
ΠΡΟΪΣΟΡΗΜΑΣΑ 5/ 2012 

Αθιέρωμα ζηη μνήμη Lewis R. Binford 

 
1 

Αθιέρωμα ζηη μνήμη 

Lewis R. Binford: 

Ο κορσθαίος  θεωρηηικός ηης Γιαδικαζηικής  

Αρταιολογίας 
 

 

Γξ  Μαξία  Δπακ.  Ππξγάθε, 

Καζεγήηξηα – Σύκβνπινο  ζην Διιεληθό  Αλνηθηό  Παλεπηζηήκην 

 

 

 

 
 

Δηθόλα 1. Lewis R. Binford  (θση. Wendy Miner, Ηνύληνο 2010) 

 



ΠΡΟΪΣΟΡΗΜΑΣΑ 5/ 2012 

Αθιέρωμα ζηη μνήμη Lewis R. Binford 

 
2 

Σην ρξόλν πνπ κόιηο έθιεηζε ηνλ θύθιν ηνπ ε παγθόζκηα αξραηνινγηθή 

θνηλόηεηα  ζξήλεζε γηα ηελ απώιεηα ηνπ κεγάινπ  αξραηνιόγνπ  Lewis R. Binford 

(εικ. 1). Ο ζεκαληηθόηαηνο απηόο θαη πνιύ ελδηαθέξσλ ζεσξεηηθόο έθπγε ζηηο 11 

Απξηιίνπ 2011, από θαξδηαθή αλαθνπή, ζην Kirksville, ζην Missouri ησλ Ζ.Π.Α. 

αθήλνληαο έλα ηεξάζηην θελό ζηελ επηζηήκε ηεο αξραηνινγίαο. Αs  primus inter 

pares ηνπ θηλήκαηνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ην νπνίν νλνκάδεηαη «Νew Archeology» 

ζθξαγίδεη κε ηελ επηβιεηηθή ηνπ παξνπζία ην δεύηεξν κηζό ηνπ εηθνζηνύ αηώλα.  Ζ 

Αξραηνινγία γίλεηαη  πεξηζζόηεξν αλζξσπνινγηθή, εμειηθηηθή θαη επηζηεκνληθή. Γηα 

ηέζζεξηο δεθαεηίεο ε ζπκβνιή ηνπ είλαη κεγάιε, γηαηί πξνβαίλεη ζε κηα ξηδηθή 

αλαλέσζε ηεο αξραηνινγηθήο ζεσξίαο, κεζόδνπ θαη εξκελείαο. Πξνσζεί, ζεκαληηθά, 

ηηο κειέηεο ησλ θπλεγώλ-ηξνθνζπιιεθηώλ, ηεο εζλναξραηνινγίαο, ηεο  

αξραηνδσνινγίαο  θαη ησλ δηαδηθαζηώλ  ζρεκαηηζκνύ ηεο αξραηνινγηθήο  ζέζεο. 

Ππξνδνηεί ζεκειηώδεηο ζπδεηήζεηο γηα ηε θύζε  ηεο εμέιημεο ηνπ πξώηκνπ 

αλζξώπνπ. Δπηηπγράλεη  κε ζεακαηηθό ηξόπν λα αιιάμεη ηελ θαηεύζπλζε θαη ην 

δηάινγν γύξσ από ηελ επηζηήκε ηεο Αξραηνινγίαο. 

Ο Lewis (Lew) Binford γελληέηαη ζηηο  21 Ννεκβξίνπ 1931, ζην Norfolk ηεο 

Virginia θαη θαηάγεηαη από κηα απιή νηθνγέλεηα. Παηέξαο ηνπ είλαη ν Joseph Lewis 

Binford, ν νπνίνο εξγάδεηαη  είηε σο ειεθηξνιόγνο  είηε σο ππεύζπλνο εξγαζίαο  ζηα 

αλζξαθσξπρεία Appalachian  θαη κεηέξα ηνπ είλαη  ε Eoline Roberts Binford από ηελ 

πςειή θνηλσλία ηεο Virginia Tidewater. Όπσο ζεκεηώλεη ν ίδηνο  (Binford, 1972, p. 

340) όηαλ γελληέηαη, ε νηθνγέλεηά ηνπ έρεη ήδε ράζεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο  αζθάιεηα,  

αιιά όρη ην γόεηξό ηεο. Τν γεγνλόο όηη ε νηθνγέλεηά ηνπ βξίζθεηαη ζε δπζκελή  

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε επεξεάδεη ηόζν πνιύ ηνλ Binford  ώζηε  αξγόηεξα ππνζέηεη  

όηη απηή είλαη ε αηηία  πνπ ηνλ θάλεη λα πξνζαξκνζηεί θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

εκπεηξία ηνπ απηή ζηελ επηζηήκε γηα λα αμηνινγεί ηδέεο . (Sabloff, 1998, p. 49-50). 

Σηα πξνεθεβηθά ηνπ ρξόληα παξαηεξεί ηα δώα θαη ηα θπηά, καζαίλεη  πώο λα 

πξνβιέπεη ηελ αιιαγή ησλ επνρώλ θαη λα αληηιακβάλεηαη ηα θπζηθά θαηλόκελα, ελώ 

βξίζθεη αξραηνινγηθέο ζέζεηο θαη αηρκέο βειώλ, θάλνληαο αθειείο ζθέςεηο γηα ηνπο 

Ακεξηθαλνύο Ηλδηάλνπο  θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο (Sabloff, 1998, p.60). Απηή ε 

εκπεηξία απνδεηθλύεηαη πνιύηηκε γηα ηε κειινληηθή έξεπλά ηνπ. Γλσξίδεη ηηο ζέζεηο 

απηέο θαη έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο γαηνθηήκνλεο,  θαη δελ ηνπ είλαη άγλσζηεο όηαλ  

επηζηξέθεη ζε απηό ην κέξνο ηεο Virginia δέθα ρξόληα αξγόηεξα θαη δηεμάγεη ηελ 

έξεπλα γηα ηε δηαηξηβή ηνπ (Binford, 1964a; Thurman, 1998, p.31).  
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Λόγσ ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο νηθνγέλεηάο  ηνπ εξγάδεηαη από 

πνιύ λένο ζε δηάθνξεο εξγαζίεο, θπξίσο ζηελ  νηθνδνκή. Σηελ αξρή πξνζιακβάλεηαη 

σο ρεηξώλαθηαο, εξγάηεο, εηδηθεύεηαη ζηελ θαηαζθεπή, θαη είλαη ηθαλόο σο 

νηθνδόκνο.  Βνεζάεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη παξάιιεια θνηηά ζην θνιιέγην. 

Μάιηζηα,  ηα επόκελα ρξόληα θηίδεη ν ίδηνο θάπνηα από ηα ζπίηηά ηνπ (Sabloff, 1998, 

p. 55-56). Απηή  ε πξώηκε εκπεηξία ηνπ απνηππώλεηαη ζηηο αξραηνινγηθέο ηνπ 

δεκνζηεύζεηο, ζηνπο ράξηεο ηνπ, νη νπνίνη κνηάδνπλ κε αξρηηεθηνληθά ζρέδηα  θαζώο 

θαη ζηηο εηθόλεο ηνπ. Όια  ραξαθηεξίδνληαη από ζσζηό ζρεδηαζκό  θαη  ζαθήλεηα. 

Δπηζηξαηεύεηαη  ζε ειηθία 15 εηώλ ην 1946 θαη βξίζθεηαη ζηα λεζηά Ryükyü. 

Μεηαμύ 1948 θαη 1952 παξαθνινπζεί καζήκαηα νηθνινγίαο ζην Virginia Polytechnic 

Institute, θαη επαηζζεηνπνηείηαη ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.  Τν  1952 ή 1953, 

επηζηξαηεύεηαη θαη πάιη. Τόηε, απνθηά κηα ππνηξνθία γηα ην παλεπηζηήκην. Πεγαίλεη 

ζην λεζί ηεο Okinawa σο δηεξκελέαο δύν αλζξσπνιόγσλ, γεγνλόο θαζνξηζηηθό  γηα 

ηελ θιίζε ηνπ πξνο ηελ αλζξσπνινγία.  Δθεί βξίζθεηαη  κπξνζηά ζε έλα πνιηηηζκό 

πνιύ δηαθνξεηηθό από ηνλ δηθό ηνπ θαη  έρεη ηελ ηύρε  λα  δηεμάγεη αλαζθαθέο 

ππνιεηκκάησλ νζηξάθσλ  θαη ηάθσλ πνπ  έπαζαλ βιάβεο από ζηξαηησηηθέο 

θαηαζθεπέο (Renfrew, 1987, p. 684). Τν 1954, απνιύεηαη θαη ελδηαθέξεηαη πνιύ 

πεξηζζόηεξν λα αθνινπζήζεη ηελ αλζξσπνινγία από  ηε βηνινγία. Τν 1957, απνθηά  

B.A. ζηελ Αλζξσπνινγία από  ην University of North Carolina, επεξεαζκέλνο  από 

ηνλ  κεγάιν αξραηνιόγν , Joffre Coe, ν νπνίνο αλ θαη παξαδνζηαθόο ηεο  πνιηηηζκηθήο 

ηζηνξηθήο  αξραηνινγίαο, ελζαξξύλεη ηνπο θνηηεηέο ηνπ λα ζθέπηνληαη κε θξηηηθό 

ηξόπν θαη εηζεγείηαη ζηνλ Binford λα κειεηήζεη  ηνλ Leslie White (1949), ν νπνίνο 

ππήξμε γηα πνιιά ρξόληα ν κνλαδηθόο πξσηαγσληζηήο απηνύ πνπ απνθαινύκε 

πνιηηηζκηθή εμέιημε, κε ηα βηβιία ηνπ, “The Science of Culture.” (1949),  “The 

Evolution of Culture” (1959). Tν 1958 θαη ην 1964 αληίζηνηρα, απνθηά M.A. θαη 

Ph.D ζηελ Αλζξσπνινγία από ην University of Michigan, Ann  Arbor, όπνπ 

δηδάζθνπλ νη  δηαθεθξηκέλνη επηζηήκνλεο James Β. Griffin θαη  Leslie White. Από 

εδώ  θαη ζην εμήο αξρίδεη λα ζπγθεληξώλεη γύξσ ηνπ νπαδνύο θαη αληηπάινπο. 

 Ζ έλαξμε ηεο  Αθαδεκατθήο ηνπ θαξηέξαο ηνπνζεηείηαη κεηαμύ  1961 θαη 

1965 ζην Σηθάγν, σο επίκοςπορ καθηγηηήρ όπνπ αξρίδνπλ θαη νη δηαμηθηζκνί κε ηνπο  

θνξπθαίνπο, όπσο ν Robert Braidwood.  Ο L. Binford   αλνίγεη ην πξώην ηνπ  

κάζεκα, ζην Σηθάγν, ιέγνληαο: «Το όνομά μος είναι Lewis R. Binford και ηο όνομα 

αςηού ηος μαθήμαηορ είναι Αποκαλύτειρ!» (Flannery, 2006, p. 5).Δπίζεο, δηεμάγεη 

αλαζθαθέο ζην Fort  Michilimackinac ζην Michigan. Σπλερίδεη γηα ιίγν, 1965-1966, 
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ζην University  of California,  ζηε Santa Barbara, όπνπ δηδάζθεη ν Albert  Spaulding, 

ν νπνίνο δηαδίδεη  ηε ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζηελ ακεξηθαληθή 

αξραηνινγία. Έπεηηα, ζην  University  of California, όπνπ δηδάζθεη  σο  αλαπιεξσηήο 

θαζεγεηήο (1966-1968), εθεί δηδάζθνπλ  θαη νη  James R. Sacket, Fred Plog, James 

Hill , νη νπνίνη ζπλππνγξάθνπλ  ην μανιθέζηο ηνπ 1968. Από ην 1968 κέρξη ην 1991 

δηδάζθεη ζην University of New Mexico, σο αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο (1968-1972), 

σο θαζεγεηήο (1972-1984), έπεηηα σο  Distinguished Leslie Spier Professor (1984-

1991). Τν 1999, ην Southern Methodist University ηνπ πξνζθέξεη κηα  έδξα ηελ νπνία 

δηαηεξεί κέρξη ην 2003, πξηλ γίλεη emeritus Distinguished Professor ζην  Southern 

Methodist University. 

Γηδάζθεη  θαη δίλεη δηαιέμεηο, από ην 1980 κέρξη ην 2003, ζε πνιιά 

παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ, ηδηαίηεξα ζην University of Southampton, ζηε  

Μεγάιε Βξεηαλία, ζην University of Capetown, ζηε Νόηηα Αθξηθή, ζην Shanxi 

University, ζηελ Κίλα,  ζην Deccan College Summer Institute  Pune, ζηελ Ηλδία θαη 

ζηα Universities of Stockholm, Uppsala, Umea, Göteburg,  Lund, Copenhagen, Oslo, 

Leiden. Δπίζεο, δηδάζθεη σο Volunteer Professor of  Anthropology ην  2002 θαη ην 

2003, ζην  Truman State University, όπνπ είλαη θαζεγήηξηα αθόκα ζήκεξα  ε έθηε 

ζύδπγόο ηνπ, Amber Johnson. (1) 

O Binford  δέρεηαη επηξξνέο από ηνπο πξνθαηόρνπο ηνπ, ζηνπο νπνίνπο δελ 

αλαθέξεηαη ν ίδηνο. Όπσο  γξάθεη ε Patty  Jo Watson (1995, p. 685), πξόθεηηαη γηα 

ηνπο Walter Taylor (1948), Gordon Willey θαη Philip  Phillips (1958), νη νπνίνη  

δηαθεξύηηνπλ όηη, « Η Αμεπικανική  Απσαιολογία είναι ανθπυπολογία ή ηίποηα».Ο 

Walter Taylor (1948) εθθξάδεηαη ππέξ κηαο πξνζέγγηζεο, ε νπνία ζα ιακβάλεη ππόςε 

ηεο όιν ην θάζκα ηνπ πνιηηηζκηθνύ ζπζηήκαηνο. Τν 1958, νη Gordon Willey θαη 

Philip  Phillips ζην έξγν ηνπο , “Μέθοδορ και Θευπία ζηην Αμεπικανική 

Απσαιολογία”, επηκέλνπλ θαη δίλνπλ κεγαιύηεξε έκθαζε ζηελ θνηλσληθή πιεπξά, κε 

ζθνπό κηα επξύηεξε «διαδικαζηική επμηνεία» ή κειέηε ησλ δηαδηθαζηώλ ζηελ 

εξγαζία γύξσ από ηελ ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνύ. Δπίζεο, o Binford  δέρεηαη  επηξξνέο 

από ηνλ J. B. Griffin, θαζεγεηή ηνπ ζην Ann Arbor. Αμηνζεκείσηεο είλαη ε επηξξνή 

ηεο εμειηθηηθήο αλζξσπνινγίαο ηνπ  L. White θαη ηεο νηθνινγηθήο αλζξσπνινγίαο 

ηνπ Julian   Steward. Ο  Binford νηθεηνπνείηαη ζπρλά ηνλ νξηζκό ηνπ πνιηηηζκνύ  ηνπ  

L. White: “Culture is  man’s extrasomatic means adaptation” (Binford, 1962;  L. 

White, 1959, p. 38-39). 
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O L. Binford,  σο  θύξηνο εηζεγεηήο ηηρ Νέαρ  Απσαιολογίαρ,  ηος πιο 

οπγανυμένος και ιζηοπικά πποζδιοπιζμένος γνυζιοθευπηηικού κινήμαηορ ζηο πλαίζιο 

ηηρ θευπηηικήρ απσαιολογίαρ αναθοπικά με ηη διαδικαζία παπαγυγήρ ηηρ 

απσαιολογικήρ γνώζηρ (Φνπξκνπδηάδεο, 2000, ζει.  178) (2), πνιύ  λσξίο  εθθξάδεη 

ηε βαζηά ηνπ δπζαξέζθεηα  πξνο ηελ νπηηθή θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο  Παξαδνζηαθήο, 

Πνιηηηζκηθήο  Ηζηνξηθήο Αξραηνινγίαο. H Νέα  Αξραηνινγία κε αθεηεξία ηηο Ζ.Π.Α. 

είρε κεγάιε απήρεζε ζηε Βξεηαλία θαη ζε θάπνηεο Δπξσπατθέο  ρώξεο ηνπ βνξά.  

H πξνώζεζε ηεο New Archeology, επηζηεκνληθήο θαη ζπζηεκηθήο, αξρίδεη  γηα  

ηνλ L. Binford από ην Σηθάγν. Αθόκε, πξηλ από ηελ απόθηεζε ηνπ δηδαθηνξηθνύ ηνπ,  

κεηά από θάπνηεο ζσζηηθέο αλαζθαθέο θαη ηππνινγηθέο κειέηεο αηρκώλ βειώλ, 

δεκνζηεύεη ην 1962 ην ζεκαληηθό  άξζξν ηνπ, «Αrchaeology as  Anthropology”, ζην 

ζπνπδαίν επηζηεκνληθό πεξηνδηθό American Antiquity,όπνπ  επηζεκαίλεη όηη ε 

αξραηνινγία, εθηόο από ηελ ηππνινγία θαη ηε ρξνλνιόγεζε  νθείιεη θαη κπνξεί λα 

θαιύπηεη όιεο ηηο πιεπξέο ησλ πεξαζκέλσλ θνηλσληώλ. «It must explicate and explain 

the total range of physical and cultural similarities and differences characteristic of 

the entire spatio-temporal span of man’s existence» (Binford, 1962, p.17). Σύκθσλα 

κε ηελ αληίιεςε ηνπ L. Binford  ε  αξραηνινγία είλαη αλάγθε λα ππεξβεί ην απιό 

ζηάδην ηεο πεξηγξαθήο, ηνπ ηζηνξηθνύ  επηκεξηζκνύ θαη λα πξνρσξήζεη ζ‘ εθείλν ηεο 

αλζξσπνινγηθήο εξκελείαο ελόο ζπλνιηθνύ θαηλνκέλνπ, ζηεξηγκέλνπ ζηελ ελόηεηα 

ηεο αλζξώπηλεο  ζπκπεξηθνξάο. Δπίζεο, ζην άξζξν ηνπ απηό ζεκεηώλεη όηη « δεν 

μποπούμε να ζκάτοςμε ένα κοινυνικό ζύζηημα ή μια ιδεολογία….μια θιλοζοθία, 

μποπούμε όμυρ να ζκάτοςμε ηα ςλικά πποφόνηα ηα οποία λειηούπγηζαν μαζί με εκείνα 

ηα ζςμπεπιθοπικά ζηοισεία» ζε κηα  «systematic and understandable picture of the 

total extinct cultural system»(Binford,1962, p. 218-219) Ο πνιηηηζκόο, ινηπόλ είλαη 

ην θιεηδί. Ο Binford, δελ αθνινπζεί ηελ παξαδνζηαθή άπνςε , αιιά κάιινλ ηελ 

άπνςε ηνπ White (1959) θαη ζεσξεί ηνλ πνιηηηζκό ζαλ έλα εμσζσκαηηθό κέζν 

πξνζαξκνγήο ζην θπζηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ, κε ηα επξήκαηα (artifacts) λα 

έρνπλ  έλα ξόιν ζηε δνκή θαη ζηε ιεηηνπξγία  ηνπ πνιηηηζκηθνύ ζπζηήκαηνο, αιιά 

όρη πάληα ηνλ ίδην. Ο ζεκαληηθόηαηνο απηόο ζεσξεηηθόο  ηεο αξραηνινγίαο, γξάθεη, 

όηη ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα πξέπεη λα εληαρζνύλ ζε ηξεηο  θαηεγνξίεο. Ζ πξώηε 

είλαη  η ηεσνομική (Technomic), ε  νπνία πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

παξαγσγήο, ηεο νηθνλνκίαο γεληθά, ηεο θαηαζθεπήο εξγαιείσλ θαη ζθεπώλ. Οη άιιεο 

δύν θαηεγνξίεο  η  κοινυνικοηεσνική (Sociotechnic) θαη η ιδεολογική (Ideotechnic) 

αθνξνύλ ηελ θνηλσλία θαη ηελ ηδενινγία. Τν άξζξν ηνπ δηαθαηέρεηαη από κηα 
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αθιόλεηε  αηζηνδνμία ηελ νπνία ζπλαληά  θαλείο θαη πάιη ζηελ εηζαγσγή ηνπ  ηόκνπ 

πνπ εθδίδεη, ην 1968, κε ηελ ηόηε ζύδπγό ηνπ  Sally R. Binford  κε ηίηιν, «New 

Perspectives in Archaeology”. Σ‘ απηό ην βηβιίν θαηαιήγεη ζηε δηαηύπσζε ηεο ζέζεο 

όηη ν πεξηνξηζκόο ηεο γλώζεο ηνπ παξειζόληνο δελ νθείιεηαη ζηε θύζε ησλ  

αξραηνινγηθώλ δεδνκέλσλ, αιιά ζην κεζνδνινγηθό καο πξσηνγνληζκό. (Βinford θαη  

Binford, 1968a). Απηό ην έπγo μανιθέζηο ππεξαζπίδεηαη ηελ ζαθώο  επηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε θαη αμηώλεη ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ. Τν  θίλεκα  απηό ζα  

θεξδίζεη όιε ηελ Ακεξηθή θαη  αθνξά θπξίσο ηνπο πξντζηνξηνιόγνπο θαη ηνπο 

πξσηντζηνξηνιόγνπο. Ζ Νέα Αξραηνινγία ηελ νπνία ν Binford  απνθαιεί 

«Διαδικαζηική  Απσαιολογία» ζπγθεληξώλεη όινπο ηνπο λένπο πνπ απνθηνύλ Ph.D ην 

πξώην κηζό ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Μεηαμύ απηώλ ζπγθαηαιέγνληαη  νη J. R. 

Sackett, J. Hill, Kent Flannery, Jeremy  Sabloff, William A. Longacre, George L. 

Cowgill, Robert Wallon, Stuart Struever, Steven LeBlanc, Les Freeman, Henry 

Wright θαη άιινη. 

Σηα πιαίζηα απηνύ ηνπ λένπ ζεσξεηηθνύ θηλήκαηνο, δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

αξραηνινγία σο αλζξσπνινγία, ζηηο γεληθόηεηεο, ζηελ αλαγθαηόηεηα λα νξγαλσζεί 

έηζη ε έξεπλα ώζηε λα απαληά ζε ζέκαηα  ηα νπνία ηίζεληαη, ζηελ ππνζεηηθν-

παξαγσγηθή κέζνδν, ζηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ, ζηελ αξραηνινγηθή ρξήζε ηεο 

εζλνινγίαο, ζηελ πνζνηηθνπνίεζε, ζηε ρξήζε ησλ Ζ/Υ, ησλ ζηαηηζηηθώλ θαη, 

θπζηθά,  όζνλ αθνξά ηνλ  ίδην ηνλ Binford, ζηηο νηθνινγηθέο πιεπξέο θαη ζηελ 

επηβίσζε.  

Ο Binford  θάλεη πνιιέο δεκνζηεύζεηο, ηδηαίηεξα ζρνιηάδεη εξγαζίεο άιισλ , 

γεγνλόο πνπ ηνπ επηηξέπεη  αθελόο λα ηηο θξηηηθάξεη  θαη αθεηέξνπ λα πξνσζεί  θαη 

ηηο δηθέο ηνπ ζεσξίεο. Τόηε, ζύκθσλα κε ηελ Watson (1995, p. 686), ε αξραηνινγία 

γίλεηαη πιηζηηθή, ιεηηνπξγηθή θαη εμειηθηηθή. Οη ζεσξεηηθέο ζπδεηήζεηο  νξγηάδνπλ, 

θπξίσο γηα ηελ αλαινγία ζαλ βάζε ηεο εξκελείαο. Ηδηαίηεξε αίζζεζε θάλεη ην άξζξν 

ηνπ: «Smudge pits and hide smοking: the use of analogy in archaeological reasoning» 

(Binford, 1967). 

Αμηνζεκείσην είλαη όηη  εθείλε ηελ επνρή, ε Sally θαη ν Lewis  Binford (1966) 

πξνηείλνπλ κηα ιεηηνπξγηθή λέα εξκελεία ηεο ηππνινγίαο ηνπ François Bordes (1953) 

γηα ηε Μέζε Παιαηνιηζηθή ηεο Δπξώπεο. Ζ αληηπαξάζεζε κεηαμύ ηνπο αξρίδεη. Απηή 

αθνξά ηηο κνπζηέξηεο ιηζνηερλίεο (100000-40000 ρξόληα πξηλ από ζήκεξα).Ο Γάιινο 

αξραηνιόγνο François Bordes ππνζηεξίδεη  όηη ηα δηαθνξεηηθά ζύλνια 

ηερλνπξγεκάησλ ηα νπνία είρε αλαγλσξίζεη ζηε λνηηνδπηηθή Γαιιία απνηεινύζαλ 
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ηνλ πιηθό εμνπιηζκό δηαθνξεηηθώλ νκάδσλ, νη νπνίεο ζπλππήξραλ ηελ επνρή απηή. 

Με απηή ηελ έλλνηα, νη κνπζηέξηεο ιηζνηερλίεο απνηεινύλ έλα πξώτκν ηζνδύλακν κε 

απηό  ην νπνίν  νη αξραηνιόγνη, νη νπνίνη εξεπλνύλ πιηθό κεηαγελέζηεξσλ πεξηόδσλ, 

απνθαινύλ αξραηνινγηθό «πολιηιζμό». Κάπνηνη κάιηζηα εξκήλεπζαλ ηηο δηαθνξέο 

ζηα εξγαιεηαθά ζύλνια  σο ελδεηθηηθέο δηαθνξεηηθώλ εζληθώλ νκάδσλ. Αληίζεηα, νη 

Sally θαη L. Binford ππνζηεξίδνπλ όηη νη ιηζνηερλίεο απηέο  αληηπξνζσπεύνπλ 

δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο εξγαιείσλ, νη νπνίνη αληαπνθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο, όκνησλ ή ζπγγελώλ νκάδσλ αλζξώπσλ. Φξεζηκνπνηνύλ 

κάιηζηα ηε κέζνδν αλάιπζεο παξαγόλησλ ησλ ιηζνηερληώλ θαη έηζη ηεθκεξηώλνπλ 

ηελ άπνςή ηνπο. Τν ζέκα ησλ κνπζηέξησλ ιηζνηερληώλ πξνθαιεί κηα κεγάιε 

ζπδήηεζε  ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ νη αγγινζάμνλεο κε πνιπάξηζκεο ππνζέζεηο: 

ρξνλνινγηθή  γηα ηνλ Paul Mellars, πεξηβαιινληηθή γηα ηνλ Nicolas Rolland, ηερληθή 

γηα ηνλ Harold Dibble, ελώ νη γάιινη αλαγθάδνληαη λα δηαζαθελίζνπλ ηα πιαίζηα, ηα 

ηερληθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο, ηνπο ηξόπνπο  δηεμαγσγήο ηνπ θπλεγηνύ θαη ηηο 

ζρέζεηο κεηαμύ ηερλνινγηθώλ αιπζίδσλ θαη θηλεηηθόηεηαο.( Audouze, 2011, p. 785-

786). Ο F. Bordes  γνεηεύεηαη από ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ L. Binford θαη ηνπ 

πξνηείλεη ζπλεξγαζία ζηε κειέηε ηεο ζέζεο Combe-Grenal. 

Από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970  ε αληηπαξάζεζε ππνρσξεί θαη ν  

Binford  θαηαζθεπάδεη  ηε  «Μέζη  Θευπία» (Μiddle Range Theory). H Mέζε 

Θεσξία αληιεί ηηο ππνζέζεηο ή ζεσξίεο ηεο από ηνλ θόζκν ηεο εκπεηξίαο, από 

αλαινγίεο κε ην εζλνγξαθηθό παξόλ, από ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θπηώλ θαη 

ησλ δώσλ, από ηελ ηαθνλνκία, δειαδή ηε κειέηε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν 

δηακνξθώζεθε ε αξραηνινγηθή καξηπξία από πνιηηηζκηθνύο ή θπζηθνύο παξάγνληεο, 

ή αιιηώο από ηελ πνιηηηζκηθή ή θπζηθή ζπκπεξηθνξά, πνπ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε 

ηεο Σπκπεξηθνξηθήο Αξραηνινγίαο θαη, από ηζηνξηθά ηεθκήξηα θ.ά. Ο Binford 

(Binford, 1981b, p. 29)  νξίδεη ηε  «Μέζη  Θευπία» σο «οι ζσέζειρ μεηαξύ ζηαηικών 

και δςναμικών, μεηαξύ ζςμπεπιθοπών και ςλικών παπαγώγυν».  

Τόηε, ν L. Binford εγθαηληάδεη έλα θηιόδνμν πξόγξακκα εζλναξραηνινγηθήο 

έξεπλαο  κε ηελ ειπίδα όηη ην πξόγξακκα απηό ζα παξέρεη ηηο  γεληθεύζεηο, νη νπνίεο  

απαηηνύληαη  γηα ηελ εξκελεία νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ζα αθνξά ηελ αξραία 

αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά. Σπλεηδεηνπνηεί όηη κόλν κειεηώληαο ηνλ ηξόπν  κε ηνλ 

νπνίν νη ζύγρξνλνη θπλεγνί -ηξνθνζπιιέθηεο ρξεζηκνπνηνύλ θαη πεηνύλ  νζηά θαη 

εξγαιεία ή κεηαθηλνύληαη από ηε κηα ζέζε ζηελ άιιε κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηνπο 

κεραληζκνύο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ην κνπζηέξην αξραηνινγηθό πιηθό, ζπειαίσλ 
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θαη βξαρνζθεπώλ  ηεο Ννηηνδπηηθήο Γαιιίαο θαη ην νπνίν θαηά ηε γλώκε ηνπ  ήηαλ 

ζρεδόλ ζίγνπξα πξντόλ κηαο θηλεηήο νηθνλνκίαο θπλεγώλ-ηξνθνζπιιεθηώλ.  

Μεηαμύ,  1969-1973,  δεη θαηά δηαζηήκαηα αλάκεζα ζηνπο Δζθηκώνπο  

Nunamiut, ζηε βόξεηα θιηηύ ηνπ Brooks Range, ζηελ Αιάζθα θαη παξαηεξεί ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηνπο αθνινπζεί  ζην θπλήγη, αλαιύεη ηηο θπλεγεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

ηνπο, ην πώο κεηαρεηξίδνληαη ην ζήξακα θαη ηε ρξήζε ηνπ (ηνπηθή θαη άκεζε ή 

κεηαγελέζηεξε κεηά από κεηαθνξά) θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ ζρεκαηηζκνύ ησλ  

θαηαπιηζκώλ ηνπο. Τόηε δεκνζηεύνληαη πνιιά έξγα πνπ απνδεηθλύνληαη  νπζηώδε 

γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ αξραηνινγηθώλ ζέζεσλ. (Binford, 1977a, 1978b, 1981b, 1983 

a and b). Τν πην δηάζεκν κνληέιν πνπ εξεπλά,  “Forager/Collector Spectrum”, 

αθνξά ηελ θηλεηηθόηεηα ησλ θπλεγώλ-ηξνθνζπιιεθηώλ ( Binford, 1980a).  

Ο Binford, δελ είλαη ν κόλνο  πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εζλναξραηνινγία ή πνπ 

δίλεη έκθαζε ζηε ζεκαζία ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ ζρεκαηηζκνύ κηαο ζέζεο, ζηελ εηδηθή 

πεξίπησζε ησλ νζηώλ, ζηελ ηαθνλνκία. Οη ζπκβνιέο ησλ  John Yellen, Richard 

Gould, Mike Schiffer, Bob Brain, Kay Behrensmeyer, κεηαμύ άιισλ, είλαη 

ζεκαληηθέο γηαηί γίλνληαη κε θξηηηθό ηξόπν. Πξνπνξεύεηαη, όκσο, ν Binford θαη 

αθνύγνληαη πεξηζζόηεξν νη απόςεηο ηνπ γηα ηε  λέα αξραηνδσνινγηθή πξνζέγγηζε 

ζηελ αλάιπζε ηεο παλίδαο, ε νπνία αθόκα ζήκεξα έρεη αληίθηππν ζηελ επηζηήκε θαη 

κάιηζηα  ζε όιν ηνλ θόζκν.   

H κεγάιε ηνπ θήκε όζνλ αθνξά ηελ θαηαλόεζε ησλ ζπζηεκάησλ ησλ 

θπλεγώλ-ηξνθνζπιιεθηώλ  θαη ην πώο απηά ζρεηίδνληαη κε ηα αξραηνινγηθά 

θαηάινηπα ηνλ νδεγνύλ λα ηαμηδέςεη  γηα εξεπλεηηθνύο ιόγνπο θαη λα δώζεη δηαιέμεηο 

ζηελ Απζηξαιία, ηελ Αθξηθή , ηελ Αξγεληηλή, ηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία. Σε όιεο απηέο 

ηηο πεξηνρέο πνπ πεγαίλεη αθήλεη αλεμίηειεο εληππώζεηο θαη παξαθηλεί ηνπο ληόπηνπο 

αξραηνιόγνπο λα θάλνπλ ηέηνηνπ είδνπο έξεπλα.  Φαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη  

ε εμαηξεηηθή κειέηε γηα ηνπο ζπιιέθηεο ηεο Παηαγνλίαο, νη νπνίνη εθιείπνπλ, θαη  γηα 

ηα  θαηάινηπα δώσλ ζηελ Αξγεληηλή, όπνπ δηεπζύλεη ν Luis Borrero, νη εμειηθηηθέο 

αλζξσπνινγηθέο κειέηεο  γηα ηνπο επηδώληεο Απζηξαινύο Aborigines ηνπ Jim  

O‘Connell  θαη  άιισλ,  ή νη αλαλεσκέλεο αλαιύζεηο γηα ηηο Αρειαίεο ζέζεηο ζηελ 

ρεξζόλεζν Deccan πνπ δηεπζύλεη ν K.Paddayya.  Γελ αθήλεη έμσ από ηε ζπδήηεζε 

ζεκαληηθέο θιαζηθέο  ζέζεηο όπσο ζηελ Αθξηθή (Olduvai [(Ταλδαλία), 

Olorgesailie(Κέλπα)], ζηελ Κίλα (Zhoukoudian ).  
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Φάξε ζηνλ Binford, ε εζλναξραηνινγία ελζσκαηώλεηαη  ζηελ αξραηνινγηθή 

έξεπλα  ηε δεθαεηία ηνπ 1980  αλαγλσξίδεηαη σο  θιάδνο  ηεο επηζηήκεο  ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο  θαη ιίγν αξγόηεξα ζηνλ ππόινηπν θόζκν. 

 Όζνλ αθνξά ηε Γαιιία θάπνηνη λένη αξραηνιόγνη  αγσλίδνληαη  λα 

εθζπγρξνλίζνπλ  ηε γαιιηθή αξραηνινγία (Cleuziou, 1973; Schnapp, 1980). Τν 

πεξηνδηθό  Les Nouvelles de l‘ Archéologie, δεκνζηεύεη ην πξώην άξζξν ηνπ Binford, 

ζηα γαιιηθά, γηα ην αξρείν ηεο εζλναξραηνινγίαο (Binford, 1980b). Οη γάιινη 

αλαδεηνύλ νκνηόηεηεο αιιά θαη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ απόςεσλ  Lewis  Binford  θαη 

André Leroi-Gourhan. (Audouze, 2011, p. 787), ε F. Audouze, δηαηεξεί επηθπιάμεηο  

σο πξνο ηε ζηξαηεγηθή ηεο αλαζθαθήο πνπ αθνινπζήζεθε ζην Broken K, ζηελ 

Αξηδόλα, όπνπ εθαξκόζηεθαλ νη κέζνδνη ηεο New Archeology (Hill, 1968), 

ζπκκεηέρεη ζε εξεπλεηηθό πξόγξακκα ζην Chevelon National Forest (Plog θαη άιινη, 

1976) θαη εληππσζηάδεηαη από ηε ζηξαηεγηθή ηεο έξεπλαο πνπ πεξηιακβάλεη  

ζπκπεξάζκαηα   ησλ  αλαζθαθώλ ησλ κηθξώλ pueblos, θαη άιισλ θαηαζθεπώλ ώζηε 

λα αλαζπζηαζεί ε ηζηνξία απηήο ηεο κηθξήο πεξηνρήο  θαη λα γίλνπλ θαηαλνεηέο  νη 

αηηίεο ηεο εγθαηάιεηςήο ηεο. Ζ καθξά ζπλεξγαζία ζηηο ζέζεηο Pincevent θαη Verberie 

κε ηνλ James  G.  Enloe (1994, 2010), graduate  student  ηνπ Binford εληζρύεη ηελ 

αλζξσπνινγηθή εξκελεία  ησλ καγδαιήλησλ θαηαπιηζκώλ ηεο  επξύηεξεο πεξηνρήο 

ηνπ Παξηζηνύ, ελώ νη εξκελείεο  επεξεάδνληαη από ηηο εξγαζίεο ηνπ  Binford (1990, 

1991c, 1982a). 

Τε δεθαεηία ηνπ 1980 ν  Binford   είλαη  πηα αλαγλσξηζκέλνο αξραηνιόγνο θαη 

θαιείηαη λα δώζεη δηαιέμεηο ζε πνιιά παλεπηζηήκηα, ηόζν ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

όζν θαη ζην εμσηεξηθό. Όκσο, αξραηνιόγνη , νη νπνίνη εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ 

Άλδεσλ θαη ζηελ Δγγύο Αλαηνιή γηα ηελ πξσηντζηνξία αλαπηύζζνπλ πξνβιεκαηηθέο 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο, εληειώο δηαθνξεηηθέο. (Johnson θαη Earle, 1984).O 

Binford ελνριείηαη από ηηο επηζέζεηο πνπ δέρεηαη  από ηε λέα θίλεζε, ηε 

Μεηαδιαδικαζηική  Απσαιολογία ηεο νπνίαο θεληξηθή θπζηνγλσκία είλαη ν Ian Hodder 

(1982, p. 4). H Γηαδηθαζηηθή Αξραηνινγία ακθηζβεηείηαη. Ζ Μεηαδηαδηθαζηηθή 

Αξραηνινγία αθνινπζεί ηηο επξύηεξεο πξννπηηθέο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

αλζξσπνινγίαο θαη επηκέλεη όηη πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ην πιαίζην ησλ 

ζπλαθεηώλ , ην λόεκα ηεο ζπκπεξηθνξάο, ελώ νη αξραηνιόγνη έρνπλ ππνρξέσζε λα 

αλαγλσξίδνπλ ηηο ηδενινγηθέο ρξήζεηο ηεο. Ο Ian Hodder πηζηεύεη  όηη νη αξραηνιόγνη 

έρνπλ θαζήθνλ λα «μεηαθπάζοςν ηο νόημα ηυν κειμένυν ηος παπελθόνηορ ζηη 

ζύγσπονή ηοςρ γλώζζα»( Ian Hodder, 2002).  Πνιινί άγγινη θαη ακεξηθαλνί λένη 
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αξραηνιόγνη πηνζεηνύλ ηε λέα απηή θίλεζε. Αληαιιάζζνληαη έληνλεο ζπδεηήζεηο  θαη 

άξζξα  ζθιεξά από ηελ πιεπξά θπξίσο ηνπ   Binford. Σην Debating  Archaeology 

(Binford, 1989a)  θαηεγνξεί πξνθαηόρνπο ηνπ θαη ζπλαδέιθνπο ηνπ γηα ππέξκεηξε 

θηινδνμία, ππεξβνιηθό εκπεηξηζκό, αθαηάιιειεο  επηζηεκνινγηθέο ζέζεηο. 

Δπηρεηξήκαηα θαη θόληξα επηρεηξήκαηα  αληαιιάζζνληαη, αιιά  ε Μεηαδηαδηθαζηηθή 

Αξραηνινγία εμαπιώλεηαη δηαξθώο, ζηεξηδόκελε ζηνλ  Bourdieu,  ηνλ  Derrida  θαη 

ηνπο  θηινζόθνπο θαη κεηακνληέξλνπο θνηλσληνιόγνπο. Μεηαμύ ησλ θνηηεηώλ ηνπ, 

1970-1990, πνιινί είλαη ζήκεξα αλαγλσξηζκέλνη αξραηνιόγνη, όπσο νη J. G. Enloe, 

Robert Kelly, Steve Kuhn, Mary Stiner, Larry Todd. 

Σηε δεθαεηία ηνπ 1990 ε ακεξηθάληθε αξραηνινγία εκθαλίδεηαη κε έλα πιήζνο  

πνηθίισλ πξνζεγγίζεσλ, όπσο ε νηθνινγηθή αξραηνινγία, ε αξραηνινγία ηνπ θύινπ, 

ε αξραηνινγία ησλ κεηνλνηήησλ θ.ά.., ελώ ηε δεθαεηία ηνπ 2000 ζηεξίδεηαη ζηε 

κειέηε ησλ δπλακηθώλ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ  αλζξώπσλ/ πεξηβάιινληνο. Σηηο 

δεθαεηίεο ηνπ 1990 θαη ηνπ 2000 ν Binford  ηηκάηαη από ηδξύκαηα, ηόζν ζηελ  

Ακεξηθή όζν θαη ζηηο μέλεο ρώξεο, ηε ζηηγκή, όκσο, θαηά ηελ νπνία  νη λέεο γεληέο 

ησλ αξραηνιόγσλ  ηνλ εγθαηαιείπνπλ. 

 Δθηόο από  πνιιά κεηάιιηα ιακβάλεη θαη πνιιέο ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο. Τν 

1983, Honorary Doctorate  of Letters, ηνπ University of Southampton, ην 1997 

εθιέγεηαη  κέινο  ηεο Βξεηαληθήο Αθαδεκίαο,  ην 1999 αλαθεξύζζεηαη  επίηηκνο  

δηδάθησξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Pierre Mendès ηεο  Grenoble, ηεο Γαιιίαο, ην  2000 ηνπ 

University of Leiden, ηεο Οιιαλδίαο, ην 2001 εθιέγεηαη ζηελ Δζληθή Αθαδεκία 

Δπηζηεκώλ ησλ  Ζ.Π.Α., ην 2002 βξαβεύεηαη από ηελ Δηαηξεία Ακεξηθαληθήο 

Αξραηνινγίαο  γηα ην βηβιίν ηνπ, Constructing Frames of Reference: An Analytical 

Method for Archaeological Theory Building Using Ethnographic and Environmental 

Data Sets, (Binford, 2001) γηα ην νπνίν  αθηεξώλεη  ελλέα ρξόληα θαη ζεσξείηαη έξγν-

νξόζεκν. Πξνεηνηκάδεη ην βηβιίν απηό, κεηά ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπ  από ην 

University of New Mexico, ζην Southern  Methodist University ζην Dallas  όπνπ 

αξρίδεη  κηα λέα θαξηέξα. Πξόθεηηαη γηα έλα βηβιίν 563 ζειίδσλ ζην νπνίν 

πεξηνξίδεηαη ζε  κηα αλαιπηηθή   κέζνδν γηα λα «θηίζεη» ηε ζεσξία ζηελ αξραηνινγία. 

Δίλαη έλα ζπλαξπαζηηθό  πόλεκα, από ην νπνίν αλαδεηθλύνληαη ηα πξνηεξήκαηα θαη 

ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ. Έρεη ζαλ ζηόρν λα αλαπηύμεη κηα κέζνδν  γηα 

λα ρξεζηκνπνηήζεη κε παξαγσγηθό ηξόπν ηα εζλνγξαθηθά δεδνκέλα γηα 

αξραηνινγηθνύο ζθνπνύο. Γεκηνπξγεί δύν βάζεηο δεδνκέλσλ. Σηε κηα βάζε ηα 

δεδνκέλα 370 νκάδσλ θπλεγώλ-ηξνθνζπιιεθηώλ από όιν ηνλ θόζκν θαη ζηε 
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δεύηεξε ηα θιηκαηηθά θαη κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα από 1400 κεηεσξνινγηθνύο 

ζηαζκνύο από όιν ηνλ θόζκν, νη νπνίνη βξίζθνληαη  πιεζίνλ ησλ 370 νκάδσλ ηεο 

πξώηεο βάζεο. Κάλεη ππνζέζεηο γηα λα εμεγήζεη ηελ κεηαβιεηόηεηα ησλ 

εζλνγξαθηθώλ ζπλζεθώλ  340 θνηλσληώλ  θπλεγώλ-ηξνθνζπιιεθηώλ  πνπ 

επειέγεζαλ γηα αλάιπζε, ζύκθσλα  κε ηελ νηθνινγηθή ζέζε. Απηέο νη θνηλσλίεο 

ραξαθηεξίδνληαη από ηελ θύξηα πεγή ηεο δηαηξνθήο ηνπο πνπ είλαη  (ε  ζπιινγή , ην 

θπλήγη,  ην ςάξεκα), ηελ θηλεηηθόηεηά ηνπο, ηε ζεκαζία ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο, ηνλ 

αξηζκό ησλ θαηαπιηζκώλ ζηνλ εηήζην θύθιν, ηνλ ηύπν  ηεο ρισξίδαο π.ρ.  ηξνπηθή 

ζαβάλα. Όια απηά επηηξέπνπλ ζηνλ Βinford λα εμεγήζεη ηηο κεηαβνιέο ηηο νπνίεο 

γλώξηζαλ νη θπλεγνί-ηξνθνζπιιέθηεο ηνπ παξειζόληνο. Φξεζηκνπνηεί ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ γηα λα πξνηείλεη  κηα ππόζεζε γηα  ηε κεηάβαζε ησλ  

θπλεγώλ -ηξνθνζπιιεθηώλ πξνο ηε γεσξγία πνπ ζηεξίδεηαη  ζην packing θαη είλαη ην 

απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο εληαηηθνπνίεζεο  ιόγσ δεκνγξαθηθήο αλόδνπ  θαη 

πεξηνξηζκνύ ηνπ ρώξνπ πνπ ππνρξεώλεη ζηε κεηαβνιή ηεο  δηαηξνθηθήο παξαγσγήο 

ηεο νκάδαο θαη νδεγεί ζηελ πνιππινθόηεηα ηεο θνηλσλίαο. Ζ εληαηηθνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηώλ είλαη γηα ηνλ Binford ην ζεκέιην ηεο αιιαγήο. 

 Παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζε 111 «γεληθεύζεηο», απ‘ όπνπ παξάγεη 

94 «πξνηάζεηο» θαη 8 «πξνβιήκαηα» ή λέα ζέκαηα πξνο έιεγρν. Πξνρσξεί ζε 

εθαξκνγή ησλ ππνζέζεώλ ηνπ ζην ηειηθό Πιεηζηόθαηλν ηεο Δπξώπεο, ζε κηα πεξηνρή 

ηνπ Ηξάλ θαη ζε κηα πεξηνρή ηνπ Σνπδάλ. Ο ηόκνο νινθιεξώλεηαη κε γεληθεύζεηο θαη 

πξνηάζεηο γηα ην πέξαζκα ζηε γεσξγία. Δθαξκόδεη  ηε δηαδηθαζία ηνπ packing , ηελ 

νπνία αλαιύεη  ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην, ζε ζέζεηο  ηεο Δγγύο θαη Μέζεο 

Αλαηνιήο, ζηελ πεξηνρή ηεο Ηεξνπζαιήκ, ζηελ πεξηνρή Zagros, ζέζε Εaribar θαη 

ζηελ πεξηνρή  ηνπ  Φαξηνύκ. Αζρνιείηαη κε όιεο ηηο  πιεπξέο  όζνλ αθνξά ηηο 

ζρέζεηο ησλ θπλεγώλ-ηξνθνζπιιεθηώλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, αιιά  πάληα, γηα 

ζπιινγηθέο ζπκπεξηθνξέο. Ο Binford  κέλεη πηζηόο ζηελ γεληθεπκέλε πξνζέγγηζε. Σε 

απηό ην έξγν ηνπ ζπλνςίδνληαη όια ηα επηηεύγκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ. 

 Σηε ζπλέρεηα, ην 2005 ηηκάηαη  από ην Universita degli Studi di Verona, ηεο  

Ηηαιίαο,  ην 2006 δέρεηαη ζην Παξίζη ην βξαβείν ηνπ Ηδξύκαηνο  Fyssen, ην 2008 ε 

Society for American Archaeology ηνλ ηηκά  κε ην  Lifetime Achievement Award,  

ελώ νξγαλώλεη θαη κηα ζπλεδξίαζε ην 2010 πξνο ηηκήλ ηνπ. 

Τν ίδην έηνο , ε Γηεζλήο Αζηξνλνκηθή Έλσζε δίλεη ην όλνκά ηνπ  ζε έλα αζηεξνεηδή, 

ην n. 213629,  γηα λα ηηκήζεη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε βειηίσζε  ησλ αξραηνινγηθώλ 

εξεπλώλ.(1) 
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Γηα ηνλ άλζξσπν  L Binford ν David J. Meltzer, γξάθεη όηη, “In his prime… 

was, quite literally, a large and powerful presence. He acted and spoke with 

unmatched self-confidence, a high-spirited manner, expressive gestures, and a 

distinctive staccato laugh. Sharp and quick thinking, he was a formidable debater” 

(D. J.  Meltzer, 2011, p.22). O ίδηνο ν Binford   πεξηγξάθεη ηνλ εαπηό ηνπ σο 

“primarily a teacher” (Binford, 1989a, p. xiii), ελώ θαίλεηαη όηη ηνπ αξέζεη λα 

βξίζθεηαη θνληά ζηνπο θνηηεηέο ηνπ. Σηα πνιιά παλεπηζηήκηα από ηα νπνία πεξλάεη 

ζηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ ζπκβνπιεύεη θαη απνηειεί κέινο επηηξνπώλ γηα πάλσ 

από 80 Ph.D. θνηηεηέο, πνιινί από ηνπο νπνίνπο, ζήκεξα, είλαη κεγάιεο κνξθέο ηεο 

Αξραηνινγίαο.  

Ο Lewis Binford  γξάθεη δεθάδεο βηβιία θαη πάλσ από 150 άξζξα, όκσο δελ 

δηαβάδεηαη πάληα εύθνια. Τν ζεκαληηθό έξγν ηνπ ην νπνίν απνπλέεη ηελ ελέξγεηα , ηε 

καρεηηθόηεηα, ηε γνεηεία ελόο ραξηζκαηηθνύ ζεσξεηηθνύ  αλνίγεη λένπο νξίδνληεο  

γηα ηελ επηζηήκε ηεο Αξραηνινγίαο θαη ε παξνπζία ηνπ γηα ηέζζεξηο δεθαεηίεο θάλεη 

ηελ Αξραηνινγία πην δσληαλή. 

 

 

 
ημειώζεις 

 

(1)  Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία, ηηο ζπνπδέο θαη ηελ αθαδεκατθή  

θαξηέξα ηνπ L. Binford πξνέξρνληαη από ην επίζεκν CV   ην νπνίν κνπ εκπηζηεύζεθαλ  ε 

ζύδπγόο ηνπ θ. Amber Johnson, θαζεγήηξηα ζην Truman  State University  θαη ε Françoise 

Audouze από ην  CNRS, UMR7041, Ethnologie  Préhistorique. Ζ ζύδπγόο ηνπ θ. Amber 

Johnson, κνπ έζηεηιε αξθεηέο θσηνγξαθίεο ηνπ. Μηα από απηέο παξνπζηάδσ ζην θείκελό 

κνπ. Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο γηα ηελ πνιύηηκε 

βνήζεηά ηνπο. 

(2) Ο θαζεγεηήο Γ. Φνπξκνπδηάδεο  βξίζθεη πνιύ ελδηαθέξνληα ηνλ ζεσξεηηθό Lewis  

Binford θαη εθαξκόδεη κε θξηηηθό ηξόπν ηηο απόςεηο ηνπ πνιύ λσξίο ηε δεθαεηία ηνπ 1970, 

ζην πόλεκά ηνπ «Τν λενιηζηθό Γηκήλη» Βόινο 1979. Αθνινπζεί κηα ζεηξά Διιήλσλ 

αξραηνιόγσλ νη νπνίνη ζηηο δηαηξηβέο ηνπο, ζηηο έξεπλέο ηνπο, ζην δηάινγν γηα  ηε 

‗Μεηαδηαδηθαζηηθή Αξραηνινγία‘ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ζεσξίεο ηνπ θαη εκπλένληαη από ηηο 

ηδέεο ηνπ. 
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