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Εισαγωγή 
 
Η διοργάνωση εκθέσεων µε αρχαιολογικό περιεχόµενο είναι σαφώς µια ευκαιρία να 
έρθει σε επαφή το ευρύτερο κοινό µε την αρχαιολογική έρευνα, τα αποτελέσµατα και 
τα συµπεράσµατά της. Όταν πρόκειται, µάλιστα, για µια έκθεση που αφορά στον όχι 
και τόσο συχνά προβαλλόµενο νεολιθικό πολιτισµό αντιλαµβανόµαστε τη σηµασία 
που έχει αυτή για την ευρύτερη κοινοποίηση των πορισµάτων της προϊστορικής 
αρχαιολογίας. Ο επιστηµονικός κατάλογος που συνοδεύει, συνήθως, παρόµοιες 
εκθέσεις συνιστά ένα σηµαντικό µέσο διάδοσης αυτών των πορισµάτων. Η ίδια η 
φύση, όµως, των παρόµοιων εκθέσεων και καταλόγων θέτει κάποιους περιορισµούς. 
Το κοινό που επισκέπτεται αυτές τις εκθέσεις και προµηθεύεται τους καταλόγους έχει 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά.(Stone & Molyneaux 1994, Zimmerman 2003, 7-14,  
Χουρµουζιάδη 2008, Black 2009, 27-103) Επαγγελµατίες αρχαιολόγοι, αρχαιόφιλοι, 
δηµοσιογράφοι, φοιτητές  και µαθητές µε τους συνοδούς εκπαιδευτικούς 
συµπεριλαµβάνονται συνήθως σε αυτό, ενώ ένα υποσύνολό τους αγοράζει ή 
προµηθεύεται γενικότερα το σχετικό κατάλογο. Οι διοργανωτές κάθε έκθεσης, 

επίσης, έχουν αποφασίσει το πώς θα αφηγηθούν 
την ιστορία που θέλουν να αφηγηθούν και τα 
νοήµατα που θα προκύψουν και θα 
προσληφθούν από αυτή την αφήγηση. 
 Όταν παίρνουµε, λοιπόν, στα χέρια µας 
τον επιστηµονικό κατάλογο µιας έκθεσης θα 
πρέπει να αναρωτηθούµε σε ποιους απ’ όλους 
αυτούς που συγκροτούν το κοινό που 
περιγράψαµε παραπάνω θα πρέπει να 
απευθύνεται. Η απάντηση φαίνεται αρχικά 
εύκολη. Σε όλους  ή ακόµα καλύτερα σε  όσους 
θέλουν και µπορούν να τον αγοράσουν!  Είναι, 
όµως, εµφανές, και µπορεί να το αντιληφθεί 
κανείς µε ένα απλό ξεφύλλισµα ότι οι 
συγγραφείς της πλειοψηφίας των επιστηµονικών 
καταλόγων µιας αρχαιολογικής έκθεσης 



απευθύνονται, πρωτίστως, στους συναδέλφους τους και στην εγχώρια και διεθνή 
επιστηµονική κοινότητα. Κάθε παρόµοιος επιστηµονικός κατάλογος, συνακόλουθα, 
υπόκειται περισσότερο σε επιστηµονική κρίση, παρά ελέγχεται για το αν στοχεύει 
στην κατατόπιση ενός ευρύτερου κοινού. 
 Θα πρέπει, παράλληλα, πάντα να έχουµε υπόψη µας ότι ο αρχαιολόγος δεν 
παράγει κείµενα στο κενό, αλλά ότι αυτά είναι προϊόντα των ήδη υπαρχόντων 
αντιλήψεων και πλαισίων που έχουν διαµορφωθεί από την αρχαιολογική θεωρία και 
ερµηνεία. Κατασκευάζει, έτσι,  «αλήθειες» που εκλαµβάνονται ως «φυσικές» και 
«αιώνιες», ενισχυµένες, µάλιστα, πολλές φορές, από το οπλοστάσιο των θετικών 
επιστηµών µε τη χρήση στατιστικών πινάκων και γραφηµάτων (Joyce 2002, 1-3).  
 Συµπερασµατικά και χρησιµοποιώντας την ορολογία του φιλοσόφου της 
εκπαίδευσης B. Bernstein θα λέγαµε πως η αρχαιολογική γνώση έτσι όπως αυτή 
µεταφέρεται µέσω των επιστηµονικών καταλόγων αρχαιολογικών εκθέσεων 
υφίσταται αλλεπάληλες «αναπλαισιώσεις» (recontextualizations). Με τον παραπάνω 
όρο εννοούµε «τις επιλογές και τις αλλαγές ή αλλοιώσεις που υφίσταται η γνώση 
καθώς µεταφέρεται από ένα πλαίσιο σε άλλο πλαίσιο, ανάλογα µε το ποιος/-α τη 
µεταδίδει και σε ποιον/ -αν απευθύνεται» (Φραγκουδάκη 2000).  
 Ο τόµος που συνόδευε την έκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης για την 
Ελλάδα στο ευρύτερο πολιτισµικό πλαίσιο των Βαλκανίων κατά την 5η και την 4η 
χιλιετία π.Χ., είναι δυνατό να προσεγγιστεί σύµφωνα µε τα παραπάνω κριτήρια.  
 Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι οι παρόµοιοι αρχαιολογικοί τόµοι και 
κατάλογοι εκθέσεων ακολουθούν τη λογική  διάρθρωσης ύλης και περιεχοµένων που 
έχει εγκαινιαστεί από την εποχή της έκδοσης από την Εθνική Τράπεζα του πρώτου 
συλλογικού έργου για τη νεολιθική περίοδο στον ελληνικό χώρο (Θεοχάρης 1973). Η  
Νεολιθική Ελλάς σε επιµέλεια του ∆. Ρ. Θεοχάρη αποτέλεσε το πρότυπο για όλες τις 
µεταγενέστερες ανάλογες εκδόσεις. Επάνω στα χνάρια του βάδισε, άλλωστε, και η 
δεύτερη σηµαντική συλλογική προσπάθεια για τη γνωριµία του νεολιθικού 
πολιτισµού µε το ευρύτερο κοινό που εκδόθηκε και πάλι από το Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης µε αφορµή, επίσης, µια αρχαιολογική έκθεση 
(Παπαθανασόπουλος 1996). Όπως επισηµαίνει και ο εκ των συγγραφέων του τόµου 
∆. Γραµµένος (σελ. 31) υπάρχει στενή σύνδεση αυτού του τρόπου παρουσίασης µε το  
θεωρητικό σχήµα που διέπει τη διάρθρωση αυτών των εκθέσεων µε την επιλογή της 
θεµατικής ενότητας ως βασικού πυρήνα ανάδειξης της οποιασδήποτε συνάφειας των 
ευρηµάτων . Τα αντικείµενα και το κειµενικό ή/και εποπτικό υλικό που τα συνοδεύει 
εντάσσονται, δηλαδή, σε κάποια ευρύτερη (π.χ. ταφικά έθιµα, ανταλλαγές, οργάνωση 
του χώρου, ιδεολογία κ.ά.) ή στενότερη (ειδώλια, κεραµική, κοσµήµατα, µεταλλικά 
αντικείµενα κ.ά.) θεµατική ενότητα.  
  Ο υπό συζήτηση οδηγός – κατάλογος της έκθεσης κινείται στο ίδιο πλαίσιο. 
Μόνο που τώρα υπάρχει και ένα δεύτερο πρότυπο. Το βιβλίο που  συνόδευε την 
έκθεση  The Lost World of Old Europe: The Danube Valley 5000-3500 BC (Ο 
Χαµένος Κόσµος της Παλαιάς Ευρώπης: Η Κοιλάδα του ∆ούναβη 5000-3500 π.Χ), η 
οποία οργανώθηκε από το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Αρχαίου Κόσµου (Institute 
for the Study of Ancient World, ISAW) του Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης.  Ήταν 
το προϊόν µιας διακρατικής προέλευσης έκθεσης στην οποία συνεργάστηκε το Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο της Ρουµανίας στο Βουκουρέστι και συµµετείχαν το Περιφερειακό 
Ιστορικό Μουσείο της Βάρνας στη Βουλγαρία  και το Εθνικό Ιστορικό και 
Αρχαιολογικό Μουσείο της Μολδαβίας στο Τσισινάου (Anthony & Chi 2010). Η 
έκθεση µεταφέρθηκε στο Κυκλαδικό Μουσείο της Αθήνας και προστέθηκε σ΄ αυτήν 
η εικόνα του ελληνικού χώρου όπως απορρέει από τα αρχαιολογικά ευρήµατα που 
χρονολογούνται στην ίδια περίοδο. 



Ο τόµος, οι συγγραφείς και τα κείµενα 
 
 Ένας χάρτης  µε τις κυριότερες ανασκαµµένες θέσεις του ελλαδικού χώρου µε 
κατοίκηση κατά την 5η και 4η χιλιετία π.Χ. ανοίγει την έκδοση που µας απασχολεί.  Ο 
αριθµός τους εντυπωσιάζει ιδιαίτερα. Οι ανασκαµµένες, περισσότερο ή λιγότερο 
συστηµατικά, θέσεις σε όλο τον ελληνικό χώρο είναι 219, µε τη µερίδα του λέοντος 
(69 θέσεις) στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ακολουθεί ο τυπικός, αλλά πολύ χρήσιµος 
γι΄ αυτές τις περιπτώσεις χρονολογικός πίνακας όπου αντιστοιχίζονται οι πιο γνωστές 
ανασκαµµένες και δηµοσιευµένες θέσεις της Ελλάδας και της περιοχής του ∆ούναβη, 
τόσο µεταξύ τους, όσο και µε τις υπάρχουσες απόλυτες χρονολογήσεις από την 
ακεραµική νεολιθική (7000 π.Χ.) µέχρι την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού (3200 π.Χ.). 
Στον ίδιο πίνακα όλες  οι  αρχαιολογικές θέσεις εντάσσονται, παράλληλα σε 
χρονολογικές περιόδους σύµφωνα µε την αιγαιακή, βαλκανική και ευρωπαϊκή 
ορολογία. Η γεωγραφική διάσταση όλων των παραπάνω αποτυπώνεται σε χάρτη που  
ακολουθεί τον ευρέως αποδεκτό διαχωρισµό της βαλκανικής προϊστορίας και της 
ανάλογης περιοχής του ποταµού ∆ούναβη σε «πολιτισµούς» (∆ιµηνίου, Καράνοβο, 
Βίντσα. Γκιουµέλνιτσα, Κουκουτένι, Τίζα, Μπουτµίρ, Τριπόλιε κ.λ.π.). σε µια 
περιοχή  που χαρακτηρίστηκε από την έρευνα ως «Παλαιά Ευρώπη» (Anthony & Chi 
2010).  
 Το πρώτο κείµενο της έκδοσης είναι η «Εισαγωγή» του επιµελητή της και 
επιµελητή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Ν. Παπαδηµητρίου (σσ. 17-29). Ο 
συγγραφέας προσπαθεί να συγκεράσει τις πληροφορίες του οδηγού της αντίστοιχης 
αµερικανικής έκθεσης µε τα ελληνικά δεδοµένα που παρουσιάζονται στην έκθεση 
του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Είναι σαφές ότι ο Ν. Παπαδηµητρίου έχει κατά 
νου να κατατοπίσει και τους µη ειδικούς επισκέπτες της έκθεσης για βασικά στοιχεία 
της νεολιθικής αρχαιολογίας. Οι αναφορές, για παράδειγµα, σε έννοιες γνωστές στην 
αρχαιολογική κοινότητα όπως ο νεολιθικός τρόπος ζωής ή η στρωµατογραφία, η 
ραδιοχρονολόγηση εξυπηρετούν, προφανώς, αυτό το σκοπό. 
 Επιχειρεί, παράλληλα, µια διευκρίνιση όρων και εννοιών που σχετίζονται µε 
τη νεολιθική αρχαιολογία. Προηγείται µια γενική παρουσίαση των στοιχείων που 
συγκροτούν τη γνώση µας γι’ αυτό που η αρχαιολογική έρευνα προσδιορίζει ως 
«νεολιθική εποχή». Υιοθετείται η άποψη ότι η νεολιθική εποχή αποτελεί, αν 
εξαιρέσει κανείς την τεχνολογική πρόοδο, την απαρχή των θεµελιωδών 
χαρακτηριστικών του σύγχρονου τρόπου ζωής. Ακολουθεί η αναφορά σε όρους όπως 
«χρονολογική φάση» και «πολιτισµός» µε την επισήµανση της  συµβατικότητας του 
πρώτου για την προϊστορική αρχαιολογική έρευνα, καθώς και της σύγχρονης χρήσης 
του δεύτερου όχι ως «εννοιολογικού», αλλά ως «µεθοδολογικού» εργαλείου.  
 Η παράθεση των δεδοµένων της νεολιθικής στα Βαλκάνια και τη ΝΑ Ευρώπη 
και η ένταξη σ’ αυτά των αντίστοιχων ελληνικών ολοκληρώνει την «Εισαγωγή» του 
τόµου. ∆ιαπιστώνεται, παράλληλα, ότι οι «πολιτισµοί» της «Παλαιάς Ευρώπης» 
συνδέονται µε τρία βασικά φαινόµενα που οδηγούν, λίγο ως πολύ, σε ό,τι 
χαρακτηρίζει την ονοµαζόµενη από την έρευνα στην περιοχή αυτή χαλκολιθική 
περίοδο: 
α) Η µεταλλουργία αναπτύσσεται σ’ όλη τη σχετική περιοχή, ταυτόχρονα, κατά την 
6η και 5η χιλιετία π.Χ.,   
β) οι διαπολιτισµικές επαφές είναι ιδιαίτερα έντονες, ενώ  
γ) παρατηρείται µια,  σχεδόν, ταυτόχρονη παρακµή στα τέλη της 5ης χιλιετίας και σε 
ολόκληρη την 4η χιλιετία των περισσότερων «πολιτισµών» της «Παλαιάς Ευρώπης».  
 Η σχέση του ελληνικού χώρου µ’ όλα τα παραπάνω αξίζει, πράγµατι, 
διερεύνησης. Οι αναµφισβήτητες έντονες αλληλεπιδράσεις µεταξύ ελληνικού και 



ευρύτερου βαλκανικού χώρου συνιστούν, σύµφωνα και µε τον επιµελητή του τόµου, 
ένα σηµαντικό πεδίο έρευνας. Η διάδοση συγκεκριµένων τύπων αγγείων, η κοινή 
διακόσµηση ειδωλίων, οι παρόµοιοι τύποι κοσµηµάτων, η λειτουργία των πρώτων 
µετάλλινων εργαλείων, καθώς και το τι συµβαίνει στον ελληνικό χώρο κατά την 
κρίσιµη 4η χιλιετία όταν η «Παλαιά Ευρώπη» φαίνεται πως «παρακµάζει» 
θεωρούνται αξιοπρόσεκτοι δείκτες παρακολούθησης αυτών των αλληλεπιδράσεων, η 
περιγραφή και ερµηνεία των οποίων αποτελεί, άλλωστε, και τον απώτερο στόχο της 
έκδοσης. 
 Τα µετά την «Εισαγωγή» κεφάλαια του υπό συζήτηση τόµου είναι έξι και τα 
συγγράφουν αρχαιολόγοι που έχουν ασχοληθεί ειδικότερα µε τη νεολιθική 
Βαλκανική και τη θέση  του βόρειου ελληνικού χώρου σ’ αυτή. Ο ∆. Β. Γραµµένος 
αναφέρεται στις νεολιθικές έρευνες, µε έµφαση στη βόρεια Ελλάδα κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες (σσ. 30-37).  Ο Ι. Ασλάνης ασχολείται µε την οργάνωση της 
κατοίκησης στην Ελλάδα κατά την 5η και 4η χιλιετία π.Χ. (σσ. 38-53). Ο R. Treuil µε 
τα ειδώλια της περιόδου και τον τρόπο που αυτά οδηγούν στην προσέγγιση της 
νεολιθικής ιδεολογίας  (σσ. 54-65). Η κεραµική, ως δείκτης του σύνθετου κοινωνικού 
και πολιτισµικού γίγνεσθαι της Νεότερης Νεολιθικής στη βόρεια Ελλάδα, απασχολεί 
τον Κ. Κωτσάκη (σσ. 66-75). Τα δεδοµένα για τη µεταλλουργία της ίδιας περιόδου 
στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη παρατίθενται και αναλύονται από τον Κ. Ζάχο (σσ. 
76-91). Η Ζ. Τσιρτσώνη, τέλος, συνεργάτιδα στην επιµέλεια του τόµου, συνοψίζει τα 
µέχρι σήµερα ευρήµατα για το τέλος της Νεολιθικής Εποχής στην Ελλάδα και τα 
Βαλκάνια (σσ. 92-103). Ακολουθεί η βιβλιογραφία που χρησιµοποίησαν οι 
συγγραφείς του τόµου (σελ. 104-113) και ο κατάλογος των εκθεµάτων (σελ. 114-
124).  
 Στο κείµενο του ∆. Γραµµένου, Επιτίµου Εφόρου Αρχαιοτήτων, συναντούµε 
τρεις ανασκοπήσεις. Σε δυο παραγράφους πραγµατοποιείται µια πολύ σύντοµη 
εισαγωγή σχετικά µε τη θεωρία της νεολιθικής αρχαιολογικής έρευνας και τις 
προηγούµενες ανάλογες εκθέσεις στην Ελλάδα. Εδώ ο συγγραφέας εντάσσει και τη 
συζήτηση για την ισχύ της παλιάς θεωρίας του G. Childe περί της πρώιµης εµφάνισης 
των λεγόµενων «πρωτο-πόλεων», τις οποίες ο τελευταίος αναγνωρίζει µε βάση 
συγκεκριµένα κριτήρια. Συνδέει δυο από αυτά, την εξειδίκευση της µεταλλοτεχνίας 
και τη χρήση της γραφής, µε νεότερα νεολιθικά ευρήµατα του ελληνικού χώρου, 
όπως τα χρυσά κτερίσµατα της Αραβησσού Πέλλας, τον ανάλογο, ονοµαζόµενο 
«νεολιθικό θησαυρό» του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου,  τα ευρήµατα από το 
Στρόφιλα της Άνδρου και τη Φτελιά της Μυκόνου,  και τα δείγµατα «γραφής» από το 
∆ισπηλιό Καστοριάς και τα Γιαννιτσά. 
 Η δεύτερη, σύντοµη επίσης, ανασκόπηση αναφέρεται στις πρόσφατες 
δηµοσιεύσεις – συνθέσεις των δεδοµένων, ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή 
συνέδρια κ.λ.π – για την περίοδο που απασχολεί τον τόµο.. Ακολουθεί η τρίτη και 
εκτενέστερη ανασκόπηση των ανασκαφικών ερευνών των τελευταίων δεκαετιών µε 
έµφαση στην περιοχή της βόρειας Ελλάδας. Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν συστηµατικές 
έρευνες µε διεπιστηµονικό χαρακτήρα όπως του ∆ισπηλιού στην Καστοριά, της 
Αυγής στην ίδια περιοχή, του Κλείτους στην Κοζάνη, των Παλιαµπέλων Κολινδρού 
και του Μακρύγιαλου στην Πιερία, οι νέες έρευνες στο Ντικιλί Τας της Αν. 
Μακεδονίας και η ελληνοβουλγαρική συνεργασία στη συνοριακή ανασκαφή του 
Προµαχώνα  Σερρών – Τοπόλνιτσας. Η επισήµανση του συγγραφέα ότι, πλέον, η 
κυρίαρχη αρχαιολογική θεωρία βάσει της οποίας µελετώνται και προσεγγίζονται τα 
νέα ευρήµατα είναι η µεταδιαδικαστική και τα ζητούµενά της - όπως, για παράδειγµα, 
η αναζήτηση του ατόµου και της ταυτότητάς του κατά τη νεολιθική εποχή ή η 



φεµινιστική οπτική στην προϊστορία – προσφέρει τη θεωρητική πλαισίωση των 
πρόσφατων ερευνών. 
 Τα συµπεράσµατα µε τα οποία ο ∆. Γραµµένος ολοκληρώνει το κείµενό του 
είναι ενδιαφέροντα και σχετίζονται µε ζητήµατα που απασχολούν την έρευνα του 
βορειοελλαδικού και βαλκανικού χώρου τα τελευταία 30 χρόνια τουλάχιστον. Η 
απουσία της Αρχαιότερης Νεολιθικής στη Μακεδονία έχει αποδειχθεί σήµερα, µετά 
από επιφανειακές, κυρίως, αλλά και ανασκαφικές έρευνες ότι συνιστά ή τυχαίο 
γεγονός ή προϊόν γεωλογικών µεταβολών που έχουν αποκρύψει τα ανάλογα 
στρώµατα. Το τέλος της νεολιθικής στην Ελλάδα εµφανίζει τα ίδια χαρακτηριστικά 
µε τα Βαλκάνια. Έτσι, όπως σαφώς, υπονοεί και ο συγγραφέας, θα λέγαµε ότι η 
ονοµασία της περιόδου (Νεώτερη ή Τελική Νεολιθική ή Χαλκολιθική) είναι ένα 
µεθοδολογικής  φύσης αρχαιολογικό «ψευδοπρόβληµα» δευτερεύουσας σηµασίας.  
 ∆υο συµπεράσµατα όσον αφορά στην οργάνωση και στη χρήση του χώρου 
είναι ενδιαφέροντα και αξίζουν προσοχής. Η παρουσία λιµναίων οικισµών, όπως του 
∆ισπηλιού, και η ανάγκη περαιτέρω ανίχνευσής τους σε ευρύτερες περιοχές, αλλά και 
η διαπίστωση ότι οι επίπεδοι οικισµοί, περισσότερο (πάνω από 100 στρέµµατα) ή 
λιγότερο εκτεταµένοι και περιβαλλόµενοι από τάφρους, κυριαρχούν σε σχέση µε τις 
χαµηλές ή υψηλότερες τούµπες. Οι τελευταίες ερµηνεύονται από το συγγραφέα ως 
ένδειξη της επίµονης κατοίκησης στο συγκεκριµένο χώρο που µπορεί να έχει και 
στρατηγική σηµασία ή ως αποτέλεσµα γεωλογικών ή µετααποθετικών, διαβρωτικών 
φαινοµένων. Σχετικά πρόσφατα, πάντως, τονίστηκε, ότι η διαφοροποίηση τουµπών 
και εκτεταµένων οικισµών µπορεί να κατανοηθεί µόνο σ’ ένα πολλαπλό επίπεδο 
(Kotsakis 1999: 74). Περιλαµβάνονται σ’ αυτό τόσο οικονοµικές παράµετροι όπως η 
πιθανή ανάπτυξη του νεολιθικού «νοικοκυριού» ως ανεξάρτητης οικονοµικής 
µονάδας ενάντια στη συλλογικότητα της νεολιθικής κοινωνίας, όσο και ιδεολογικές 
όπως ο τονισµός, µέσω προεξαρχουσών  στο χώρο θέσεων, όπως οι τούµπες, της 
φυσικής συνέχειας της κατοίκησης στο χώρο µιας συγκεκριµένης και µε 
συγκεκριµένη κοινωνική ταυτότητα οµάδας ανθρώπων   
 Από τα πρώτα, ήδη, χρόνια των αρχαιολογικών ερευνών στην Ελλάδα η 
προσπάθεια αποκατάστασης της νεολιθικής κατοίκησης στο βορειοελλαδικό χώρο 
αποτελεί, σχεδόν, µια σπαζοκεφαλιά. Οι αρχαιολόγοι καταγίνονται, κυρίως, µε την 
ταξινόµηση, σύγκριση και συσχέτιση πασαλοτρυπών µε βάση τις οποίες επιχειρούν 
να «µαντέψουν» τους νεολιθικούς χώρους κατοίκησης. Ακόµα και η εύρεση 
αυτούσιων των ξύλινων πασάλων, όπως στην περίπτωση του λιµναίου οικισµού στο 
∆ισπηλιό Καστοριάς, δεν έλυσε ολοσχερώς το πρόβληµα και η αναπαράσταση του 
οικισµού που δηµιουργήθηκε είχε να αντιµετωπίσει πολλές, ανάλογες, προκλήσεις 
(Χουρµουζιάδη & Γιαγκούλης 1998). Στο κείµενο του ∆ιευθυντή Ερευνών του 
Ινστιτούτου Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητας του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, 
Ι. Ασλάνη συνοψίζονται τα δεδοµένα για τη νεολιθική κατοίκηση κατά την 5η και 4η 
χιλιετία π.Χ.  Ο Ι. Ασλάνης χωρίζει, κατ΄αρχάς, την οψιµότερη νεολιθική σε τέσσερις 
περιόδους υιοθετώντας τον όρο Χαλκολιθική για τις δυο τελευταίες: Νεότερη 
Νεολιθική Ι (5400/5300 – 4800 π.Χ.), Νεότερη Νεολιθική ΙΙ (4800-4500 π.Χ.), 
Χαλκολιθική Ι ή Τελική Νεολιθική Ι (4500 – περ. 4000 π.Χ.) και Χαλκολιθική ΙΙ 
((4000-3200 π.Χ.). 
 Με άξονα την παραπάνω χρονολογική διαίρεση επιχειρείται και η 
παρουσίαση των αρχαιολογικών δεδοµένων του ελληνικού χώρου. Ξεχωρίζουν, 
ανάµεσά τους, τα νέα ευρήµατα της πρώτης περιόδου από τις ανασκαφές στη 
Μακεδονία. Το διώροφο κτίσµα από την ελληνοβουλγαρική ανασκαφή στον 
Προµαχώνα / Τοπόλνιτσα, σχεδιαστική απεικόνιση του οποίου περιλαµβάνεται στο 
υπό συζήτηση κείµενο,  είναι ένα από αυτά. To µέγεθός του, 12 Χ 4µ., και τα 



ενδιαφέροντα ευρήµατα στο εσωτερικό του, όπως πήλινα βουκράνια  και οµοιώµατα 
οικιών, θεωρούνται από τον Ι. Ασλάνη ως χαρακτηριστικά κοινοτικού κτίσµατος. Η 
γραπτή ή εγχάρακτη διακόσµηση που εντοπίστηκε στην ανωδοµή σπιτιού στον 
Κλείτο Κοζάνης, φωτογραφία της οποίας παρατίθεται επίσης στο κείµενο, προσδίδει 
νέες διαστάσεις στην αντίληψή µας για τις οικίες της περιόδου. Επισηµαίνεται, 
επίσης, η σπουδαιότητα του λιµναίου οικισµού στο ∆ισπηλιό, αλλά και η σηµασία 
της αναπαράστασης της χωροοργάνωσής του µέσα από τις πασσαλόπηκτες εξέδρες 
και τις λιµναίες ή αµφίβιες καλύβες του.  
 Η παρουσία περιβόλων ή τάφρων γύρω από τους οικισµούς, η πρώιµη 
µεταλλουργική δραστηριότητα στον Προµαχώνα Σερρών και στους Σιταγρούς Ι στην 
περιοχή της ∆ράµας, καθώς και τα πήλινα αγγεία µε γωνιώδες περίγραµµα 
θεωρούνται από το συγγραφέα ως ενδείξεις µετάβασης στην προηγµένη τεχνολογικά 
επόµενη περίοδο. 
   Στην παράθεση των δεδοµένων για τη Νεότερη Νεολιθική ΙΙ  ο τόνος του 
συγγραφέα της ενότητας αυτής γίνεται πιο προσωπικός. Η άποψή του, ακολουθώντας 
τα συµπεράσµατα του πρώτου ανασκαφέα των αρχών του αιώνα Χ. Τσούντα,  για τον 
οχυρωµατικό χαρακτήρα των έξι λιθόκτιστων περιβόλων του ∆ιµηνιού, επανέρχεται 
στο προσκήνιο. Η αντίθεσή  του µε τη βασισµένη στην πεποίθηση για τον νεολιθικό 
τρόπο παραγωγής και τον µη αυστηρά ιεραρχηµένο νεολιθικό κοινωνικό σχηµατισµό 
κλασική, πια, ερµηνεία που διατύπωσε το 1979 στο Νεολιθικό ∆ιµήνι ο ανασκαφέας 
του Γ.Χ. Χουρµουζιάδης – η οποία αναφέρεται στη χωροοργανωτική διάσταση των 
περιβόλων του οικισµού που ορίζουν διαφορετικές θέσεις οικοτεχνικής 
δραστηριότητας  - παραµένει. Για τον Ι. Ασλάνη τα δεδοµένα για τα τεχνολογικά 
επιτεύγµατα της νεολιθικής, όπως η ανάπτυξη της µεταλλουργίας, οδηγούν σε 
συµπεράσµατα για επιθυµία ελέγχου των πρώτων υλών, συνεπώς και για «φτωχούς» 
και «πλούσιους» οικισµούς που, ενδεχοµένως, συγκρούονταν µεταξύ τους (σελ. 47). 
Θεωρεί, επίσης, ότι στη ΝΝ ΙΙ διαµορφώνεται ένα αµυντικό σύστηµα ζευγαρωτών 
περιβόλων που περικλείουν πυκνοδοµηµένους οικισµούς, το οποίο και εξαπλώνεται, 
(εννοώντας προφανώς ότι στον ελληνικό χώρο επινοήθηκε;) στην υπόλοιπη ΝΑ 
Ευρώπη, σε περιοχές όπως η Βουλγαρία (σελ. 51) . 
 Θα πρέπει να προστεθεί, πάντως, εδώ και η διαφορετική αντιµετώπιση του 
ίδιου θέµατος από άλλους ερευνητές. Η χρήση των νεολιθικών περιβόλων για 
υποδήλωση του φυσικού ή συµβολικού ελέγχου ενός οικισµού ή τµήµατός του 
(Andreou, Fotiadis & Kotsakis 1996, 543)  ή ο τονισµός µέσω αυτών του ύψους του 
γηλόφου του ∆ιµηνιού για να δηλωθεί έτσι έµφαση στη διάρκεια του οικισµού και 
στο παρελθόν των κατοίκων του µε την ταυτόχρονη υποδήλωση της παρουσίας του 
σε περίοπτη θέση ώστε να λειτουργεί υποβλητικά  και να αποτελεί σηµείο αναφοράς 
για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής διαµορφώνοντας νέα κοινωνικά και 
πολιτισµικά τοπία (Κωτσάκης 1996, 55-56, δες, επίσης, και στον υπό συζήτηση τόµο 
σελ. 66)), δείχνουν πόσοι παράγοντες ακόµα θα µπορούσαν να ληφθούν υπόψη για 
την ερµηνεία αυτών των περιβόλων. Η παραπάνω συζήτηση αποτελεί ταυτόχρονα 
ένα καλό παράδειγµα για το πώς η αρχαιολογική ερµηνεία υπόκειται στις 
προϋπάρχουσες θεωρητικές αρχές των αρχαιολόγων που ερµηνεύουν. Ανάλογα, 
δηλαδή, µε τη διαφορετική θεωρητική αφετηρία οι περίβολοι ερµηνεύονται και 
διαφορετικά. Εντάσσονται, συνεπώς, και προσεγγίζονται είτε υπό το πρίσµα της 
µορφής του τρόπου παραγωγής, της κοινωνικής δοµής και του κοινωνικού 
σχηµατισµού, ή εντοπίζεται, αναγκαστικά, το πεδίο συγκρούσεων στο οποίο 
παραπέµπουν, µετά την αυτόµατη - βασισµένη στο «φυσιολογικό» και το 
«οφθαλµοφανές» -  ταύτισή τους ως κατασκευών µε οχυρωµατικό χαρακτήρα,  ή, 



τέλος, αντιµετωπίζονται ως συµβολικοί δείκτες κοινωνικών υποκειµένων και 
ταυτοτήτων σε ατοµικό ή συλλογικό επίπεδο.  
 Η χαλκολιθική αποτελεί για τον συγγραφέα µια περίοδο κατά την οποία 
αρχίζει να ξεθωριάζει η οικιστική και τεχνολογική ευµάρεια της Νεότερης 
Νεολιθικής. Οι οικισµοί µειώνονται σε αριθµό και µέγεθος,  και ιδρύονται, τελικά, σε 
φυσικά οχυρωµένες θέσεις µοιάζοντας περισσότερο µε αγροικίες. Επισηµαίνεται, 
όµως, η διαρκής και εντατική χρήση των σπηλαίων τόσο ως βοηθητικών χώρων, όσο 
και ως χώρων κατοίκησης. Οι νεότερες έρευνες στη Θεσσαλία, παράλληλα, 
ανέδειξαν µια ενδιαφέρουσα θέση του τέλους της 4ης π.Χ. χιλιετίας. Ο Ι. Ασλάνης την 
τοποθετεί ανάµεσα στη χαλκολιθική και την Πρώιµη Εποχή Χαλκού. Πρόκειται για 
τον παραλίµνιο οικισµό στην Παλιόσκαλα της λίµνης Κάρλας στη Θεσσαλία. Οι  
λίθινοι περίβολοι και η κάτοψή του, φωτογραφία της οποίας παρατίθεται στο κείµενο, 
που θυµίζει την οργάνωση του χώρου στο γνωστό ∆ιµήνι, προκαλεί αναµφίβολα 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
 Τα ανθρωπόµορφα ειδώλια και η ιδεολογία της Νεότερης και Τελικής 
Νεολιθικής περιόδου αναλύονται µε έναν ευσύνοπτο, αλλά, πραγµατικά, διεξοδικό 
ως προς τη στοχοθεσία του τρόπο στο κείµενο του Οµότιµου Καθηγητή Αιγαιακής 
Προϊστορίας στο Πανεπιστήµιο  Paris I , R. Treuil. Βαθύς γνώστης της βαλκανικής 
προϊστορίας ο R. Treuil συνοψίζει τα νεότερα δεδοµένα της έρευνας τα σχετικά µε το 
θέµα του, παραθέτει και σχολιάζει τις µέχρι σήµερα ερµηνείες που αφορούν τη χρήση 
των νεολιθικών ειδωλίων και καταθέτει, στο τέλος, τα συµπεράσµατά του 
αναφερόµενος και στις προοπτικές που διανοίγονται όσον αφορά την περαιτέρω 
µελέτη αυτού του ιδιαίτερου αρχαιολογικού υλικού. 
 Το κείµενο ξεκινά µε µια πολιτικού χαρακτήρα διαπίστωση, η οποία 
αναδεικνύει τόσο τη σχέση, γενικότερα, της αρχαιολογίας µε την πολιτική, όσο και τη 
στενή σύνδεση της µελέτης της Βαλκανικής προϊστορίας µε την ιστορική µοίρα των 
Βαλκανίων. Αποδίδει την απουσία οποιουδήποτε πνεύµατος αρχαιολογικής 
συνεργασίας µετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο στην αµοιβαία καχυποψία ανάµεσα 
στους αντίπαλους, πολιτικά, συνασπισµούς κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου. 
Ο R. Treuil θεωρεί ότι δυο είναι τα κοµβικά σηµεία για την εξέλιξη της 
αρχαιολογικής έρευνας προς την κατεύθυνση της συγκριτική και συνολικής µελέτης 
των βαλκανικών προϊστορικών ευρηµάτων: η κατάρρευση των σοσιαλιστικών 
καθεστώτων και η ανάπτυξη στην Ελλάδα της αρχαιολογικής έρευνας στη 
Μακεδονία και στη Θράκη.  
 Καταλήγει, έτσι, στο συµπέρασµα ότι, σύµφωνα µε τις σύγχρονες έρευνες, τα 
αρχαιολογικά ευρήµατα υποδεικνύουν την ύπαρξη µιας µεγάλης βαλκανικής 
νεολιθικής «οικογένειας», που ζούσε παρά τις τοπικές διαφοροποιήσεις µε τον ίδιο 
τρόπο και η οποία κάτω από τις σηµερινές πολιτικές και ερευνητικές συνθήκες 
βαδίζει προς την προσέγγιση της αρχικής της µορφής, δηλαδή προς την επανένωσή 
της µε διάµεσο την αρχαιολογία. Σ’ αυτή τη βαλκανική αρχική «ενότητα», όµως, και 
τη σχέση της µε την «προϊστορική Ευρώπη» θα επανέλθουµε στον επίλογο, στο τέλος 
του κειµένου µας. 
 Η εικόνα του οµοιώµατος σπιτιού µε τα οκτώ ειδώλια στο εσωτερικό του από 
την Πλατιά Μαγούλα Ζάρκου Τρικάλων συµβολική, ίσως, απόδοση µιας «ενωµένης» 
νεολιθικής οικογένειας της αρχής της Νεότερης Νεολιθικής (5400/5300 – 4800 π.Χ.) 
αποτελεί την εισαγωγική προµετωπίδα του κειµένου του  R. Treuil (σελ. 54).  Στο 
κυρίως µέρος του κειµένου τα ανθρωπόµορφα, ανδρικά και γυναικεία, ειδώλια της 
Βαλκανικής χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, τις οποίες ο συγγραφέας προτιµά να 
αποκαλεί «τάσεις» παρά «τύπους». Και στις δυο «τάσεις» συναντώνται ειδώλια 
διακοσµηµένα µε γραπτή ή εγχάρακτη, όµοια µε αυτή των αγγείων, διακόσµηση. Ο 



συγγραφέας καταγράφει την αδυναµία διατύπωσης µιας γενικής ερµηνείας της 
διακόσµησης τν ειδωλίων, θεωρώντας ότι πρέπει να συσχετίζεται µε την κάθε φορά 
χρήση τους. 
 Η «φυσιοκρατική» περιλαµβάνει εκείνα που δίνουν την εντύπωση όρθιας 
στάσης και έχουν διακριτά χαρακτηριστικά προσώπου, σώµατος και φύλου. Στην ίδια 
«τάση» εντάσσονται και οι πήλινες, καθιστές ανδρικές και γυναικείες µορφές, 
ανάµεσά τους οι περίφηµοι «στοχαστές», λόγω της χαρακτηριστικής θέσης των 
χεριών τους, από την Καρδίτσα και από την Τσερναβόντα της Ρουµανίας ή η, επίσης 
γνωστή, «κουροτρόφος» από το Σέσκλο. Ο  R. Treuil θεωρεί καθιστή, επίσης, µορφή, 
το ανδρικό ειδώλιο που βρέθηκε το 2000 στο ∆ισπηλιό Καστοριάς, παρά το ότι οι 
διαµπερείς οπές  που υπάρχουν στους ώµους, στη µέση, στην πλάτη και στην άκρη 
των γονάτων του, όπου και τελειώνουν τα πόδια του, οδήγησαν στην υπόθεση ότι 
προοριζόταν για ανάρτηση (Χουρµουζιάδης 2002, 256).  
 Στη «σχηµατική» τάση κατατάσσονται όλες εκείνες οι µορφές στις οποίες δε 
δηλώνεται το φύλο. Απαντούν συχνότερα στην Κρήτη και στις Κυκλάδες, παρά στη 
Θεσσαλία και στη βόρεια Ελλάδα.  Περιλαµβάνουν πήλινα, αλλά και µαρµάρινα, 
ακόµα και οστέινα ειδώλια (εικονιζόµενο παράδειγµα περιάπτου, ύψους 4.2 
εκατοστών, από το ∆ισπηλιό, εικ. 4-10, σελ. 61), «ακρόλιθα», πήλινα σώµατα, 
δηλαδή, µε οπή στην κορυφή για την ένθεση επιµήκους λίθινου σχηµατικού 
κεφαλιού, πήλινα σταυρόσχηµα αλλά και µαρµάρινα σχηµατικά µε υποδήλωση του 
γυναικείου φύλου, όπως ένα εικονιζόµενο παράδειγµα (εικ. 4-7, σελ. 60) από το 
Μακρύγιαλο Πιερίας, τα οποία και µοιάζουν προδροµικές µορφές των γνωστών 
πρωτοκυκλαδικών ειδωλίων της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού. 
 Η κριτική των ερµηνειών που έχουν διατυπωθεί για τη σηµασία της 
νεολιθικής ανθρωπόµορφης ειδωλοπλαστικής καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος 
του κειµένου του  R. Treuil. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι µπορεί, επίσης, 
κανείς να παρακολουθήσει, παράλληλα µε την διαπραγµάτευση των διάφορων 
ερµηνειών, τον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται αυτές µε θεωρητικές προσεγγίσεις και 
αρχαιολογικές σχολές σκέψης. Ο συγγραφέας επικεντρώνοντας την προσπάθεια 
ερµηνείας των ειδωλίων στη λειτουργία µέσα από τη χρήση τους και όχι σε a priori 
υποθέσεις απορρίπτει εξαρχής την οποιαδήποτε συσχέτισή τους µε την τέχνη και την 
πρωτογλυπτική που αποδίδει στη γερµανική σχολή σκέψης. Εξετάζει, κατόπιν, 
κριτικά τις τρεις κυριότερες ερµηνείες που έχουν διατυπωθεί µέχρι σήµερα. Τα 
ανθρωπόµορφα ειδώλια απεικονίζουν µητέρες – θεές, ήταν παιχνίδια ή αποτελούσαν 
µέσα επικοινωνίας και υποδήλωναν νοήµατα και συµβολισµούς που εξέφραζαν τη 
ζωή της νεολιθικής κοινότητας και τους ανθρώπους της σε όλες τους τις εκφάνσεις; 
 Η θεωρία περί µητέρων – θεών, ότι τα ειδώλια, δηλαδή, είχαν, θρησκευτική 
σηµασία έχει, όπως σηµειώνεται, βαθιές ρίζες στην ανθρωπολογική σκέψη των 
αρχών του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αι. Ξεκινώντας από τις απόψεις 
του γνωστού ανθρωπολόγου J. Frazer και φτάνοντας µέχρι τις διαπιστώσεις 
αρχαιολόγων όπως της Αµερικανίδα M. Gimbutas - η οποία συνέβαλε και τα µέγιστα 
στη θεµελίωση της «Παλαιάς Ευρώπης» που συζητούµε εδώ - και του Γάλλου J. 
Cauvin - ο οποίος συνέδεσε την αρχή της γεωργίας µε µια προηγηθείσα «επανάσταση 
των συµβόλων» στην εύφορη ηµισέληνο ενδείξεις της οποίας είναι τα ειδώλια - ο R. 
Treuil παραθέτει και αντικρούει τα επιχειρήµατα αυτής της άποψης. Τα νεολιθικά 
ειδώλια που βρίσκονται στις ανασκαφές δεν είναι πλέον µόνο γυναικεία µε τονισµένα 
τα γενετήσια χαρακτηριστικά, απεικονίζοντας, συνεπώς, «θεές της γονιµότητας» 
αλλά και ανδρικά και άφυλα και ανδρόγυνα. Η εύρεση, παράλληλα, των 
περισσότερων ειδωλίων στα Βαλκάνια σε οικιακού χαρακτήρα συµφραζόµενα δε 
στοιχειοθετεί το χαρακτηρισµό ανάλογων χώρων ως «ιερών». Θεωρεί, λοιπόν, ότι η 



θρησκευτική τους χρήση δε στηρίζεται πουθενά παρά µόνο σε µια θεωρητική 
αποδοχή και δεν µπορεί να υποστηριχτεί µε αδιαµφισβήτητο τρόπο. 
 Ο χαρακτηρισµός των ειδωλίων ως παιδικών παιχνιδιών έχει τις ρίζες του σε 
ανάλογες απόψεις του γνωστού ανασκαφέα της Αιγύπτου F. Petrie στα τέλη του 19ου 
αι. και φτάνει µέχρι ανάλογες διαπιστώσεις του P.Ucko, στα τέλη της δεκαετίας του 
1960 για την Κρήτη. Βασίζεται κυρίως στη µικρογραφική διάσταση της 
ανθρωπόµορφης ειδωλοπλαστικής, στην παρουσία και ζωϊκών µορφών, αλλά και στα 
µικρογραφικά, επίσης, οµοιώµατα οικιών, επίπλων και αγγείων που συναντώνται 
συχνά στο αρχαιολογικό υλικό. Κατ’ αναλογία µε εθνογραφικά παράλληλα που 
τονίζουν τη χρήση των ειδωλίων προς διασκέδαση και τα σύγχρονα παιχνίδια, όπου  
οι απεικονίσεις της γυναικείας µορφής κυριαρχούν, οι θιασώτες αυτής της άποψης 
υποστηρίζουν ότι µέσω των ειδωλίων τα παιδιά µιµούνται τον κόσµο των µεγάλων. Ο 
συγγραφέας παρότι θεωρεί πιο πειστική αυτή την άποψη σε σχέση µε τη θρησκευτική 
ερµηνεία, σηµειώνει εντούτοις ότι µπορεί η έρευνα να ξεγελιέται από την τάση της να 
προσεγγίζει µονοσήµαντα τα αντικείµενα ως µιας λειτουργίας, ενώ αυτά µπορεί να 
έχουν πολλαπλές χρήσεις και λειτουργίες ανάλογα µε την κάθε φορά περίσταση 
επικοινωνίας. 
 Τα ειδώλια ερµηνεύονται ως µέσα επικοινωνίας από ένα σύνολο 
προσεγγίσεων που διατυπώθηκαν από τη δεκαετία του 1970 και εξής. Ο Γ. Χ. 
Χουρµουζιάδης ήταν ο πρώτος µελετητής που το 1973 τα αντιµετώπισε ως ένα είδος 
ιδεογραφικών συµβόλων στο πλαίσιο µιας «πρωτογραφής». Τα τελευταία δέκα 
χρόνια η συσχέτιση των ειδωλίων µε µέσα επικοινωνίας γνωρίζει µεγάλη άνθηση. Ο   
R. Treuil  αναφέρεται στις θεωρίες αρκετών αρχαιολόγων που κινούνται προς αυτήν 
την κατεύθυνση.  
 Ο P. Biehl τα εντάσσει σ’ ένα συµβολικό σύστηµα επικοινωνίας όπου 
λειτουργούν ως τα εργαλεία των κοινωνικών και τελετουργικών πρακτικών του 
νεολιθικού ανθρώπου από τη γέννηση µέχρι το θάνατό του. Σηµατοδοτούν έτσι τις 
σπουδαιότερες στιγµές του, καλύπτοντας διαφορετικούς κάθε φορά ρόλους. Η 
«λατρεία της καταστροφής», όµως, που ευαγγελίζεται ο  P. Biehl, η άποψη δηλαδή 
ότι θραύονται εσκεµµένα σε κάποια σηµεία - ακολουθώντας τη δηµοφιλή σήµερα 
άποψη περί “fragmentation” (σκόπιµης καταστροφής αντικειµένων) που διατύπωσε 
πρώτος ο J. Chapman  - στο πλαίσιο κάποιας τελετουργίας κατά την οποία αλλάζουν 
χρήση, απορρίπτεται από τον R. Treuil ως µη αληθοφανής. 
 Ο D. Bailey πιστεύει πως τα ειδώλια ενεργούν στο υποσυνείδητο των απλών 
νεολιθικών ανθρώπων εδραιώνοντας, σ’ έναν κόσµο µειωµένης κλίµακας, 
πεποιθήσεις και κοινά ιδεώδη που ενισχύον την κοινότητα. Συνιστούν τρόπο 
έκφρασης της ατοµικής και συλλογικής ταυτότητας στο πλαίσιο της νεολιθικής 
κοινότητας  µια υλική µετάφραση της συνεχούς «διαπραγµάτευσης» του ανθρώπου 
µε το περιβάλλον και την κοινωνία του. Στο ίδιο πλαίσιο ο  S. Hansen τα 
αντιµετωπίζει ως στοιχεία µιας µεθόδου δόµησης της σκέψης καλύπτοντας 
διαφορετικές χρήσεις από µνηµοτεχνικά µέσα µέχρι σύµβολα της γέννησης και του 
θανάτου, ενώ η «αρχαιολογία του φύλου», τα εκλαµβάνει ως απεικονίσεις της 
φυλετικής ταυτότητας, του ίδιου του φύλου και όχι του ενός ή του άλλου φύλου µε 
στόχο τη διαµόρφωση ατοµικής ταυτότητας, άποψη που ο R. Treuil θεωρεί 
αναχρονιστική (σελ. 63). 
 Φαίνεται, πάντως, πως ο συγγραφέας αντιµετωπίζει όλες τις παραπάνω 
θεωρίες ως a priori «µηχανική αναπροσαρµογή στην αρχαιολογία των τελευταίων 
τάσεων της σύγχρονης κοινωνιολογίας». Πιστεύει στις πολλαπλές χρήσεις των 
ειδωλίων και φέρνει ως παράδειγµα τις εθνογραφικές καταγραφές χρήσης ειδωλίων 
από παιχνίδια µέχρι αντικείµενα που εκπαιδεύουν και συµµετέχουν σε τελετές 



µύησης, ή υπενθυµίζουν και τιµούν τη µνήµη προγόνων και σηµαντικών για την 
κοινότητα ιστορικών ή µυθολογικών γεγονότων.  
 Η τελική του πρόταση καλεί σε µια επιστροφή στα ίδια τα αντικείµενα µέσα 
από δυο ερευνητικούς άξονες: τη µελέτη των πλαισίων εύρεσής τους και τη 
λεπτοµερή µελέτη των ίδιων των αντικειµένων. Ο προσδιορισµός των χώρων εύρεσης 
–οικιακά πλαίσια, λάκκοι απορριµµάτων ή νεκροταφεία – στην πρώτη περίπτωση, 
καθώς και η διερεύνηση της κατασκευής τους, η λεπτοµερέστερη αναγνώριση και 
κατάταξη των ειδών τους σε πολλαπλές οµάδες χρήσης και η απόλυτη διευκρίνιση 
της στάσης τους, συνιστούν σηµαντικές ερευνητικές προοπτικές Το στάδιο 
προσδιορισµού της κατηγορίας των ειδωλίων και η κατανόηση της πρακτικής τους 
χρήσης, πρέπει, συµπερασµατικά κατά τον R. Treuil, να προηγούνται των ερµηνειών. 
Θα πρέπει, όµως, εδώ, να αναρωτηθούµε αν οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση και 
αναγνώριση πρακτικής χρήσης µπορεί να ξεφύγει από το θεωρητικό υπόβαθρο του 
ερευνητή αρχαιολόγου, αφού βάσει αυτού  κατηγοριοποιεί και αναγνωρίζει πρακτικές 
χρήσης. 
 Η κεραµική της Νεότερης Νεολιθικής στη Βόρεια Ελλάδα αναλύεται από τον 
Κ. Κωτσάκη, καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο και κατεξοχήν ειδικό σ’ 
αυτό το θέµα αρχαιολόγο. Το κείµενό του µπορεί να χωριστεί, αξιοποιώντας και τους 
επιµέρους τίτλους που χρησιµοποιεί ο ίδιος σε τέσσερα µέρη. Προηγείται η 
θεωρητική θεµελίωση της µελέτης της κεραµικής και η συσχέτισή της µε τις νεότερες 
έρευνες για το χαρακτήρα της Νεότερης Νεολιθικής στη Μακεδονία και ακολουθούν 
οι αναφορές στην τεχνολογίας της νεολιθικής κεραµικής, στις κεραµικές κατηγορίες 
που έχουν συγκροτήσει οι αρχαιολόγοι και στο ρόλο που αυτή διαδραµατίζει στις 
κοινωνίες της Νεότερης Νεολιθικής. 
 Στο πρώτο µέρος τίθενται οι βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζονται οι 
σύγχρονες µελέτες για την κεραµική. Ο συγγραφέας τονίζει εµφατικά ότι η κεραµική 
και η αλλαγή στην τυπολογία των αγγείων, ύστερα µάλιστα και από την επανάσταση 
της ραδιοχρονολόγησης, δεν µπορεί να αποτελεί αποκλειστικά χρονολογικό δείκτη. 
Θεωρεί ότι είχε κοινωνική σηµασία και µάλιστα, ακολουθώντας σαφώς τις 
µεταδιαδικαστικές προσεγγίσεις, όχι ως ένδειξη πολιτιστικών επαφών και 
πληθυσµιακών µετακινήσεων, αλλά, «χωρίς να παραγνωρίζει την πολυπλοκότητα του 
φαινοµένου και τις δυσκολίες του εγχειρήµατος» ως «άµεση εκδήλωση της 
ταυτότητας των νεολιθικών ανθρώπων» (σελ. 67). Η αξία της ενδελεχούς γνωριµίας 
του αρχαιολόγου µε την πρωτογενή µαρτυρία τονίζεται και εδώ, όπως και στο 
κείµενο του .R. Treuil παραπάνω, µε την επισήµανση ότι η µελέτη της τεχνολογίας 
της κεραµικής µπορεί να αποκαλύψει όλες τις αφανείς στη συµβατική αρχαιολογική 
έρευνα κοινωνικές διαστάσεις αυτής της πρακτικής. 
 Η κεραµική συνδέεται µε τα ευρύτερα δεδοµένα για τη Νεότερη Νεολιθική. 
Στην καλύτερα ερευνηµένη περιοχή της Θεσσαλίας παρατηρείται αύξηση του 
πληθυσµού και εντατικοποίηση των σχέσεων των οικισµών. Οι τελευταίοι 
παρουσιάζουν κοινά χωροταξικά στοιχεία, π.χ. οργανωµένα οικήµατα και περιβόλους 
ή τάφρους, και έχουν τη µορφή τούµπας, γεγονός που ο Κ. Κωτσάκης συνδέει  µε την 
εµφάνιση του «νοικοκυριού» ως νέας µορφής κοινωνικής οργάνωσης και του 
«οικήµατος» ως αρχιτεκτονικής έκφρασης αυτής της οργάνωσης.  Στη Μακεδονία, 
αντίθετα, υπάρχει µια πολυµορφία χωροταξικής διάταξης και οργάνωσης των 
οικισµών κυµαινόµενη από την ύπαρξη αραιά τοποθετηµένων υπόσκαφων 
λακκοειδών οικηµάτων που περιβάλλονται από τάφρο (π.χ. Μακρύγιαλος Πιερίας) ή 
απλώνονται στο χώρο (π.χ. Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης) µέχρι τετράπλευρα σπίτια 
που περικλείονται από διπλούς λίθινους περιβόλους (π.χ. Παλιάµπελα Πιερίας) ή 



είναι παραλληλόγραµµα και πυκνά τοποθετηµένα (π.χ. Ντικιλί Τας στην αν. 
Μακεδονία). 
 Ο συγγραφέας θεωρεί, πάντως, δεδοµένη την παρουσία και στη µια και στην 
άλλη περίπτωση ενός πυκνού, τόσο ενδοκοινοτικού όσο και διακοινοτικού, δικτύου 
επικοινωνιών. Ως αποδεικτικά στοιχεία της ύπαρξης αυτού του δικτύου παραθέτει 
τον καρπαθιακό οψιανό που βρέθηκε στο Μάνδαλο των Γιαννιτσών, τα αντικείµενα 
από το γνωστό όστρεο Spondylus Gaederopus µε µεγάλη διάδοση στα Βαλκάνια και 
παραγωγή σε οικισµούς της Μακεδονίας, αλλά και τα πρώτα χάλκινα αντικείµενα 
που εµφανίζονται σ’ αυτήν την περίοδο. Η κεραµική διαδραµάτιζε σηµαντικό ρόλο σ’ 
αυτά τα δίκτυα, όπως δείχνει η περίπτωση της ευρύτατης διάδοσης κάποιων 
κατηγοριών γραπτής κεραµικής όπως η «µαύρη σε ερυθρό», ή η «τεφρή σε τεφρό», η 
γραπτή διµηνιακή.  Ταυτόχρονα, όµως, αποτελεί και διαφοροποιητικό στοιχείο, αφού 
κάθε περιοχή χαρακτηρίζεται από διαφορετική διακοσµητική τεχνοτροπία και 
διαφορετικές τεχνολογικές επιλογές, συµβάλλοντας στην αναγνώριση της 
«ταυτότητας» των οικισµών. Σύµφωνα µε τον Κ. Κωτσάκη η κεραµική µεταφέρει µ’ 
αυτόν τον τρόπο µηνύµατα «εντοπιότητας» και «ετερότητας», τα οποία θεωρεί  
κεντρικής σηµασίας για τις νεολιθικές κοινότητες. 
 Η τεχνολογία της νεολιθικής κεραµικής είναι το επόµενο θέµα µε το οποίο 
ασχολείται ο συγγραφέας. Αφού επισηµαίνει ότι  η προσέγγιση που έχει επικρατήσει 
στην έρευνα γι’ αυτό το ζήτηµα είναι  η αποκατάσταση της «αλυσίδας της 
παραγωγής» των αγγείων προχωρά σε µια ευσύνοπτη παρουσίαση των σταδίων 
κατασκευής ενός αγγείου από την αρχική επιλογή του πηλού από τον αγγειοπλάστη 
µέχρι την τελική όπτησή του. Η γνώση των ιδιοτήτων του επιλεχθέντος πηλού για την 
κατασκευή των αγγείων και η τυχόν επεξεργασία του από τον έµπειρο αγγειοπλάστη 
για να είναι όσο το δυνατόν πιο επιτυχής η συγκεκριµένη χρήση τους αποτελεί την 
πρώτη προϋπόθεση της κεραµικής. Οι τεχνικές µορφοποίησης των αγγείων - από τη 
στιγµή, µάλιστα, που στη νεολιθική δε χρησιµοποιείται κεραµικός τροχός -  
απασχολούν, επίσης, την έρευνα. Η επάλληλη τοποθέτηση «κουλουρών» από πηλό 
ώστε να δηµιουργηθεί το επιθυµητό σχήµα θεωρείται η επικρατέστερη, ενώ το 
ξύσιµο των τελικών επιφανειών και η µηχανική στίλβωση το ολοκληρώνουν. Η 
χρήση γαιωδών βαφών και στην περίπτωση της Μακεδονίας γραφίτη και πίσσας από 
φλούδα σηµύδας, καθώς και η εγχάραξη χαρακτηρίζουν τη διακοσµηµένη κεραµική. 
Η όπτηση, τέλος, σε θερµοκρασίες που για τη νεολιθική δε φαίνεται ότι ξεπερνούσαν 
τους 850ο C, και ο έλεγχος της ατµόσφαιρας όπτησης (αναγωγικής ή οξειδωτικής) 
διαµορφώνει τα αγγεία. Η αναγνώριση κέντρων παραγωγής µε βάση την ανάλυση 
συγκεκριµένων κατηγοριών κεραµικής, όπως η «µαύρη σε κόκκινο», αλλά και 
πετρογραφικών αναλύσεων θεωρείται από το συγγραφέα δεδοµένη. 
 Οι κεραµικές κατηγορίες της νεότερης νεολιθικής χαρακτηρίζονται από την 
επικράτηση στη Βαλκανική των µαύρων επιφανειών και των περισσότερο γωνιωδών 
σχηµάτων στα αγγεία σε σχέση µε τις ανοιχτόχρωµες επιφάνειες προηγούµενων 
περιόδων, γεγονός που δε θεωρείται τυχαίο. Η µορφή της διακόσµησης οδηγεί και 
στην αναγνώριση διαφορετικών κατηγοριών. Η διακόσµηση µε λεπτές αυλακώσεις 
που δηµιουργεί ο στιλβωτήρας (pattern burnished), και η µελανοστεφής κεραµική 
(black topped), για παράδειγµα, υποδεικνύουν εξαιρετικούς χειρισµούς επεξεργασίας 
και όπτησης. Φιάλες, λεκανίδες και άλλα ευρύστοµα αγγεία, αλλά και φιάλες µε πόδι, 
οι λεγόµενες «φρουτιέρες» διακοσµούνται µε γραπτά και εγχάρακτα µοτίβα. Όλες οι 
παραπάνω κατηγορίες απεικονίζονται και στις φωτογραφίες του κειµένου µε 
παραδείγµατα από τις νεότερες, κυρίως, ανασκαφές στην περιοχή της Μακεδονίας. 
 Περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ερµηνεία της κεραµικής που αποτελεί 
και το τελευταίο µέρος του κεφαλαίου του Κ. Κωτσάκη. Θεωρεί ότι η κεραµική 



συµµετέχει σε διαφορετικές κοινωνικές πρακτικές που σχετίζονται µε την επίδειξη, 
διανοµή και κατανάλωση της τροφής τόσο στο επίπεδο του «νοικοκυριού» όσο και σε 
ενδοκοινοτικό και διακοινοτικό πλαίσιο, µεταφέροντας συµβολικά µηνύµατα 
ταυτότητας, αλλά και συλλογικότητας των νεολιθικών ανθρώπων, κοινωνικής 
ένταξης, αλλά και διαφοροποίησης και «εξωτικότητας», συµµαχιών αλλά και 
αντιπαλοτήτων. Ιδιαίτερη µνεία προς την κατεύθυνση αυτή γίνεται και στο τελευταίο 
εύρηµα του Μακρύγιαλου. Ο µεγάλος λάκκος που βρέθηκε στο κέντρο του οικισµού 
και παραπέµπει στην κατανάλωση εκατοντάδων ζώων συνοδεύεται από την 
συνεύρεση πολλών εκατοντάδων αγγείων. Το επεισόδιο αυτό ερµηνεύεται ως δείκτης 
ύπαρξης µιας πρακτικής επιδεικτικής κατανάλωσης στην οποία συµµετείχαν 
περισσότερες της µιας νεολιθικές κοινότητες παράγοντας διάφορα κοινωνικά 
µηνύµατα  και προς τους κατασκευαστές και προς τους χρήστες των αγγείων. Είναι 
προφανές ότι αυτά τα µηνύµατα είναι πολύ δύσκολο να αναλυθούν περαιτέρω, 
πράγµα που δεν επιχειρείται, άλλωστε από το συγγραφέα του κεφαλαίου. Είναι, 
επίσης, προφανές, ότι παρόµοιες ερµηνείες εντάσσονται στην πολύ δηµοφιλή 
τελευταία στην έρευνα δανεισµένη και αυτή από την εθνογραφία, θεωρία των 
«πανηγύρεων» (feasting)  ως συστατικών συµβολικών και νοηµατικών πρακτικών 
των προϊστορικών κοινοτήτων (Dietler & Hayden 2001), η οποία έχει οδηγήσει και 
σε ανάλογες προσεγγίσεις για τα δεδοµένα της νεολιθικής του ελληνικού χώρου 
(Halstead 2004). 
 Στο τέλος του κεφαλαίου ο Κ.Κωτσάκης  αναφέρεται µε συντοµία στην 
περίπτωση των δυσερµήνευτων ανθρωπόµορφων και ζωόµορφων αγγείων που 
αφθονούν στα Βαλκάνια. Για τα ανθρωπόµορφα αγγεία δε γίνεται ιδιαίτερος λόγος, 
αλλά η εύρεση δεκάδων ζωόµορφων αγγείων στο λάκκο του Μακρύγιαλου που 
αναφέρεται παραπάνω  θεωρείται ότι συνενώνουν ανθρώπους, ζώα και αγγεία στο 
συµβολικό και µεταφορικό επίπεδο. Η παραποµπή, πάντως, στην εικόνα 5-9, όπου τα 
συµπλέγµατα δυο ζώων που µεταφέρουν αγγεία από το ∆ισπηλιό θεωρούνται ως 
ζωόµορφα αγγεία δεν επιβεβαιώνεται από τα αρχαιολογικά δεδοµένα. ∆είχνουν µια 
σαφή σχέση ζώων και αγγείων αλλά πρόκειται περισσότερο για τη µικρογραφική 
αναπαράσταση του κόσµου της νεολιθικής (Χουρµουζιάδης 2007, 58) ανεξαρτήτως 
αν στον κόσµο αυτό µπορεί να αποδοθεί και συµβολικό ή µεταφορικό νόηµα. 
 Σύµφωνα µε τον επίτιµο Έφορο Αρχαιοτήτων Κ. Ζάχο, συγγραφέα  του 
κεφαλαίου για την µεταλλουργία, 4.700 κιλά χαλκού και πάνω από 6 κιλά χρυσού 
είναι το βάρος των ανάλογων αντικειµένων που έχουν εντοπιστεί µέχρι σήµερα στη  
ΝΑ Ευρώπη της 5ης π.Χ. χιλιετίας. Οι αριθµοί είναι εντυπωσιακοί και συνάδουν µε 
όλους τους άλλους τοµείς – κεραµική, ειδωλοπλαστική, αρχιτεκτονική και οικιστική 
οργάνωση, ανταλλαγές και επικοινωνία -  που συνθέτουν την πολιτισµική ανάπτυξη 
της περιοχής σ’ αυτήν την περίοδο. Επισηµαίνεται, παράλληλα, ότι οι νεότερες 
έρευνες έχουν δείξει ότι στην ίδια περιοχή αναπτύχθηκε ολοκληρωµένα ο κύκλος των 
µεταλλουργικών δραστηριοτήτων, η «αλυσίδα παραγωγής» των µεταλλικών 
αντικειµένων θα µπορούσε να πει κανείς, από την εξόρυξη του µεταλλεύµατος µέχρι 
την εκκαµίνευση και τη χύτευση σε µήτρες. Έχουν εντοπιστεί ορυχεία, όπως στις 
θέσεις Ai Bunar και Rudna Glava στη Βουλγαρία και στη Σερβία αντίστοιχα ενώ έχει 
διαπιστωθεί ότι οι υπόλοιπες δραστηριότητες γίνονταν κοντά στους οικισµούς  όπως 
δείχνει η εύρεση πήλινων χωνευτηρίων και σκωρίων της καµίνου που παραπέµπουν 
σε συνθήκες εκκαµίνευσης. 
 Ο Κ. Ζάχος θεωρεί ότι η εφεύρεση της µεταλλουργίας πραγµατοποιήθηκε 
ταυτόχρονα σε Ασία και ΝΑ Ευρώπη. Οι ραδιοχρονολογήσεις, άλλωστε, απέδειξαν, 
ήδη, από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και µε τη συµβολή του γνωστού Βρετανού 
αρχαιολόγου C. Renfrew, ότι ο συγκεκριµένος πολιτιστικός ορίζοντας της ΝΑ 



Ευρώπης δεν ήταν σύγχρονος µε την Τροία των αρχών της 3ης χιλιετίας, όπως 
πιστευόταν µέχρι τότε, αλλά ανήκε στα µέσα της 5ης π.Χ. χιλιετίας.   Ο χαλκός  είναι 
το πρώτο µέταλλο που χρησιµοποιήθηκε από τον άνθρωπο, είτε ως αυτοφυές 
πέτρωµα, είτε µετά την εξαγωγή του από ορυκτά, είτε ως κράµα µέσω της µίξης του 
µε άλλα µέταλλα. Μια ποικιλία σχηµάτων χάλκινων αντικειµένων, εργαλεία και 
κοσµήµατα κυρίως, αποτυπώνονται φωτογραφικά στο κεφάλαιο του Κ. Ζάχου (σελ. 
78, εικ. 6-2). Ανάλογη ποικιλία παρατηρείται και στα χρυσά αντικείµενα που 
φαίνεται πως είναι κυρίως κοσµήµατα (σελ. 80, εικ. 6-3).  Τα διασηµότερα από αυτά 
προέρχονται από κτερίσµατα σε νεκροταφεία στην περιοχή της σηµερινής 
βουλγαρικής πλευράς της Μαύρης Θάλασσας µε αυτό της Βάρνας να κατέχει 
προεξάρχουσα θέση µε ταφές και κενοτάφια να περιέχουν πολλές εκατοντάδες χρυσά 
αντικείµενα από εξαρτήµατα πήλινων οµοιωµάτων προσωπείων, οµοιώµατα ζώων, 
σκήπτρα και διαδήµατα µέχρι και οµοίωµα πέους. 
 Τι συµβαίνει, όµως, στον ελληνικό χώρο; Από τις αρχές του 20ου αι. ο Χ. 
Τσούντας είχε επισηµάνει την παρουσία κάποιων ελάχιστων χρυσών αντικειµένων 
στο Σέσκλο. Στη δεκαετία του 1960 οι ανασκαφές των  C. Renfrew και M. Gimbutas 
στους Σιταγρούς της ∆ράµας απέδωσαν κάποια χάλκινα µικροαντικείµενα και µια 
χρυσή χάντρα. Από τότε τα δεδοµένα για τη µεταλλοτεχνία γίνονται όλο και 
περισσότερα. Με βάση έναν χάρτη που παραθέτει ο συγγραφέας του κεφαλαίου (σελ. 
83) χάλκινα αντικείµενα έχουν εντοπιστεί σε περίπου 34 θέσεις σε όλη την Ελλάδα, 
χρυσά σε 11 θέσεις, από άργυρο σε 4 και από µαλαχίτη σε 1. Είναι όµως 
αξιοσηµείωτο ότι σε 9 θέσεις στη Μακεδονία, στην Αττική, στην Πελοπόννησο και 
στα νησιά του Αιγαίου υπάρχουν ενδείξεις για πιθανή κατεργασία µετάλλου. Τα 
περισσότερα αντικείµενα χρονολογούνται στην ελληνική Τελική Νεολιθική ή 
βαλκανική Ύστερη Χαλκολιθική (4500 – 3200 π.Χ.). 
 ∆υο «θησαυροί», όπως συνήθως αποκαλούνται, χρυσών αντικειµένων, ένας 
από την Αραβησσό Γιαννιτσών χωρίς  ανασκαφική προέλευση και τεκµηρίωση και 
αυτός που κατασχέθηκε, πριν από λίγα χρόνια, στα χέρια αρχαιοκαπήλων και 
βρίσκεται σήµερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, συνιστούν, αναµφίβολες 
αποδείξεις παρουσίας ανάλογων συνθηκών µε τη Μαύρη Θάλασσα, αν και δεν έχουν 
εντοπιστεί εδώ νεκροταφεία, και στον ελληνικό χώρο. Τα δακτυλιόσχηµα περίαπτα 
που περιλαµβάνονται σ’ αυτούς και συναντώνται και σε άλλα υλικά (πηλό και λίθο 
κυρίως), εκτός από µέταλλα, αλλά και ως διακοσµητικά µοτίβα στη διµηνιακή 
κεραµική ή στα βραχογραφήµατα του Στρόφιλα στην Άνδρο, παραµένουν ένα 
µυστήριο µε σαφείς συµβολικές και ιδεολογικές διαστάσεις.  
 Στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου του ο Κ. Ζάχος ασχολείται µε τις 
ιδιαιτερότητες και καινοτοµίες της αιγαιακής νεολιθικής µεταλλουργίας. Η πρώτη 
του διαπίστωση αφορά την οµάδα των χάλκινων εγχειριδίων του αιιγαιακού χώρου η 
οποία ενισχύθηκε µε νέα ευρήµατα από τις Μικροθήβες Μαγνησίας και στο 
Στρόφιλα. Αυτά τα αντικείµενα ανδρικού γοήτρου, αφού, όπως επισηµαίνεται,  
προσδιορίζουν συµβολικά ανδροκρατούµενες κοινωνίες πολεµιστών τοποθετούνται, 
πλέον, χρονολογικά, στην Τελική Νεολιθική του Αιγαίου νωρίτερα από τα αντίστοιχα 
της ΝΑ Ευρώπης που εµφανίζονται κατά την Πρώιµη Χαλκοκρατία. Συµπεραίνεται 
έτσι ότι αποτελούν µια εγχώρια παραγωγή µε ανεξάρτητη εξέλιξη. 
 Η δεύτερη ιδιαιτερότητα και καινοτοµία που τον απασχολεί σχετίζεται µε την 
παρουσία ασηµένιων δακτυλιόσχηµων  περιάπτων, ανάλογων µε τα αντίστοιχα χρυσά 
των Βαλκανίων. Πιστοποιείται, λοιπόν, η παραγωγή αργύρου κατά την Τελική 
Νεολιθική, αλλά και η πολυµεταλλουργία στην περιοχή του Αιγαίου ως πιθανή 
«απάντηση» στην έλλειψη µεγάλων ποσοτήτων χρυσού, χωρίς να ξέρουµε, βέβαια, 
αν αυτή η χρήση πολλών υλικών για την απόδοση αυτών των δακτυλιόσχηµων 



περιάπτων σηµαίνει και διαφορετικές πρακτικές χρήσης, συνεπώς και διαφορετικό 
συµβολικό περιεχόµενο. Μια τελευταία παρατήρηση επισηµαίνει την προέλευση 
αξιόλογου αριθµού µετάλλινων αντικειµένων από σπήλαια. Η εµπειρία του 
συγγραφέα από την ανασκαφή του στο σπήλαιο Ζα της Νάξου είναι εδώ καθοριστική, 
µιας και περισσότερα από 14 χάλκινα αντικείµενα και ένα χρυσό έλασµα βρέθηκαν 
εκεί σε µικρή σχετικά ανασκαµµένη έκταση. 
 Τα δυο καταληκτικά συµπεράσµατα του Κ. Ζάχου είναι άκρως ενδιαφέροντα. 
Η Αιγαιακή µεταλλουργία, πρώτον, δεν είναι ούτε τόσο αυτόνοµη, ούτε τόσο 
εξαρτηµένη από την ευρύτερη Βαλκανική και ο όρος Χαλκολιθική, δεύτερον, πρέπει 
να χρησιµοποιείται άφοβα στην Αιγαιακή προϊστορία για την χρονική περίοδο από το 
4800 µέχρι το 3500 π.Χ.  
   Στο τελευταίο κεφάλαιο του τόµου η Ζ. Τσιρτσώνη καταπιάνεται µ’ ένα 
ζήτηµα απ’ αυτά που εξιτάρουν, συνήθως, τους αρχαιολόγους. Ο σκοπός της 
συγγραφέως είναι να διερευνήσει αν υπήρχε και στον ελληνικό χώρο ένα 
χρονολογικό κενό, 700 περίπου χρόνων, που παρατηρείται στις βαλκανικές  χώρες - 
ιδιαίτερα στη Βουλγαρία –  µεταξύ Χαλκολιθικής και Πρώιµης Εποχής του Χαλκού. 
Στρωµατογραφικές παρατηρήσεις, απόλυτες και σχετικές χρονολογήσεις, φάσεις και 
υποφάσεις, διαγνωστικές κεραµικές κατηγορίες, χαρακτηριστικά αρχαιολογικά 
ευρήµατα συσχετίζονται µε πολιτισµικές «εξελίξεις» και «οπισθοδροµήσεις», ενώ το 
µυστήριο περιµένει τη λύση του! Τι συνέβη σ’ αυτά τα  700 περίπου χρόνια; Αυτό 
που συνέβη επηρέασε και τον ελληνικό χώρο;  
 Στο κείµενο της Ζ. Τσιρτσώνη αντιπαλεύουν οι παλιές, παραδοσιακές 
αρχαιολογικές προσεγγίσεις µε τις νέες αρχαιολογικές θεωρίες. Οι πληθυσµιακές 
µετακινήσεις και µεταναστεύσεις µε τις κοινωνικές αλλαγές, τα µονοσήµαντα µε τα 
πολυσήµαντα αίτια, η πολιτισµική «στασιµότητα» µε τη «συνέχεια» και τη 
«µετάβαση» και την κοινωνική «ταυτότητα», η αρχαιολογική έρευνα µε τις 
σκοπιµότητές της. Το αποτέλεσµα είναι µια συναίρεση όλων αυτών που καταλήγει 
στο τελικό, παραδοσιακού τύπου, συµπέρασµα στην τελευταία παράγραφο του 
κεφαλαίου, ότι δεν υπήρξε κάποια «ανακοπή» της κοινωνικής εξέλιξης στον ελληνικό 
χώρο από τη νεολιθική στην πρώιµη εποχή του χαλκού και ότι πραγµατοποιήθηκε 
γόνιµη ανάµιξη παλιών και νέων πληθυσµιακών στοιχείων.  
 Η επισκόπηση των αρχαιολογικών δεδοµένων από τα Βαλκάνια, από την 
ανατολική και νότια Βουλγαρία και τη νότια Ρουµανία στην πραγµατικότητα, 
στηρίζεται σε δυο διαπιστώσεις. Παρατηρείται εκεί, µια εγκατάλειψη οικισµών και 
νεκροταφείων στα τέλη της 5ης χιλιετίας π.Χ. η οποία στους οικισµούς ακολουθείται 
και από ένα στρώµα πυρκαγιάς που έχει εξάψει τη φαντασία των αρχαιολόγων προς 
κάθε κατεύθυνση. Η εγκατάλειψη αυτή, λοιπόν, εκλαµβάνεται από ένδειξη 
«πολεµικών» συγκρούσεων και «εισβολών» µέχρι και ως σκόπιµη πράξη των 
κατοίκων µετά την εγκατάλειψη - ενώ λαµβάνεται υπόψη και το αυτονόητο των 
ευάλωτων στη φωτιά, οικοδοµηµένων µε βάση το ξύλο προϊστορικών οικηµάτων,-
δείχνοντας το εύρος και την ποικιλία των ερµηνειών που υπάρχουν όταν και όποτε 
πιστοποιείται αρχαιολογικά µια πυρκαγιά. Η δεύτερη διαπίστωση αφορά στις θέσεις 
της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού που διαδέχονται τις αντίστοιχες νεολιθικές. Εκτός 
από το εντοπισµένο και ραδιοχρονολογικά χρονικό κενό, και όλα τα δεδοµένα του 
υλικού πολιτισµού παραπέµπουν σε µια αλλαγή εποχής αφού εντοπίστηκαν ελάχιστες 
και µικρότερες θέσεις που χαρακτηρίζονται και «φτωχότερες». 
 Οι διατυπωθείσες ερµηνείες για αυτήν την εγκατάλειψη παρατίθενται προς το 
τέλος του κεφαλαίου (σ. 100-102). Στη δεκαετία του 1970 η M. Gimbutas µίλησε για 
την εισβολή των “Kurgan”, λαού που επιδόθηκε σε βίαιες καταστροφές και σε ριζική 
αλλαγή του υλικού πολιτισµού. Η H. Todorova, αντίθετα, απέδωσε κατά τη δεκαετία 



του 1980, την «παρακµή» σε µια περιβαλλοντική καταστροφή που οφειλόταν σε 
ακραίες κλιµατικές αλλαγές. Πέρα από το γεγονός ότι κάθε ερµηνεία ακολουθεί την 
επιστηµονικό «συρµό» της εποχής της, υπάρχουν σαφέστατες αδυναµίες σ’ αυτές οι 
οποίες επισηµαίνονται από τη συγγραφέα. Η παρατήρηση, σύµφωνη και µε τις 
θεωρητικές αναζητήσεις που επικρατούν σήµερα στην αρχαιολογική έρευνα, ότι το 
πρόβληµα βρίσκεται στην αναζήτηση ενός µόνο κοινού αιτίου για ό,τι συµβαίνει 
σ΄αυτήν την περίοδο σε Ελλάδα και Βαλκάνια είναι σηµαντική. Η ανάγκη για τον 
εντοπισµό των πολλαπλών τοπικών παραγόντων που επενεργούν κάθε φορά στη 
διαµόρφωση ενός «πολιτισµού» και της οργάνωσης και της οικονοµίας των οικισµών 
επισηµαίνονται ως σηµαντικά ζητούµενα της έρευνας.  Όπως σηµειώνει και ο D. 
Bailey οι αλλαγές µετά το 6500 π.Χ. στα Βαλκάνια προέκυψαν µέσα από ένα σύνολο 
διαδικασιών οι οποίες διαµόρφωσαν τους ανθρώπους, τους τόπους, τα πράγµατα και 
τις µεταξύ τους σχέσεις (Bailey 2000, 286). Αυτές, προφανώς, τις διαδικασίες θα 
πρέπει και να αναζητούµε.  
 Η συγγραφέας αναζητεί, κατόπιν, το κενό που εντοπίζει στα Βαλκάνια και 
στον ελληνικό χώρο. Αξιοποιεί αρχαιολογικά και αρχαιοµετρικά δεδοµένα για να 
καταλήξει σε τέσσερα συµπεράσµατα. Θεωρεί ότι εντοπίζεται, ανάλογη µε την 
παραπάνω βαλκανική, εγκατάλειψη των οικισµών µε βεβαιότητα στη βόρεια Ελλάδα 
και µε µεγάλη πιθανότητα στην υπόλοιπη χώρα, πλην της Θεσσαλίας. Η διακοπή της 
κατοίκησης παρατηρείται σε όλους τους τύπους θέσεων (τούµπες, επίπεδους 
οικισµούς και σπήλαια). Η Πρώιµη Εποχή του Χαλκού, όπου εντοπίζεται,  έχει 
χαρακτηριστικά υλικού πολιτισµού εντελώς διαφορετικά από εκείνα της νεολιθικής. 
Μόνο στη Θεσσαλία, τέλος, µπορεί να τεκµηριωθεί η παρουσία ενός ξεχωριστού, 
ενδιάµεσου, µεταξύ νεολιθικής και Πρώιµης Εποχής Χαλκού, σταδίου που χρήζει 
περαιτέρω διερεύνησης. 
 Μέχρι αυτό το σηµείο του κειµένου της (σελ. 99)  η Ζ. Τσιρτσώνη κινείται 
στους χώρους των παραδοσιακών αρχαιολογικών ερευνών. Το κείµενό της βρίθει 
αρχαιολογικής ορολογίας και σε ορισµένα σηµεία είναι σαφές πως δεν απευθύνεται 
στον επισκέπτη της έκθεσης, καθώς είναι δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς την  
τεκµηρίωση αρχαιολογικών φάσεων και υποφάσεων,  αλλά σε ειδικούς 
αρχαιολόγους. Νοµίζουµε, όµως, ότι η ερµηνευτική προσέγγιση που επιχειρείται στο 
τέλος του κεφαλαίου της (σελ. 100), παρότι πολύ περιορισµένη σε έκταση, θέτει 
ενδιαφέροντα ζητήµατα που θα µπορούσαν να απασχολήσουν το εν δυνάµει κοινό 
µιας αρχαιολογικής έκθεσης, προσδίδοντας στην προσέγγιση των εκθεµάτων 
διαστάσεις πολιτισµικής διαχείρισης, συγκρότησης της ιστορικής µνήµης και χρήσης 
του παρελθόντος.  
 Η εκτίµηση ότι η Χαλκολιθική περίοδος αποτελεί τη «Χρυσή Εποχή» της 
βουλγαρικής προϊστορίας στην οποία, µάλιστα, σηµαντικοί Βούλγαροι µελετητές, 
όπως η θεµελιωτής της σχετικής ορολογίας H. Todorova, θεωρούν ως έναν 
«ανεκπλήρωτο πολιτισµό», λόγω αυτού του «µυστηριώδους» τέλους που 
περιγράφηκε παραπάνω, αναδεικνύει µε τον καλύτερο τρόπο τη διαχείριση αυτού του 
παρελθόντος. Όποιος έχει επισκεφτεί το µουσείο της Βάρνας στη Βουλγαρία, για 
παράδειγµα, γνωρίζει ότι ο χρυσός των νεκροταφείων της αποτελεί σαφώς σύµβολο 
µε εθνικές, σχεδόν, διαστάσεις. Η σύγκριση που πραγµατοποιεί η Ζ. Τσιρτσώνη µε 
την ελληνική νεολιθική είναι, επίσης, ενδιαφέρουσα. Πράγµατι, η «φτώχεια» αυτής 
της περιόδου, µε βάση τη µοντέρνα δυτική αντίληψη περί πολιτισµού, οδήγησε στο 
να µη δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην «παρακµή» ή την «οπισθοδρόµηση» αυτού του 
«νεολιθικού» πολιτισµού και µάλιστα να µη διαχωρίζεται καν, για τους 
περισσότερους ερευνητές, η περίοδος αυτή από τη Νεότερη Νεολιθική.  



 Θα προσθέταµε, βέβαια, ότι για την ελληνική προϊστορική έρευνα υπήρχε 
άλλη «χρυσή εποχή» στην προϊστορία γεµάτη χρυσάφι και τάφους. Αναφερόµαστε, 
φυσικά, στη µυκηναϊκή εποχή και στον πολιτισµό των «πρώτων Ελλήνων» που 
µπορεί να µην συσχετίστηκαν άµεσα µε τη νεολιθική «Παλαιά Ευρώπη», 
συνδέθηκαν, όµως, µε τους λεγόµενους «Ινδοευρωπαίους». Μέχρι πρόσφατα, 
µάλιστα, τα χρόνια µετά το µυκηναϊκό πολιτισµό αντιµετωπίζονταν, όπως ακριβώς 
και η περίοδος µετά τη χαλκολιθική των Βαλκανίων ως ένα «δυστύχηµα». Πέρασε 
αρκετός καιρός µέχρι οι λεγόµενοι «Σκοτεινοί αιώνες», όπως χαρακτηρίζονταν οι 
αιώνες µέχρι τα γεωµετρικά χρόνια, που ακολούθησαν το µυκηναϊκό «πολιτισµικό 
απόγειο» να µη θεωρούνται, πια, και τόσο «σκοτεινοί».   
 Τα κενά στο αρχαιολογικό υλικό αποδεικνύεται πολλές φορές ότι είναι 
ερευνητικά και ότι είναι πολύ εύκολο να «γεµίσουν» µε νέα ευρήµατα.  Οι 
«συνέχειες», οι «ασυνέχειες», οι «µεταβάσεις», οι «εξελίξεις» και οι 
«οπισθοδροµήσεις» πέρα από τη σχετικότητα των ίδιων των όρων υπακούουν σε µια 
ιδεολογικού τύπου ερµηνευτική, στη λογική των «ανώτερων» και «κατώτερων» 
πολιτισµών, αλλά και σε µια δυτικοκεντρική αντίληψη που αναγνωρίζει ως 
«προηγµένο» µόνο ότι µπορεί να γίνει αντιληπτό στο πλαίσιο των αξιών του δυτικού 
πολιτισµού. 
 Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του τόµου θα πρέπει να αναφερθούµε και 
στον κατάλογο εκθεµάτων που αποτελεί και το τελευταίο µέρος του. Πρόκειται για 
25 ανθρωπόµορφα ειδώλια, 4 ζωόµορφα ειδώλια και σκεύη, 13  τµήµατα ή ολόκληρα 
διακοσµηµένα ή µε χαρακτηριστικά νεολιθικά σχήµατα αγγεία, 6 οµοιώµατα σπιτιών 
και αντικειµένων, 22 κοσµήµατα από χρυσό, κυρίως, λίθο, πηλό, ασήµι και spondylus 
gaederopus, 11 χάλκινα εργαλεία και όπλα, 3 υπολείµµατα µεταλλουργικών 
δραστηριοτήτων, 5 λίθινα εργαλεία και όπλα και 7 σφραγίδες. Είναι χαρακτηριστική 
η έµφαση στα ειδώλια, στα οµοιώµατα και στα κοσµήµατα, γεγονός που δείχνει µε 
σαφήνεια τι θεωρείται πως πρέπει να παρουσιάζεται στο κοινό Τα υλικά και οι 
χρήσεις που του είναι οικείες, το εντυπωσιάζουν ή µπορεί να αποτιµήσει τη σηµασία 
τους  σύµφωνα µε τη µοντέρνα δυτική αντίληψη περί οικονοµικών ή άλλων «αξιών». 
Οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες. Αρκετοί από τους επισκέπτες έµειναν έκθαµβοι 
από τον «πλούτο» της Βαλκανικής νεολιθικής κατά την περίοδο αυτή σε σχέση µε τη 
«φτώχια» της αντίστοιχης ελληνικής. Έτσι, η «Χρυσή Εποχή» της βαλκανικής 
προϊστορίας, στην οποία αναφερθήκαµε παραπάνω, δικαιώθηκε. 
 
Επίλογος 
 
 Ο υπό συζήτηση τόµος προσφέρει µια ικανοποιητική εικόνα του ελληνικού 
χώρου κατά την 5η και 4η χιλιετία π.Χ. Τα δεδοµένα της ελληνικής νεολιθικής 
υφίστανται µια διπλή «αναπλαισίωση» η οποία έχει ως στόχο πρώτον να συµβάλει 
στη σύγκριση της βαλκανικής χαλκολιθικής και των προβληµάτων της µε το τέλος 
της ελληνικής νεολιθικής και δεύτερον να περιγράψει τα νεότερα πορίσµατα της 
έρευνας µε έµφαση στο βορειοελλαδικό χώρο και να ενηµερώσει το ευρύτερο κοινό 
για αυτήν την περίοδο. Επιλέγονται γι’ αυτό να εκτεθούν και να αξιοποιηθούν τα 
αντιπροσωπευτικότερα, τα «καλύτερα», τα «λαµπρότερα» και τα «εντυπωσιακότερα» 
ευρήµατα µε κριτήριο ένα πολιτισµικό επίπεδο που προσοµοιάζει αρκετά στο δικό 
µας. Παρόλα αυτά από τον τόµο λείπουν σχετικά ειδικά κεφάλαια για δυο κατηγορίες 
ευρηµάτων που περιλαµβάνονται στα εκθέµατα. Υπάρχουν, βέβαια, αναφορές, στα 
κείµενα  των R. Treuil, Κ. Ζάχου και της Ζ Τσιρτσώνη για τα ευρήµατα από 
Spondylus Gaederopus και τη διασπορά τους στα Βαλκάνια, αλλά, ξεχωριστό 



κεφάλαιο, όπως στον τόµο της αντίστοιχης αµερικανικής έκθεσης, και γι’ αυτά, αλλά 
και για τις πολύ ενδιαφέρουσες, επίσης, νεολιθικές σφραγίδες δεν υπάρχει.    
 Μια τρίτη «αναπλαισίωση» συντελείται, τέλος, και όπως είναι φυσικό 
άλλωστε, στο επίπεδο της προσωπικής διαπραγµάτευσης στην οποία επιδίδονται οι 
συγγραφείς των κεφαλαίων, προσεγγίζοντας, όπως πιστεύουµε καταδείχτηκε, τα 
δεδοµένα υποβάλλοντάς τα, ορισµένες φορές, στον έλεγχο ατοµικών ενδιαφερόντων, 
αντιλήψεων και αναζητήσεων. 
 Όλες αυτές οι «αναπλαισιώσεις» συναιρούνται στο επίπεδο της διαχείρισης 
του παρελθόντος και της µνήµης στην οποία συντελούν οι αρχαιολογικές εκθέσεις 
και οι επιστηµονικές εκδόσεις που τις συνοδεύουν. Θα µπορούσαµε, συνεπώς, να 
επαναλάβουµε και εδώ τα ερωτήµατα τα σχετικά µε τη µνήµη που έθεσε ήδη από το 
2002 η S. E. Alcock, µεταφέροντας το χρόνο τους από παρελθοντικό, µιας και η 
συγγραφέας αναφέρεται στη διαχείριση της ιστορικής µνήµης από κοινωνίες του 
παρελθόντος, σε χρόνο ενεστώτα, στο σήµερα: 
 Τι επιλέγουν οι άνθρωποι να θυµούνται και να τιµούν από το παρελθόν τους; 
 Τι ξεχνούν και προς όφελος τίνος; 
 Ποιος διαµορφώνει και προωθεί τις κυρίαρχες αναµνηστικές αφηγήσεις και  

πόσο αποτελεσµατικά συγκαλύπτονται ή διαγράφονται άλλες εκδοχές του 
παρελθόντος; 

 Πόσες διαφορετικές και πιθανώς ανταγωνιστικές κοινότητες µνήµης µπορούν  
       να γίνουν αντιληπτές; (Alcock 2011, 68) 
 Με βάση τα παραπάνω ερωτήµατα θα µείνουµε σε τρεις έννοιες οι οποίες 
πιστεύουµε πως αναδεικνύουν όλο το σχετικό προβληµατισµό. Πρόκειται για τις 
έννοιες «πολιτισµός», «Παλαιά Ευρώπη» και «ξεχασµένο παρελθόν». Παρότι αυτές 
χρησιµοποιούνται και στα κεφάλαια του τόµου και στην έκθεση δεν υπάρχει 
ιδιαίτερη συζήτηση, πέραν της αποσπασµατικής αναφοράς της Ζ. Τσιρτσώνη στην 
«Παλαιά Ευρώπη» και της παραποµπής σε ειδική µελέτη της, όπου πολύ εύστοχα 
επισηµαίνει τον βαλκανικό πόλεµο για το ποιος προϊστορικός «πολιτισµός», µε τη 
σύγχρονη έννοια του όρου, αναπτύχθηκε «πρώτος» (.Tsirtsoni 2006)). 
 Θα ήταν ενδιαφέρον για το ευρύτερο κοινό αλλά και για την αρχαιολογική 
κοινότητα να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην ιστορική εξέλιξη της χρήσης της 
έννοιας «πολιτισµός» στις νεολιθικές έρευνες. Είναι γνωστό ότι όταν ο όρος αυτός 
υιοθετήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από την προϊστορική αρχαιολογία εξέφραζε 
αντιλήψεις στενά συνυφασµένες µε την εθνική συνειδητοποίηση και τη διαµόρφωση  
εθνικών ταυτοτήτων (Trigger 2005, 153-211). Μπορεί, πράγµατι, σήµερα, να 
λειτουργεί ως µεθοδολογικό εργαλείο αλλά δεν είναι, προφανώς, τυχαίο, το γεγονός 
ότι εξακολουθεί να επιβιώνει ακόµα στο χώρο της βαλκανικής προϊστορίας όπως 
προκύπτει και από τον παρόντα τόµο, όπου οι εθνικές αναζητήσεις παραµένουν 
ζωντανές. 
 Για την «Παλαιά Ευρώπη» αναφερθήκαµε και παραπάνω µε αφορµή το 
κεφάλαιο της Ζ. Τσιρτσώνη. Στον τόµο που εκδόθηκε µε την ευκαιρία της 
αµερικανικής έκθεσης ο D. W. Anthony αφιερώνει κάποιες παραγράφους για να 
αναλύσει το νόηµα του όρου (Anthony 2010, 30). Αφού εξορκίζει την παλαιά, 
προπολεµική χρήση του από τον Γερµανό C. Schuchardt το 1919 - ο οποίος 
υποστήριξε την προέλευση του ευρωπαϊκού πολιτισµού από τη βόρεια Ευρώπη – 
επειδή αυτή είχε ευρεία πολιτική και ρατσιστική διαχείριση, τον συσχετίζει άµεσα µε 
τις θεωρίες της Αµερικανίδας  M. Gimbutas. Η τελευταία χρησιµοποίησε αυτόν τον 
όρο, σύµφωνα και µε τον D.W. Anthony, µε γεωγραφική και πολιτισµική σηµασία., 
ενώ είδε επιβιώσεις της «παλαιάς Ευρώπης» σε σύγχρονα βαλκανικά έθιµα. Η θεωρία 
της, όµως, αντιµετώπισε και έντονη κριτική (Anthony ό.π., 55, υποσηµείωση 3).  



Είναι χαρακτηριστικό ότι σε νεότερες συνθέσεις για τη Βαλκανική προϊστορία δεν 
υπάρχει ούτε µια αναφορά του όρου (Bailey 2000), ενώ οι αλλαγές των 5ης και 4ης 
π.Χ χιλιετιών που επισηµαίνουν οι ερευνητές αποδίδονται στην  αυξανόµενη 
κοινωνική διαφοροποίηση και στη συνακόλουθη ανάγκη διαφορετικής έκφρασης των 
κοινωνικών ταυτοτήτων των νεολιθικών κατοίκων της περιοχής (ό.π., 236-239). 

Η αναγνώριση, όµως, της «Παλαιάς Ευρώπης» σ΄ αυτόν τον βαλκανικό 
χαλκολιθικό πολιτισµό είναι, έτσι κι αλλιώς, πλήρης νοήµατος. Παραπέµπει στην 
ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού, στα χαρακτηριστικά και στις αξίες πολιτισµού, σε µια 
ιδιαίτερα ταραγµένη, ιστορικά, περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η τελευταία διεκδικούσε, 
ανέκαθεν, το µερίδιο της στον «πολιτισµένο» ευρωπαϊκό κόσµο και πολύ 
περισσότερο σήµερα στην εποχή της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η αναζήτηση των 
κοινών ευρωπαϊκών ριζών στην προϊστορία καθαγιάζει, όπως συµβαίνει συνήθως µε 
την αναγωγή στην αρχαιότητα σύγχρονων πολιτισµικών χαρακτηριστικών,  αυτήν 
την ενοποίηση. Συνιστά, τελικά, το αντίδοτο σ’ αυτό που η ιστορικός M. Todorova 
ονόµασε «Βαλκανισµό», στην απόδοση, δηλαδή, αρνητικών, σε σχέση µε τη ∆υτική 
Ευρώπη, χαρακτηριστικών στα Βαλκάνια, ώστε η περιοχή αυτή να καταστεί, 
ουσιαστικά, το «άλλο» της Ευρώπης (Todorova 1996, 62). 
 Η τελευταία παράγραφος του κεφαλαίου του D.W. Anthony (ό.π., 53) δίνει το 
στίγµα των ευρωπαϊκών, µε σύγχρονους όρους, «κατακτήσεων» της «Παλαιάς 
Ευρώπης».  
 

«Η σηµασία της Παλαιάς Ευρώπης είναι πολύ µεγαλύτερη απ΄ ότι υποδηλώνουν 
αυτά τα µικρά θραύσµατα εθίµων. Η Ελλάδα της Εποχής του Χαλκού θεωρείται 
γενικά ως ο πρώτος Ευρωπαϊκός πολιτισµός, αλλά κατά την εποχή που 
θεµελιωνόταν η πρώτη πόλη της Τροίας, οι πολύχρυσοι τάφοι της Βάρνας ήταν 
µέσα στο χώµα για 1500 χρόνια. Πολύ νωρίτερα απ’ ότι γενικά γίνεται 
αποδεκτό , η νοτιοανατολική Ευρώπη έφτασε σ’ ένα επίπεδο τεχνολογικής 
επιδεξιότητας, καλλιτεχνικής δηµιουργικότητας και κοινωνικής 
πολυπλοκότητας που αψηφά τις καθιερωµένες µας κατηγοριοποιήσεις και που 
µόλις αρχίζει να γίνεται κατανοητή µ’ ένα συστηµατικό τρόπο.  (η µετάφραση 
και η έµφαση δική µου) 
 

Το τρίπτυχο τεχνολογική επιδεξιότητα – καλλιτεχνική δηµιουργικότητα – κοινωνική 
πολυπλοκότητα ως υψηλού επιπέδου δείκτης πολιτισµού προέρχεται σαφώς από τις 
σηµερινές πολιτισµικές αξίες και ιδεώδη.  Η σύγκριση  µε την ελληνική Εποχή του 
Χαλκού, µινωική και µυκηναϊκή, τον θεωρούµενο «πρώτο ευρωπαϊκό πολιτισµό», 
κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. 
  Για το τέλος αφήσαµε το σχολιασµό του τίτλου της ελληνικής έκθεσης. Τα 
βαλκανικά ευρήµατα, η λεγόµενη «Παλαιά Ευρώπη», δηλαδή, χαρακτηρίζεται ως το 
«ξεχασµένο» παρελθόν της Ευρώπης. ∆ικαιολόγηση αυτής της επιλογής δεν 
εντοπίζεται ούτε στο συνοδευτικό τόµο που εξετάσαµε παραπάνω, ούτε πουθενά 
αλλού. Ο τίτλος της αντίστοιχης αµερικανικής έκθεσης είναι, επίσης, διαφορετικός. 
Γίνεται αναφορά εκεί όχι στο «ξεχασµένο» παρελθόν, αλλά στο «χαµένο κόσµο» 
(The Lost World) της «Παλαιάς Ευρώπης».  Και αν ο δεύτερος χαρακτηρισµός 
υποκρύπτει κάτι το µυστηριώδες και το εξωτικό, στοιχεία πάντα ελκυστικά για το 
αρχαιολογικό κοινό ο πρώτος, ακόµα και αν επιλέχτηκε ασυναίσθητα, χωρίς 
συνειδητούς, δηλαδή, ιδεολογικούς επικαθορισµούς, είναι πολύ χρήσιµος στο πλαίσιο 
της ανάλυσης της µνήµης που επιχειρήσαµε παραπάνω. Τα ερωτήµατα προκύπτουν 
αβίαστα. Γιατί το συγκεκριµένο παρελθόν είναι «ξεχασµένο; Και για ποιους λόγους 
είναι «ξεχασµένο»; 



 Το προϊστορικό παρελθόν δεν είναι, συνήθως, ιδιαίτερα δηµοφιλές. ∆εν είναι 
δυνατό να εντοπιστούν σ’ αυτό, παρά τις άοκνες προσπάθειες σύγχρονων 
διαχειριστών της µνήµης, ούτε εθνικές ταυτότητες που να προσδίδουν κύρος στις 
πολιτικές κρατικές διεκδικήσεις του σήµερα, ούτε  οι «αγωνίες» και οι «αξίες», 
οικονοµικές και οικολογικές κυρίως, του µοντέρνου κόσµου. Παραµένει έτσι στη 
λήθη, στο επίπεδο µιας επιστηµονικής ενασχόλησης εξειδικευµένων, αποµονωµένων 
από το ευρύτερο κοινό, επιστηµόνων.  
 Κάποτε, όµως, έρχεται στην επιφάνεια είτε ως το εξωτικό και µυστηριώδες 
περιβάλλον, µιας ροµαντικής, σχεδόν, καταφυγής είτε ως η πανάρχαια ρίζα του 
δυτικού πολιτισµού. Το τελευταίο επιτυγχάνεται µε όρους που κινούν την περιέργεια 
του κοινού και µε βάση αναγνωρίσιµες σύγχρονες αξίες του δυτικού πολιτισµού 
όπως, για παράδειγµα, ο χρυσός και οι χρήσεις του. Οι όροι αυτοί πληρούνται από 
την προϊστορική «Παλαιά Ευρώπη». Η λησµονιά της οφείλεται, προφανώς, στο 
βάθος χρόνου και στην προϊστορική της υπόσταση. Παρότι όµως «ξεχάστηκε» της 
αξίζει, αφού όλος ο υλικός πολιτισµός συντείνει σ’ αυτό, να την ξαναθυµηθούν όλοι, 
καθώς συνιστά ένα προφανέστατο, αλλά και «χρήσιµο», µε βάση τη σύγχρονη 
διαχείριση της µνήµης, προστάδιο του ευρωπαϊκού πολιτισµού.   
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