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OPPIDUM CELETRUM:
Ο ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Η μοναδική αναφορά του Κελέτρου βρίσκεται στον Τίτο Λίβιο1, όπου πε- 
ριγράφεται η πορεία του Ρωμαίου ύπατου Σουλπίκιου, ο οποίος με διαταγή 
της ρωμαϊκής συγκλήτου, κατά το δεύτερο Μακεδονικό πόλεμο (199 π.Χ.), 
διά της Εορδαίας και της Ελίμειας εισέβαλε στη χώρα των Ορεστών και κα- 
τευθύνθηκε προς το Κέλετρο ακολουθώντας προφανώς το δρόμο που δια
σχίζει τον Argestaeus campus2.

Αναμφίβολα το oppidum Celetrum βρισκόταν στη λίμνη της Καστοριάς, 
κατά τη μαρτυρία και περιγραφή του Λιβίου. Όλοι οι επιστήμονες, αρχαιολό
γοι και ερευνητές που ασχολήθηκαν με το θέμα, χωρίς κανένα δισταγμό το
ποθετούν το Κέλετρο στην Καστοριά.

Νομίζω πως ο Πουκεβίλ ήταν ο πρώτος που επρότεινε την ταύτιση, όταν 
το 1806 παρέμεινε στην Καστοριά φιλοξενούμενος του δεσπότη. Ο Pouque- 
ville3 σχολιάζοντας το κείμενο του Λίβιου αναφέρει τα εξής: «ο ιστορικός Τί
τος Λίβιος ... δίνει τη θέση του Κελέτρου, μιας πολιτείας της Ορεστίδας. Εί
ναι μέσα σε μια χερσόνησο που επικοινωνεί με τη στεριά μ’ ένα στενό λαιμό 
γης και την τριγυρίζει μ’ ένα λάκκο που βρέχει τα κάστρα της. Περιγράφει 
τόσο καθαρά την πορεία του ύπατου Σουλπίκιου και τη θέση του Φιλίππου, 
ώστε είναι αδύνατο να μην καταλάβει κανείς, μόλις πρωτοδεί το τοπίο, για 
ποια πολιτεία μιλάει βλέποντας την Καστοριά»4. Όπως θα δούμε όμως δεν 
έχουν καθόλου έτσι τα πράγματα.

Ο Th. Desdevises-du-Dezert, στη γνωστή διατριβή του (1862), ταυτίζει τη 
θέση του Κελέτρου με την Καστοριά5. Το 1896 ο Μαργαρίτης Δήμιτσας ταυ
τίζει, επίσης, το Κέλετρο με την Καστοριά περιγράφοντας παράλληλα και το 
φυσικό τοπίο της μεσαιωνικής πόλεως «μόνος ό 'Ρωμαίος ιστορικός Αίβιος

1. Tit. Liv., IX, XXXI 13-XL (έκδ-Loeb), α. 116: Ita angustiae minore certamine quam quod 
animis proposuerant superatae et in Eordaeam perventum, ubi pervastatis passim agris in Elimiam 
consul se recepii. Inde impetum in Orestidem facit et oppidum Celetrum est adgressus in paene 
insula situm; lacus mania cingit; angustis faucibus unum ex continenti iter est. Primo situ ipso freti 
ciausis portis abnuere imperium; deinde, postquam signa ferri ac testudine succedi ad portam 
obsessasque fauces agmine hostium viderunt, priusquam experirentur ceri amen metu in deditionem 
venerunt. Ab Celetro in Dassaretios processit urbemque Pelion vi cepit.

2. Πρβλ. N. G. L. Hammond, A Historyof Macedonia, τ. I, Oxford 1972, σο. 110-114, χάρτ. 11.
3. F. C. H. L. Pouqueville, Voyage dans la Grèce, τ. II, Paris 1820, α. 350.
4. Φρ. Πουκεβίλ, Ταξίδι στη Δυτική Μακεδονία (Άνοιξη τον 1806), μτφρ. Γιάννη Τσάρα, 

Θεσσαλονίκη χ.χρ., σ. 47. Πρβλ. W. Μ. Leake, Travels in Northern Greece, τ. I, London 1835, σσ. 
330, 331.

5. Th. Οε5άενί$ε5^ιι-Οε5εΓΐ,Οε'θ£Γ2ρΛ;'ε ancienne de la Macédoine. Paris 1862, σσ. 32, 39,40.
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αναφέρει άπαξ έν παρόδψ, περιγραφών συγχρόνως καί τήν τοποθεσίαν 
αυτής, ήτις επειδή συμφωνεί προς τήν υπό των Βυζαντινών περιγραφήν τής 
θέσεως τής μεσαιωνικής Καστοριάς, άποδείκνυσιν άποχρώντως ότι ή νΰν 
Καστόρια κεΐται επί τής θέσεως του αρχαίου Κελέτρου καί ούδεμία αμφι
βολία υπολείπεται περί τής ταύτότητος αυτών.

Τό Κέλετρον εκειτο επί χερσονήσου εντός τής λίμνης, κοινωνούσης διά 
τραχήλου μετά τής ξηρός, άπολήγοντος εις πετρώδεις βουνούς, πέριξ τού 
όποιου πύργοι καί μεσοπύργια ωκοδομήθησαν ώς τείχος τι καί κάστρον. Καί 
ή μέν αρχαία πόλις εκειτο έν τώ δυτικώ μέρει τής χερσονήσου, όπερ νυν 
καλείται Κόστελ, ή δέ μεσαιωνική Καστόρια κεΐται εις τό βόρειον καί νότιον 
μέρος τού ’Ισθμού, διηρημένη εις δύο τμήματα. Καί τό μέν άρχαΐον όνομα 
Κέλετρον έλαβεν έκ τής λαμπρός καί θελκτικής τοποθεσίας, ώς άλλαι πό
λεις, οΐον Λυχνηδός, τό δέ μεσαιωνικόν όνομα Καστόρια έκ τής όχυρότητος 
τής θέσεως, περιβαλλομένης δίκην κάστρου υπό βουνών, τής λίμνης καί τών 
πύργων καί μεσοπυργίων»6.

Τις απόψεις αυτές επαναλαμβάνουν και ο N. G. L. Hammond (1972), ο 
οποίος καταλήγει στο συμπέρασμα πως «there is no doubt that is Kastoria»7, 
και σχετικά πρόσφατα η Φανούλα Παπάζογλου, η οποία στη γαλλική επα- 
νέκδοση της παλιότερης διατριβής της τονίζει πως όλοι οι μέχρι σήμερα ερευ
νητές αποδέχονται την ταύτιση Κελέτρου και Καστοριάς «sans hésitation»8.

Η μοναδικότητα της αναφοράς του οικισμού από το Λίβιο προβλημάτισε 
παλιότερα ορισμένους επιστήμονες, κάποιοι μάλιστα, όπως ο Άμαντος, έ- 
φθασαν στο σημείο να αμφισβητήσουν αν αντιγράφηκε ορθά στα διάφορα χει
ρόγραφα η αρχική αναγραφή ή μήπως η γραφή Celetrum αποτελεί κακή 
αντιγραφή της λέξεως Castrum9. Με την άποψη αυτή συμφώνησε και ο 
Παντ. Τσαμίσης10.

6. Μαργ. Δήμιταας, Η Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομένοις, Αθήνησιν 1896, ο. 229. Πρβλ. 
και. Oberhummer, Paulys-Wissowa, Realenzyclopädie, XI, 1, σ. 142, λ. «Keletron».

7. N. G. L. Hammond, ό.π., ο. 116.
8. Fanoula Papazoglou, «Les villes de Macédoine à l’époque romaine», Bulletin de Corres

pondance Hellénique, Supplément XVI (1988) 238.
9. K. Αμαντος, «Μακεδονικά Σημειώματα», Νέα Εστία (Χριστουγεννιάτικο τεύχος) 

(1932) 71, 72: «Τό γεγονός ότι τό όνομα Celetrum άπαντά μόνο μια φορά, γράφει, μοΰ προκάλεσε 
τήν υποψία μήπως δέν παραδόθηκε καλά στα χειρόγραφα τοϋ Λίβιου. ’Έτσι σκέφθηκα πώς 
κάποιο άλλο όνομα κρύβεται μέσα στο Celetrum. Επειδή δέ ενωρίς οχυρώθηκε ή μικρή χερσό
νησος τής λίμνης τής Καστοριάς, πιστεύω πώς αυτό τό οχυρωμένο oppidum λεγότανε Castrum 
καί αυτή ή λέξη δέν αναγνωρίστηκε κάποτε καλά καί έγινε κατά λάθος Celetrum. Έγώ πιστεύω, 
συνεχίζει ο Αμαντος, πώς μόνο Castrum, Κάστρο ονομάστηκε ό πρώτος οχυρωμένος συνοικισμός 
τής Καστοριάς». Πάντως είναι πολύ δύσκολο να δεχτούμε, πώς ένας οχυρωμένος περίβολος, 
της αρχαίας εποχής, μπορεί να ονομαζόταν Castrum, με μια ονομασία, δηλαδή, πολύ μεταγε
νέστερη.

10. Παντ. Τσαμίσης, Η Καστοριά και τα μνημεία της, Αθήναι 1949, σ. 10.
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H θεωρία του Άμαντου είναι ευρηματική, αλλά είναι προβληματικό αν 
το οχυρωμένο αρχαίο πόλισμα στα χρόνια πριν από τη ρωμαϊκή κατάχτηση 
μπορεί να λεγόταν Castrum. Πιστεύουμε πως αποκλείεται ένα πόλισμα των 
Ορεστών την εποχή εκείνη να λεγόταν Κάστρον. Εκτός αν ο Ρωμαίος ιστο
ρικός αγνόησε το όνομα της οχυρής πόλεως και την αποκάλεσε «Castrum».

Η ονομασία Celetrum προβλημάτισε, όπως είδαμε, και τον Desdevises- 
du-Dezert, ο οποίος κατέληξε στην πρόταση ετυμολογίας του ονόματος του 
ορεστικού oppidum, από το «’Ήλεκτρον», αλλά και από την Ήλέκτρα, την 
αδελφή του Ορέστη11.

Οι περισσότεροι επιστήμονες όμως πιστεύουν πως η ονομασία Celetrum 
(Κέλετρον) προέρχεται από το κέλλω (πρβλ. κελέτρα, το βοσκοτόπι, το θα
λάσσιο ρεύμα, το περίφραγμα: Gelände, Bezeichnung)12. Πολλές από τις ση
μασίες του ρήματος έχουν σχέση με ναυτικές εργασίες ή ενέργειες (κέλλω- II 
επί πλοίων: or seamen put to shore or into harbour· κελσάσησι δέ ναυσί κα- 
θείλομεν ιστία- Οδ. 9.149.)13 14. Κατά τον Ησύχιο κέλλειν- το εις γην έκτιθέναι 
την ναϋν καί έξοκέλλειν14 (πρβλ. κελέοντας- τους ίστόποδας καί τά όπωσοϋν 
μακρά ξύλα, δοκούς, ιστούς καί πτηρα οϋτω φασί. Κελοί γάρ τά ξύλα)15.

Κέλης κατά τον Ησύχιο είναι ο ίππος καί ίππαστής καί μέρος καί είδος 
τι νεώς16 (βλ. και λ. κελέτρα )17 και κέλετρον, κατά τον Ησύχιο: ώ τούς 
ίχθύας θηρώσιν εν τοίς ποταμοΐς18. Την αναφορά αυτή του Ησύχιου πρόσεξε 
ιδιαίτερα ο φιλόλογος καθηγητής Κ. Σημαιοφορίδης στη μελέτη του που δη- 
μοσιεύθηκε στο Δελτίο Πληροφορικό Νομαρχίας Καστοριάς (Καστόρια, έτος 
Α',τεύχ. 2,1968, σ. 15)· ετόνισε μάλιστα πως «είναι ν’ άπορή κανείς μέ τό γε
γονός ότι ώς τώρα κανείς άπό όσους ασχολήθηκαν μέ τήν Καστοριά δέν πρό
σεξε ή δέν σκέφθηκε μέ αφορμή τήν διαφοροποιημένη αυτή σημασία του όρου

11. Th. Desdevises-du-Desert, ό.π., σ. 309 σημ. 1. Πρβλ. Ευάγγελος Δημόπουλος, «Κήλητρον- 
Κήληθρον-Καστοριά», Μακεδονικόν Ημερολόγιον (1962) 39-45- K. Α. Σημαιοφορίδης, «Καστο
ριά. Ιστορική διερεύνηση του ονόματος της», Καστοριά. Αελτίον Πληροφοριών Νομαρχίας 
Καστοριάς, έτος A ', τεύχ. 2 (1968) 11, τεύχ. 6 (1969) 20.

12. VI. Georgiev, «La toponymie ancienne de la péninsule balkanique», Linguistique Balka
nique 111/1 (1961) 25. Πρβλ. Liddell-Scott (= Henry George Liddell - Robert Scott, A Greek- 
English Lexicon, Oxford 1953), λ. «κέλλω», σ. 937.

13. Liddell-Scott, ό.π. Πρβλ. Οδ. κ 511: Nfja μέν αύτοϋ κέλσαι, 1546: Nfja μέν... έκέλσαμεν. 
Πρβλ. Ερρίκος Στεφάνου, Θησαυρός..., V 1426.

14. 'Ησύχιος, (Ησυχίου του Αλεξανδρέως Λεξικόν), Maurigius Schmidt Libraria Maukiana, 
1867 (Αναπατ. έκδοση 1975) στ. 856 λ. κέλλειν- τό εις γην έκτιθέναι τήν ναϋν. Πρβλ. Pierre 
Chantraine, Dictionnaire Étymologique de la langue grecque, τ. Il, σσ. 513-514.

15. 'Ησύχιος, ό.π., λ. κελέοντας, στ. 855. Σχετ. με το κέλομαι πρβλ. Η. Frisk, Griechisches 
Etymologisches Wörterbuch, τ. I, σσ. 817-818.

16. 'Ησύχιος, ό.π., στ. 856. Πρβλ. Liddell-Scott, λ. «κέλης», σ. 936. Πρβλ. Oxford Latin 
Dictionary, λ. celès-étis (ελλ. κέλης), 1. A small fast boat, σ. 285.

17. Liddell-Scott, ό,.π.- H. Frisk, ό.π., τ. I, σ. 185.
18. 'Ησύχιος, στ. 855, λ. κέλετρον- φ τούς ίχθύας θηρώσιν έν τοίς πυταμυΐς.



4 N. K. Μουτσόπουλος

Κέλετρον νά κάμη ανάλογες προεκτάσεις καί νά συσχετίση τό όνομα Κέ- 
λετρον μέ τή σημασία αυτή ... (άλλά νά) επιμένουν στην έτυμολόγηση (τής 
ονομασίας) άπό το ρήμα κηλώ καί νά τού δίνουν την σημασία του θελγή- 
τρου». Ορισμένοι συγγραφείς επιχειρούν την ετυμολογία του ονόματος από 
το ρ. «κηλώ», που σημαίνει θέλγω19 (πρβλ. κήλ-ησις, κηλ-ητήριον, κήληθρον)20.

Κατά το Θησαυρό του Ερρίκου Στεφάνου (V, 1514), κήλητρον [κηλη- 
τήριον] (πρβλ. Celeltrum) σημαίνει θελκτήριον και κατά τον Ησύχιο κήληθρον 
τό κηλοϋν καί πεΐθον.

Ιδιαίτερα βοηθητική πραγματικά είναι η ερμηνεία που μας διέσωσε ο 
Ησύχιος του κελέτρου (κηλήτρου): ώ τούς ίχθύας θηρώσιν εν τοίς ποταμοίς- 
πρόκειται, δηλαδή, για ένα «εργαλείο» με το οποίο αλίευαν τα ψάρια από τα 
ποτάμια —και πιστεύω πως παράλληλα θα το χρησιμοποιούσαν και στις λί
μνες— όπως παρόμοια συστήματα μεταχειρίζονται και σήμερα στις λιμνο- 
θάλασσές μας για να «σαγηνεύουν» (αιχμαλωτίζουν) τα ψάρια.

Πραγματικά τη λέξη αυτή μεταχειρίζεται ο Ηρόδοτος (VII 31)21, για να 
δηλώσει τον τρόπο αιχμαλωσίας από τους Πέρσες των Ελλήνων των νησιών 
του ΒΑ Αιγαίου, όπως ακριβώς οι ψαράδες και σήμερα αιχμαλωτίζουν τα 
ψάρια «σαρώνοντας» το βυθό της θάλασσας με κατάλληλα δίχτυα («σαγή- 
νες»)22. Κατά τον Ησύχιο: σαγηνεύειν, θηρεύειν, αιχμαλώτιζειν ή άλιεύειν23. 
Τη μορφή της «σαγήνης» ο Ησύχιος καθορίζει ως εξής: «σαγήνη- πλέγμα τι 
εκ καλάμων εις Θήραν ιχθύων [Λάκωνες]»24. Το ρήμα σαγηνεύω ο Ηρόδοτος 
χρησιμοποιεί και σε μιαν άλλη περίπτωση (III 149): τήν <5έ Σάμον σαγηνεύ- 
σαντες οί Πέρσαι παρέδοσαν Σνλυσώντι έρημον έοϋσαν άνδρών και ο Ησύ
χιος ερμηνεύοντας το «σαγηνεύσαντες» του Ηροδότου το επεξηγεί: τούς πο- 
λίορκηθέντας δικτύοις έθος ... οίς καί σαγηνεύειν τούτο "Ελληνες. Δηλαδή, 
για την αιχμαλωσία μεταχειρίζονταν και σύστημα διχτυών οι Έλληνες τη

19. Ερρίκος Στεφάνου, Θησαυρός..., λ. «Κέλετρον»: «Κήλητρον, sicut θέλκτρον, φίλτρον, 
παραμύθιον». 'Ησύχιος, ό.π., στ. 867: «κηλούμενος, τερπόμενος». Πρβλ. Μαργαρ. Δήμιτσας, Μα
κεδονικά, Αρχαία Γεωγραφία της Μακεδονίας, Μέρος Δεύτερον Τοπογραφία, Αθήνησι 1874, σ. 
86.

20. Liddell-Scott, λ., σ. 947.
21. Ηρόδοτος, Ιστορία, VII 31 : «ό δέ ναυτικός στρατός ό Περσέων χεψερίσας περί Μίλη

τον τφ δευτέρφ ετεϊ ώς άνέπλωσε, αίρέει εύπετέως τάς νήσους τάς πρός τή ήπείρφ κειμένας, 
Χίον καί Λέσβον καί Τένεδον. "Οκως δέ λάβοι τινά των νήσων, ώς έκάστην αίρέοντες υί 
βάρβαροι έσαγήνευον τούς ανθρώπους. Σαγηνεύουσι δέ τόνδε τόν τρόπον- άνήρ άνδρός άψάμενυς 
τής χειρός έκ θαλάσσης τής βορηίης έπί τήν νυτίην διήκουσι καί έπειτα διά πάαης τής νήσου 
διέρχονται έκθηρεύοντες τούς άνθρώπυυς».

22. N. I. Σπεράντσας, λ. «αλιεία», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Πυρσού, τ. Γ ', 1927, 
σ. 777 και εικ. 29, 6: «είδος σαγήνης, μετά πτερύγων, διά λίμνας, ποταμούς, ρύακας». Πρβλ. 
Liddell-Scott, λ. «σαγην-ευτήρ», σ. 1580, one who fishes with the σαγνίνη, λ. «σαγην-εύω», sur
round and take fish with a drag-net (σαγήνη).

23. 'Ησύχιος, ό.π., λ., στ. 1331.
24. Ησύχιος, ό.π., λ., στ. 1331.
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διαδικασία αυτή ονόμαζαν «ψάρεμα» (άλιεύειν) (σαγηνεύειν), γιατί κατά τη 
Σούδα: «σαγηνεία ή άλιεία» και «σαγήνη καί σαγηνευτήρ ό αλιεύς»25.

Σημαντική, για την κατανόηση της χρησιμοποιήσεως από λιμνοδίαιτους 
λαούς διαφόρων συστημάτων για την αλιεία, είναι η πληροφορία του Ηρόδο
του, η οποία αναφέρεται στην εποχή της εκστρατείας του Μεγάβαζου στην πε
ριοχή του Παγγαίου και στην προσπάθειά του να «σαγηνεύσει» τον Παιονικό 
λιμνοδίαιτο πληθυσμό της Πρασιάδας. Οι Παίονες στις λιμναίες (επάνω σε 
ξύλινες εξέδρες) οικήσεις τους χρησιμοποιούσαν, σύμφωνα με την περιγραφή 
του Ηροδότου, ένα σύστημα αλιείας με «κύρτο» (κοφινέλα), που ο Ηρόδοτος 
(V 16, 18) ονομάζει σπνρίδα, την οποία κατέβαζαν (κρεμούσαν με σχοινί) 
από την καταπακτή που διέθετε κάθε καλύβα επάνω στην εξέδρα (όταν τήν 
θύρην τήν καταπακτήν άνακλίνη, κατίεί σχοινίω σπνρίδα κενήν ές τήν λίμνην 
καί οϋ πολλόν τι να χρόνον επισχών άνασπμ πλήρεα Ιχθύων).

Τη μορφή της «σπυρίδος» μπορούμε να συμπεράνουμε από την περιγρα
φή της Σούδας: «σπυρίδιον...»· οί γάρ πρεσβύτεροι διά τό μόλις βαδίζειν εν 
σπυρίδι εκρυπτον τον λύχνον, ώστε σώζειν τό πυρ26. Τη φράση αυτή θα μπο
ρούσαμε να ερμηνεύσουμε σαν ένα προστατευτικό κάλυμμα του λυχναριού· 
όπως αυτά που χρησιμοποιούνται μέχρι τις μέρες μας για τα λαδολύχναρα 
στα χωριά και που τα μεταχειρίζονται οι χωρικοί όταν θέλουν να επισκε- 
φθούν τη νύχτα νεογέννητα ζώα, όπως επίσης και στα νεκροταφεία· δηλαδή 
παρόμοια με την ποικιλία μορφών που έχουν και σήμερα οι κύρτοι, οι κοφι- 
νέλες για το ψάρεμα ορισμένων ψαριών. Πρόκειται για ένα σύστημα ψαρέ
ματος από την ακτή με κοφινέλες, που βυθίζουν στα ρηχά νερά της θάλασ
σας ή των λιμνών τοποθετώντας στο εσωτερικό τους κατάλληλα δολώματα. 
Τα ψάρια μπαίνουν στο κοφίνι από μια κατάλληλα διαμορφωμένη είσοδο, η 
οποία εισέχει σε μορφή κοντού σωλήνα προς το εσωτερικό του καλαμένιου ή 
ψάθινου κοφινιού (κύρτου ), και δεν μπορούν να βγουν έξω.

Ανακεφαλαιώνοντας, διαπιστώνουμε πως η ονομασία Celetrum, Κέλε- 
τρον και Κήλητρον έχει σχέση με ενάλιες ενασχολήσεις και μάλιστα με συστή
ματα αλιείας σε ποτάμια και λίμνες, ακόμα και με εργαλεία ψαρέματος 
(ειδικές «σαγήνες»), αλλά και με μορφές ειδικών ακατίων.

Επειδή οι ετυμολογήσεις του «κελέτρου» που αναφέραμε στα προηγού
μενα μας προξένησαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αναζητήσαμε παλιούς ψαράδες 
της λίμνης, για να μας περιγράψουν τις τεχνικές των εργαλείων (παγίδων) 
που χρησιμοποιούσαν και την ντόπια ονοματολογία τους.

Η λίμνη και σήμερα, μα παλιότερα ακόμα περισσότερο, ήταν πλούσια σε 
ψάρια κρίνοντας μάλιστα και από έναν τρόπο ψαρέματος, όπου με καμάκια

25. Λεξικόν Σούδα (Σουΐδα), τ.Ε', έκδ. Imm. Bekker, ο. 930.
26. Λεξικόν Σούδα (Σουΐδα), τ.Ε', έκδ. Imm. Bekker, ο. 972.
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χτυπούσαν χωρίς να σημαδεύουν, «στα κουτουρού». Σήμερα χρησιμοποιούν 
τον τρόπο αυτό, αλλά τα καμάκια έχουν αντικατασταθεί με τρίαινες. Οι πα
λιοί μάλιστα διηγούνται ότι οι γουλιανοί έφθαναν τότε τις 100 οκάδες. Γνω
στά ψάρια της λίμνης είναι το γριβάδι (κυπρίνος, οι πεταλούδες σήμερα), οι 
τούρνες, το γλίνι (χρυσόψαρο), τα πλατύκια, τα πρικιά, κέφαλοι, τα τσιρόνια, 
οι γουλιανοί και τα χέλια.

Τα ψάρευαν με διάφορους τρόπους και γνωστές τεχνικές, όπως τα αγκί
στρια, αλλά και τραβούσαν και ζάγαζα (ένα είδος ανεμότρατας). Αυτό όμως 
που μας ενδιαφέρει, όπως ήδη αναφέραμε είναι το σύστημα της αλιείας με 
παγίδες.

Πρόκειται για τα παλιά «συστήματα» (κατασκευές, παγίδες), τα οποία 
τοποθετούσαν στο βυθό, στις όχθες της λίμνης και με κατάλληλη διευθέτηση 
ανάγκαζαν τα ψάρια να κατευθυνθούν στους περίκλειστους χώρους, από 
τους οποίους μετά δεν μπορούσαν να ελευθερωθούν. Παραθέτω τα σχετικά 
σκαριφήματα που έγιναν με τις οδηγίες του κ. Χρ. Λιάλη (εικ. 1).

Παλιότερα χρησιμοποιούσαν ένα σύστημα με καλάθια, ένα είδος «κοφι- 
νέλας» (κύρτου), που τα τοποθετούσαν στη σειρά, κατά διαστήματα, γραμμι
κά (εικ. 2) και το ονόμαζαν «κατοικία». Η κατασκευή είχε πλάτος 1,00 μ. και 
ήταν από ψάθα (κότσα). Ο αριθμός των «παγίδων» δεν ξεπερνούσε τις 10.
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Εικ. 2. «Κάτοικοι».

Την αριστερή «κοιλιά» του συστήματος την ονόμαζαν «οβορό» (αυλή), ίσως 
από τη σλαβ. λέξη dvor (εικ. 2). Το σύστημα της εισόδου ονόμαζαν ζαπέρκο 
(εικ. 2). Την ευθύγραμμη καλαμωτή που συνέδεε τα επιμέρους «κατοικία» 
ονόμαζαν λύσα.

Σύστημα με «κατοικία» κατασκεύαζαν και σε μικρούς τεχνητούς κολπί
σκους στην όχθη της λίμνης (εικ. I)27.

Γενικά τα «κατοικία» τα τοποθετούσαν σε σημεία της λίμνης, όπου «ρα- 
σίζεται» το ψάρι. Σήμερα ο γουλιανός ρασίζεται πέρα, δεξιά από το Δισπη- 
λιό, ανατολικά στο «Γκόλι». Το σύστημα ψαρέματος με «κατοικία» σήμερα, 
έχει αντικατασταθεί από τα «νταούλια».

Πιθανότατα κελέτρα ονόμαζαν, κατά την αρχαιότητα, ένα σύστημα με 
«κατοικία» που παρομοίαζε υπερβολικά με το αμυντικό σύστημα διατάξεως 
των τειχών από πασσάλους, του οικισμού, που από τη μεγάλη ομοιότητα 
έλαβε και το όνομα Κελέτρα, Κέλετρον.

Είναι συνεπώς λογικό να οδηγηθούμε, όχι όπως έκαναν όλοι οι επιστή
μονες μέχρι σήμερα, στην τοποθέτηση του οικισμού του Κελέτρου στο απόκρη
μνο βουνό ή στο Λαιμό της Χερσονήσου που εισχωρεί στη λίμνη της Καστο
ριάς (Ορεστιάδας;), όπου πραγματικά διασώζονται ικανά προϊστορικά, αλλά 
και μεταγενέστερα λείψανα (τα οποία όμως δεν ανήκουν στο Κέλετρο)28, αλ

27. G. Dagron, «Poissons, pêcheurs et poissonnieer de Constantinople», Constantinople and its 
Hinterland Papers from the Twenty-seventh Spring Symposium of Byzantine Studies, Oxford, April 
1993, Variorum 1995, a. 57-73, ιδίως a. 62, εικ. 1, a. 63, εικ. 2-3.

28. Πρβλ. N. K. Μουτσόπουλος, «Καστοριά. Ιστορία-Μνημεία-Λαογραφία, από την ίδρυ
σή της μέχρι τον 10ο μ.Χ. αιώνα. Προϊστορική, ιστορική και παλαιοχριστιανική εποχή», Επί-
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λά αντίθετα στον λιμναίο οικισμό του Δισπηλιού, τον οποίο και περιγράφει 
με πολύ μεγάλη ακρίβεια το κείμενο του Λίβιου (βιβλ. IX, XXXI, 13-XL):

«Μια λίμνη περιτρίγυρίζει τα τείχη τον Κελέτρου. Μία στενή λονρίδα γης 
προσφέρει τη μοναδική δίοδο από την ξηρά. Στην αρχή οι αντόχθονες, έχο
ντας εμπιστοσύνη στην οχυρότητα της θέσεώς τους, αφού έκλεισαν τις πύλες 
αρνήθηκαν να παραδοθούν. Όταν όμως αντίκρυσαν τα λάβαρα των ρωμα
ϊκών λεγεώνων και την εμπροσθοφυλακή, (η οποία) αφού έλαβε θέση μάχης, 
να προχωρεί προς τις πύλες καί τον ισθμό γεμάτο εχθρικά στρατεύματα, πα
νικόβλητοι έσπενσαν να παραδοθούν πριν αρχίσουν να πολεμούν».

Για έναν που γνωρίζει την τοπογραφία της περιοχής, είναι εύκολο να 
αναγνωρίσει την έσχατη φάση των οχυρώσεων του (νεολιθικού) λιμναίου οι
κισμού. Αλλωστε η περιγραφή του Λίβιου ταιριάζει περισσότερο σε ένα νησί, 
το ονομάζει μάλιστα29, παρά σε ένα ολόκληρο βουνό που εισχωρεί στη λίμνη 
σχηματίζοντας μια πολύ μεγάλη χερσόνησο: «Μια λίμνη περιτριγυρίζει τα 
τείχη του Κελέτρου». Πραγματικά η λίμνη περιβάλλει τη νησίδα, η οποία 
οχυρώθηκε, κατά τον Α. Κεραμόπουλλο, στα χρόνια του Αρχέλαου30 και μέ
χρι πριν λίγα χρόνια, όπως διακρίνεται άλλωστε και σε προπολεμικές αερο
φωτογραφίες και όπως ακριβώς την περιγράφει ο Λίβιος, μια «στενή λουρίδα 
γης προσφέρει τη μοναδική δίοδο από την ξηρά».

Για την κατανόηση της προϊστορίας της κατασκευής αυτής μας είναι 
χρήσιμη μια αναφορά του Ηρόδοτου (V 16), όπου περιγράφει τους λιμναίους 
οικισμούς των Παιόνων της περιοχής της Πρασιάδας την εποχή της εισβολής 
του Μεγάβαζου. Ειδικά μας ενδιαφέρουν οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στην επικοινωνία της ξύλινης εξέδρας με την όχθη: ΐκρια επί σταυρών υψη
λών έζευγμένα εν μέση εστηκε τή λίμνη, εσοδον εκ τής ηπείρου στεινήν εχοντα 
μιή γεφύρη (V 16, 5-7).

Όπως ακριβώς συνέβαινε και με τη στενή (επίχωση), δηλαδή στη στενή 
λωρίδα γης, που ήταν και η μοναδική δίοδος επικοινωνίας του οχυρωμένου 
νησιού με την ακτή· και η οποία προφανώς αντικατέστησε τη μακρότατη ξύ
λινη γέφυρα επικοινωνίας της λίθινης ή της λιθοχαλκής εποχής.

Δεν θα πρέπει όμως στο σημείο αυτό να παραβλέψουμε την αναφορά 
του Ηρόδοτου στο φυλετικό προσδιορισμό των λιμνοδίαιτων φύλων, που κα
τοικούσαν γύρω από το Παγγαίο και την Πρασιάδα λίμνη· πρόκειται για 
τους Παίονες, που αρχικά είχαν απωθήσει ένα μεγάλο τμήμα τους οι Μακε-

στημονική Επετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής - Τμήμα Αρχιτεκτόνων, τ. ΣΤ', Θεσσαλονίκη 
1974,0. 280 εξ.

29. Tit. Liv., XXXI 40,2: inde impetum in Orestidem tacit et oppidum Celetrum est adgressus 
in paene insula situm; lacus maenia cingiti angustis faucibus unum ex continenti iter est.

30. Αντ. Κεραμόπουλλος, «Άνασκαφή έν Καστορώ», Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας 
(= ΠΑΕ) (1940) 22.
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δόνες από τις αρχικές τους κοιτίδες, στη Δυτική Μακεδονία, και στη συνέ
χεια ο Μεγάβαζος έναν άλλο, απροσδιόριστο αριθμό, στην Ασία31.

*

Από την περιγραφή του Τίτου Λίβιου βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα. 
Η εισβολή των ρωμαϊκών λεγεώνων, που έφθασαν στην ενδοχώρα της Ορε- 
στίδας, δημιούργησε σύγχυση στον πληθυσμό. Όταν μάλιστα εμφανίστηκαν 
πάνοπλοι με τα λάβαρά τους, συντεταγμένοι, έτοιμοι για επίθεση, μπροστά 
στις πύλες του κάστρου, δημιουργήθηκε πανικός στους Ορέστες του Κελέτρου 
και αναγκάσθηκαν να παραδοθούν.

Το κείμενο αναφέρει με έμφαση τις πύλες του οχυρωμένου οικισμού 
(«έκλεισαν τις πύλες», ο εχθρός «προχωρεί προς τις πύλες»), οι οποίες προ
φανώς βρίσκονταν στη μεσημβρινή πλευρά της οχυρωμένης νησίδας, προς 
την πλευρά του βουνού (των Δουπιάκων), όπου και η στενή λωρίδα γης με 
την οποία άλλοτε ο λιμναίος νεολιθικός πασσαλόπηκτος οικισμός επικοινω
νούσε με ξύλινη γέφυρα και στα ιστορικά χρόνια με λωρίδα γης (που σε τμή
μα της ίσως, κοντά στο κάστρο, υπήρχε ανασυρόμενη γέφυρα).

Φαίνεται πως με την παράδοση των κατοίκων του Κελέτρου θα έγινε 
κάποια συμφωνία και, βέβαια, θα διασώθηκε το πόλισμα από καταστροφή. 
Πάντως γνωρίζουμε πως οι Ρωμαίοι μόνο στους Ορέστες παραχώρησαν αυ
τονομία32.

Σήμερα η Β. πλευρά του τείχους του νησιού έχει επιχωθεί από φερτά υλι
κά και έτσι η μορφή της προς τη νότια όχθη της λίμνης δεν είναι δυνατόν 
ακόμα να προσδιοριστεί. Από τα λείψανα που διατηρούνται, και ασφαλώς 
καλύτερα την εποχή που επισκέφθηκε το νησί ο αρχαιολόγος Ν. Παππαδά- 
κις33 στις αρχές του αιώνα, μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι είχαν

31. 'Ηρόδοτος, V 15,26: οϋτω δή Παιάνων Σιριυπαίονές τε καί Παιόπλαι καί υί μέχρι τής 
Πρασιάδυς λίμνης έξ ήθέων έξαναστάντες ήγυντο ές τήν Άσίην V 16, 22: Παιάνων μέν δή υί 
χειρωθέντες ήγυντο ές τήν Άσίην...

32. Δ. Κανατσούλης, «Η οργάνωση της Ανω Μακεδονίας κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους», 
Πεπραγμένα του A ' Διεθνούς Συμποσίου «Αρχαία Μακεδονία», Θεσσαλονίκη 1970, σ. 187 εξ.- 
ΓΙαντ. Τσαμίσης, ό.π., σ. 13. Πρβλ. Μαργαρ. Δήμιτσας, Η Μακεδονία ενλίθοις φθεγγυμένυις, σσ. 
229,230.

33. Τις πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη του οχυρού νησιού του Δισπηλιού μας τις 
έδωσε ο αρχαιολόγος Ν. Γ. Παππαδάκις. Το σχετικό απόσπασμα έχει ενδιαφέρον και το παρα
θέτουμε: «Μόνον παρά τήν νοτίαν όχθην τής λίμνης έπί τοϋ “νησιού” τών Δουμπιάκων, γλώσ- 
σης δηλαδή γής έξεχούσης υπέρ τόν (σήμερον έν χειμώνι μόνον) λιμνόκλυστον μυχόν σώζεται έν 
μέρει - μέχρι 2 μ. ύψους ενιαχού - τείχος πολυγωνικόν μεγάλων πελεκητών λίθων εις μήκος κατά 
μέν τό άνώτ. σκέλος 40 μ., κατά δέ τό Ν-ΝΔ έλαφρώς καμπυλούμενον μέχρι 150 μ. πάχους 2-2,50 
μ. καί ύψους μέχρι 1,50 ένιαχοΰ, μέ Ιχνη πύλης καί δύο πύργων (ών ό παρά ταύτην 4γωνος, ό 
έτερος στρογγύλος έν θεμελίοις) - ασφαλώς άρχ. ελληνικόν καί άποτελοΰν προμαχώνα τινά, 
φαίνεται, προς τήν γην τού δεσπόζοντος τής λίμνης καί άλλοθεν δυπροσίτου Κελέτρου». Ν. Γ. 
Παππαδάκις, «Εκ της Ανω Μακεδονίας», Αθηνά 25 (1913) 440-44Τ Αντ. Κεραμύπουλλος, ΑΕ, 
1932, σ. 94, εικ. 62.
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μια ακανόνιστη (πολυγωνική κάτοψη). Η μοναδική είσοδος βρισκόταν στη 
μέση της Ν. πλευράς, μπροστά ακριβώς από το ναό της Αναλήψεως. Το πά
χος του τείχους, όπως μετρήθηκε σε σημείο που διατηρείται καλύτερα, είναι 
2,50 μ.

Με βάση τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαμε, προς το παρόν, να προτεί
νουμε μια μορψή της οχυρωμένης νησίδας όπως θα ήταν την εποχή που πε
ριγράφει τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ορεστίδα ο Σουλπίκιος.

*
Οι Παίονες πρωτοαναφέρονται από τον Όμηρο, ο οποίος και προσδιορί

ζει την πρωτεύουσά τους Αμυδώνα στην κοιλάδα του Αξιού:

Αύτάρ Πυραίχμης άγε Παίονας άγκυλοτόξους 
τήλοθεν εξ Άμυδώνος απ' Άξιοϋ ευρύ ρέοντος34

καί βάλε Πυραίχμην, δς Παίονας ίπποκορυστάς 
ήγαγεν εξ Άμυδώνος απ' Άξιοϋ ευρύ ρέοντος35

εϊμ'εκ Παιονίης εριβώλου, τηλόθ' έούσης 
Παίονας άνδρας άγων δολιγεγχέας . . . 
αύτάρ έμοί γενεή εξ Άξιοϋ εύρύ ρέοντος36.

Όταν ο Πυραίχμης σκοτώθηκε στην Τροία, ήλθε να τον αντικαταστήσει 
από την Παιονία ο Αστεροπαίος που ήταν γιος του Πηλεγόνος, γιου του 
Αξιού και της Περίβοιας37 38. Πολλοί, όπως ο Στράβωνος, θεωρούν τους Παί
ονες Πελαγόνες: τόν δέ Άστεροπαϊον, ένα των εκ Παιονίας στρατευσάντων 
επ' Ίλιον ηγεμόνων, ούκ άπεικότως υιόν λέγεσθαι Πηλεγόνος, καί αύτούς 
τούς Παίονας καλείσθαι ΠελαγόναςΜ. Και σε άλλη επιτομή του Στράβωνα 
διαβάζουμε: "Οτι ό παρ' Όμήρω Άστεροπαϊος υιός Πηλεγόνος εκ Παιονίας 
ών τής εν Μακεδονία Ιστορείται- διό καί Πηλεγόνος υιός- οί γάρ Παίονες 
Πελαγόνες εκαλούντο39. Οι Πελαγόνες όμως και οι Πελασγοί ήσαν έθνη 
συγγενικά40.

Η πρωτεύουσα των Παιόνων Αμυδών, όπως την αναφέρει ο Όμηρος, 
αργότερα αναφέρεται ως Αβυδών από το Στράβωνα (Ζ', 330, 20, Teubner, σ. 
459):

34. Όμηρος, Ιλ. Β 848-850.
35. Όμηρος, Ιλ. Π 287.
36. Όμηρος, Ιλ. Φ 154-157.
37. Όμηρος, Ιλ. Φ 137.
38. Στράβων, Εκ του Ζ ', αποοπ. 38.
39. Στράβων, Εκ του Ζ ', επιτ. 39.
40. Αθ. Ιωαννίδης, Η αρχαία Μακεδονία, Εν Αθήναις 1911, ο. 25.
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Έπίκειται δέ τφ ποταμφ βΑξιφ) τούτφ χωρίον έρυμνόν, δ νϋν μέν κα
λείται Άβυδών, "Ομηρος δέ Αμυδώνα καλεΐ καί φησι τούς Παίονας εντεύθεν 
ές Τροίαν επικούρους έλθείν τηλόθεν εξ Αμυδώνος απ' 'Αξιού εύρύ ρέοντος.

Έκτοτε χάνονται τα ίχνη της. Φαίνεται ότι κατεσκάφη από τους Αργεά- 
δες Μακεδόνες την εποχή της επεκτάσεώς τους προς τη βορειοανατολική 
Μακεδονία, γιατί οι Παίονες φαίνεται ότι πρόβαλαν αντίσταση.

Η ονομασία της Αμυδώνας, που βρισκόταν στις όχθες του Αξιού, προέρ
χεται, κατά το Vladimir Georgiev από το * ambh(i)-udon, που σημαίνει γύρω 
από το νερό («autour de l’eau»)41. Αλλά και οι ονομασίες άλλων οικισμών 
τους αναφέρονται στο υγρόν στοιχείον, όπως το Βρυάνιον, που αναφέρει ο 
Στράβωνος, προέρχεται από τη ρίζα *bhru(cû)-n, φρέαρ (γερμ. Brunnen)42, 
Astibus (το σημερινό Stip), που προέρχεται από το *ad-tibhos (dt>st): (ad, αδ- 
σημαίνει κοντά, πλησίον, αδ-τιφος), σχετίζεται κατά τον VI. Georgiev με τα 
έλη43.

Η καταγωγή των Παιάνων αποτελεί ένα πρόβλημα. Ο Όμηρος τους πε
ριλαμβάνει στο στρατόπεδο των Θρακοπελασγικών λαών που συμπαρατά
χθηκαν με τους Τρώες κατά τον Τρωικό πόλεμο44. Πολλοί θεώρησαν πως η 
συμμαχία αυτή οφείλεται στους συγγενικούς δεσμούς των Παιόνων προς 
τους Τρώες, στην κοινή παράδοση και γλώσσα45.

Ο Ηρόδοτος (V 13, 2) θεωρεί τους Στρυμόνιους Παίονες συγγενείς και 
αποίκους των Τεύκρων της Τροίας46. Ο ίδιος όμως τους ξεχωρίζει από τους 
Θράκες:

Ηρόδ. IV 33, 7: τάς Θρηικίας καί τάς Παιονίδας γυναίκας, έπεάν θύωσι 
τη Άρτέμιόι τη βασιληίη, ούκ ανευ πυρών καλάμης ερδούσας τά ίρά.

Ηρόδ. IX 115, 4: (Μαρδόνιος) ένθα καί το ίρόν άρμα καταλιπών τού 
Διός, δτε επί την Ελλάδα ήλαυνε, άπιών ούκ άπέλαβε, άλλά δόντες οί Παί
ονες τοισι Θρήιξι άπαιτέοντος Ξέρξεω εφασαν νεμομένας άρπασθήναι υπό 
τών άνω Θρηίκων47.

Ο Θουκυδίδης επίσης έχει την ίδια γνώμη, όταν περιγράφει τα όρια της 
Στρυμονικής περιοχής τους και τους γείτονες λαούς στα χρόνια της εκστρα
τείας του Σιτάλκη: (Σιτάλκης) έπορεύετο έπί την Μακεδονίαν πρώτον μέν διά 
τής αύτοϋ αρχής, έπειτα διά Κερκίνης έρημου ορούς, ö έστι μεθόριον Σιντών 
καί Παιάνων έπορεύετο δέ δι'αύτοϋ τη όδφ ήν πρότερον αύτός έποιήσατο τε-

41. VI. Georgiev, «La toponymie ancienne de la péninsule balkanique et la thèse Méditer
ranéenne», Linguistique Balkanique III, fase. 1 (Sofia 1961) 32.

42. VI. Georgiev, ό.π.
43. VI. Georgiev, ό.π.
44. Γ. Β. Καφταντζής, Ιστορία της πόλεως Σερρών, τ. Β ', Σέρρες 1972, α. 196.
45. Παν. Κ. Γυιόκας, Η καταγωγή των αρχαίων Μακεδόνων, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 29.
46. Ηρόδοτος, V 13,2: εϊησαν δέ Τευκρών τών έκ Τροίης άπυικυι.
47. Πρβλ. Γ. Β. Καφταντζής, ό.π., σ. 197.
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μών τήν ϋλην, οτε επί Παίονας έστράτενσεν. το δέ όρος εξ Όδρυσσών διιόν- 
τες εν δεξιά μεν ειχον Παίονας, εν άριστερμ δέ Σιντούς καί Μαιδονς ... πολ
λοί γάρ των αυτονόμων Θρμκών άπαράκλητοι εφ' αρπαγήν ήκολονβηοα\λ&.

Ο Στράβωνας θεωρεί τους Παίονες αποίκους Φρυγών48 49. Ορισμένοι επι
στήμονες τους θεωρούν Φρυγοχετταίους που μιλούσαν, όπως και οι Μυκη- 
ναίοι, ελληνοπελασγικά50. Πάντως εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές 
απόψεις για την καταγωγή των Παιάνων μεταξύ των επιστημόνων. Αλλοι 
τους θεωρούν Ιλλυριούς (Η. Krahe, A. Mayer), άλλοι Θράκες (D. Decev), 
που όμως είδαμε ότι και ο Όμηρος και ο Ηρόδοτος τους διαφοροποιούν από 
τους Θράκες. Ο Vladimir Georgiev, Βούλγαρος γλωσσολόγος, βασισμένος σε 
γλωσσολογικά δεδομένα, αλλά και στην πληροφορία του Στράβωνα, δέχεται 
τους Παίονες ως λαό φρυγικής καταγωγής με ένα υπόστρωμα (substrat) 
θρακομυσικό και ένα μεταγενέστερο ιλλυρικό επίστρωμα (superstrat)51.

Αργότερα οι Παίονες δέχτηκαν εντονότατες μακεδονικές επιδράσεις52, 
όπως είχαν δεχτεί αντίστοιχες επιδράσεις, λόγω γειτονίας, και από τους Ιλ
λυριούς και από τους Θράκες53. Πολλοί επιστήμονες υποστήριξαν πως οι 
Παίονες, που ήταν εγκατεστημένοι την εποχή του Τρωικού πολέμου στην 
κοιλάδα του Εριγώνα, μιλούσαν την ίδια γλώσσα με τους Τρώες54. Οι Παίο
νες δεν ήσαν Έλληνες όπως οι Αθηναίοι ή οι Κορίνθιοι, γράφει ο Irwin Mer
ker σε σχετικά πρόσφατη μελέτη του (1965) και διερωτάται «μήπως οι πρόγο
νοι των Παιάνων και των Αθηναίων και Κορινθίων προήλθαν από κάποια 
κοινή κοιτίδα της Βαλκανικής, όπου μιλούσαν την ίδια ή παραπλήσια 
γλώσσα και είχαν τον ίδιο πολιτισμό;»55. Άλλωστε κατά τη μαρτυρία του 
Παυσανία (Ε' 1.4) ο επώνυμος πρόγονος των Παιόνων Παίων ήταν αδελ
φός του Επειού και του Αιτωλού, προγόνων των Επείων Ηλείων και των Αι- 
τωλών56. Είναι σημαντική η μαρτυρία αυτή του Παυσανία, γιατί διαπι

48. Θουκυδίδου, Ιστορίαι, Β' 98. Για τα αναφερόμενα φύλα πρβλ. N. Κ. Μουτσόπουλος, 
«Σιδηρόκαστρο-Ηράκλεια Σιντική», Φίλια Έπη, Τιμητικός τόμος εις Γ. Μυλωνάν, τ. Δ', Αθή- 
ναι 1990, σ. 142 εξ.

49. Στράβων, Ζ' 331, Teubner, σ. 466: Τούς δέ Παίονας οί μέν άποίκους Φρυγίαν υί δ' άρ- 
χηγέτας άπυφαίνουσι. Πρβλ. Otto Abel, Geschichte des Makedonischen Reiches bis Philipp II, 
1847, κατά μετάφραση του Μαργ. Δήμιτσα, Λειψία 1860, σσ. 66-67.

50. Οι Παίονες ήσαν συγγενείς με τους Αγριάνες ή Γρααίους της άνω λεκάνης του Στρυ- 
μόνα, «παλαιγενείς και παλαίχθονες», κάτοικοι της οποίας ήσαν, κατά τον Αισχύλο, οι Πε
λασγοί (Ικετ., στ. 250)· Σωκρ. Λιάκος, Προέλευση της αρχαιομακεδονικής, Θεσσαλονίκη 1973, 
σσ. 4,8. Πρβλ. I. L. Merker, «The Ancient Kingdom of Paionia», Balkan Studies 6 ( 1965) 37.

51. VI. Georgiev, ό.π.
52. VI. Georgiev, ό.π.
53. 1. L. Merker, ό.π., σ. 36.
54. Παν. Κ. Γυιόκας, ό.π.
55. 1. L. Merker, ό.π., σ. 35.
56. Παυσανίας, Ηλιακά, Α' 1.4: γενέσθαι δ' οΰν φασιν αύτφ Παίονα καί Έπειόν τε καί 
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στώνουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τους Παίονες Έλληνες. Τα το
πωνύμια, επίσης, συμβάλλουν στο ίδιο συμπέρασμα57.

Βεβαίως στην ελληνική καταγωγή των Παιόνων συμβάλλουν και τα νο
μισματικά δεδομένα (παραστάσεις νομισμάτων, ονόματα και ελληνικές επι
γραφές). Τα στοιχεία αυτά όμως αναφέρονται σε μια μεταγενέστερη ιστορική 
περίοδο, μιαν εποχή δηλαδή όπου η πολιτική, οικονομική και πολιτιστική 
διείσδυση του ελληνισμού ήταν εντονότατη σε όλο το βαλκανικό χώρο58.

Ας ρίξουμε όμως μια σύντομη ματιά για τους τόπους εγκαταστάσεως 
των Παιόνων καθώς και για την έκταση και τα όρια της επικράτειάς τους.

Η εγκατάσταση των Παιόνων, που είδαμε πως κατά τον Ηρόδοτο ήσαν 
άποικοι Τεύκρων της Τροίας59 και κατά το Στράβωνα Φρυγών (Ζ' 331), στις 
περιοχές της Μακεδονίας έγινε κατά την άποψη ορισμένων επιστημόνων 
«ίσως μετά τον Τρωικό πόλεμο»60.

Αλλοι θεωρούν πως η εξάπλωση των Τρωαδιτών Παιόνων πραγματο
ποιήθηκε μεταξύ 1500 και 1200 π.Χ., δηλαδή αμέσως μετά την προώθηση 
των αρχαίων ελληνόφωνων μακεδονικών φυλών στη Β. ορεινή περιοχή της 
Πιερίας γύρω στο 1900-1600 π.Χ.61.

Πάντως την εποχή του Τρωικού πολέμου τα σύμμαχα έθνη των Τρώων 
είχαν έσχατα όρια την Αμυδώνα, τον Αξιό και την Παιονία62. Γνωρίζουμε

57. Παιονίδας, ονομασία αθηναϊκού δήμου (Αττικής) και θέση στην Αργολίδα (BCH 33 
(1909) 176). Η παιονική ονομασία επίσης των Στόβων μοιάζει με τα Στύβηρα της Πελαγονίας, 
η πρωτεύουσα Βυλάζυρα μοιάζει με την πόλη Άζωρον της Περραιβίας, η οποία βεβαίως είναι 
ελληνική. Αστιβος, όπως είδαμε, είναι όνομα ποταμού όπου οι Παίονες βασιλιάδες λούονταν 
κατά την τελετουργία της στέψης τους, και είδαμε επίσης στα προηγούμενα ότι Άστιβος σημαί
νει, κατά τον 1. L. Merker, ό.π., σ. 37, «untrodden», δηλαδή —κατά το Harrap’s New Shorter 
Dictionnaire, σ. 909, λ., «ελάχιστα συχναζόμενος δρόμος». Επίσης σχετίζεται με τη λ. στίβος 
(Ησύχιος, ό.π., στ. 1393, στίβος- τρίβος, οδός καί ίχνους ζήτησίς). Πρασιάς είναι ονομασία 
παιονικής λίμνης (Ηρόδ., V16) και παράλληλα ονομασία δήμων στην Αττική και τη Λακωνία 
(Πρασιαί, Θουκυδ., Β' 56). Το όρος, επίσης, Μεσάπιον ήταν τόπος όπου οι Παίονες εθήρευαν 
τους άγριους βίσωνές του. Μεσσάπιον, επίσης, υπάρχει ονομασία στη Βοιωτία, Λοκρίδα (θου
κυδ., Γ' 101) Λακωνία (Στεφ. Βυζαντ., Ethnica (= Έκ των 'Εθνικών Στεφάνου κατ’ επιτομήν, 
Graz 1958) σ. 447: «Μεσσαπέαι, χωρίον Λακωνικής, τό εθνικόν Μεσσαπεεύς», «Μεσσάπιον, 
όρος Εύβοιας». Μεσσαπέας, Παυσανίας, Γ '20.3), στην Ήλιδα, στην Κρήτη, στην Αιτωλία κλπ. 
Η ονομασία του σπουδαιότερου παιονικού ποταμού Αξιού, που εμφανίζεται στον Όμηρο (/λ. Β 
849 εξ., ΙΣΤ 288, ΚΑ 141, 157) ερμηνεύεται κατά τον Ησύχιο: αξος· ϋλη παρά Μακεδόαιν. Αλλά 
και η ονομασία γειτονικών πόλεων που είναι καθαρά ελληνική: Ειδυμενή (Ησύχιος, πόλις Μακ
εδονίας. Τα ερείπιά της επισημάνθηκαν κοντά στο χωριό Marvinci ΒΔ της Γευγελής, [πρβλ. Φ. 
Πέτσας, «Χρονικά Αρχαιολογικά» 1966-67, Μακεδονικά 9 (1969) 105], Γόρτυς, Αταλάντη, 
Εύρωπος, είναι «πιθανότατα παιονικές», πρβλ. I. L. Merker, ό.π., σ. 37.

58. Γ. Β. Καφταντζής, ό.π., σ. 197, σημ. 4.
59. Ηρόδοτος, V 13,2.
60. Δημ. Σαμσάρης, Ιστορική Γεωγραφία της Ανατολικής Μακεδονίας κατά την αρχαιό

τητα, Θεσσαλονίκη 1978, σ. 57.
61. N. G. L. Hammond, ό.π.,, σ. 276.
62. Ό.π., σ. 296.
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ότι η A. Κεντρική Μακεδονία ονομαζόταν Παιονία γύρω στο 1200 π.Χ. και 
οι κάτοικοί της Παίονες63.

Ο Αστεροπαίος φονεύεται από τον Αχιλλέα με ένα χτύπημα του σπαθιού 
του64· ο ίδιος χρησιμοποιούσε δόρατα. Από τον Όμηρο επίσης γνωρίζουμε ότι 
οι Παίονες ήσαν ίπποκορυσταί, δηλαδή αρματηλάτες65. Ο χαρακτηρισμός 
αυτός των Παιάνων ως πολεμιστών που1 εμάχονταν από άρματα ταιριάζει σε 
λαό που ήταν εξοικειωμένος με τα άλογα και οπωσδήποτε κατοικούσε σε κά
μπους66. Ο προπάτωρ των Παιόνων Πηλεγών, ο πατέρας του Αστεροπαίου, 
γεννήθηκε στη συνάντηση του Αξιού και του Εριγώνα από την ένωση του θεού 
Αξιού και της νύμφης του Εριγώνα Περίβοιας67. Οι προμακεδόνες Παίονες 
ήσαν ομόφυλοι και ομόγλωσσοι πιθανότατα με τους Ατρείδες Μυκηναίους. 
Την εποχή αυτή οι Παίονες κυριαρχούσαν μέχρι τις Σιδηρές Πύλες και στην 
ανατολική πλευρά του Μέσου ρου του Αξιού, δηλαδή στην κοιλάδα των 
Σκοπιών.

Πολλοί υποστηρίζουν, επειδή ο Όμηρος δεν μνημονεύει τους Μακεδόνες, 
πως την εποχή του δεν είχαν διαβεί τον Αξιό68. Σε κάποια χρονική περίοδο 
μεταξύ της «εποχής του Ομήρου (ca 750 π.Χ.) και του Ησιόδου (α' μισό του 
7ου αιώνα π.Χ.)», προφανώς λίγο πριν το 700, οι Μακεδόνες υπό τους Αρ- 
γεάδες προωθήθηκαν στην Κάτω Μακεδονία διώχνοντας τους Παίονες69. 
Τότε καταστράφηκε και η πρωτεύουσά τους Αμυδώνα. Η κυριαρχία των Παι
όνων, κατά το Στράβωνα, επεκτεινόταν άλλοτε σ’ ολόκληρη τη Μακεδονία70.

Την εποχή του Στράβωνα ο κύριος όγκος των Παιόνων κατοικούσε στις 
περιοχές του επάνω Στρυμόνα και του Αξιού71. Την εποχή του Ηρόδοτου οι

63. N. G. L. Hammond, ό.π.
64. Όμηρος, Ιλ. Φ 162-182.
65. Όμηρος, Ιλ. Π 287, Φ 205.
66. N. G. L. Hammond, ό.π., α. 296.
67. Ό.π., α. 297.
68.1. L. Merker, ό.π.,, ο. 39.
69. Ό.π., α. 40. Για την πρωτεύουσά τους Αμυδώνα, πρβλ., Fanoula Papazoglou, Les villes 

de Macédoine, σσ. 33, 34,400
70. I. L. Merker, ό.π., α. 40.
71. Στράβων Z' (C331), απόσπ. 41, επιτ. βατικ.: Ότι καί πάλαι καί νυν υί Παίονες 

φαίνονται πολλήν τής νΰν Μακεδονίας κατεσχηκότες ... καί Κρησταινίαν καί Μυγδονίδα πά
σαν καί τήν Άγριάνων μέχρι Παγγαίου for’ αύτοίς γενέσθαι και Ζ ', απόσπ. 36: Ού μόνον δ' ό 
Άξιός έκ Παιόνων έχει τήν ρύαιν αλλά καί ό Στρνμών.—Στράβων Ζ ', απόσπ. 4, επιτ. βατικ.: Ή 
δέ Παιονία ... πρός δύσιν δέ τοϊς Θρακίοις όρεαι, προς άρκτον δ' ύπέρκειται τοίς Μακεδόσι, διά 
Γορτυνίυυ πόλεως καί Στόβων εχουσα τάς είσβολάς επί τά πρός ... δι' ών ό Άξιός ρέων 
δυσείσβολυν ποιεί τήν Μακεδονίαν έκ τής Παιονίας ... πρός νότον δέ τοίς Αύταριάταις καί 
Δαρδανίοις καί Άρδιαίοις ύμυρεί- έκτέταται δέ καί μέχρι Στρυμόνος ή Παιονία. Επίσης Στρά
βων Ζ', απόσπ. 38, επιτ. βατικ.: καί τήν Παιονίαν μέχρι Πελαγονίας καί Πιερίας έκτετάσθαι 
φασί. Πρβλ. Πολύβιον, XXIII 10, 4: vöv μέν 'Ημαθίαν, τό δέ παλαιόν Παιονίαν πρυσαγυρευυ- 
μένην. T. Livius XL 3: in Emathiam quae nunc dicitur, quondam appellata Paeonia est. Πρβλ. Γ. B. 
Καφταντζή, ό.π., ο. 196.
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Παιονες έχουν εξαπλωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της πεδιάδας των Σερρών72. 
Ο Στράβωνας μας πληροφορεί: Ότι καί πάλαι καί νυν οί Παιονες φαίνονται 
πολλήν τής νϋν Μακεδονίας κατεσχηκότες, ώς καί Πέρινθον πολιορκήσαι, 
καί Κρηστωνίαν καί Μνγδονίδα πάσαν καί την Άγριάνων μέχρι Παγγαίον 
ύπ' αύτοίς γενέσθαι73.

Από τις περιοχές της Κάτω Μακεδονίας έδιωξαν ή υποδούλωσαν τους 
Παιονες οι Μολοσσοί Ορέστες και οι Αργεάδες Μακεδόνες που, σύμφωνα με 
την παράδοση, κατέβηκαν εξ 'Ιλλυριών74· δεν ήταν δυνατό να κατάγονταν 
από το Αργος της Πελοπόννησου, αλλά πιθανότατα από το Αργος της Αμα- 
ντίας ή το Αργος της Ορεστείας ή το ομώνυμο της Παιονίας, στη χώρα των 
Αργεσταίων75, μεταξύ Vinicani και Vodovrati στη συνάντηση του Αξιού με 
τον Εριγώνα και την Bregalnitsa76.

Σύμφωνα με την παράδοση που μας διέσωσε ο Ηρόδοτος (IX 137), οι 
Τημενίδες, μετά την αναχώρησή τους από το Αργος, την καταφυγή τους 
στους Ιλλυριούς, την επιστροφή τους από την Ιλλυρία και την πρόσκαιρη 
εγκατάστασή τους στη Μακεδονική Λεβαία, βλέπουμε ότι τελικά καταλήγουν 
στην Έδεσσα77. Πριν όμως φθάσουν στην οχυρωμένη πόλη, ίδρυμα Φρυγών 
(.πέλας τών κήπων των λεγομένων είναι Μίδεω τοϋ Γορδίεω [Ηρόδ. IX 138]), 
διέβησαν έναν ποταμό, στον οποίο θύουσι οί τούτων τών άνδρών απ' 'Άρ- 
γεως απόγονοι <ώς> σωτήρι. Ο ποταμός αυτός θα πρέπει, σύμφωνα με την 
πορεία των Τημενιδών, όπως προκύπτει από τη διήγηση του Ηροδότου, να 
είναι ο Αξιός, ένα ποτάμι μεγάλο και βαθύ (μέγας ούτως έρρύη ώστε τους 
Ιππέας μή οϊους τε γενέσθαι διαβήναι), το οποίο είχαν θεοποιήσει και οι 
Παιονες και οι Μακεδόνες. Και δεν πρέπει να λησμονούμε πως ο προπάτωρ 
των Παιάνων Πηλεγών γεννήθηκε ακριβώς στην περιοχή αυτή του Παιονικού 
Αργους από το γάμο του θεού Αξιού και της νύμφης του Εριγώνα Περίβοιας. 
Κατά τον Vladimir Georgiev η ρίζα του ονόματος ενός ομώνυμου παραπό
ταμου του Δούναβη είναι δακο-μυσική78.

Όπως αναφέραμε και στα προηγούμενα, γύρω στο 750 π.Χ. κατόρθωσαν 
οι Αργεάδες βασιλιάδες των Μακεδόνων να απωθήσουν τους Παιονες πολύ 
ανατολικότερα του Αξιού και ίσως ο μύθος που διέσωσε ο Ηρόδοτος να ανα

72. Ηρόδοτος, V 13: Εϊη δέ ή Παιονίη έπί τώ Στρυμόνι πυταμφ πεπολισμένη.
73. Στράβων, Ex του Ζ', επιτ. (Teubner, σ. 467).
74. Ηρόδοτος, IX 137: ΤυΟ δέ 'Αλεξάνδρου τούτου έβδομος γενέτωρ Περδίκκης έστί ό κτη- 

σάμενος τών Μακεδόνων τήν τυραννίδα τρόπω τοιφδε■ έξ Άργευς εφυγον ές 'Ιλλυριούς τών 
Τημένυυ απογόνων τρεις αδελφοί, Γαυάνης τε καί Άέροπος καί Περδίκκης, έκ δέ 'Ιλλυριών 
ϋπερβαλόντες ές τήν άνω Μακεδονίην άπίκοντο ές Λεβαίην πόλιν...

75. Πρβλ. Στέφ. Βυζάντιος, Αίγεσταϊοι οί Θεσπρωτοί.
76. N. G. L. Hammond, ό.π., χάρτης αρ. 9, ασ. 80, 185,201.
77. Ηρόδοτος, IX 138.
78. VI. Georgiev, ό.π., αα. 7, 33.
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φέρεται σ’ αυτήν ακριβώς την κίνηση, την εξάπλωση των Μακεδόνων και στη 
νότια περιοχή του Αξιού, γύρω στο 700 π.Χ.79.

Την πρώιμη αρχαϊκή εποχή οι Παίονες γνώρισαν μιαν ιδιαίτερη εξά
πλωση σε περιοχές της ΒΑ Μακεδονίας, αναφέρεται μάλιστα εκστρατεία 
τους εναντίον των Περινθίων, τους οποίους ενίκησαν (Ηρόδ. V 1,2-3).

Το 513/12 π.Χ. οι Παίονες και οι ομόφυλοί τους Σιριοπαίονες υποτά
χθηκαν στους Πέρσες και οδηγήθηκαν με τις οικογένειές τους στην Ασία 
(Ηρόδ. V 12-16, 23), όπου εγκαταστάθηκαν σε μια κώμη της Φρυγίας (Ηρόδ. 
V 98, I)80.

Οι περιοχές, για τις οποίες έχουμε μαρτυρίες εγκαταστάσεως Παιάνων, 
είναι συνήθως πεδινές και σ’ αυτές υπάρχουν οι αξιολογότερες λίμνες της 
Μακεδονίας.

Σε πολλές από τις λίμνες της Μακεδονίας σώθηκαν οι πάσσαλοι των λι
μναίων οικισμών, στην Κερκινίτιδα, στη Δοϊράνη, στη λίμνη του Πραβίου, 
στα τενάγη των Φιλίππων που αποξηράνθηκαν, στην Πρέσπα, στη λίμνη της 
Καστοριάς και σε άλλες. Στα τενάγη των Φιλίππων ο εκσκαφέας έβγαλε 
πασσάλους σε καλή κατάσταση, με απολιθωμένο το ξύλο, κατά μαρτυρίες 
του Γκισδαβίδη81. Αλλά και ο τραγικός Αισχύλος, ο οποίος γνώριζε καλά την 
περιοχή του κάτω Στρυμόνα, περιγράφει τους λιμναίους οικισμούς στη λίμνη 
Κερκινίτιδα82, όμοιους με της Πρασιάδας του Ηροδότου, οχυρωμένους με 
περίβολο με ξύλινους πύργους, όπως οι λιμναίοι οικισμοί των Αλπεων83.

Ιδιαίτερα όμως στις ανατολικές περιοχές του Παγγαίου εκτεινόταν, φαί
νεται, μια μεγάλη λίμνη. Γνωρίζω ότι οι γεωργοί βρίσκουν στα χωράφια τους 
εργαλεία ψαρικής, αγκίστρια και άλλα σχετικά αντικείμενα, όπως λίθινα ερ
γαλεία.

Πασσάλους είδαμε επίσης από τη λίμνη της Κορμίστας και άλλους από 
την περιοχή της Τούμπας Ηλιοκώμης, με ίχνη φωτιάς στο ανώτερο μέρος, 
γεγονός που αποδεικνύει μια βίαιη καταστροφή του λιμναίου οικισμού,

79. Charles F. Edson, «Early Macedonia», Αρχαία Μακεδονία, Πρώτο Διεθνές Σνμπόσιον εν 
Θεσσαλονίκη, 26-29 Αυγούστου 1968, Θεσσαλονίκη 1970, Ι.Μ.Χ.Α., αρ. 122, σσ. 17-44, όπου 
υποστηρίζει ότι οι Αργεάδες περί το 700 π.Χ. άφησαν την αρχική κοιτίδα τους στην Ορεστίόα, 
τη λεκάνη της λίμνης της Καστοριάς' πρώτη κατάκτηση η Πιερία και ακολούθησε η Βοττιαία- 
N. G. L. Hammond, «The Archaeological Background to the Macedonian Kingdom», Αρχαία Μα
κεδονία, σσ. 53-67. Πρβλ. Φ. Πέτσας, (Βιβλιοκρ.) «“Αρχαία Μακεδονία”, Ανακοινώσεις κατά 
το Πρώτον Διεθνές Συμπόσιον εν Θεσσαλονίκη, 26-29 Αυγούστου 1968, Θεσσαλονίκη 1970», 
Μακεδονικά 11 ( 1971 ) 45 0, 451.

80. Δημ. Κ. Σαμσάρης, ό.π., σ. 57.
81. Εφημ. Ελληνικός Βορράς, Θεσσαλονίκη, 20.12.1968. Ο Ερευνητής.
82. Αισχύλου, Πέρσαι, ed. Η. D. Broadhead, Cambridge 1960, σ. 28, στίχ. 865, σ. 29.
83. Πρβλ. Hans Reinerth, Phalbauten Unterhuldingen am Bodensee in 2200 und 1100 v.d. Ztz., 

Bodensee 1967, σ. 5 εξ.



Oppidum Celetrum 17

ακριβώς όπως συνέβη και στο λιμναίο οικισμό του Δισπηλιού84.
Μεγάλη σύγχυση υπήρχε ανάμεσα στους παλιούς και νεότερους ιστορι

κούς για την ταύτιση της παιονικής λίμνης Πρασιάδας85. Οι παλιότεροι την 
ταύτιζαν με τη λίμνη (την αποξηρανθείσα) του Ταχινού86, με τη Βόλβη87, με 
τη λίμνη του Παγγαίου, που αναφέραμε και που αποξηράνθηκε πριν από τον 
πόλεμο88, με τη λίμνη του Μπουτκόβου89. Επικρατέστερη όμως είναι η ταύ
τιση του Πρασιάδας με τη Δοϊράνη90 και ειδικά στη θέση Stari Doiran91. Στο 
ίδιο συμπέρασμα καταλήγει σε πρόσφατη, πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη της και 
η Μαρία Γ. Παπαγεωργίου92, που ταυτίζει ταυτόχρονα και τον Όρβηλο με το 
Μπέλες, τη βυζαντινή Βαλαθίστα.

Στη λίμνη της Μεγάλης Πρέσπας οι κάτοικοι διηγούνται πολλούς θρύ
λους για λιμναίους οικισμούς. Και το όνομα ακόμα του γειτονικού, πέραν 
των συνόρων μας, χωριού Nakolec, σημαίνει «επί πασσάλων»93.

Αλλά και στη λίμνη της Μικρής Πρέσπας, όπως μας βεβαίωσε το 1972 ο 
τότε διευθυντής του Κέντρου Αποδήμων Μακεδόνων της Εταιρείας Μακεδο
νικών Σπουδών Π. Τσάμης, που καταγόταν από το Πισοδέρι και γνώριζε την 
περιοχή, ανάμεσα στα χωριά Λευκώνα (Πόπλη) και Καρυές (Όροβνικ), κάτω 
από το «Γράιτσε», οι κάτοικοι, οι παλιοί «ρέκαρτσι» (ποταμίσιοι), πιστεύουν 
ότι υπάρχουν αρχαία ερείπια και πάσσαλοι λιμναίων οικισμών στο βυθό της 
λίμνης. Τις ίδιες πληροφορίες επίσης αναφέρει ο Κεραμόπουλλος από ντό
πιους για την ύπαρξη λειψάνων λιμναίων οικισμών στη λίμνη του Ρούδνικ ή 
της Ρακίτσας94.

Πολλές όμως από τις λίμνες που υπήρχαν στη Μακεδονία, όπως ανα
φέραμε, αποξηράνθηκαν χωρίς να γίνει παράλληλα αρχαιολογική έρευνα και 
έτσι χάθηκαν πολύτιμες πληροφορίες για τη ζωή και τη μορφή της κατοικίας 
των λιμνοδίαιτων λαών της νεολιθικής εποχής95.

84. Ν. Μουτοόπουλος, Καστοριά, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 228 εξ., σ. 290 εικ. 11.
85. Πρβλ. Μ. Cousinéry, Voyage dans la Macédoine, τ. A', Paris 1831, σ. 179· Paulys-Wis- 

sowa, Realenzyclopaedie, λ. Prasias■ K. Jirecek, Geschichte der Bulgaren, Prag 1876, σ. 59.
86. M. Sieglin - Kiessling, Ath. ant. R.W. Macan, Herodotus, London 1895.
87. D’Anville, κατά M. Cousinéry, ό.π., σ. 93.
88. Ν. Μουτσόπουλος, ό.π., σ. 293.
89. G. Kazarow, Beiträge zur Kulturgeschichte der Thraker, Serajevo 1916, σ. 26, όπου 

σχετική βιβλιογραφία.
90. Μ. Cousinéry, ό.π., σ. 93- Μιχ. Χρυσοχόος, Η Πρασιάς λίμνη, Αθήναι 1893- Paulys- 

Wissowa, ό.π.
91. Starinar, III, ser. Ill, Beograd 1925, σσ. 163.
92. Μ. Γ. Παπαγεωργίου, «Έστι έκ τής Πρασιάδος λίμνης σύντομος κάρτα ές τήν Μα- 

κεδονίην (Ήροδ. V, 17)», Μακεδονικά 10 (1970) 1-22.
93. Πρβλ. V. Kantschev, Svornik na Ministerstvo na Narodnoto Prosbachenie, τ. IV, σ. 34. 

Gawril I. Kazarow, ό.π., σ. 26 σημ. 3.
94. Αντ. Κεραμόπουλλος, «Έρευναι έν Δυτική Μακεδονίμ», ΠΑΕ ( 1938) 61.
95. Πρβλ. Αντ. Κεραμόπουλλος, ό.π. Πρβλ. και Ελληνικός Βορράς, 20.12.1968: «"Οταν εγι-
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Από τις γνωστές μετακινήσεις λαών είναι βέβαιο πως ένα μεγάλο μέρος 
του πληθυσμού και ιδιαίτερα του γυναικείου παραμένει στις αρχικές εστίες 
και συνεχίζει τον ιστορικό του βίο κάτω από σκλαβιά. Πρόκειται για το ιστο
ρικό στημόνι που παραμένει στη βάση των πολιτισμών και διατηρεί και διαδί
δει πανάρχαιες πίστεις, θρησκευτικές πεποιθήσεις, προλήψεις και γεωργικές, 
αλιευτικές και άλλες τεχνικές γνώσεις στους νέους κατακτητές. Είναι ιδιαί
τερα το τμήμα αυτό του γυναικείου πληθυσμού που διατηρεί την παράδοση, 
όπως πάντα συμβαίνει. Γι’ αυτό πιστεύω πως και τα μυστικά δρώμενα και οι 
προλήψεις που επιβιώνουν ακόμα στους Δουπιάκους, στον πληθυσμό δηλαδή 
του σημερινού Δισπηλιού, όπου στα σπήλαια που υπάρχουν πλάι στην εκκλη
σία του Αγίου Κωνσταντίνου επιβιώνουν ακόμη κατάλοιπα γονιμικών δρω
μένων (τσουλήθρα, ανάρτηση υφασμάτων, κουρελιών κ.ά.), έχουν την απαρ
χή τους σ’ εκείνη την απώτατη εποχή.

Από την περιγραφή του Ηροδότου πιστεύω πως μπορούμε με ασφάλεια 
να υποθέσουμε πως οι πανάρχαιες συνήθειες του νεολιθικού λιμνοδίαιτου 
πληθυσμού του Δισπηλιού, που έχουν μεγάλη σχέση με τις αντίστοιχες των 
παιονικών εγκαταστάσεων των ιστορικών χρόνων της Πρασιάδας, οφείλο
νται πιθανότατα και σε φυλετική συγγένεια, δεδομένου ότι γνωρίζουμε πως 
τα μακεδονικά όπως και τα μολοσσικά φύλα (των Ορεστών) απώθησαν τους 
αρχαιότερους κατοίκους της Ορεστίδας ανατολικά.

Οι επιλογές εγκαταστάσεων των Παιόνων, όπως είδαμε, σε πεδινές πε
ριοχές, γύρω από λίμνες, νομίζω ότι μπορούν να στηρίζουν την άποψή μας 
για μια προμακεδονική παιονική εγκατάσταση στη λίμνη της Καστοριάς σε 
ένα σύστημα ξύλινων κατασκευών επάνω σε εξέδρες που στηρίζονται σε πασ
σάλους και με μια δίαιτα των πληθυσμών αυτών από προϊόντα της αλιείας, 
όπως πιστεύω ότι μπορέσαμε να δείξουμε και με την ετυμολογία της ονομα
σίας του κυριότερου οικισμού τους, του Κελέτρου.

Παραμένει όμως ένα ουσιαστικό στοιχείο για να καθοριστεί. Πρόκειται 
για ένα όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια προσδιορισμό της χρονολο
γίας αυτών των εγκαταστάσεων.

Συνήθως τις εγκαταστάσεις των αποικιών αυτών των Τρωαδιτών, Τευ- 
κρο-Μυσών Παιόνων τοποθετούν (λίγο;) πριν το 1200 π.Χ., χωρίς και να κα
θορίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη χρονική περίοδο του τόσο σημαντικού 
ιστορικού γεγονότος, το οποίο επηρέασε αποφασιστικά τις ιστορικές τύχες της 
Μακεδονίας.

Ένα ουσιαστικό δεδομένο αποτελούν οι πάσσαλοι που σώζονται ακόμα

νεν ή άποξήρανσις τής λίμνης τοϋ Πραβίου (τενάγη Φιλίππων) ό έκσκαφεύς εβγαλε πασσάλους 
έν καλή καταστάσει, τό δέ ξύλον ήτο άπολιθωμένον. “Ερευνα σημαντική διά τήν άνακάλυψιν 
των συνοικισμών αυτών δέν έγινε ...».
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πετρωμένοι, μισοχωμένοι στο βυθό, στη νότια όχθη της λίμνης της Καστο
ριάς, το πλήθος των λίθινων εργαλείων που βρίσκονται συγκεντρωμένα και 
φυλάσσονται στο γραφείο της Κοινότητας του Δισπηλιού και τα όστρακα.

Όπως και στους αντίστοιχους λιμναίους οικισμούς της Ελβετίας, έτσι 
και στο λιμναίο οικισμό του Δισπηλιού η καταστροφή έγινε από φωτιά. Οι 
ανασκαφές του Κεραμόπουλλου το απέδειξαν αυτό με σαφήνεια96.

Πρόσφατα κατορθώσαμε να αποκτήσουμε μιαν ακριβέστερη χρονολόγηση 
ενός πασσάλου, τμήμα του οποίου στείλαμε στο γνωστό Teledine Isotopes του 
Ν. Jersey των Η.Π.Α. Το αποτέλεσμα της εξετάσεως ήταν ιδιαίτερα αποκα
λυπτικό: 6400+120 δηλαδή 4570-4330 π.Χ.

Η εξέταση των ευρημάτων των στρωματογραφικών τομών που επιχεί
ρησε ο καθηγητής Γ. Χουρμουζιάδης με το επιστημονικό του συνεργείο, το 
καλοκαίρι του 1992, σε ορισμένα σημεία του ΒΑ τομέα του νησιού της Ανα- 
λήψεως των Δουπιάκων (υψομ. στάθμ. 650 μ.) οδήγησε στο συμπέρασμα πως 
πολλά από τα χρηστικά αυτά αντικείμενα εντάσσονται στα χρονικά πλαίσια 
της νεότερης νεολιθικής περίοδου97.

Παραμένει πάντως ένα απροσδιόριστο κενό ανάμεσα στις νεολιθικές εν
δείξεις και τη νεότερη φάση. Το πρόβλημα είναι προφανές και αναφέρεται 
στον προσδιορισμό της πρώτης εγκαταστάσεως Τυρρηνών (Τρώων, Τευκρο- 
μυσών) - Ετρούσκων στη Μακεδονία.

Ο Ν. Hammond συνδυάζει τις εγκαταστάσεις αυτές με το μεταναστευτικό 
κύμα που διασώθηκε η μνήμη του από τους πολύ μεταγενέστερους ιστορι
κούς, μετά την πτώση της Τροίας (1200) και τις κινήσεις του Νεοπτόλεμου 
και των Μυρμιδόνων του και των Τρώων μεταξύ 1200-1190. Κάποια άλλη, 
μεταγενέστερη μετανάστευση Τρώων συνέβη λίγο μετά το 1100 π.Χ., όταν η 
φάση Τροία VIIΒ2 καταστράφηκε98.

Τα δεδομένα όμως αυτά των Τευκρο-μυσικών (παιονικών) εγκαταστά
σεων αποτελούν μια φάση της ιστορικής συνέχειας στον τόπο αυτό.

*

Τα αρχαιολογικά όμως δεδομένα του Δισπηλιού αναφέρονται σε πολύ 
αρχαιότερη εποχή, η οποία πολιτιστικά προέρχεται, κατά τον Ν. Hammond, 
από την περιοχή Beyce Soultan της Μ. Ασίας99 (Via Κομοτηνή, Dikili Tasti, 
Δράμα, Στρυμών, Vrsnik), όπου και δημιούργησε το μεσολιθικό (Vrsnik III- 
IV), c. 4000 π.Χ.

96. Αντ. Κεραμόπουλλος, «Έρευναι», ό.π., σ. 60.
97. Γ. X. Χουρμουζιάδης, Προκαταρκτική έκθεση της δοκιμαστικής ανασκαφής στο λι

μναίο προϊστορικό οικισμό του Δισπηλιού Καστοριάς (χειρόγραφο σημείωμα), Θεσσαλονίκη 
1992, σσ. 8-10.

98. Ν. G. L. Hammond, ό.π., π. 302.
99. Ό.π., σσ. 215,218.
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Εικ. 3. Τομή και όψη του ανατολικού τείχους τον Δισπηλιού με θέα προς τη Δύση.

Δεν πρόκειται να ασχοληθώ εδώ με την πολιτιστική αυτή φάση, η οποία 
συνοδεύεται και από ικανά δείγματα ορεινών οχυρώσεων, μεγαλιθικών κα
τασκευών και βραχογραφημάτων, αλλά ήθελα να τονίσω μόνον πως το πα- 
νάρχαιο αυτό ανθρωπολογικό και πολιτιστικό υπόστρωμα ενός λιμνοδίαιτου 
λαού συνέχισε να υπάρχει και κατά τους επόμενους αιώνες, χωρίς να γνωρί
σει σημαντικές μεταλλαγές ούτε κατά την εποχή των παιονικών εγκαταστά- 
σεα)ν ούτε και μετά, την εποχή της εμφανίσεως των μολοσσικών φύλων των 
Ορεστών και των Αργεαδών Μακεδόνων, τα οποία με την πάροδο του χρό
νου και με ιδιαίτερα αργό ρυθμό (όπως διακρίνεται και από την προσωπο
γραφία της περιοχής κατά την όψιμη ρωμαϊκή περίοδο) αφομοίωσε τους 
προγενέστερους προϊστορικούς κατοίκους, όπως και τους μεταγενέστερους 
ΓΙαίονες και Θρακο-φρύγες, όσους τουλάχιστον παρέμειναν στις αρχικές 
τους εστίες.

Τα τείχη τον Δισπηλιού

Τα τείχη του Δισπηλιού διακρίνονταν σε ορισμένα σημεία του οχυρωμα
τικού περιβόλου, το μεγαλύτερο όμως τμήμα τους ήταν σκεπασμένο από 
άγρια βλάστηση. Παλιότερα (1960-1970) τα τείχη διακρίνονταν στο ίδιο ύψος 
αλλά σε πολύ καλύτερη κατάσταση, όπως διακρίνεται άλλωστε αυτό και από 
τις φωτογραφίες που δημοσίευσα τότε ( 1974)|0°.

Τις πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη του τείχους μάς τις έδωσε ο αρ
χαιολόγος Ν. Γ. Παππαδάκις: «Μόνον παρά τήν νοτίαν άχθην τής λίμνης 
επί τού “νησιού” των Δουπιάκων, γλώσσης δηλαδή γης έξεχούσης υπέρ τόν 100

100. N. Κ. Μουτσόπουλος, ό.π., α. 325, εικ. 40, σ. 327, εικ. 42, σ. 329, εικ. 44.
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Εικ. 4. Το μεσημβρινό τμήμα του τείχους το οποίο εφάπτεται στο ναό της Avaλήψεως. 
I: ο κυκλικός πύργος, 2: η πύλη. Το τμήμα 1-2 καταστράφηκε πρόσφατα σε επεμβά

σεις για τη διαμόρφωση κηπαρίου.

(σήμερον έν χειμώνι μόνον) λιμνόκλυστον μυχόν σώζεται εν μέρει —μέχρι 2 
μ. ύψους ενιαχού— τείχος πολυγωνικόν μεγάλων πελεκητών λίθων ,..»101.

Οι παλιοί κάτοικοι του γειτονικού οικισμού θυμούνται ότι σε αρκετά ση
μεία, το μεσημβρινό και το ανατολικό τείχος διατηρείτο, άλλοτε, σε πολύ με
γαλύτερο ύψος. Θυμούνται επίσης ότι για πάρα πολλά χρόνια, τα τείχη του 
λιμναίου οικισμού χρησιμοποιήθηκαν ως λατομείο για την προμήθεια λίθων 
για την ανέγερση σπιτιών στην Καστοριά αλλά και στο Δισπηλιό. Τους ογκό
λιθους του τείχους τεμάχιζαν με λοστούς και βαριές και το δομικό υλικό με
τέφεραν με τα «καράβια» της λίμνης στην απέναντι όχθη. Το κωδωνοστάσιο 
του μητροπολιτικού ναού της Καστοριάς (του Αγίου Νικολάου), κατασκευά
στηκε, κατά την παράδοση, με λιθάρια από τα τείχη του Δισπηλιού.

Από μια γριά του Δισπηλιού, που πέθανε σε ηλικία 110 χρονών, ο μπαρ- 
μπα-Ναούμης Τσιονίδης, που γεννήθηκε το 1906, άκουσε παλιά, όταν ήταν 
νέος, γύρω στο 1925, πως το τείχος στο «Νησί» «εναγύρω είχε ύψος 2 μέτρα» 
(εικ. 3). Αλλοι μού διηγήθηκαν πως η καταστροφή του συμπληρώθηκε από 
την αφαίρεση του ασβεστολιθικού υλικού για τα ασβεστοκάμινο του Δισπη- 
λιού. Κάποιοι άλλοι θυμούνται σχετικά πρόσφατη καταστροφή του τείχους 
από την αφαίρεση υλικού για την κατασκευή, το 1934-35, του νέου υπερυψω
μένου δρόμου που οδηγεί από το δημόσιο, ασφαλτοστρωμένο δρόμο στην 
Ανάληψη. Υλικό αφαιρέθηκε από τα τείχη για την κατασκευή επίσης ενός 
δρόμου που, από το «Γκόλι», οδηγεί στο Άργος Ορεστικό. Η καταστροφή 
συμπληρώθηκε στα χρόνια μας, όταν, θέλοντας να «ευπρεπίσουν» την είσοδο 
του ναού της Αναλήψεως —ο οποίος έχει ανιδρυθεί σύμφωνα με εντοιχι
σμένη επιγραφή το 1857 επάνω σε αρχαίο κτίσμα—κατέστρεψαν ένα μεγάλο 
τμήμα του μεσημβρινού τείχους, δημιουργώντας το προαύλιο του κηπαρίου.

101. Ν. Γ. Παππαδάκις, ό.π.
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Κάτω από τον περίβολο και το μπετόν του προαυλίου έχει καλυφθεί το πολύ
τιμο ΝΔ τμήμα του πυλώνα της εισόδου (εικ. 4).

Το λατομείο των ασβεστολίθων βρισκόταν πιθανότατα στα απότομα βρά
χια που δεσπόζουν στις Β. παρυφές του βραχόβουνου, στους πρόποδες του 
οποίου βρίσκεται ο οικισμός, κοντά στη θέση της «Ντούπκας», της σπηλιάς 
με το «αγίασμα» και το «τρυποπέρασμα», στην οποία οφείλεται και η παλιά 
ονομασία του οικισμού Δουπιάκοι.

Για τα συμβαίνοντα στη σπηλιά (την «ντούπκα»), πλάι στον Άγιο Νικό
λαο, που είναι σκαρφαλωμένος στους βράχους που δεσπόζουν στον οικισμό 
και που παλιά ήταν το νεκροταφείο του χωριού «Ντουπιάκι» - Δουπιάκι, μου 
διηγήθηκε ένας γέρος του χωριού, που η μάνα του ασχολείτο ιδιαίτερα με τα 
δρώμενα του «Τρυποπεράσματος», ότι οι γυναίκες που ήθελαν παιδί «τις 
τάιζε ένα χόρτο» και μετά τις οδηγούσε στη σπηλιά. Αυτά συνέβαιναν ανή
μερα της Αναλήψεως. Εμένα με έστελνε η μπάμπω μου να σκαρφαλώσω, 
επάνω από τη σπηλιά, για να ρίχνω νερό να βραχούν οι γυναίκες, να μου
σκέψουν. Μετά έριχνα τρεις πέτρες και μετά περνάγανε μέσα στη σπηλιά και 
πήγαιναν στην τσουλήθρα. Και σήμερα διακρίνονται καθαρά στο εσωτερικό 
της σπηλιάς με τα δύο ανοίγματα ο λειασμένος ασβεστολιθικός βράχος (η 
τσουλήθρα), από τη μακροχρόνια χρήση του από γυναίκες που ήθελαν να 
αποκτήσουν παιδί.

Αποφασίσαμε να αρχίσουμε την ανασκαφή από ένα σημείο της ΝΑ γω
νίας, πολύ κοντά στον ανατολικό τοίχο του περιβόλου της εκκλησίας, όπου 
διακρινόταν επιφανειακά ένας λιθοσωρός (εικ. 5).

Ορισμένοι από τους λίθους του ήταν ιδιαίτερα μεγάλων διαστάσεων. 
Επάνω και ανάμεσα στο σωρό των λιθαριών είχαν φυτρώσει και θεριέψει 
ορισμένες κορομηλιές που κι αυτές είχαν συμβάλλει στην αποκόλληση των 
λίθων από τις θέσεις τους. Με την ανασκαφή άρχισε σιγά-σιγά να αποκαλύ
πτεται το ΝΑ τμήμα της πύλης (εικ. 6, 7).

Κατά τον επιφανειακό καθαρισμό της Β. εσωτερικής πλευράς του τεί
χους άρχισαν να εμφανίζονται ήδη σε αρκετά επιφανειακή στάθμη (-0,10- 
0,20) νεολιθικά όστρακα μαζί με μεσαιωνικά όστρακα και κοσμήματα, όπως 
ένα τεμάχιο βραχιολιού από υαλόμαζα, ένα νεολιθικό πηνίο και ένας λίθινος 
«πεσσός» με πλευρά 0,02 μ. σε μιαν απόσταση 5,5-6,50 από τη ΒΔ εσωτερική 
γωνία του πυλώνα. Αυτή η αναταραχή των στρωμάτων οφείλεται σε σχετικά 
πρόσφατες επεμβάσεις και στο εσωτερικό του οχυρωμένου αρχαίου οικισμού 
(«Νησί») για τη διαμόρφωση ποδοσφαιρικού γηπέδου, αλλά και στην εξωτε
ρική διαμόρφωση της μεσημβρινής περιοχής για λόγους «εξωραϊσμού» με 
μηχανικό εκσκαφέα, ώστε να δημιουργηθεί επίπεδος χώρος για τους πανη
γυριστές που συγκεντρώνονται στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο 
σημείο αυτό ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως. Κατά τά άλλα η περιοχή
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Εικ. 5. Ανατολική όψη του τείχους στο ψηλότερα διατηρούμενο τμήμα του.

Είκ. 6. Το ανατολικό τμήμα της πύλης μετά την ανασκαφή.
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του μεσημβρινού τείχους χρησιμοποιόταν κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες 
ως τόπος απορρίψεως των αποβλήτων της «Πανηγύρεως».

Το πάχος του μεσημβρινού τείχους κυμαίνεται από 2,40-2,70 μ. (εικ. 6). 
Η ανασκαφή απέδειξε ότι το σωζόμενο τμήμα και του τείχους και του πυ
λώνα αποτελείται από την αρχική σειρά λίθων, η οποία εδράζεται επάνω σε 
λιθορριπή τοποθετημένη επάνω στην γκρίζα πετρωμένη λάσπη του βυθού της 
λίμνης (εικ. 7). Στο ίδιο συμπέρασμα είχε καταλήξει και η έρευνα του Αντ. 
Κεραμόπουλλου, ο οποίος όμως τότε επίστευε ότι η δημιουργία του νησιού 
ήταν τεχνητή διά προσχώσεως: «κατά τήν περιφέρειαν τής χωσθείσης γης έρ- 
ρίφθησαν επί τής προσχώσεως άτάκτως λίθοι αργοί καί έπ’ αύτών ώς υπο
δομής ήχθη ή γραμμή τού ορατού τείχους ...».

Και το δυτικό τμήμα του μεσημβρινού τείχους είχε το ίδιο πάχος (2,55- 
2,70 μ.) και διετηρείτο στο ίδιο ύψος, όπως και το υπόλοιπο. Σε μιαν από
σταση 50 μέτρων από τη ΒΔ. εσωτερική γωνία του πυλώνα από ελάχιστα 
ίχνη που διασώζονται βλέπουμε να δημιουργείται μια θλάση στο τείχος, το 
οποίο μετά συνεχίζει ακολουθώντας ΒΔ. κατεύθυνση. Μια υπερβολικά έντονη 
αμβλεία γωνία δημιουργούσε επίσης το δυτικό τμήμα του μεσημβρινού τεί
χους και στο σημείο της επαφής του με τον πυλώνα (εικ. 8-9).

Στο σημείο ακριβώς της γωνίας που σχηματίζουν οι δυο κλάδοι του τεί-
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Elx. 8. Το μεσημβρινό τείχος του Αωπηλίού στο σημείο της σχάσεως.

χους, ο Ν. και ο ΝΔ., υπάρχουν ίχνη από έναν ημικυλινδρικό πύργο, του 
οποίου ελάχιστοι λίθοι της πρώτης στρώσεως σώζονται (εικ. 8, 9). Στο σημείο 
αυτό δημιουργείται η στροφή με ΒΔ. κατεύθυνση, η οποία υπαγορεύεται από 
μια φυσική μισγάγγεια του εδάφους που υπάρχει εξωτερικά. Η διάμετρος του 
ημικυκλίου στη βάση του πύργου είναι 6,20 μ. (εικ. 8, 9).

Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να προσδιορίσουμε τη ΒΑ. γωνία του τεί
χους, αφού προηγουμένως απαλλάξαμε τον τόπο από την άγρια βλάστηση. 
Και στο σημείο αυτό επαληθεύσαμε το πάχος του τείχος 2,40 μ. Το ανατο
λικό τείχος όμως είναι λεπτότερο (1,80-1,90 μ.).

Στη συνέχεια, με πολλές δυσκολίες λόγω της επιχώσεως, προσπαθήσαμε 
να διερευνήσουμε την επέκταση του ανατολικού κλάδου του τείχους προς 
βορρά. Σε ένα μικρό τμήμα της δυτικής όψεώς του διακρίνονται τρεις στρώ
σεις δόμων, οι οποίοι και μας δίνουν τη δυνατότητα να μελετήσουμε την 
δομή του συστήματος (εικ. 5, 10).

Η έρευνα έδειξε ότι το ανατολικό τείχος σταματάει σε μιαν απόσταση 
33,50 μ., από την εσωτερική ΝΑ. γωνία. Συνεχίσαμε τον έλεγχο σε διάφορα 
σημεία της πιθανής επεκτάσεώς του. Μάταια όμως, γιατί κανένα ίχνος θεμε
λίων δεν κατορθώσαμε να επισημάνουμε. Μόνο σε μιαν απόσταση 62,30 μ. 
από την εσωτερική ΝΑ. γωνία του τείχους επισημάναμε ένα λιθοσωρό που 
καθαρίσαμε σε ένα τμήμα 5x12 μ. Ίσως πρόκειται για τμήμα της θεμελιώ- 
σεως του Β. τείχους που έχει ολοσχερώς εξαφανιστεί ή για λατίπες που πα- 
ρέμειναν από τον επιτόπου τεμαχισμό των δόμων λίθων, πριν από τη μετα
φορά τους με τα «καράβια» της λίμνης στην Καστοριά102.

102. Avi. Κεραμόπουλλος, ό.π., σ. 59: ίο τείχος «είναι προς τήν λίμνην κατεστραμμένον, 
διότι, ώς φαίνεται, οί λίθοι άπήγοντο διά λέμβων είς Καστοριάν».
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Εικ. 9. Αποκατάσταση τον κεντρικού τμήματος του μεσημβρινού τείχους τον Δισπη- 
λίού, μετά την ανασκαφή.

Τα δεδομένα για τη χρονολόγηση του τείχους του Δισπηλιού είναι δύο ει
δών, κατασκευαστικά και μορφολογικά. Το πάχος του τείχους: 2,50-2,70 μ. 
συμπίπτει με τον μέσο όρο των τειχών της αρχαιότητας, ο οποίος κατά τον 
Ανασάσιο Ορλάνδο εκυμαίνετο συνήθως μεταξύ 2,70-3,30 μ.103.

Μοναδικό σημείο, στο οποίο διατηρείται σε ύψος το τείχος, διασώζεται, 
όπως αναφέραμε, στη δυτική όψη του ανατολικού τείχους του Δισπηλιού (εικ. 
3, 5). Οι ομοιότητες που παρατηρούνται με αντίστοιχες ακανόνιστες μορφές 
δομής, όπως στο κυκλώπειο τείχος της Ακροπόλεως των Αθηνών104 (εικ. 10) 
ή την εσωτερική όψη του τείχους της ακροπόλεως των Μυκηνών105 —πρόκει
ται για το τείχος που έγινε για να προστατεύσει τον ταφικό κύκλο— και το 
οποίο ο Wace χρονολογεί στην YE III εποχή, όπως και με άλλα σημεία των 
όψεων των κυκλώπειων τειχών των Μυκηνών106 (στους λαμπάδες και στο 
υπέρθυρο της Πύλης διαπιστώνεται η χρήση «σφύρας και πρίονος»)107 σε θο
λωτούς μυκηναϊκούς τάφους108 και αλλού, δεν θα πρέπει να μας παρασύ
ρουν σε χρονολογικές προσεγγίσεις.

Τα κυκλώπεια τείχη της ακροπόλεως των Μυκηνών συνήθως χρονολο
γούνται στην ΥΕΙΙΙα (Β. τείχος) και ΥΕΙΙΙβ (Β. πύλη, πύλη Λεόντων)109 . Το

103. A. Κ. Ορλάνδο;, Τα υλικά δομής των αρχαίων Ελλήνων, τ. Α', 2, Αθήναι 1958, σ.
205.

104. W. Wrede, Attische Mauern, Athen 1933, εικ. 1.
105. A. J. B. Wace, Mycenae, N. Jersey 1949, πίν. 81α.
106. Γ. Μυλωνάς, «Η βόρεια πύλη των Μυκηνών», Χαριατήριον εις Αναστάσιον Κ. 

Ορλάνδυν, τ. A ', Αθήναι 1965, πίν. IV, V.
107. Γ. Μυλωνάς, ό.π., α. 217 σχ. 3.
108. A. J. Β. Wace, ό.π., σσ. 17, 30,43, πίν. 63α.
109. Σπ. Ιακωβίδης, Η μυκηναϊκή ακρόπολη των Αθηνών, Αθήναι 1962, α. 225.
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κυκλώπειο τείχος των Αθηνών χρονολογούν συνήθως λίγο μεταγενέστερα, 
στη δεύτερη φάση δραστηριοτήτων της ακροπόλεως των Μυκηνών, στη 
ΥΕΙΙΙβ περίοδο110.

Σχετικά με την κλίμακα του ακανόνιστου-κυκλώπειου συστήματος δομής 
έχουμε να παρατηρήσουμε ότι τα αρχαιότερα κατασκευάζονται με μικρότε
ρων διαστάσεων λίθους, όπως του Διμηνίου111. Επίσης στις Μυκήνες οι λί
θοι της τελευταίας φάσεως είναι μικρότεροι και εμφανίζουν περισσότερα και 
συστηματικότερα ίχνη πελεκήματος από τους προηγουμένους112.

Σχετικά με τις διαστάσεις, τα πάχη των κυκλώπειων τειχών βλέπουμε ότι 
είναι πολύ μεγάλα: 17 μ. το ανατολικό και νότιο μέρος της Τίρυνθας και 
3,60 στη ΝΑ. γωνία της Ακροπόλεως των Αθηνών. Κατά μέσον όρον, γράφει 
ο Σπύρος Ιακωβίδης, είναι 7,50 στην Τίρυνθα, 5,50 στο Γλά της Κωπαΐδας, 
5 μ. στις Μυκήνες και 4,50 στην Αθήνα113.

Οι διαστάσεις των δόμων λίθων στην κυκλώπεια τειχοποιία πολύ συχνά 
υπερβαίνει το 1 μ. μήκος και κάποτε φθάνει τα 3,25 μ.

Όλα αυτά αποθαρρύνουν οποιαδήποτε χρονολογική προσέγγιση των τει
χών του Δισπηλιού με τα αρχαιότατα αυτά παραδείγματα του μυκηναϊκού 
νότου. Μεσολαβεί και εδώ ένα μεγάλο κενό που απουσιάζουν χρονολογημένα

110. Εισήγηση Σπ. Μαρινάτου στη διατριβή του Σπ. Ιακωβίδη, ό.π., σ. 15, και Σπ. 
Ιακωβίδης, ό.π., π. 227.

Ul. ΑΕ, 1953/54, σσ. 3,59.
112. Σπ. Ιακωβίδης, «Τα κυκλώπεια τείχη», ΑΑΑ 11/1 (1969) 468.
113. Ό.π., ο. 463.
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Εικ. 11. Σκαρίφημα θεωρητικής αποκαταστάσεως της μορφής του πυλώνα του με
σημβρινού τείχους τον Δισπηλιού.

παραδείγματα καί φθάνουμε στις γνωστές μορφές τειχών με λέσβιο σύστημα 
δομής, το οποίο ολοκληρωμένο εμφανίζεται κατά την πρώιμη αρχαϊκή εποχή 
(2ο μισό του 7ου π.Χ. αιώνα)114.

Οι αμυδρές ομοιότητες με ορισμένα πρώιμα παραδείγματα της λέσβιας 
τειχοποιίας θα μπορούσε κανείς να επισημάνει, όπως με αυτή του αναλημ- 
ματικού τείχους του αρχαιότερου τελεστηρίου της Ελευσίνας115, ή και με ακό
μα αρχαιότερα λείψανα του ίδιου τείχους (8ου αιώνα)116. Μεγαλύτερες

114. A. Κ. Ορλάνδος, ό.π., σ. 246.
115. W. Wrede, ό.π., π. 5 εικ. 4· A. Κ. Ορλάνδος, ό.π., α. 212.
116. W. Wrede, ό.π., σ. 5 εικ. 3: Stützmauer der Mysterienterasse.
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αναμφίβολα ομοιότητες εμφανίζει η δομή του τείχους του Δισπηλιού με με
ταγενέστερα παραδείγματα, τα οποία διατηρούν την αρχαϊκότητα στη μορφή 
τους, όπως στο τείχος στις Οινιάδες της Ακαρνανίας117 (455 π.Χ.)118, αλλά 
και έξω από τον ελλαδικό χώρο, όπως βλέπουμε στο μεγαλιθικής δομής πο
λυγωνικό σύστημα του Arpino στο Λάτιο του 5ου αιώνα π.Χ.119.

Άλλα επίσης δεδομένα που μας οδηγούν σε μια μεταγενέστερη χρονολό
γηση του τείχους του Δισπηλιού είναι η μορφή του πυλώνα, ο οποίος προεξέ
χει της εξωτερικής επιφάνειας του μεσημβρινού τείχους κατά 5,45 μ. Αν και 
δεν έχει ολοκληρωθεί η ανασκαφή του (έχει ανασκαφεί ο μισός πυλώνας) 
μπορούμε να βασιστούμε στα υπάρχοντα δεδομένα για μια τυπολογική σύγ
κριση (εικ. 11). Οι ομοιότητές του με αντίστοιχους πυλώνες οχυρωμάτων της 
Αττικής, όπως του Γυφτόκαστρου (Πάνακτον) (4ος αι. π.Χ.)120, μας οδη
γούν, μαζί και με την μορφή του μοναδικού κυκλικού πύργου —στο ίδιο ακρι
βώς σημείο του τείχους και με τις ίδιες διαστάσεις απαντιέται στην αρχαία 
Στύμφαλο121— να προτείνουμε προς το παρόν και με τη δέουσα επιφύλαξη 
ως χρονολογία του τείχους τις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. Και ο αείμνηστος 
Α. Δ. Κεραμόπουλλος είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το τείχος του Δι- 
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SUMMARY

N. K. Moutsopoulos, Oppidum Celetrum: Ο λιμναίος οικισμός του Δι- 
σπηλιού Καστοριάς

The only reference to Celetrum is found in Livy (XXXI, 13-XL), in his 
account of the march of the Roman consul Sulpicius, who, via Eordaea and 
Elimia, invaded the land of the Orestae and headed for Celetrum, evidently 
following the road across the Argestaeus Campus.

Oppiddum Celetrum was undoubtedly on the lake of Kastoria, according 
to Livy’s testimony and description. All the scholars, travellers, archaeolo
gists, and researchers who have dealt with the subject (including Pouqueville, 
Desdevizes-du-Dézert, Dimitsas, Hammond, and Papazoglou) unhesitatingly 
locate Celetrum at Kastoria.

Various opinions have been ventured with regard to the name. Some 
assert that it comes from kello. According to Hesychius, a keletron is an 
implement with which τούς ίχθύας θυρώσιν έν τοίς ποταμοΐς.

There is a particularly interesting old fishing method whereby the fish are 
forced into enclosed spaces on the bottom of the lake near the shore, from 
which they cannot escape. The method is known as katikia today. In antiquity, 
it was probably known as keletra, and very closely resembled the defensive 
arrangement of the stakes around the lakeside settlement, which, because of 
its close resemblance to the fish trap, the keletra, was named Keletron or 
Celetrum.

The study then seeks to determine where the Paeonians came from and 
where they settled and also to locate their capital, Amydon.

The whole layout of the Neolithic lakeside settlement identified as Roman 
Celetrum was fortified as early as the 5th century B.C., probably in the reign 
of Archelaus of Macedon (414/13-399 B.C.).

Remnants of the wall have been excavated relatively recently near the 
Church of the Analipsi. At the beginning of the 20th century, the wall survived 
to a greater height at the E end of the precinct.
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