
Λιμναίος Οικισμός Δισπηλιού Καστοριάς 

 
Η Καστοριά, μια πόλη με πλούσια ιστορία ανά τους αιώνες, θεωρείται σήμερα 
μια από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας και καταφέρνει να διατηρεί τον 
παραδοσιακό της χαρακτήρα. 

 Ο Λιμναίος Οικισμός Δισπηλιού Καστοριάς είναι αρχαιολογικός χώρος, και 
Οικομουσείο. 
Ο αρχαιολογικός χώρος του Δισπηλιού και το Οικομουσείο, βρίσκονται σε 
απόσταση 7 χλμ από την πόλη της Καστοριάς, στη νότια πλευρά της λίμνης. 
Εδώ έχει ανασκαφεί ένας λιμναίος οικισμός της Νεότερης Νεολιθικής 
Περιόδου που αναπτύχθηκε γύρω από τη λίμνη.  

                

Μια λίμνη γλυκού νερού η στάθμη της οποίας βρίσκεται σε ύψος 620 μέτρων 
πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Στο νότιο τόξο της συναντάται το 
χωριό Δισπηλιό, την ιστορική αξία του οποίου έφεραν στο φως ανασκαφές 
που ξεκίνησαν ήδη το 1932 υπό την εποπτεία του Α. Κεραμόπουλου. Οι 
ανακαλύψεις αυτές γνωστοποίησαν πολύτιμα στοιχεία για την ύπαρξη 
οργανωμένης ζωής στη λίμνη της Καστοριάς, μεταφέροντας έτσι το σύγχρονο 
άνθρωπο 7000 χρόνια πριν! Τότε, που μέσα από τα πασσαλόκτιστα σπίτια 
εντός ή εκτός της λίμνης, ο νεολιθικός άνθρωπος έχτιζε πολιτισμό 
θεμελιώνοντάς τον πάνω στη λάσπη. Τότε που ο κάτοικος του νεολιθικού 
Δισπηλιού ξεχύνονταν στα γειτονικά δάση για την αναζήτηση τροφής έχοντας 
ως εξοπλισμό του ένα μυτερό ακόντιο, ένα ξύλινο τσεκούρι και μια δερμάτινη 
σφεντόνα με πήλινα βλήματα. Τότε που ο άνθρωπος, έχοντας έντονο το 
αίσθημα της επιβίωσης, χρησιμοποιούσε τα κέρατα των ζώων ως σκαλιστήρια 
για το όργωμα της γης, είχε κοκάλινα αγκίστρια και δίχτυα πλεγμένα από 



λινάρι, κατασκεύαζε τις βάρκες του από μεγάλους κορμούς δέντρων, 
χρησιμοποιούσε το δέρμα των ζώων για να ζεσταθεί το χειμώνα, έφτιαχνε 
τσάπες από γερά κόκαλα αγελάδων και κατασκεύαζε χορδές για τα τόξα του 
από έντερα γουρουνιών! 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ 

https://el.wikipedia.org/wiki/Δισπηλιό_Καστοριάς 

 
Την εργασία υλοποίησαν οι παρακάτω μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, τμήμα Α3, 
στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος με θέμα «Περιήγηση στα αρχοντικά 
της Καστοριάς» : 
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΣΕΡΓΑΣ -  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ - ΘΩΜΑΣ  
ΤΣΑΔΗΜΑΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΙΝΚΕΛΣ 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ασπασία Κασσίδα, Διευθύντρια 
 


