
                                   Δ.Β. Γραμμένος 

 

 

                                   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

    Όπως γίνεται άμεσα αντιληπτό στον επισκέπτη, ο προσφερόμενος χώρος του 

Α.Μ.Θ. για μια έκθεση αφιερωμένη στην προϊστορική Μακεδονία (τα πρώην  

εργαστήρια και μέρος της πρώην αποθήκης γλυπτών, συνολικά 528 τ.μ.), είναι πολύ 

περιορισμένος. Μεμονωμένες θεματικές ενότητες  που περιέχονται στην έκθεση αυτή 

η και νεότερες που θα υπαγόρευε η έρευνα του μέλλοντος, θα μπορούσα να 

αναπτυχθούν σε ενδιαφέρουσες περιοδικές εκθέσεις. 

    Το εκθεσιακό αυτό τμήμα (ως πλήρης τίτλος της καθιερώθηκε ο τίτλος «Μία 

έκθεση για την προϊστορική Μακεδονία»), είναι η τελευταία υλοποιημένη πρόταση 

για μια έκθεση για την προϊστορική Μακεδονία. Στη δεκαετία του  `60 και στις αρχές 

της δεκαετίας του `70, έκθεση για την προϊστορία της Μακεδονίας υπήρχε στο βόρειο 

σκέλος του «μικρού Π», εκεί δηλαδή που σήμερα είναι το προς βορρά τμήμα της 

έκθεσης  « Ο χρυσός των Μακεδόνων». Βασικό εκθεσιακό υλικό αποτελούσαν τα 

ολόκληρα και εντυπωσιακά για το μέγεθός τους αγγεία από την ανασκαφή στον 

νεολιθικό οικισμό της Παραδημής Κομοτηνής, και σύνολα από τις ανασκαφές του 

Heurtley στη Μακεδονία, κυρίως στα Σέρβια Κοζάνης, στον ΄Αγιο Μάμα Χαλκιδικής 

κ.λ. και του Γεωργίου Μυλωνά στο νεολιθικό οικισμό της Ολύνθου, δίπλα στις 

γνωστές ανασκαφές της αρχαίας πόλης. Το σύνολο της Παραδημής  (ανασκαφές 

Γεωργίου Μπακαλάκη και Στίλπωνος Κυριακίδη ) μεταφέρθηκε αργότερα στο 

Μουσείο της Κομοτηνης ενώ όλο το τότε «μικρό Π» που φιλοξενούσε, εκτός από τα 

προϊστορικά, ευρήματα από ανασκαφές σε αρχαίες πόλεις, κυρίως την Όλυνθο, προς 

τα τέλη της δεκαετίας του ΄70 φιλοξένησε έκθεση για τη μεταλλοτεχνία της 

Μακεδονίας, την πρώτη έκθεση για το εύρημα της Βεργίνας και, τελευταία, για 

αρκετά χρόνια πριν την ανακατασκευή του Α.Μ.Θ., έκθεση κατά τάφο του συνόλου 

σχεδόν των ευρημάτων του  νεκροταφείου της Σίνδου. 

    Μια νέα προσπάθεια για έκθεση που να αναφέρεται στην προϊστορία της 

Μακεδονίας έγινε από τον υπογράφοντα στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 στη 

λεγόμενη αίθουσα Δερβενίου –πολύ αργότερα Ανδρόνικου-, μπαίνοντας δηλαδή από 

την κυρίως είσοδο του Α.Μ.Θ., αριστερά. Η κατανομή του εκθεσιακού υλικού, 

εμπλουτισμένου με ευρήματα από τις αρχές του 20ου αιώνα ύστερα από συστηματική 

επιλογή από την τότε αποθήκη των προϊστορικών (αρ. 51), με ευρήματα από νεότερες 

ανασκαφικές ( Βασιλικά, Καστανάς, Άσσηρος), μη συστηματικές επιφανειακές 

έρευνες και με τυχαία ευρήματα, έγινε, κατά εποχή και οικισμό, στις παλιές, από την 

εποχή της δεκαετίας του ΄60, προθήκες. Η έκθεση διέθετε μικρά ενημερωτικά 

κείμενα, χάρτες της Κεντρικής Μακεδονίας με τις θέσεις των οικισμών κατά εποχή, 

αλλά και συστηματικό πολυγραφημένο οδηγό για την προϊστορία της Μακεδονίας 

και της ευρύτερης περιοχής που μπορούσε ο επισκέπτης να δανεισθεί. Αργότερα, 

κατά τα τέλη της δεκαετίας του ΄80, η έκθεση αυτή μεταφέρθηκε στο βάθος της 

ισόγειας αίθουσας της Νέας Πτέρυγας του Α.Μ.Θ. Στο πρόσθιο μέρος της Νέας 

Πτέρυγας υπήρχε έκθεση για τα αρχαϊκά νεκροταφεία, ιδιαίτερα της Χαλκιδικής. 

Πολύ αργότερα (εγκαίνια έγιναν το Νοέμβριο του 1998), όλος αυτός ο  χώρος 

φιλοξενούσε μία έκθεση για τις προϊστορικές κοινότητες στο Θερμαϊκό Κόλπο και 

την ενδοχώρα του, έκθεση που για πρώτη φορά εμφάνιζε μερικές επιλογές με 

μουσειολογικά κριτήρια, κυρίως την εν σπέρματι εμφάνιση των θεματικών ενοτήτων, 



τη χρήση, εκτός των κειμένων, χαρτών, και εποπτικού υλικού, την ενημέρωση του 

κοινού για μερικές από τις μεθόδους της αρχαιολογικής έρευνας. Την εποπτεία και 

τον σχεδιασμό της έκθεσης εκείνης είχε ο υπογράφων και την ευθύνη  της 

υλοποίησης η αρχαιολόγος Μαρία Παππά (ΙΣΤ ΕΠΚΑ) και η αρχιτέκτων Αλκμήνη 

Πάκα. 

    Όπως για τις άλλες εκθεσιακές ενότητες της πρόσφατης επανέκθεσης του Α.Μ.Θ., 

έτσι και για την ενότητα «Προϊστορική Μακεδονία», o σχεδιασμός στον οποίο 

προχώρησα βασιζόταν σε θεματικές ενότητες, σε τομείς δηλαδή που είναι οικείοι και 

προωθούνται από την έρευνα συγκεκριμένων ειδικών. Οι ειδικοί αυτοί δηλαδή, όχι 

μόνο θα κατέθεταν τις απόψεις τους για την επιλογή των εκθεμάτων, αλλά και, το 

κυριότερο, θα παρέδιδαν τα εξής. 1. Μικρό κείμενο το οποίο, με την ανάλογη 

μουσειολογική επεξεργασία, θα μπορούσε να ενταχθεί στα εκθεσιακά κείμενα. 2. 

Απόψεις και προτάσεις για το εποπτικό υλικό το οποίο θα γινόταν επίσης αντικείμενο 

μουσειολογικής και γραφιστικής επιλογής και επιμέλειας. 3. Κείμενο για τον παρόντα 

τόμο  - και, σε αρκετές περιπτώσεις, λήμματα- το οποίο να κάνει γνωστό τον 

συγκεκριμένο τομέα της έρευνας-θεματικής ενότητας της έκθεσης, όχι μόνο στους 

άλλους ενδιαφερόμενους ειδικούς, αλλά κυρίως στον επισκέπτη. Μερικά από τα 

λήμματα του παρόντος οδηγού παρέμειναν απλώς περιγραφικά, χωρίς δηλαδή να 

γραφούν από τον κατεξοχή ειδικό. 

    Nομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο η επικοινωνία ειδικών με το ευρύ κοινό μέσω      

συγκεκριμένων  μουσειολογικών εφαρμογών στηριγμένων στην αυτόνομη, εδώ και 

πολλά χρόνια, μουσειολογική έρευνα, θα συμβάλει καταρχήν στην κατανόηση από το 

ευρύτερο κοινό της αγωνίας των ερευνητών για την κατανόηση του παρελθόντος , 

αλλά και της χρησιμότητάς του για το παρόν. 

    Ο αρχικός σχεδιασμός του όλου προγράμματος, επανεκθετικού και κειμένων 

οδηγού, που ξεκίνησε από το 2003, υπήρξε ο εξής (αναφέρεται συγγραφέας όταν 

παραμένει ο ίδιος μέχρι τον παρόντα τόμο): 

 

Η γένεση και η εξέλιξη της προϊστορικής έρευνας στη Μακεδονία (Μ. Φωτιάδης) 

Ο χώρος (περιβάλλον, τοπογραφία, τοπιογραφία ) (Λ. Στεφανή) 

Επιφανειακές έρευνες  

Μέθοδοι μέτρησης του χρόνου (Ι. Μανιάτης) 

Φυσική και κοινωνική ανθρωπολογία (Σ. Τριανταφύλλου) 

 

Παλαιολιθική εποχή 

Ουρανοπίθηκος ο Μακεδονικός. Το κρανίο των Πετραλώνων (Γ. Κουφός) 

Παλαιολιθικό λατομείο στη Θράκη (σημείωμα του εκδότη) 

 

 

Από την παλαιολιθική εποχή στην εποχή του σιδήρου 

Η προϊστορία των Βαλκανίων (Ι. Ασλάνης) 

Οικονομική και κοινωνική οργάνωση εντός και εκτός των οικισμών 

α.  Νεολιθική εποχή 

β.  Εποχή του χαλκού (Ν. Μερούσης) 

Φεμινιστική αρχαιολογία και παρελθόν (Δ. Κοκκινίδου – Μ. Νικολαϊδου) 

Συμβολική και ιδεολογική ζωή του προϊστορικού ανθρώπου (Κ. Παπανθίμου-Κ. 

Πιλάλη) 

Γεωργία, κτηνοτροφία-κυνήγι, αλιεία (Ε. Μαργαρίτη,Ε. Γιαννούλη, Τ. 

Θεοδωροπούλου, Λ. Καραλή) 

Η αρχιτεκτονική. Το νοικοκυριό (Ι. Ασλάνης. Σ. Σουβατζή) 



Λίθινα και οστέινα εργαλεία ( Κ. Σκουρτοπούλου- Ρ. Χρηστίδου) 

Νεολιθική κεραμική (Α. Καλογήρου-Ν. Κώτσου) 

Κεραμική εποχής χαλκού   

Υφαντική (Κ. Παπανθίμου) 

Κόσμηση (Α.Πιλάλη) 

Ειδωλοπλαστική (Χ. Μαραγκού) 

Ανταλλαγές (Κ. Σουέρεφ) 

Κοινωνική διαφοροποίηση (βλ.πιό κάτω) 

Γραφή (Χ. Μαραγκού) 

Ταφικές πρακτικές (Σ. Τριανταφύλλου)                                                  

 

    Με την πάροδο του χρόνου πραγματοποιήθηκαν οι εξής αλλαγές   

1.   Τα επιμέρους θέματα της ενότητας Χώρος (βλ. πιο πάνω) ενοποιήθηκαν σε ένα. 

2.   Προστέθηκε σημείωμα από τον υποφαινόμενο για το παλαιολιθικό λατομείο 

Πετρωτών στην περιοχή της Μαρωνείας στη Θράκη. 

3.    Μετά το γενικό εισαγωγικό κείμενο για την προϊστορία της Βαλκανικής από τη 

νεολιθική εποχή και εξής, προστέθηκε κείμενο για τη βιοϊστορική προσέγγιση της 

νεολιθικής εποχής στην Ελλάδα και ένα κείμενο για την προϊστορική, κυρίως, 

δημογραφία. 

4.    Για την κοινωνική και οικονομική οργάνωση εντός και εκτός των οικισμών κατά 

τη νεολιθική εποχή ο αναγνώστης-επισκέπτης θα βρει πληροφορίες στα άρθρα των  

Ασλάνη και Μερούση.  

5.    Στην υφαντική προστέθηκαν η καλαθοπλεκτική και η ένδυση. 

6.    Για την θεματική ενότητα κοινωνική διαφοροποίηση γίνεται αναφορά στο 

κεφάλαιο για την κεραμική στην εποχή του χαλκού, στο της μεταλλοτεχνίας-

μεταλλουργίας και στο συμβολικής- ιδεολογικής ζωής, κεφάλαια βέβαια τα οποία 

έχουν τις αντίστοιχες θεματικές τους ενότητες στην έκθεση. Πρόκειται βέβαια για ένα 

θέμα που ενδιαφέρει όλες τις εποχές της προϊστορίας, άσχετα αν υπάρχει και 

μεμονωμένη θεματική ενότητα που αναφέρεται με αυτό τον τίτλο. Τούτο οφείλεται 

στο γεγονός ότι κατά την ύστερη εποχή του χαλκού και στη Μακεδονία το θέμα 

αποκτά ιδιαίτερη σημασία, όπως εξάλλου και σε όλη την ευρύτερη περιοχή. 

7.   Προστέθηκε κεφάλαιο για την φεμινιστική  αρχαιολογία, αλλά και βρέθηκαν 

άλλοι ειδικοί προκειμένου να καλυφθούν μερικά κενά. 

                                                                                                

    Με τον παρόντα οδηγό καλύπτονται σχεδόν όλα τα θέματα στα οποία αναφέρεται 

η έκθεση. O αναγνώστης-επισκέπτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι η βιβλιογραφία για 

αυτά είναι πολύ μεγάλη και ότι εξαιρετικά χρήσιμοι θα μπορούσαν να του φανούν, 

ειδικότερα για τη νεολιθική εποχή, τρεις τόμοι συλλογικοί. Ο τόμος για το νεολιθικό 

πολιτισμό στην Ελλάδα, ελληνικά και αγγλικά, οδηγός της έκθεσης στο Μουσείο 

Κυκλαδικής Τέχνης που το 1997 είχε μεταφερθεί αργότερα και στο Α.Μ.Θ. (Γ. 

Παπαθανασόπουλος, επιμ.,Νεολιθικός Πολιτισμός στην Ελλάδα, έκδοση Ιδρύματος 

Ν.Π. Γουλανδρή, Αθήνα 1996). Ο τόμος αυτός, κατά κάποιο τρόπο, συνεχίστηκε με 

τόμο που αντιπροσώπευε την ελληνική συμμετοχή στην έκθεση για τη νεολιθική 

εποχή στην περιοχή του Δούναβη (Ν. Παπαδημητρίου, επιμ.,Η Ελλάδα στο ευρύτερο 

πολιτισμικό πλαίσιο των Βαλκανίων κατά την 5
η
 και 4

η
 χιλιετία π.Χ, έκδοση 

ιδρύματος Ν.Π. Γουλανδρή, Αθήνα 2010).   Επίσης, κείμενα για την πρόσφατη 

προϊστορική έρευνα  στις χώρες της Βαλκανικής είχε εκδώσει το Αρχαιολογικό 

Ινστιτούτο Βορείου Ελλάδος : D.V. Grammenos (ed.), Recent Research in the 

Prehistory of the Balkans, Publ. of the Archaeol. Inst. of North. Greece, Nr. 3, 

Archaeol. Receipts Fund, Thessaloniki 2003. 



    Ο αναγνώστης-επισκέπτης θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι ο οδηγός αυτός 

ανταποκρίνεται, στο βαθμό του εφικτού, στην κατακόρυφη αύξηση της ανασκαφικής 

έρευνας, λόγω των μεγάλων έργων (Εγνατία Οδός, ΟΣΕ, ΠΑΘΕ κ.λ.), στην 

παρουσίαση των σύγχρονων θεωρητικών τάσεων της αρχαιολογίας, και της 

μεταμοντέρνας (π.χ. νοικοκυριό, φεμινιστική αρχαιολογία ) και στην προβολή του 

έργου των τριών φορέων της έρευνας, δηλαδή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του 

ΥΠΠΟ, του Πανεπιστημίου και των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών. 

    Πριν αναφερθούμε στις καθημερινές πρακτικές που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά 

του σκεπτικού της εκθεσιακής μας πρότασης, θα λέγαμε και τα εξής: Η προϊστορική 

έρευνα σήμερα έχει την αποκτημένη ύστερα από μεγάλες προσπάθειες δυνατότητα να 

δοκιμάζει όλες τις θεωρητικές προτάσεις που καταθέτονται για την προσέγγιση του 

παρελθόντος και παρόντος με αφετηρία τον υλικό πολιτισμό. Η προϊστορική έρευνα 

πέρασε από τον μαρξισμό του Childe, ενός από τους γενάρχες της, στον 

μεταπολεμικό θετικισμό που ολοκληρώθηκε με τη Νέα Αρχαιολογία, κατόπιν –όχι 

βέβαια γενικευμένα όσον αφορά την εφαρμοσμένη έρευνα- στον στρουκτουραλισμό, 

στον νεομαρξισμό, στη σημειολογία και, τα τελευταία χρόνια, σε όλες τις δυνατές 

εκδοχές του μεταμοντερνισμού, που προσπαθεί να απεγκλωβισθεί από τους μεγάλους  

–ισμούς του παρελθόντος. Από ανάλογη «περιπέτεια» έχουν περάσει όλες οι 

ανθρωπιστικές επιστήμες, ανάμεσά τους βέβαια η γλωσσολογία και η θεωρία της 

λογοτεχνίας οι οποίες μάλιστα έχουν επηρεάσει την αρχαιολογία και το αντίστροφο 

,έτσι ώστε ο υλικός πολιτισμός να νοείται ακόμη κα ως λεξιλόγιο η ως μεταφορά, με 

τη γλωσσολογική-λογοτεχνική έννοια του όρου. 

    Ο δημιουργός-κατασκευαστής του παρελθόντος (π.χ.  ένας προϊστορικός 

κατασκευαστής λίθινων εργαλείων) που βασίζεται σε  προφορική παράδοση 

μαθητείας, άρα εντέλει σε ένα κείμενο, ή ο σημερινός  τεχνίτης ή μάστορας , που 

πάντα φυλάγει κάτι παλιά χαρτιά ως κόρη οφθαλμού, χρειάζεται ένα κείμενο, 

προφορικό η γραπτό για να προσεγγίσει  το αντικείμενο (εργαλείο, κόσμημα κ.λ.) του 

παρελθόντος. Υλικός πολιτισμός επομένως, άρα καθημερινές πρακτικές, είναι 

αδύνατο να υπάρξει χωρίς κειμενική διάσταση, θα λέγαμε κειμενική αναπαράσταση, 

πάσης φύσεως, και εικονιστική. Αυτό λοιπόν το ρόλο παίζουν, ή θα μπορούσαν να 

παίζουν πιο οργανωμένα, τα πάσης φύσεως κείμενα της έκθεσής μας αλλά και το 

εικονιστικό υλικό. Η τάση μας είναι, ανεξάρτητα από εποχή, να προσεγγίσουμε 

συγκεκριμένες πρακτικές της καθημερινής ζωής, έτσι ώστε μέσα από την αλλαγή 

τους  να παρουσιάζεται και η νέα εποχή. Παρουσιάζονται δηλαδή κατά 

προτεραιότητα, σχεδόν αποκλειστικά, πρακτικές και όχι εποχές. Όμως γιατί αυτή η 

«εμμονή» στις πρακτικές; Kαταρχήν γιατί η εφαρμοσμένη μελέτη τους, σε αντίθεση 

με την αρχαιολογία, δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει ακόμη τη μουσειολογία αν και, 

κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε να αποτελέσει αστείρευτη πηγή για, περιοδικές 

κυρίως, εκθεσιακές προτάσεις. Είχε ωστόσο συζητηθεί ως ένας τρόπος προσέγγισης 

του παρελθόντος αποστασιοποιημένος ίσως από τις διάφορες θεωρητικές 

προσεγγίσεις (I. Hodder, Reading the Past, C.U.P., 1986, 70-76 και ελλ. μτφρ. 

Διαβάζοντας το παρελθόν, Εκδ. του Εικοστού Πρώτου,2002,130-135) αλλά και από 

το ισχύον, ούτως ή άλλως και στην περίπτωσή μας , σχήμα, ήδη από την εποχή της 

Αναλυτικής Αρχαιολογίας του Clark (προς τα τέλη της δεκαετίας του `60), δηλαδή 

της κοινωνίας, οικονομίας, ιδεολογίας, εννοείται στο χώρο και στο χρόνο. Οι 

καθημερινές πρακτικές μεσολαβούν, κατά κάποιο τρόπο, μεταξύ του habitus (καθ` 

έξη συνήθειες, ιδιοσυγκρασίες, προδιαθέσεις, πίστεις κ.λ. του ατόμου ή της 

κοινωνικής ομάδας) και του πεδίου δράσης τους. Το habitus μεσολαβεί επίσης μεταξύ 

της δομής-ών και της πρακτικής-ών. Όπως θα έγινε αντιληπτό οι απόψεις αυτές είναι 

του Bourdieu (για την κοινωνιολογία τις επεξεργάστηκε ο Giddens). Εισάγοντας τις 



απόψεις αυτές και στη μουσειολογία – μουσειολογική πρόταση ούτως ή άλλως αυτής 

της εκθεσιακής ενότητας-  προτείνονται τα εξής, π.χ. για ένα νεολιθικό αγγείο: 

Ονομασία αγγείου με βάση τις σημερινές χρήσεις (π.χ. χύτρα αντί φιάλη), κατάταξή 

του στις πρακτικές ετοιμασίας, προσφοράς και κατανάλωσης τροφής, είδος τροφής 

(με βάση τη χημική ανάλυση των υπολειμμάτων) σε σχέση με είδος αγγείου κ.λ. 

Πρόταση του άμεσου παρελθόντος επηρεασμένη από τη Νέα Αρχαιολογία στην 

καλύτερη περίπτωση θα ήταν: Τύπος αγγείου, προέλευση πηλού, διακοινοτικοί 

συσχετισμοί διακοσμητικών μοτίβων κ.λ.Τον δρόμο μιας μεταμοντέρνας  και  

περισσότερο ανθρωπολογικής προσέγγισης του εκθεσιακού υλικού, θα τον 

αντιληφθεί καλύτερα ο επισκέπτης-αναγνώστης όταν δει την πολυμεσική εφαρμογή 

για το νοικοκυριό-οικία-αρχιτεκτονική-οικισμοί. Και βέβαια, όπως γίνεται αντιληπτό, 

και μόνη η εφαρμογή αυτή θα απαιτούσε πολλαπλάσιο χώρο. Από την άλλη μεριά 

όμως καλύπτει αρκετές θεματικές ενότητες οι οποίες, ελλείψει χώρου, δεν έγινε 

δυνατό να αναπτυχθούν. Τη χρησιμότητα πάντως αυτών των πρακτικών/αρχαιολογίας 

για τον σύγχρονο επισκέπτη επισήμαινα, αλλά με τρόπο κάπως πρωτόλειο, 

κλείνοντας εκείνον τον πολυγραφημένο οδηγό στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 

    Θερμές ευχαριστίες οφείλονται σε όλους τους συντελεστές (βλ. τον μακρύ                        

κατάλογο στο περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες, Τεύχος Μαρτίου 2007), ιδιαίτερα 

στην αρχαιολόγο Δρ.κ. Λιάνα Στεφανή, τον αρχιτέκτονα κ. Ιωάννη Νιαούρη και τον 

τεχνίτη κ. Στέλιο Καραμπίκα που υπήρξαν  υπεύθυνοι για την υλοποίηση του  

εκθεσιακού αυτού τμήματος. Θερμές επίσης ευχαριστίες οφείλονται στους 

συγγραφείς του παρόντος τόμου τα κείμενα των οποίων θα συμβάλουν στην 

υπεύθυνη ενημέρωση ενός ευρύτερου κύκλου ενδιαφερομένων κάθε κατηγορίας. 
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