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και ή αβέβαιη μαρτυρία
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ΣΤΕΑΙΟΣ ΨΑΡΟ :ΔΑ ΗΣ

~o «αόλΟς» Ι του Δισπηλιου Καστοριάς

Τ
ό καλοκαίρι του 1995, άνακοινώθηκε στον ήμερήσιο τύπο1 ή ευρεση αυλου

στ/ν άνασκαφη του λιμναίου νεολιθικου οΙκισμου στ/ν θέση« ησΙ», κο

ντα στο χωριο Δισπηλιο της Καστοριάς,όπου τΙς άνασκαφες διενεργεί άπο

το 1992 εως σήμερα το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης ύπο τον αθηγητη κύριο

Γεώργιο ουρμουζιάδη.'Αργότερα, εγινε γνωστο ότι βρέθηκαν αλλοι δύο αυλοΙ

στον 'ίδιο χωρο.2 Άπο τα άρχαιολογικα συμφραζόμενα ό αυλος του 1995 χρονο

λογήθηκε στο 5000 π. ., τ/ν εολιθικη εποχή.3

Το ευρημα περιγράφεται4 ώς στιλπνός ελαφρως σιγμοειδής καφε χώματος

σωλήνας, όστέινος, άπο κόκκαλο πουλιου ('ίσως κύκνου) 5 μήκους 12 1 έκατ στων

καΙ μέγιστης εξωτερικης διαμέτρου 1,3 έκατοστων, με τομες στα ακρα καθαρες

καΙ σχεδον εγκάρσιες, που εχουν λειανθη ύπο γωνίαν, με πέντε συνολικά τρύπες

περΙπου κυκλικές, τέσσερις πάνω καΙ μία κάτω (βλ. Ικ. 1α). Άπό τα κατα

σκευαστικα αυτα χαρακτηριστικά, το ευρημα χαρακτηρίστηκε «καλα μελετημένο

μουσικο σργανο» - αυλός - καΙ μάλιστα «άκέραιος», λόγ4> της επεξεργασίας των

άκρων καΙ του σχήματος του όστου.6 Ή θεώρηση, όμως, τού διάτρητου όστού του

Δισπηλιου ώς αυλού ελέγχεται, αν εξετάσωμε κριτικώτερα το ευρημα καΙ το συ

γκρΙνωμε με άνάλογα ευρήματα άπο τ/ν (Ελλάδα καΙ τον ύπόλοιπο κόσμο.

Στ/ν ΕΙκ. 1β δίδεται σχεδιάγραμμα του «αυλού» του Δισπηλιου βασισμένο στα

βιβλιογραφικα δεδομένα.7 ΟΙ όπες ξεκινούν άπα την μέση τού σωλήνα καΙ κάτω: τέσ

σερις στην μία πλευρα (ι, 11, 111, Ιν) καΙ μία στην άλλη (Τ). ( τελευταία τρύπα βρί

σκεται πάρα πολυ κοντα στα ακρο μόνο 5 5 χιλιοστά καΙ αυτα είναι ενα χαρακτη

ριστικα που μάς βάζει σε σκέψεις. ΟΙ διάμετροι των όπων ποικίλλουν άπα ,6 χιλι 

στα ή 111, εως 5,8 χιλιοστα ή Ι. (Η άπόσταση της τελευταίας τρύπας αν) άπα τ/ν άμέ

σως προηγουμένη (ΙΙΙ) είναι πολυ μικρη σε σχέση με τΙς άποστάσεις 111-11 (2,01 έκα-

πολυφωνία 7
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ΕΙκόνα 1. < «αυλbς» Ι του Δισπηλιου. α. Φωτογραφία (πηγή: Δημόπουλος 2001 :29).
β. Σχεδιάγραμμα, βασισμένο στους Μαλέα χ.α. (1997)

τοστα) και Ι-Ι (2;22 έκατοστά) : αΛλο ενα ανησυχητικο χαρακτηριστικό.' πο τις δη

μοσιευμένες φωτογραφίες του «αυλου»,8 δεν φαίνεται να υπάρχουν «καθίσματα»

σκαμμένα γύ ω απο τις τρύπες, υποδοχες δηλαδη για τα δάχτυλα, για αεροστεγή

φ αγμό. έβαια, αυτο εν είναι απαραίτητο. ΟΙ τρύπες φαίνεται να είναι «κωνικές»,

με μεγαλύτερη διάμετρο στ/ν επιφάνεια και μικρότερη στο εσωτερικό.9 Ή πέμπτη

τρύπα βρίσκεται στο αντιδιαμετρικα σημείο της IV. 'Όχι ανάμεσα στ/ν 111 και την IV

δπως γίνεται συνήθως σε αυλους με τρύπα στο κάτω μέρος, αΛλα κάτωω απο την ΙV:

αΛλο ενα προβληματικο χαρακτηριστικό του εν λόγcμ «αυλου». 'Ακόμη δμως και αν

Τι τ β ισκόταν ανάμεσα στις δύο ιJπερκείμενες τρύπες, πάλι θα αναρωτιόμασταν

γιατι βρίσκεται τόσο κοντα στο ακρο , εφ' δσον, ώς γνωστόν την κάτω τρύπα πάντο

τε χειρίζεται ό αντίχειρας και βρίσκεται πρΟς την μερια του στομίου του αυλου και

ποτε στ/ν εξοδο, σχι μόνον στους μεταγενέστερους, έΛληνικους αυλους αΛλα και

8 πολυφωνία



Πρωτογενή άερόφωνα και ή άβέβαιη μαρτυρία τού Δισπηλιοϋ

εώτερη Παλαιολιθική
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ίκόνα 2. Πίνακας παλαιολιθικώνκαι νεολιθικώναυλών

στους σύγχρονουςμε μας αυλουςδλου τού κόσμου. (Η μόνη,'ίσως,λύση στο πρόβλη

μα αύτο εΊναι να δεχθούμε δτι το στόμιο τού οργάνου βρίσκεται στην αλ/η πλευρά,

καΙ δτι τόσο ή ιν δσο καΙ ή Τ εΊναι οπες ακουστικεςκαΙ δχι τονικές. Τέτοιες ακου

στικες τρύπες συναντούμεσχεδον πάντα στους μεταγενέστερουςέλ/ηνικουςαύλους,

αλ/α και σε πάμπολ/ουςνεοελ/ηνικούς(π.χ. φλογέρεςκαι ζουρνάδες) και που σκο

πο εχουν να βελτιώσουντην ποιότητατού ηχου. 'Αν το δεχθούμε αυτό, τότε περιορί

ζ με τ v αριθμο των οπων σε τρεϊς, αρα ελαττώνομε τον αριθμο των διαθέσιμων

φ ό'γγων. Πάλι δμως δεν ξεφεύγομε απο το πρόβλημα της έρμηνείας των δύο αντι-

ιαμετρικων πων,ιν και Τ διότι δύο αντιδιαμετρικες ακουστικες τρύπες δεν απα

ντωνται σε αρχαίους η νέους αυλούς. Τί εΊναι λοιπόν αυτες οί τρύπες; Το ερώτημα

μένει πρΟς το παρόν αναπάντητο. Οί αλ/οι δύο αυλοι που βρέθηκαν στο Δισπηλιό

δεν φαίνεται να μπορουν να ρίξουν περισσότερο φως .11

πολυφωνία 9



τέλιος Ψαρουδάκης

Παρόμοια νεολιθικα ευρήματα, που εχουν έρμηνευθη απο τους ανασκαφείς τους

ώς αυλοί εχουν ερθει στο φως και σε αλ/α μέρη της ΙΕλ/άδας (βλ. ΕΙκ. 2): 1. στο

χωριο' ξος (6 -) του νομου Γιαννιτσων,122. στην θέση Τούμπα, στο χωριο Κρε

μαστη της κοινότητας Κοιλάδαςτου νομου Κοζάνης,13 και 3. στο χωριο Καστρί,της

κοινότητας όνδρου της επαρχίας Βιάννου, στην Κρήτη ((χν είναι, βέβαια, νεολιθι

κό). Μια σύγκριση ανάμεσα στα ευρήματα αυτα και τον «αυλο» του Δισπηλιου θα

ηταν εποικοδομητική. Έπι πλέον, ακόμη (θεωρούμενοι)αρχαιότεροι αυλοί,της πα

λαιολιθικής εποχής, εχουν ερθει στο φως σε διάφορα σημεία του κόσμου (βλ. ΕΙκ.

2): 1. στο σπήλαιο Di j Babe της Σλοβενίας (αν εν τέλει πρόκειται για αυλό), 2.

στο σπήλαιο nkl" st rl της Γερμανίας, 3. στο σπήλαιο Isturitz, στα Πυρηναία

και 4. στο χωριό Jiahu, στ/ν κοιλάδα του Κίτρινου Ποταμού,στήν Κίνα. Μια σύγκρι

ση και με αυτα τα οργανα θα ηταν, αναμφίβολα, σκόπιμη.14

αυλος Ι της Κρεμαστής - Κοιλάδας Κοζάνης

Πρόκειται για στό, μήκους 20 έκατοστων, με πέντε τρύπες σε ευθεία γραμμή, με

ιαμέτρ υς αισθητα μικρότερες απο την εσωτερικη του όστου, αν κρίνωμε απο τις

δημοσιευμένες φωτογραφίες (βλ. ΕΙκ. 3α).15 Βρέθηκε σε απορριματικο λάκκο, στις

παρειφες νεολιθικου οΙκισμού, στ/ν θέση Τούμπα, μαζυ με δεύτερο, παρόμοιο, διά

τρητο στό, λιγώτερο καλα διατηρημένο. ρονολογείται στο δεύτερο μισο της πέ

μπτης χιλιετίας (4500-4000 π. .), στ/ν Νεώτερη Νεολιθική.16 Το ευρημα (καθως και

το δμοιό του) έρμηνεύθηκε απο τ/ν κυρία ονδρογιάννη ώς αυλός, «σχεδον ακέ

ραιος» με λίγα τραύματα στα δύο ακρα.17 Δεν εχει, ακόμη, πλήρως δημοσιευθή.

ΤΟ επιστόμιο θα πρέπη να ηταν απο την πλευρα της τρύπας που απέχει περισ

σότερο απο τα ακρα (βλ. ΕΙκ. 3β). ΙΗ απόσταση της τρύπας απο το επιστόμιο

θα πρέπη να είναι γύρω στα 4,655 έκατοστά,18 περι τα 2 έκατοστα δηλαδη πιο κο

ντα στο επιστόμιο απ' ατι στον «αυλο» του Δισπηλιου (6,49 έκατοστά). ΙΗ τρύπα

μαλλον ή τελευταία του συστήματος, απέχει αρκετα απο την εξοδο, περι τα 4

έκατ στά, σε αντίθεση με τα 5 5 χιλιοστα του Δισπηλιου. Οί αποστάσεις ανάμεσα

στις τρύπες είναι της 'ίδιας, λίγο-πολύ, τάξεως, και κυμαίνονται απο 1,05 έκατο

στά περίπου, εως 1,37 έκατοστά, περίπου. Στον «αυλο» του Δισπηλιου οί απο

στάσεις είναι αρκετα μεγαλύτερες, κατα μισο έκατοστο και περισσότερο, εκτος

βέβαια απ' την απόσταση Ι - Ι (6,5 χιλιοστά), που μας προβλημάτισε πρoηγo~

μένως. Τ ύπα στην αλλη πλευρα (Τ) δεν αναφέρεται. Το παράτρητο όστο της

εμαστης φαίνεται να είναι πράγματι αυλός, αν και σοφώτερο θα ηταν να περι

μένωμε τ/ν πλήρη του δημοσίευση, ή όποία, ελπίζομε, δεν θα αργήση.
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Είκόνα 3. Ό αυλός Ι της Κρεμαστης-Κοιλάδας.α. ΦωΤΟΥραφΙα(πηγή: Τσ., Θ. [sic.] 1999).
β. Σχεδιάγραμμα,βασισμένο στ/ν φωΤΟΥραφΙα

CO αυλός του αστρΙου-Χόνσρου της Βιάννου

Τον αυλό αυτόν πρέπει να τόν αντιμετωπίσωμε με επιφύλαξη. Δεν βρέθηκε σε

ανασκαφή. Παραδόθηκε από αγρότη στό Μουσείο (Ηρακλείου το 1964. Δεν γνω

ρίζομε την ακριβη θέση στην όποία βρέθηκε, ουτε, δυστυχώς,την χρονολογία του

(βλ. Ικ. 4α).19 Θα μποροσσε,δμως, κάλλιστα να είναι ενας νεολιθικός αυλός εχει

δλα τα χαρακτηριστικά: όστέινος (μάλλον από κόκκαλο πουλιοϋ, αν κρίνωμε από

τό μήκος και την λεπτότητά του - κάτι που δμως πρέπει να αποδειχθη), μήκους

21,5 έκατοστών, με πέντε στρογγυλες τρύπες, διαμέτρου 5 χιλιοστών. Βέβαια, τέ

τοιοι αυλοι υπάρχουν και στην σύγχρονη Έλλάδα: όστέινες φλογέρες από την

Μυτιλήνη, τους Δελφούς, την 'Ήπειρο.20 ΤΟ επιστόμιο, ασφαλώς, βρίσκεται στό

πολυφωνία 11



τέλιος Ψαρουδάκης

στενώτερο ακρο του δστού (βλ. ΕΙκ. 4β), άπα τα όποίο άπέχει ή πρώτη τρύπα (ι)

11 ,35 έκατοστά περισσότερο δηλαδη άπα τα μισα μήκος τού δστού. <Η τελευταία

τρύπα (ν άπέχει άπο την εξοδο 2 55 έκατοστά, λίγο παραπάνω άπα τα μισα της

άντίστ ιχης άπόστασης σταν αυλα της Κρεμαστης, και άρκετα περισσότερο άπα

την άντίστοιχη άπόσταση σταν «αυλα» του Δισπηλιού. ΟΙ οπες δεν άπέχουν με

ταξύ τους άκριβώς τα 'ίδιο, οΙ διαφορες εΙναι δμως μικρές, της τάξεως του 0,5 η

τών 2 χιλιοστών. Σε πρώτη έντύπωση, Ισαπέχουν .21

<Ένα πρώτο συμπέρασμα λοιπόν άπα την σύγκριση τών τριών έλληνικών νε

ολιθικών αυλών: ό αυλος της Κρεμαστης και τού Καστρίου είναι πλησιέστερα

στην άναμενόμενη μορφη του οργάνου άπ' δτι ό «αυλας» τού Δισπηλιου, με τις

δύο άντιμέτωπες τρύπες στ/ν εξοδο την αΙσθητα μικρότερη άπόσταση ιν-ΠΙ, και

την υπερβολικα μικρη άπόσταση τού τελευταίου ζεύγους οπών άπα την εξοδο.

, ς στρέΨωμε τώρα την προσοχή μας σε μερικους αυλους της παλαιολιθικής

έποχης, δηλαδη άρχαιότερους κατα πολυ άπα τους προηγουμένους.

ΟΙ αυλοΙ Ι Ι , του Isturitz

τ σπήλαιο βρέθηκανεΙκοσιδύοοστέινα,παράτρυταθραύσματα(κυρίως),αυλών

που βρέθηκαν στα διαδοχικα στρώματα (βλ. ΕΙκ. 2) της <Ύστερης Παλαιολιθικής

40.000-10.000 πριν άπα σήμερα): Ώρινάκιο (36.000-28.000 π.σ.), Γκραβέττιο

(28.000-21.000 π.σ.) Σολουτραίο (21.000-17.000 π.σ.) και Μαγδαλήνιο (17.000

10.000 π.σ.). ' πα τα αυλητικα αυτα κατάλοιπα Ιδιαίτερο ένδιαφέρον εχουν τα

έξής τρία δλα της Γκραβέττιας πολιτισμικής φάσης (28.000-21 .000 π.σ.):

α) ενα άκέραιο ( ) -τα ακρα του σώζονται- με τέσσερις τρύπες και την άπό

σταση Ι 1-11 μεγαλύτερη άπα τΙς αλλες (βλ. Ε Ικ. 5α). Δεν υπάρχει άμφιβολία δτι

τα στόμιο εΙναι το στενώτερο ακρο τού οστού.

β) ενα θραύσμα (11) με τέσσερις τρύπες, περίπου σε 'ίσες άποστάσεις ή μία

άπο την αλλη (βλ. ΕΙκ. 5β). <Η άπόσταση της τελευταίας τρύπας άπα "την εξοδο

είναι άρκετα μεγάλη τετραπλάσια άπο τ/ν άπόσταση άνάμεσα στΙς δύο τελευ

ταίες τρύπες και μεγαλύτερη άπα τΙς άντίστοιχες άποστάσεις σε δλους τους

αυλους που εχομε μέχρι στιγμής έξετάσει.

γ) ενα παρόμοιο με τα προηγούμενο θραύσμα (111), άρκετα δμως μικρότερο (βλ.

Ικ. 5γ), στα όποίο σώζονται οΙ τρείς τελευταίες τρύπες, σε σχεδαν 'ίσες άποστάσεις

μεταξύ τ υς. άλι, η άπόσταση της τελευταίας τρύπας άπα την εξοδο υπερβαίνει

κατα πολυ την άπόσταση μεταξυ τών οπών: είναι διπλάσια. ΚαΙ στα τρία αότα

δείγματα έπιφανειακες κοιλότητες για τα δάχτυλα δεν φαίνεται να υπάρχουν.

2 πολυφωνία
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ίκόνα .4. f αυλος τού Καστρίου της ιάννου. α. Φωτογραφία (του γράφοντος).

β. χεδιάγραμμα, βασισμένο σε μετρήσεις του γράφοντος
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Ικόνα 5. ΟΙ αύλοι. Ι, Π, ΠΙ του Isturitz. α. Αύλος Ι. Σχεδιάγραμμα(πηγή: Buisson 1994:269

ig.2 . β. ύλ ς Π. χεδιάγραμμα (πηγή: Buisson 1994:268 Fig. 1 αριστερά). γ. Αύλος ΠΙ.

Σχεδιάγραμμα πηγή: ui ση 1994 :268 Fig. 1 δεξιά)

(ο αυλός του Geissenklosterle

ΤΟ ευρημα22 εΊναι κατα πολυ παλαιότερο του προηγουμένου (βλ. ΕΙκ. 6α-β).

Ρ νολΟΥείται στο 36.800 π. . , στα τέλη της Μουστέριας πολιτισμικής φάσης της

έσης αλαιολιθικής περιόδου. Το μήκος του είναι 16,1 έκατοστα καί φέρει

τρείς τρύπες σε ανισες αποστάσεις (βλ. ΕΙκ. 6β). <;Ολες οΙ τρύπες εχουν κοιλώ

ματα για τα δάχτυλα.

αυλα; Ι του Jiahu

Στ/ν Κίνα σε ανασκαφη νεολιθικου νεκροταφείου (τετρακόσιεςταφές) στο χωριο

Jiahu, στ/ν κοιλάδα του Κίτρινου Ποταμου,βρέθηκαν εζι ακέραιοι αυλοί (βλ. ΕΙκ.

Ία) και τριάντα θραύσματα αυλών, δλα απο κόκκαλο του φτερου του έρυθροκέ-

4: πολυφων{α



Πρωτογενη άερόφωνα και ή άβέβαιη μαρτυρία του Δισπηλιου

α

/jl v-;------------

β

ίκόνα6. (ο αύλος του G ί enk16sterl .

α. Σχε ιάγραμμα, πάνω καΙ κάτω οψη (πηΥή: Hein 1998:121 Abb. 1).
β. Σχεδιάγραμμα,βασισμένο στ/ν ΕΙκ. 6α

φαλου γερανου (r d crowned crane). Βρέθηκαν στους τάφους ανα. ζεύγη, τοπο

θετημένοι δίπλα στόν αριστερό ώμο του νεκρου. Είναι ενδιαφέρον οτι στα. κτερί

σματα συμπεριλαμβάνονταικελύφη χελωνων, με χαραγμένουςπάνω τους χαρα

κτήρες που πιστεύεται ΟΤΙ είναι μια πρώτη μορφη κινεζικης γραφης (πβλ. ξύλι

νη πινακίδα Δισπηλιου με πρωτογραφή).23 Ή ζωη του νεολιθικου οΙκισμου στο

Jiahu ηταν 1300 χρόνια και διαιρείται σε Πρώιμη, Μέση και "Ιστερη. Είναι ενδια

φέρον οτι οΕ αυλοι τής Πρώιμης περιόδου διαθέτουν πέντε η εξι τρύπες αυτοι τής

έσης έπτα κατα τό πλείστον, και τής <Ύστερης έπτα η όκτώ. 'Έχομε δηλαδη

προϊουσα αυξηση του αριθμου των όπων, αρα και των διαθέσιμων φθόγγων, και

ώς εκ τούτου, 'ίσως και αλλαγη του υφους (μελοποιία). <Όλοι τους θεωρουνται

αγλωσσοι αυλοί, δηλαδη φλάουτα (ευθέα). <ο ενας από τους εξι ακέραιους

αύλους ( 282.20 - ας τόν όνομάσωμε 11) εχει μελετηθη Ιδιαιτέρως, επειδη εξ

αρχης παρηγε ηχο αβίαστα. ρονολογείται στό 7737±123 Π.σ. (περι τό 7500 π. .).

" χει μήκος 22,2 έκατοστά, διάμετρο εξωτερικη 1 ,5 έκατοστό και φέρει έπτα. τρύ-
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ίκόνα 7. Ι αυλοι του Jiahu. α. ΟΙ εξι (Ι-νη ακέραιοι αυλοι

(πηγή: http://www.webster.sk.ca/GRE NWI H/FL3 ΑΤ.ΗΤΜ σελ. 37-38).
β. Σχε ιάγραμματου αυλου ΙΙ, βασισμένο στ/ν ΕΙκ. 7α
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πες ολες στην Υδια πλευρά, χωρις κοιλώματα για τα δάχτυλα (βλ. Δ. 7β). ΟΙ απο

στάσεις ανάμεσα στις τρύπες24 δεν είναι ακριβώς Υσες, οΙ διαφορες ομως είναι μι

κρές (ή μεγαλύτερη διαφορα είναι γύρω στα 5 χιλιοστά, ανάμεσα στις 1-11 και

1-111. Σύμφωνα με τον Κινέζο μουσικολόγο Zhao Feng (1990),25 ή κλίμακα τού

όργάνου είναι ή έξης :26

έξοδος νιι νι ν ιν 111 11 Ι

κλίμακα αυτη, κατα τον Zhao Feng, βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνίαμε τις

κλίμακες που αναφέρονται στην κατα πολυ μεταγενέστερηθεωρία της κινεζικής

μουσικής: την πεντατονικητού Xia Zhi την έπτατονικη τού ia Zhi, και την έξα

τονικη τού Q. g Shang.

Τελικο συμπέρασμα:Δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορες ανάμεσα στους σωζόμε

νους παλαιολιθικους και νεολιθικους αυλους που έξετάστηκαν ανωτέρω. Είναι

ολοι στέινοι με τρεΙς,τέσσεριςη πέντε τρύπες,με η χωρις κοιλώματαγια τα δά

χτυλα και κυρίως, με την τελευταία τρύπα σε κάμποση απόσταση απο την έξο

δο με 'ίσες λίγο-πολύ,αποστάσειςανάμεσα στις τρύπες, και χωρις όπη στο κά

τω μέρος για τον αντίχειρα. Κατόπιντούτου,πώς να έρμηνεύσωμεώρισμέναχα

ρακτηριστικα τού «αυλού» τού Δισπηλιού (ι): τις αισθητα ανισες αποστάσεις

ανάμεσα στΙς πές την υπερβολικα μικρη απόσταση της τελευταίαςτρύπας απο

την έξοδο καΙ την ϋπαρξη όπής στο κάτω μέρος, και μάλιστα ακριβώς κάτω απο

υπερκείμενη όπή; ια να δεχθούμε οτι το εϋρημα του Δισπηλιού είναι πράγματι

αυλός, θα πρέπη να απαντήσωμε σ' αυτα τα έρωτήματα.

Σημειώσεις

1 ' νώνυμ ς 1995.
2 λ. ύποσημείωση 1Ι

3 Μαλέα κ.α. 1 97 :526.

αλέα κ.α. 1997 :526-27.

5 ατα τ υς αλέα κ.α. 1997 :527 δεν εΙναι δυνατον να αναγνωριστη το πουλί, διότι

εχουν αφαιρεθη οΙ έπιφόσεις του Οστου.

6 αλέα κ.α. 1997 :527.
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7 Μαλέα κ.α. 1997 :526-27 με ΕΙκ. 3.

Δημοσιευμένες φωτογραφίες (επιλογή): Τουλούμης 2001 :86, Δημόπουλος 2001 :29,

ουρμουζιάδης 2000:207 ΕΙκ. 12 μέση αζος 1999:35, Μαλέα κ.α. 1997:526 ΕΙκ. 1.

Οί αλέα κ.α. 1997 :527 παρατηρουν «περιμετρικα των όπων ... λείανση ... (finger

b d', (άλώνι'» για καλλίτερο σφράγισμα. Μεταγενέστερη αυτοψία (7.6.01) από τόν

γράφοντα επιβεβαίωσε την εντύπωση που είχε σχηματίσει από τις δημοσιευμένεςφω

τογραφίες,Ότι, δηλαδή, δεν ύπάρχουν «λειάνσεις»γύρω από τις τρύπες, αλλα κωνικες

τομές. Ή «λείανση» είναι όμαλό κοίλωμα στην επιφάνειατού όστου γύρω από την τρύ

πα, εν ε'ίδει «καθίσματος»για τό δάχτυλο που την χειρίζεται. Τέτοια κοιλώματα απα

ντωνται στους μεταγενέστερουςέλ/ηνικουςαυλούς,που εχουν ερθει στό φως, Όπως π.χ.

στόν αυλό της ραβρωνος (βλ. Landel 1963 :117) 11 στα θραύσματα Β και D αυλων από

την ' γορα των' θηνων (βλ. Landels 1964 :395 και 397, αντιστοίχως). Άπό την θέση

αυτή, θα ηθελα να ευχαριστήσω τόν Καθηγητή, κύριο Γεώργιο ουρμουζιάδη,που μου

εδωσε την α εια να εξετάσω τό ευρημα τού Δισπηλιου, στ/ν Άποθήκη της ανασκαφης,

καθως και τους αρχαιολόγους άσια ουρμουζιάδη,Κλεάνθη Δαραβίγκα και Σταμάτη

ατζητουλούση,για την βοήθεια και την φιλικη διάθεση κατα την επίσκεψή μου στην

, ποθήκη. Ευχαριστω, επίσης, τους αρχαιομουσικολόγους Prof. Dr. Ellen Hickmann

(Hann v r), για την αποστολη σημαντικου σχετικού αρθρου, και Dr. Graeme Lawson

( mbridg) , για τις χρήσιμες πληροφορίες μέσcμ του ηλεκτρονικου ταχυδρομείου.

10 την πραγματικότητα, Όπως φάνηκε από την αυτοψία τού γράφοντος, ή Τ, λόγcμ της

τριγωνοειδούς διατομης τού όστού στό σημείο αυτό, είναι λίγο μετατοπισμένη πρός τό

πλάι σε σχέση με την Ι .

11 ια τους αλλους δύο «αυλους» που βρέθηκαν στό Δισπηλιό (ας τους πούμε Δισπηλιό Π,

ΠΙ), βλ. ουρμουζιάδης 2000:207 με ΕΙκ. 12.

12 Διευ υντης ανασκαφης κ. Πανίκος ρυσοστόμου, ΙΖ' ΕΠΚΑ ('Έδεσσα).

Διευθυντης ανασκαφης κ.' ρετη ονδρογιάννη -Μετόκη , ΙΖ' ΕΠΚΑ ('Έδεσσα).

14 Τ ευρημα τού ivj Bab ,ακόμη και αν αποδειχθη εν τέλει δτι είναι αυλός, δεν είναι

χρήσιμο στην παρούσα μελέτη, διότι δεν σώζεται κανένα από τα δύο ακρα του αρχικού

αντικειμένου. "Ως εκ τούτου, δεν θα συζητηθη περαιτέρω. Ένδεικτικη βιβλιογραφία:

rric Κ.α. 1998 με περαιτέρω βιβλιογραφία και Folger & Μ ηοη 1997. (Όσο για

τό μικρό κομμάτι όστού, μήκους 6,5 έκατοστων, με δύο αντιδιαμετρικες όπές (Μουσείο

όλ υ 5505), που βρέθηκε στό Σέσκλο, σε οικιακό περιβάλλον (βλ. Θεοχάρης 1973

Ικ. 241), χαρακτηρίστηκε αυλός και χρονολογήθηκε στό πρωτο μισό της πέμπτης χι

λιετίας π.. (προωθημένη φάση της Μέσης Νεολιθικης,βλ. ΕΙκ. 2), πρέπει να εκφρά-

σωμε τις επιφυλάξεις μας: δεν φαίνεται να πρόκειται για αυλό. οι όπες είναι αντιμέ

τωπες και ακανόνιστουσχήματος,ανοιγμένες με κρούση, οχι τρήση.

15 Δημ σιευμένες φωτογραφίες: ονδρογιάννη-Μετόκη 1999:407 ΕΙκ. 1 και Τσ. [ ic.] 1999.

Για την ανασκαφη του νεολιθικου οΙκισμού, γενικά, βλ. ονδρογιάννη-Μετόκη 1999.

υχαριστω την κυρία ονδρογιάννη-Μετόκη για τις χρήσιμες πληροφορίες από τηλε

φώνου, και την διάθεση της ανωτέρω δημοσίευσής της.
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ονδρογιάννη -Μετόκη 1999 :408 .

Ι απ στάσεις τών όπών εχουν υπολογισθή με την μέθοδο τών αναλογιών, δεδομένων

του πραγματικου συνολικου μήκους, 20 έκατοστά, και τών σχετικών μηκών στην φω

τογραφία (π.χ. 20:8,5 =χ:1,7 => χ=4 έκατοστά, οπου χ ή απόσταση της οπής από την

εξοδο).

19 ' ρχαι λογικό ουσείο Ήρακλείου, Κατάλογος 'Οστέινων και 'Ελεφάντινων ο 347.

Τόν αυλό εξέτασε ό γράφων τό 1993. Ευχαριστώ τόν τότε Διευθυντη του Άρχαιολογι

κ υ ουσείου ( ρακλείου, κύριο αράλαμπο Κριτζα, για την αδεια να μελετήσω τό

ευρημα.

20 Για αντιπροσωπευτικαδείγματα βλ. Άνωγειαννάκης1976 :172-73 ΕΙκ. 67.

ύμφωνα με τόν κ. Γιάννη Μανιάτη, Προϊστάμενο του 'Εργαστηρίου 'Αρχαιομετρίας

του ' θνικου έντρου 'Επιστημονικών 'Ερευνών «Δημόκριτος» (προσωπικη επαφή),

το ευρημα μπορει αξιόπιστα να χρονολΟΥηθή με την μέθοδο του -14 (με επιταχυντή)

απαιτειται μόνον ενα μικρό δείγμα του υλικου.

22 Δύο αυλο!. βρέθηκαν στό G iSS nklosterle ((χς τους ονομάσωμε Ι, Π). Έδώ παρουσιά

ζεται ό καλλίτερα σωζόμενος από τους δύο (6 Ι).

23 Βλ., π .χ. ουρμουζιάδης 2000 :207 και 206 ΕΙκ. 11, Τουλούμης 2001 :87, Δημόπουλος

2001 :30 ο 3.

24 ΟΙ αποστάσεις ανάμεσα στις οπες εχουν υπολογισθή με την μέθοδο τών αναλογιών εφ'

οσον τό συνολικό μήκος είναι γνωστό (22,2 έκατοστα) και μπορουν να μετρηθουν οΙ

αποστάσεις πάνω στην φωτογραφία (πβλ. υπολογισμό αποστάσεων στόν αυλο της

Κρεμαστης- οιλάδας, ΕΙκ. 3β).

Zh ο F ng στόν Su Zheng (http://www.webster.sk.ca./GREENWI Η/9000-

1. Τ σελ. 3). Βλ., επίσης, Zhao Feng 1990.

ΟΙ προστιθέμενοι/αφαιρούμενοιαριθμοι είναι c nts.

,Επιλεγμένη Βιβλιογραφία
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ουρμουζιάδης, Γιώργος . (2000) «Πέρα άπο το χωράφι, τ/ λίμνη και το στάβλο». ζΕ

πτάκυκλος 15 :200-7 .

rri Franc co & Paola Villa & Ana . Pinto Llona & Roza Ruiz Idarraga (1998) «Α

al 1ithic origin οί music? sing cave-b ar bone accumulations to assess the

1 J ab Ι bone <flute'». Antiquity 72 (March, ο 275):65-79.

Δημόπουλος Μάριος (2001) «Ή αΙγαιακη προέλευση της γλώσσας και μυθολογίας των

Σουμερίων». 'Ιχώρ 8 :16-43.

olg r, im & Sh nti Μ ηΟΩ (1997) «Strong bones, and thus dim-witted?». Discover the

world ο/ science January: 32-33.

ίη, Wulf (1998) «Zur R konstruktion und Funktion jungpalaolithischer Knochenflot n».

u icα instrumentαlis 1: 120-28.

Land 1 , J hn . (1964) «Fragm nts οί auloi found ίη the Athenian Agora». Hesperiα

33: 2-400.

__ (1 63) «Th rauron aulos». Annuαl ο/ the British School αt Athens 58:116-19.

άζος, ρήστος (1999) «Δισπηλιο Καστοριάς: <Ένας πολιτισμος του νερου ερχεται

στ φώς».' νεξήΥηΤΟ 137 :28-35.

αλέα, ΑΙκατερίνη & Π. Παπαγεωργίου & Γ. ουρμουζιάδης & Γ. ΠαναΥιάρης (1997)

« Όστέ"ίνος αυλος άπο τον λιμναίο προϊστορικο οΙκισμο Δισπηλιου Καστοριάς. Τεχνο

λογία κατασκευής και προκύπτοντα προβλήματα συντήρησης». Πρακτικα Πρώτου

Διεθνούς υνεδρίου «'Αρχαία Έλληνικη Τεχνολογία», Θεσσαλονίκη 4-7 Σεπτεμβρίου.

Σσ. 525-30. "εσσαλονίκη: Έταιρεία ΜακεδονικώνΣπουδών.

"εοχάρης,ΔημήτριοςΡ. (1973) εολιθικη ζΕλλάς.' θήνα: Έθνικη Τράπεζα της Έλλάδος.

Τουλ ύμης, οσμάς (2000) « εολιθικη Μακεδονία. τα δεδομένα και οί προοπτικές».

orpus 27 :80-89.

Τσ., " . [ ic] (1 9) «Σπάνιος όστέ'ίνος αυλός». Καθημερινη Κυριακη 20 Αυγούστου. Σ.

2 .
Zha ng (1 Ο «An out1ine οί the history οί hin e mu ic from the Chinese mu ical

in trum nt ound ίη archaeology site ». Στο Zhao Feng κ.α. (έπιμ.) The universe ο/

music- α hi tory. hinα. Supplementary Volume Ι. Instruments. UNESCO/IMC Project.
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