των διαφόρων χρωµάτων 
πυριτόλιθων της φάσης Α′.  
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Εικ. 102: πλάτος και πάχος σε εκατοστά των λεπιδόµορφων αποκρουσµάτων των 
διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθων της φάσης Α′. 
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Εικ. 103: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της ωχροκάστανης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Β′. 
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Εικ. 104: πλάτος και πάχος λεπίδων της ωχροκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της 
φάσης Β′. 
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Εικ. 105: πλάτος και πάχος µικρολεπίδων της ωχροκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου 
της φάσης Β′. 
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Εικ. 106: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της καστανοκόκκινης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Β′. 
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Εικ. 107: πλάτος και πάχος λεπίδων της καστανοκόκκινης κατηγορίας πυριτόλιθου της 
φάσης Β′. 
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Εικ. 108: πλάτος και πάχος µικρολεπίδων της καστανοκόκκινης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Β′. 
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Εικ. 109: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της γκριζοκάστανης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Β′. 
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Εικ. 110: πλάτος και πάχος λεπίδων της γκριζοκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της 
φάσης Β′. 
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Εικ. 111: πλάτος και πάχος µικρολεπίδων της γκριζοκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου 
της φάσης Β′. 
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Εικ. 112: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της γκριζοµέλανης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Β′. 
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Εικ. 113: πλάτος και πάχος µικρολεπίδων της γκριζοµέλανης κατηγορίας πυριτόλιθου 
της φάσης Β′. 
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Εικ. 114: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου των διαφόρων χρωµάτων 
πυριτόλιθων της φάσης Β′. 
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Εικ. 115: πλάτος και πάχος λεπίδων των διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθων της φάσης 
Β′. 
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Εικ. 116: πλάτος και πάχος µικρολεπίδων των διαφόρων χρωµάτων πυριτόλιθων της 
φάσης Β′. 
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Εικ. 117: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της γκριζοκάστανης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 
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Εικ. 118: πλάτος και πάχος λεπίδων της γκριζοκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου της 
φάσης Γ′. 
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Εικ. 119: πλάτος και πάχος µικρολεπίδων της γκριζοκάστανης κατηγορίας πυριτόλιθου 
της φάσης Γ′. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Εικ. 121: φάση Γ′, καστανοκόκκινη κατηγορία πυριτόλιθου, πυρήνας. 
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Εικ. 122: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της καστανοκόκκινης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 
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Εικ. 123: πλάτος και πάχος λεπίδων της καστανοκόκκινης κατηγορίας πυριτόλιθου της 
φάσης Γ′. 
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Εικ. 124: πλάτος και πάχος µικρολεπίδων της καστανοκόκκινης κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 
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Εικ. 126: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της µελανής κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 
 
 



 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

πλάτος

π
ά
χ
ο
ς

Σειρά1

 
 
Εικ. 127: πλάτος και πάχος µικρολεπίδων της µελανής κατηγορίας πυριτόλιθου της 
φάσης Γ′. 
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Εικ. 128: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της φαιής κατηγορίας πυριτόλιθου 
της φάσης Γ′. 
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Εικ. 129: πλάτος και πάχος µικρολεπίδων της φαιής κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης 
Γ′. 
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Εικ. 130: είδος φτέρνας ανά κατηγορία υποβάθρου της διαφόρων χρωµάτων 
κατηγορίας πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 
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Εικ. 131: πλάτος και πάχος λεπίδων της διαφόρων χρωµάτων κατηγορίας πυριτόλιθου 
της φάσης Γ′. 
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Εικ. 132: πλάτος και πάχος µικρολεπίδων της διαφόρων χρωµάτων κατηγορίας 
πυριτόλιθου της φάσης Γ′. 
 
 


