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«Γράµµατα ... ὑποµνήσεως φάρµακον»  

(Πλάτωνος Φαίδρος 275α) 
 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενα συστήµατα (κατα)γραφής, σηµείωσης ή 
αριθµητικής πριν από τις αρχαιότερες αποκρυπτογραφηµένες γραφές βασίζονται σε υλικά 
κατάλοιπα και στη µελέτη της ανθρώπινης νόησης και των συµβολικών συµπεριφορών. Η  
« αρχαιολογία της νόησης» (cognitive archaology) εξετάζει µαρτυρίες ήδη της Παλαιολιθικής 
εποχής και, εκτός από τα αρχαιολογικά δεδοµένα και την κοινωνική ανθρωπολογία, 
στηρίζεται και σε άλλες επιστήµες (βιολογία, νευρολογία, ψυχολογία…). 
 
 Επειδή η ανθρώπινη µνήµη είναι πεπερασµένη, µετά από ένα βασικό στάδιο εξέλιξης, 
στην Παλαιολιθική περίοδο, ο άνθρωπος άρχισε να χρησιµοποιεί εξωτερικούς (εκτός του 
ανθρώπινου σώµατος, εξωσωµατικούς) τρόπους αποθήκευσης δεδοµένων µε µνηµοτεχνικούς 
µηχανισµούς. Στη συνέχεια επινόησε υλικά µέσα για την καταχώρηση, αποθήκευση και 
ανάκτηση πληροφοριών (F. D’Errico), αφού ήταν πλέον αδύνατη η διάσωση και διαχείριση 
όλων των απαραίτητων στοιχείων για τη λειτουργία µιας δεδοµένης κοινωνίας (A. Leroi-
Gourhan). Τα δεδοµένα άρχισαν να υλοποιούνται σε συστήµατα σηµείων, απαραίτητα σε 
κώδικες επικοινωνίας, όπως είναι η καταγραφή, η αριθµητική ή η γραφή. Με την έννοια 
αυτή, ένα σηµείο αποτελείται από δύο µέρη, το σηµαίνον (σύµβολο) και το σηµαινόµενο, των 
οποίων η σχέση είναι αυθαίρετη και έχει νόηµα µόνο µέσα στο συγκεκριµένο σηµειακό 
σύστηµα και για όσους γνωρίζουν τον κώδικα αντιστοιχίας. 
 
 Συγκεκριµένα, ορισµένα ραβδοειδή αντικείµενα από οστό, κέρατο ή ελεφαντόδοντο 
µε σειρές εγκοπών ή εγχαράξεων που χρονολογούνται από την Ανώτερη Παλαιολιθική της 
Ευρώπης (που αρχίζει πριν από περίπου 35.000 χρόνια) και εξής –παρόµοιας µορφολογίας 
αντικείµενα από άλλες ύλες χρησιµοποιούνται ακόµη, µε βάση εθνογραφικές µαρτυρίες-, 
έχουν ερµηνευθεί κατά καιρούς ως τα παλαιότερα διατηρούµενα επινοήµατα για τη µέτρηση 
και την καταγραφή (tallies, σηµαδεµένες ράβδοι): µέτρηση επιδόσεων στο κυνήγι (από τις 
πρώτες ερµηνείες), ή σηµείωση ρυθµών, έννοιας εγγενούς στον άνθρωπο, δηλαδή χρονικών 
περιόδων (ηµερολόγια βασισµένα στις φάσεις της σελήνης, Α. Marshack) ή ενοτήτων 
απαγγελίας  ή ασµάτων που αντιστοιχούσαν στο ρυθµό του λόγου (Α. Leroi-Gourhan). Τα 
σηµεία (σηµάδια) µπορούν να οµαδοποιηθούν, χωρίς να µπορεί όµως να γίνει διάκριση σε 
ποιοτικές υποκατηγορίες µονάδων, εφόσον τα επαναλαµβανόµενα σηµεία είναι όµοια, και 
χωρίς να µπορεί να αλλάξει ό,τι έχει ήδη καταγραφεί. Στη Μεσολιθική εποχή της Ευρώπης 
(Αzilien, περίπου 11.000-9.000 χρόνια πριν από σήµερα), επιµήκη βότσαλα φέρουν και αυτά 
οµάδες γραπτών ή εγχάρακτων σηµείων και ερµηνεύθηκαν (C. Couraud) πάλι ως σεληνιακά 
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ηµερολόγια ή ως καταγραφές θηραµάτων, ερµηνεία που δεν έγινε δεκτή από άλλους. 
Πιστεύεται ωστόσο ότι, τουλάχιστον από την Ανώτερη Παλαιολιθική και εξής, ο άνθρωπος 
είχε εφεύρει τεχνητά (εξωσωµατικά) µνηµονικά συστήµατα, έστω και αν οι ακριβείς λόγοι 
για τους οποίους θα είχαν χρησιµοποιηθεί µας είναι άγνωστοι. Την σηµείωση, επεξεργασία 
και ανάκτηση των συστηµάτων αυτών διέπουν οι ακόλουθοι παράγοντες: η µορφολογία των 
στοιχείων τους, η διάταξή τους στον χώρο, η σσσώρευσή τους στη διάρκεια του χρόνου και ο 
αριθµός τους (F. D’Errico). 
 

ΙΙ. ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 
 
 Στη Νεολιθική εποχή, η σωρεία πληροφοριών απαιτούσε αποτελεσµατικότερο 
σύστηµα αποµνηµόνευσης και εξωτερικής (εξωσωµατικής) αποθήκευσης, µε την 
χρησιµοποίηση συµβολικών αντικειµένων που χαρακτηρίζουν τις πρώϊµες αγροτικές 
κοινωνίες µετά τη «νεολιθική επανάσταση» (µετάβαση στο παραγωγικό στάδιο τροφής) και 
πριν τη µετάβαση προς την διανοητική φάση της ανθρώπινης εξέλιξης «που χρησιµοποιεί 
πολύπλοκα συστήµατα ανάκτησης των πληροφοριών για εξωτερική συµβολική αποθήκευση, 
συνήθως υπό µορφή γραφής, συχνή στις αστικές κοινωνίες» (C. Renfrew). Τα διατηρούµενα 
υλικά κατάλοιπα, τα υλοποιηµένα σηµεία, περιλαµβάνουν: Α) τρισδιάστατα µικρά τέχνεργα 
«άγνωστης χρήσης» και Β) δισδιάστατα σηµεία (σηµάδια) πάνω σε τέχνεργα γνωστής ή 
άγνωστης χρήσης. Οι σχετικές µαρτυρίες από την Ελλάδα είναι λίγες και θα εξετασθούν µαζί 
µε τα διαθέσιµα δεδοµένα των γειτονικών περιοχών. 
 
Α. «Πιόνια»/ «κουπόνια» (tokens) και σηµαδεµένες ράβδοι (tallies) 
 
 Ο απλούστερος τρόπος (κατα)µέτρησης βασίζεται στην αντιστοιχία ένα προς ένα, σε 
αντιπαραβολή δηλαδή ανάµεσα στις ενότητες που πρέπει να µετρηθούν (π.χ. ζώα κοπαδιού) 
και τα υλοποιηµένα σηµεία (δάχτυλα, βότσαλα, απλά µικροσκοπικά τέχνεργα, κλπ). Δεν 
αφήνει απαραίτητα ίχνη, εξακολουθεί να χρησιµοποιείται και σήµερα και πρέπει να είχε 
εφευρεθεί και χρησιµοποιηθει σε διαφορετικές περιοχές και εποχές από το απώτατο 
παρελθόν.  Απλές αριθµητικές πράξεις, πρόσθεση και αφαίρεση, είναι δυνατές, καθώς και η 
οµαδοποίηση, και άρα η δηµιουργία (υπο)συνόλων, το δε σύστηµα, αφού αποτελείται από 
κινητά αντικείµενα, επιτρέπει µεταγενέστερες τροποποιήσεις, αλλά είναι δύσκολη η 
διαχείριση πολύ µεγάλων αριθµών.  
 
 Πήλινα κυρίως, µικρά «κουπόνια»/ «πιόνια» (tokens) απλών γεωµετρικών σχηµάτων 
µαρτυρούνται στην Εγγύς και Μέση Ανατολή (σηµερινά Ιράκ, Ιράν, Συροπαλαιστίνη, 
Τουρκία), τουλάχιστον από την 8η έως την 4η χιλιετία. Σε αυτά η D. Schmand-Besserat 
συµπεριλαµβάνει και τα σύνθετα σχήµατα (ζωόµορφα, αγγεία, εργαλεία), που θα µπορούσαν 
όµως να ανήκουν και σε άλλα σηµειακά συστήµατα (π.χ. κοσµήµατα, παιχνίδι). Η θεωρία της 
για την προέλευση της γραφής από τα αρχαιότερα ήδη αντικείµενα κθώς και για την ένταξη 
όλων των tokens στην ίδια κατηγορία ανεξαρτήτως περιόδου έχει υποστεί κριτικές. Ενώ δεν 
υπάρχει µέχρι στιγµής βεβαιότητα για τα πρωϊµότερα, οι περισσότεροι ερευνητές (π.χ. H. J. 
Nissen) δέχονται ωστόσο την ερµηνεία των νεότερων tokens (4η χιλιετία) ως µέσων 
καταµέτρησης ποσοσήτων σε οικονοµικές διαδικασίες που αφορούσαν προϊόντα. Με τη 
διαφοροποίηση των σχηµάτων και των µεγεθών των «κουπονιών» µπορούσαν να µεταδοθούν 
ειδικότερες ποιοτικές πληροφορίες, όσον αφορά κατηγορίες προϊόντων. Την τοποθέτηση 
κουπονιών σε πήλινα (ή φθαρτά) δοχεία, πιθανόν στο πλαίσιο οικονοµικού ελέγχου ή νοµικής 
επίβλεψης και καταγραφής οικονοµικών συναλλαγών, συνόδευε η αποτύπωση της εικόνας 
των κουπονιών και του αθροίσµατός τους πάνω στον πήλινο «φάκελό» τους (bulla), η οποία 
δείχνει κατανόηση της έννοιας των αριθµών που εκφράζουν σύνολα. Η εκπόνηση του κώδικα 
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της σφηνοειδούς γραφής που αναγράφεται σε µία ή και δύο όψεις πινακίδων πιθανόν 
προέκυψε από τους µηχανισµούς καταγραφής σε πήλινους φακέλους και από τα «κουπόνια». 
Η αναπαράσταση των «κουπονιών» µε ορισµένη σειρά οδήγησε στην απόδοση αριθµητικής 
τιµής µε βάση τη σχετική θέση και όχι µόνο το µέγεθος των συµβόλων, και άρα 
µεταγενέστερα στην εφεύρεση των αβάκων. Η µέθοδος των «κουπονιών» και bullae µάλλον 
συνεχίσθηκε παράλληλα µε τη γραφή και µετά την εφεύρεσή της.  
 
 Νεολιθικά πήλινα tokens έχουν βρεθεί στην Ελλάδα και τις Βαλκανικές χώρες και 
χρονολογούνται από τα τέλη της 7ης χιλιετίας (Αρχαιότερη Νεολιθική, ΑΝ) µέχρι και την 4η 
χιλιετία (Νεότερη και Τελική Νεολιθική, ΝΝ, ΤΝ). Μέχρι στιγµής, τα πρωϊµότερα (ΑΝ) 
προέρχονται από τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Κεντρική Ελλάδα, αλλά 
µαρτυρούνται και στη Μέση Νεολιθική (ΜΝ) και ΝΝ της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και 
Θράκης και τη ΝΝ των νήσων του Αιγαίου. Είναι σφαιρικά, κυλινδρικά και ωοειδή 
αντικείµενα, αλλά και δακτύλιοι, δισκάρια, κώνοι, ράβδοι και αντικείµενα µε σχήµα 
«µπουκαλιού» ή σπόρου. Σχετικά µεγαλύτερα πλακίδια, παραλλληλεπίπεδα ή αντικείµενα σε 
σχήµα ψωµιού, ενδεχοµένως µε σειρές παρόµοιων εγκοπών, σηµείων ή µε άλλα απλά µοτίβα, 
θα  µπορούσαν, εκτός από tokens να είναι tallies, σηµαδεµένες ράβδοι. Συγκεκριµένα: 
 
α) Μερικές εκατοντάδες «κουπόνια» δύο κυρίως σχηµάτων, κυκλικά και ωοειδή, 
βρέθηκαν µαζί µε πάνω από 400 λεπίδες πυριτολίθου, δύο ιδιαίτερα µεγάλου µεγέθους 
λίθινες αξίνες, µερικά ιδιότυπα αγγεία και πέντε ανθρωπόµορφα ειδώλια µέσα σε ένα µεγάλο, 
πιθανόν κοινό κτίριο («ιερό») στη Νέα Νικοµήδεια (ΑΝ). Δισκοειδή αντικείµενα και/ή 
αποστρογγυλεµένα όστρακα χωρίς διάτρηση προέρχονται, µεταξύ άλλων, από το Αχίλλειο 
(βρέθηκαν κυρίως σε µικρές οµάδες, µέσα σε σπίτια, ΑΝ-ΜΝ) και τη Νέα Μάκρη (ΑΝ). 
Μεµονωµένα «κουπόνια» αλλά και «ενώτια», που ίσως θα µπορούσαν να ενταχθούν και αυτά 
στην ίδια κατηγορία (πρβλ. Μ. Budja), ή µικρές οµάδες τους προέρχονται ακόµη, µεταξύ 
άλλων, από τη Νέα Νικοµήδεια, το Σέσκλο, το Αχίλλειο, την Άργισσα και το Divostin (ΑΝ), 
και παραλληλεπίπεδα από το ΑΝ-ΜΝ Αχίλλειο [εικ. 1]. Κωνικοί δίσκοι έχουν βρεθεί στους 
Σιταγρούς [εικ. 2], ακανόνιστοι κύλινδροι στο Σάλιαγκο (ΝΝ) και το Εµποριό (τέλος ΝΝ και 
Πρώιµη Χαλκοκρατία, ΠΕΧ), εγχάρακτοι κύλινδροι στους Σιταγρούς, το Δοξάτο και το 
Μaliq, σφαιρίδια στο Ντικιλί Τας, τα Σέρβια και τους Σιταγρούς και δακτύλιοι στο Ντικιλί 
Τας [εικ. 3], το Goljamo Delcevo, το Ezero και το Vucedol, ένα ραβδόσχηµο αντικείµενο στη 
Θέρµη και δισκοειδή αντικείµενα µε ή χωρίς διακόσµηση στο Ντικιλί Τας, τους Σιταγρούς, 
τα Σέρβια, το Suplevec, το Medvenjak, την Ploskata Mogila (ΝΝ-ΤΝ). 
 

Άλλα αντικείµενα σε σχήµα αγγείου ή µπουκαλιού χωρίς άνοιγµα προέρχονται (ΝΝ) 
από το Ντικιλί Τας, τους Σιταγρούς, τη Βουλγαρία (Plovdiv, Bikovo, Ruse, Kapitan 
Dimitrievo, Baniata) και τη Ρουµανία (πολιτισµός  Cucuteni) –ορισµένες όµως φορές, όταν 
είναι κενά στο εσωτερικό, περιέχουν µικρά αντικείµενα («κουδουνίστρες»;)-. Διακοσµηµένα 
τέχνεργα ποικίλων σχηµάτων (κυρίως κυλινδρικά) έχουν βρεθεί στους Σιταγρούς και στη 
Βουλγαρία (Plovdiv, Bikovo, Ruse, Kapitan Dimitrievo, Baniata). Πήλινα µικροσκοπικά 
αντικείµενα διαφόρων σχηµάτων, καθώς και ανθρωπόµορφα ειδώλια και οµοιώµατα, 
ανήκουν σε ένα σύνολο που βρίσκεται στο Μουσείο του Μονάχου, το οποίο προερχόταν 
αρχικά «από τη Βόρεια Ελλάδα» (ΑΝ ή ΜΝ). 
 
β) Πήλινα παραλληλεπίπεδα επιµήκη πλακίδια και ράβδοι σε σχήµα ψωµιού (tallies;) 
προέρχονται από τη Θεσσαλία (µάλλον ΜΝ παρά ΑΝ;) [εικ. 4], το Σέσκλο, τον Πρόδροµο, 
το Οτζάκι και την περιοχή των Φαρσάλων, και ορισµένα τουλάχιστον ίσως ψήθηκαν τυχαία 
(Δ. Θεοχάρης). Φέρουν συχνά σειρές σηµείων, και µερικά υποδιαιρούνται σε διαµερίσµατα. 
Έχει θεωρηθεί ότι ίσως ανήκουν σε σύστηµα «πρωτογραφής», αντίστοιχο µε εκείνο των 
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ειδωλίων (Γ. Χουρµουζιάδης). Πολλά παρόµοια αντικείµενα σε σχήµα παραλληλεπιπέδου ή 
φραντζόλας, µεγαλύτερα από τα «κουπόνια» περιλαµβάνονται και στο σύνολο του Μονάχου, 
ενώ µερικές πήλινες πλάκες µε εγχάρακτη διακόσµηση χρονολογούνται από τη ΝΝ και 
προέρχονται από την Ανατολική Μακεδονία (Δήµητρα, Δοξάτο, Σιταγρούς, ίσως Ντικιλί 
Τας) [εικ. 5], και τις βαλκανικές χώρες (Bikovo, Baniata, Ruse, Tangiru, Cascioarele, 
Glavanesti Vechi). Οι πλάκες της ΝΝ θα µπορούσαν να θεωρηθούν και ως πινακίδες της 
κατηγορίας Β, ιδιαίτερα όταν δηλώνεται κάποια προσπάθεια «σελιδοποίησης» [εικ. 6], ίσως 
εξάλλου τα µεγαλύτερα tallies αποτελούν ενδιάµεση κατηγορία πριν τις πινακίδες. Ένα 
µοτίβο «σκακιέρας» που έχει χαραχθεί κάτω από τη βάση οµοιώµατος φούρνου από το  
Slatino έχει ερµηνευθεί ως ηµερολόγιο. 
 
 Τα «κουπόνια» υπάρχουν από την ΑΝ, τα πλακίδια και τα παραλληλεπίπεδα 
εµφανίζονται τουλάχιστον από την ΜΝ και εξής. Και οι δύο κατηγορίες συνεχίζονται 
αργότερα, αλλά υπάρχει µεγαλύτερη ποικιλία τύπων στη ΝΝ, οπότε τα περισσότερα 
αντικείµενα ήσαν από καλά ψηµένο πηλό, ενώ ορισµένες πλάκες ή παραλληλεπίπεδα µε 
πολύπλοκα µοτίβα ίσως είχαν διαφορετική συµβολική χρήση.  
 
 
Β. Σηµεία (σηµάδια) εγχάρακτα σε τέχνεργα 

 
Δισδιάστατα σηµεία πρέπει να είχαν χρησιµοποιηθεί πολύ νωρίς (µέχρι και σήµερα) 

χωρίς να αφήσουν ίχνη, όπως οι εφήµερες χαράξεις πάνω στην άµµο, και πιθανόν µε 
ποικίλους συµβολικούς σκοπούς, καταγραφή, αριθµητική, τυπικό (ίσως και τελετουργία) στο 
πλαίσιο λατρείας ή µαγείας, αφήγηση και µετάδοση συλλογικών γνώσεων και παραδόσεων 
κλπ, όπως δείχνουν εθνογραφικές µαρτυρίες. 

 
Με εξαίρεση ένα παλαιολιθικό κεράτινο αντικείµενο µε ζωόµορφες εικόνες και 

σηµεία τεχνητού µνηµονικού συστήµατος (D’Errico), τα πρώτα εικονογραφικά µηνύµατα, 
όπου συνδυάζονται σχηµατοποιηµένες µορφές ζώων, αφηρηµένα, απλά ή συνδυασµένα 
σηµεία, και σειρές όµοιων σηµείων πάνω σε φορητά αντικείµενα, εµφανίζονται στην Εγγύς 
Ανατολή στην Προκεραµεική Νεολιθική Α (περίπου 9.000 π.Χ.), σε εγχάρακτα λίθινα 
πλακίδια που φέρουν ίχνη µακρόχρονων χειρισµών (Jerf-el-Ahmar, ανασκαφές D. Stordeur) 
[εικ. 7]. Κατά τον J. Cauvin δεν πρόκειται για εµπορική διαχείριση, αλλά για εντυπωσιακή 
διανοητική πρόοδο που προηγείται των οικονοµικών αλλαγών.  

 
«Εικονογράµµατα» ίσως συνδυάζονται µε αριθµητικά σηµεία σε εγχάρακτο πήλινο, 

πεπλατυσµένο κύλινδρο από την Παραδηµή (Θράκη, ΝΝ) [εικ. 8-10]. Δύο ζωόµορφες 
εγχαράξεις φαίνεται ότι έχουν σχέση µε επαναλαµβανόµενα αφηρηµένα σηµεία (ρόµβοι, 
τατράγωνα και Χ), ορισµένα από τα οποία έχουν χαραχθεί λιγότερο έντονα, συχνά σε οµάδες 
δύο έως τεσσάρων, γεγονός που επέτρεψε την υπόθεση ότι ίσως πρόκειται για τετραδικό 
αριθµητικό σύστηµα (Π. Πάντος).  

 
Συνδυασµός «εικονογραµµάτων» και επαναλαµβανόµενων αφηρηµένων σηµείων 

µπορεί να δείχνει συνδυασµό ποιοτικών και ποσοτικών καταγραφών, όπως σε πρώϊµες 
κατηγορίες κειµένων Uruk IV (τέλη 4ης χιλιετίας). Στις πινακίδες αυτές υπάρχει και 
υποδιαίρεση σε στήλες και διαµερίσµατα, µε το σύνολο να σηµειώνεται µερικές φορές στην 
πίσω όψη. Ίσως η ανακάλυψη της γραφής έγινε ξαφνικά, όταν συνειδητοποιήθηκε ότι ένα 
σηµείο που χρησίµευε για την ένδειξη αριθµών µπορούσε να αντικαταστήσει και µια λέξη ή 
έννοια. Αν η γραπτή γλώσσα προέρχεται από συνδυασµό αριθµητικών σηµείων µε στοιχεία 
από την εικονογραφία, και αν η γραφή εξελίσσεται µε την κοινή χρήση και συνύπαρξη 
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περισσότερων από ένα συστηµάτων γραφικής αναπαράστασης, όπως έχει λεχθεί για τα 
µεσοαµερικανικά συστήµατα, τότε µόνο η αριθµητική θα µπορούσε να επιτρέψει αυτή την 
εξέλιξη (J. Justeson). Στο αρχικό της στάδιο, η γραφή καταγράφει µόνο πολύ χαρακτηριστικά 
στοιχεία, ηµερολόγια και αποστάσεις (π.χ. Αίγυπτος, Μεσοποταµία, Κίνα ή Αµερική), 
έννοιες που ήσαν γνωστές νωρίτερα, αλλά απέκτησαν νέο νόηµα µε την αλλαγή του 
οικονοµικού συστήµατος (A. Leroi-Gourhan). 

 
Η σηµασία των σηµείων είναι κατανοητή µόνο από τα άτοµα που ενέχονται άµεσα. Οι 

πρώϊµες γραφές δεν πρέπει να διέφεραν πολύ από τις προδροµικές µορφές σηµείωσης, αφού 
ο αναγνώστης θα είχε αποθηκεύσει τα περισσότερα δεδοµένα στην εσωτερική του µνήµη, και 
η εξωτερική αποθήκευση ήταν απλά βοηθητική. Αρχικά οι πρώϊµες γραφικές 
αναπαραστάσεις ήσαν ίσως απλά σηµεία που υπενθύµιζαν µονάδες ενός συνόλου εννοιών, τις 
οποίες ο αναγνώστης ή ο αφηγούµενος γνώριζε ήδη απέξω, αλλά υπήρχε δυνατότητα 
αυτοσχεδιασµών και ποικιλίας. Το γραπτό µήνυµα δεν αντιστοιχούσε ακριβώς στις µορφές 
του λόγου και µπορούσε να διαβασθεί µε πολλούς τρόπους, ακόµη και σε διαφορετικές 
γλώσσες: η γραφή φαίνεται ότι εφευρέθηκε σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα ως σύστηµα 
καταγραφής και επικοινωνίας πολυεθνικών οµάδων, όπως στη Νότια Μεσοποταµία στα τέλη 
της 4ης χιλιετίας. 

 
Εάν υπήρξε πρωϊµότερη της Uruk IV γραφή, µάλλον εξαφανίσθηκε λίγο µετά την 

εφεύρεσή της, όπως ίσως και η λεγόµενη «αρχαία ευρωπαϊκή γραφή», δηλαδή τα σηµεία που 
είχαν χαραχθεί σε τέχνεργα κυρίως του πολιτισµού Vinca.  Ο J. Makkay εξέτασε µερικές 
εκατοντάδες σηµείων που προωτοεµφανίσθηκαν σε αγγεία, ειδώλια και βαρίδια από το 
Tordos (Vinca A-B, που αντιστοιχεί στην ΝΝ Ι-ΙΙ στην Ελλάδα). Τα σηµεία αυτά απαντώνται 
και σε πολλές άλλες περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στα τέλη της 6ης και την 5η 
κυρίως χιλιετία, αν και έχει υποστηριχθεί µερικές φορές ότι µαρτυρούνται και ενωρίτερα. 
Πρόκειται κυρίως για αφηρηµένα σηµεία, αλλά συνδυάζονται µε µερικά «εικονογράµµατα» 
πολύ νωρίς και ίσως συνδυάζουν ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες, όπως τα «κουπόνια» 
διαφορετικών κατηγοριών. Το σύστηµα Vinca δεν είναι πραγµατική γραφή: δεν 
επαναλαµβάνονται αρκετά οι οµάδες σηµείων, που άλλωστε είναι πολύ λίγες. Κατά τον Sh. 
Winn, το σύστηµα θα µπορούσε να είναι εν µέρει λογογραφικό, µερικά σηµεία µπορεί να 
αντιπροσώπευαν λέξεις ή έννοιες, και µπορούσαν να συνδυασθούν µε διαφορετική σειρά. Ο 
Winn µελέτησε, κατατάσσοντάς τα ανάλογα µε τον φορέα τους, τα σηµεία που είχαν 
χαραχθεί, συνήθως πριν το ψήσιµο, τόσο σε χρηστικά αντικείµενα (κεραµεική, βαρίδια 
αργαλειού, σφονδύλια), όσο και σε συµβολικά ή άγνωστης χρήσης τέχνεργα (ειδώλια, 
«πινακίδες» και άλλα ασυνήθη αντικείµενα) Vinca. 

 
α) Όσον αφορά την κεραµεική, ο Winn ταξινόµησε τα σηµεία ανάλογα µε τη θέση τους 
πάνω στα αγγεία. Τα ευθύγραµµα και απλούστερα σηµεία απαντώνται συνήθως µεµονωµένα, 
ή ανά δύο ή περισσότερα µαζί, και µερικά από αυτά, πάνω στη βάση ή κοντά στη βάση του 
αγγείου, θα µπορούσαν να είναι αριθµητικά ή να έχουν µαγική λειτουργία, ενώ οι µακρές 
σειρές είναι σπάνιες και δυσερµήνευτες. Στην Ελλάδα, υπάρχουν ανάλογα εγχάρακτα σηµεία 
στην κεραµεική σε πολλές θέσεις (Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, νησιά Αιγαίου), αλλά το 
θέµα δεν έχει µελετηθεί συστηµατικά σε µεγάλη κλίµακα. 
 
β) Μολονότι ο διαθέσιµος χώρος είναι περιορισµένος, µεγαλύτερες οµάδες σηµείων 
(µέχρι 12) εµφανίζονται πάνω σε σφονδύλια, και µάλιστα στη µία µόνο όψη τους, 
κατ’εξαίρεση και στις δύο. Το σφονδύλι του Ντικιλί Τας [εικ. 11], συνήθους τύπου, µάλλον 
κατάλληλο για το γνέσιµο µαλλιού (R. Treuil), φέρει σειρά εγχάρακτων σηµείων, ίσως 
χωρισµένων µε κάθετες διαχωριστικές γραµµές ή µε αριθµητικά σηµεία. Μερικά σφονδύλια 
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φέρουν λίγα γραµµικά σηµεία που θα µπορούσαν να είναι σηµάδια καταγραφής, αρίθµησης ή 
µαγείας, όπως µερικά σφονδύλια από το Διµήνι (πρβλ. και Ρουµανία) µε διακόσµηση όχι 
οργανικά δεµένη µε την επιφάνεια (Ζ. Μαλακασιώτη). Σφονδύλια και βαρίδια αργαλειού που 
είχαν και πρακτική χρήση θα µπορούσαν, κατά τον Winn, να χρησιµοποιούνται 
δευτερευόντως κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, είτε ως µνηµονικά επινοήµατα όπου 
καταγραφόταν η ποσότητα µιας ύλης (µαλλιού;) ή ο αριθµός επαναλήψεων µιας µηχανικής 
πράξης, είτε, περισσότερο πιστευτό, µε αποτροπαϊκό σκοπό που αφορούσε την εν λόγω 
δραστηριότητα, ή ως σύµβολα βάρους, ιδιοκτησίας, κλπ. Ο διττός -πρακτικός και 
συµβολικός- χαρακτήρας των σφονδυλιών και των βαριδίων ίσως υποδηλώνεται και από το 
γεγονός ότι έχουν βρεθεί επανειληµµένως (ΝΝ) κοντά σε ειδώλια ή ότι ορισµένα βαρίδια 
φέρουν ανθρωπόµορφη παράσταση (βλ. κεφάλαιο Ειδωλοπλαστικής). 
 
γ) Μερικές φορές απαντώνται και κλειστά, διακοσµηµένα µικρογραφικά αγγεία µαζί µε 
ειδώλια και/ή σφονδύλια (ΝΝ, Ντικιλί Τας). Τα αγγεία φέρουν µεµονωµένα σηµεία αλλά και 
οµάδες σηµείων (π.χ. ιδιότυπα αγγεία από το Ντικιλί Τας και το Ovcarovo, ΝΝ), κάποτε σε 
σειρές  (θέση Vinca), ορισµένες φορές σε ζώνες. Είναι δύσκολο να θεωρηθούν ως αριθµητικά 
σύµβολα: ο στόχος τους ήταν ίσως αποτροπαϊκός, υπόθεση πιστευτή, ιδίως αν τα αγγεία 
είχαν πολύτιµο περιεχόµενο ή συµβολική µόνο λειτουργία (βλ. κεφάλαιο Ειδωλοπλαστικής). 
 
δ) Τα ανθρωπόµορφα ειδώλια φέρουν συνήθως µεµονωµένα σηµεία ή µικρούς 
συνδυασµούς στο στέρνο, την πλάτη, την κοιλιά, ή το κεφάλι, που είναι δύσκολο να 
διακριθούν από τη διακόσµηση, πρόβληµα που θέτουν και διάφορα σηµεία, µάλλον 
διακοσµητικά, πάνω σε πήλινες «τράπεζες προσφορών» διαφόρων περιόδων από την 
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Φαίνεται πάντως ότι η επίθεση ορισµένων σηµείων σε 
συγκεκριµένες θέσεις πάνω σε ειδώλια είχε συµβολική φόρτιση.  
 
ε) «Ενεπίγραφες» πήλινες πινακίδες έχουν βρεθεί σε βαλκανικές θέσεις, όπως στην 
Tartaria (Ρουµανία, Vinca Α;) και την Gradesnica (Karanovo V, ΝΝ ΙΙ). Δύο πινακίδες της 
Gradesnica βρέθηκαν µαζί, η τρίτη [εικ. 12] βρέθηκε µαζί µε ένα ειδώλιο και δύο αγγεία. Η 
επιφάνειά της διαχωρίζεται οριζόντια σε τέσσερις ζώνες, µε τρία ή περισσότερα σηµεία στην 
κάθε µία (24-30 σηµεία συνολικά, ανάλογα µε την «ανάγνωση»). Δύο από τις ζώνες 
χωρίζονται και µε µερικές κάθετες γραµµές, αν δεν πρόκειται για αριθµητικά σύµβολα. Η 
«σελιδοποίησή» της και το γεγονός ότι η απόσταση µεταξύ των διαχωριστικών γραµµών 
καθώς και τα ίδια τα σηµεία µικραίνουν προς το κάτω µέρος, χρησιµοποιήθηκαν ως 
επιχείρηµα για την ερµηνεία της ως γραπτού κειµένου. Παρατηρείται επίσης και υποδιαίρεση 
σε τετράπλευρα διαµερίσµατα ή ταταρτηµόρια σε µια ωοειδή πινακίδα της Tartaria και στην 
διακοσµηµένη, αλλά µάλλον όχι ενεπίγραφη, κυκλική σφραγίδα του Karanovo. Σε δύο από 
τις τρεις συνολικά πινακίδες της Tartaria υπάρχει συνδυασµός εικονογραφικών και 
αφηρηµένων σηµείων, ενώ η τρίτη είναι µόνο εικονογραφική. Ίσως η σπανιότητα των 
πινακίδων οφείλεται στο ότι συνηθιζόντουσαν πινακίδες από φθαρτές ύλες, όπως πιθανόν 
δείχνει η ξύλινη πινακίδα από το Δισπηλιό (ανασκαφές Γ. Χουρµουζιάδη, περίπου 5260 
π.Χ.). 
 
στ) Ένα λίθινο αντικείµενο µε εγχάρακτα γραµµικά σηµεία στην κοίλη εσωτερική του 
επιφάνεια από τα Γιαννιτσά (ΝΝ Ι, αρχές της 5ης χιλιετίας) έχει ερµηνευθεί (Π. 
Χρυσοστόµου) ως µήτρα µε διατρήσεις που θα εφάρµοζε σε ένα δεύτερο, συµµετρικό κινητό 
µέρος, και θα επέθετε αµφίκυρτα σφραγίσµατα µε ανάγλυφα στοιχεία και στις δύο όψεις. Η 
κοίλη επιφάνεια διαιρείται σε τρεις ζώνες που περιέχουν άνισα σε µέγεθος, διαφορετικής 
διάταξης, επαναλαµβανόµενα συµπλέγµατα ευθύγραµµων χαράξεων, σε λοξή διευθέτηση 
προς τα αριστερά ή τα δεξιά, που συνδυάζονται µε ακιδωτά σηµεία. Υπάρχει σαφώς µια 
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οργάνωση, πράγµα που επέτρεψε την υπόθεση του ανασκαφέα ότι πρόκειται για σηµεία 
«πρωτογραφής», µε σφραγίσµατα-φορείς µηνύµατος. 
 
ζ) Ένα µοναδικό δακτυλιόσχηµο χρυσό περίαπτο (ΤΝ) του «Νεολιθικού Θησαυρού» του 
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου φέρει και στις δύο όψεις εγχάρακτα σηµεία που θα 
µπορούσαν να ανήκουν στην ίδια κατηγορία. 
 
 Στην ΠΕΧ, µολονότι ορισµένες κατηγορίες «κουπονιών» εξακολουθούν να 
απαντώνται, πολλά σφονδύλια φέρουν πλούσια, εγχάρακτη διακόσµηση (πολυάριθµα στην 
Τροία), και «σηµεία κεραµέων» µαρτυρούνται συχνά (π.χ. Κέος), τα σηµεία Vinca εκλείπουν. 
Το σύστηµα µάλλον δεν εξελίχθηκε ποτέ σε πλήρες σύστηµα γραφής. Ίσως αυτό δεν 
χρειάσθηκε, αν η ανάγκη για την εξέλιξη αυτή δεν εµφανίσθηκε στο τέλος της Νεολιθικής 
εποχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ώστε η γλωσσική πληροφορία να εισχωρήσει στην 
διαδικασία της κατασκευής του κώδικα και της αποκρυπτογράφησης της εννοιολογικής 
πληροφορίας. Όταν η δυνητική τάση για τη γένεση γραφής εµφανισθεί, είτε εξελίσσεται σε 
πλήρες, βιώσιµο σύστηµα, είτε φθίνει και εξαφανίζεται (W. Boltz). 
 

ΙΙΙ. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 Αν τα εκατοντάδες «κουπόνια» που βρέθηκαν στο κτίριο της Νέας Νικοµήδειας 
αφορούσαν συναλλαγές, και µάλιστα καταγραφή/καταµέτρηση, µε συµπέρασµα την ύπαρξη 
µηχανισµών ελέγχου, δεν φαίνεται πιθανό ότι τα όργανα καταµέτρησης ή τα τεκµήρια 
συναλλαγής φυλασσόντουσαν µαζί µε τα αντικείµενα που καταµετρούσαν (π.χ. λεπίδες 
πυριτολίθου). Προφανώς οι δύο τύποι tokens αντιστοιχούσαν σε δύο κατηγορίες δεδοµένων. 
Τα 473 «κουπόνια» γεωµετρικών σχηµάτων, πάλι δύο τύπων, που βρέθηκαν µαζί µε 
µικροσκοπικά ζωόµορφα και ανθρωπόµορφα ειδώλια στην Es-Sifiya (Προκεραµεική Β, 
Ιορδανία) θεωρήθηκε ότι είχαν κατασκευασθεί ταυτόχρονα για συγκεκριµένο σκοπό, ίσως 
για µεµονωµένη συναλλαγή που χρειαζόταν κάποιου είδους συµβολική καταγραφή. Το 
σύνολο του Μονάχου, δυστυχώς χωρίς ακριβή προέλευση, περιλαµβάνει διαφορετικών 
τύπων, αλλά και διαφορετικών µεγεθών, ανθρωπόµορφα ειδώλια, οµοιώµατα, «κουπόνια» 
και tallies που θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι παρείχαν, εκτός τις ποσοτικές, και ποιοτικές 
πληροφορίες. Συµπεριλαµβάνονται κατάλοιπα πλασίµατος µάλλον από την κατασκευή 
ειδωλίων που ίσως υποδηλώνουν και εδώ ταυτόχρονη παραγωγή ειδωλίων και «κουπονιών». 
Τίθεται εποµένως το ερώτηµα της ενδεχόµενης ταυτόχρονης παρουσίας µικροσκοπικών 
ειδωλίων της ΑΝ κατά τη διεξαγωγή µετρήσεων ή συναλλαγών, όπως έχει υποστηριχθεί όσον 
αφορά τα πολυάριθµα µικρογραφικά ανθρωπόµορφα και ζωόµορφα ειδώλια που βρέθηκαν 
µαζί µε σφραγίσµατα σε κτίρια «αρχείων» στο Tell Sabi Abyad (Συρία, αρχές 6ης χιλιετίας ) 
(βλ. κεφάλαιο Ειδωλοπλαστικής).  
 
 Το κτίριο της Νέας Νικοµήδειας περιλάµβανε, εκτός τα πολυπληθή «κουπόνια», 
µερικά ειδώλια, όχι σε µικροσκοπικό µέγεθος, που µάλλον είχαν άλλη λειτουργία, ίσως 
αποτροπαϊκή. Η συνύπαρξη σηµαντικών συµβολικών αντικειµένων (ειδωλίων) µε τα 
«κουπόνια» ίσως δείχνει λοιπόν ότι τα τελευταία ίσαν άξια προστασίας, ή εναλλακτικά, ότι 
διάφορα σηµαντικά συµβολικά αντικείµενα (ειδώλια, «κουπόνια», µεγάλες αξίνες...) και 
µεγάλες ποσότητες πολύτιµων χρηστικών αντικειµένων (λεπίδες) φυλασσόντουσαν στον ίδιο 
χώρο, πιθανόν κοινό. Τα «κουπόνια» θα µπορούσαν να έχουν συγκεντρωθεί εκεί πριν την 
χρήση για την οποία προοριζόντουσαν –αφού στις περισσότερες περιπτώσεις «κουπόνια» 
βρίσκονται σε µικρές οµάδες, και απορρίπτονται µετά τη χρήση τους-, είτε ήσαν στη διάθεση 
ατόµων ή νοικοκυριών, είτε όλης της κοινότητας. Στη ΝΝ (Ντικιλί Τας), η συνεύρεση 
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µερικών ειδωλίων, σφονδυλιών και tokens θα µπορούσε πάλι να σηµαίνει παράλληλες 
ασχολίες γυναικών (γνέσιµο) και παιδιών (παιχνίδια).  
 
Ο Winn πιστεύει ότι η εµφάνιση των σηµείων Vinca συνδέεται µε την ανάπτυξη της 
µεταλλουργίας στην περιοχή Tordos, όπου εµφανίσθηκαν ξαφνικά, και µε την αύξηση των 
δυνατοτήτων εµπορικών δικτύων. Η τεχνολογική-οικονοµική ανάπτυξη συνοδευόταν από 
διαµόρφωση λατρείας µε χρήση σηµείων, ενώ από την αύξηση της προσωπικής ιδιοκτησίας 
προέκυψε η ανάγκη µέτρησης της αυξανόµενης ποσότητας πληροφοριών. Η H. Todorova  
αντίθετα νοµίζει ότι, όταν παρουσιάσθηκε η ανάγκη µέτρησης για κοινωνικοοικονοµικούς 
λόγους, χρησιµοποιήθηκαν προϋπάρχοντα σηµεία από τη λατρεία και µαγεία. 
 
 Αγνοούµε φυσικά αν η υποτιθέµενη καταγραφή θα αφορούσε ποσότητες, αποστάσεις, 
βάρος κλπ. Η διάταξη («σελιδοποίηση») σε πινακίδες δεν αποτελεί ωστόσο απόδειξη του 
οικονοµικού ρόλου των σηµείων και η σηµείωση σε σφονδύλια, έστω και σε ζώνες, δεν 
συνιστά πιστευτό λογιστικό σύστηµα. Οι οµάδες σηµείων σε µικρογραφικά αγγεία και 
ειδώλια ίσως πάλι συνδέονται µε κάποια τυπικά, µαγεία ή λατρεία. Η διχοτόµηση σε σηµεία 
κεραµεικής και χρηστικών αντικειµένων που συνδέονται µε ειδικές δραστηριότητες (γνέσιµο, 
αποθήκευση) και σηµεία πάνω σε συµβολικά αντικείµενα υποδηλώνει πάντως διαφορετικά 
επίπεδα χρήσης. Οι συµβολικές συµπεριφορές οι οποίες ενέπλεκαν δισδιάστατα σηµεία 
φαίνεται ότι είχαν σχέση, σε ορισµένες περιπτώσεις τουλάχιστον, µε συγκεκριµένες τέχνες ή 
επιτηδεύµατα, όπως είναι το γνέσιµο και η ύφανση αλλά και η αποθήκευση (σηµεία πάνω σε 
αγγεία). Κατά συνέπεια οι τοµείς στους οποίους ήταν εφαρµόσιµα αυτά τα συστήµατα ίσως 
περιλάµβαναν την παραγωγή τεχνέργων, την ανταλλαγή και γενικά τη διαχείριση πρώτων 
υλών, βασικών προϊόντων και τεχνέργων (µαλλί, υφαντά, ζωϊκά και γερωργικά προϊόντα). 
 
 Αντίθετα από την ευελιξία των «κουπονιών» (δυνατότητα αλλαγής σειράς και 
συνόλων), και ενώ στα (άψητα) tallies µπορούν µεν να προστεθούν σηµεία, αλλά µέχρι ένα 
βαθµό, ανάλογα µε τον διαθέσιµο χώρο, τα σηµεία που είχαν χαραχθεί σε τέχνεργα πριν το 
ψήσιµο (κυρίως ΝΝ-ΤΝ) δεν µπορούσαν να µεταβληθούν. Δεν µπορεί λοιπόν να αποκλεισθεί 
το ενδεχόµενο, αν πρόκειται για καταγραφή δεδοµένων, να αφορούσε ιδιοκτησία, όπως 
προκειµένου για σφονδύλια και βαρίδια. Αν πάλι πρόκειται για άϋλες επιδιώξεις, κυρίως 
όσον αφορά τα σηµεία που είχαν χαραχθεί σε ειδώλια, µικρογραφικά αγγεία και αντικείµενα 
άγνωστης χρήσης, είναι πιθανή η συµπαθητική µαγεία (ή λατρεία). Οι άλλες ερµηνείες δεν 
µπορούν να αποκλεισθούν, όπως η καταγραφή χρονικών περιόδων, συµπεριλαµβανοµένων 
συµβολικών σταδίων, ή ενοτήτων ρυθµικής απαγγελίας, ή το παιχνίδι, που µερικές φορές 
εµπεριέχει και άλλες χροιές, π.χ. την εξάσκηση στη µέτρηση. Έχει ακόµη προταθεί ότι τα 
θραύσµατα οστράκων αγγείων µε σηµεία µπορούσαν να ανταλλαγούν σε µια αλυσίδα 
κοινωνικών σχέσεων (J. Chapman). Εν πάσει περιπτώσει, εφόσον στη Νεολιθική εποχή 
υπήρχαν περισσότερα από ένα σηµειακά συστήµατα (π.χ. ειδώλια, κοσµήµατα κλπ), δεν είναι 
απαραίτητο ότι τα συµβολικά αντικείµενα που εξετάζουµε εδώ ανήκαν όλα σε ένα µόνο 
σύστηµα. Ούτε µπορούµε άλλωστε να αποκλείσουµε ότι υπήρχε πολυλειτουργικότητα: ίσως 
τα ίδια δισδιάστατα ή τρισδιάστατα σηµεία να εξυπηρετούσαν πολλούς σκοπούς, χωρίς να 
γίνεται στεγανή διάκριση.  
 
 Η συγκέντρωση µεγάλων αριθµών «κουπονιών» αφενός, και η άνιση κατανοµή 
µεµονωµένων ή µικρών οµάδων αφετέρου, δείχνουν µάλλον συγκεντρωτική διαχείρισή τους 
(ΑΝ) για συλλογικές διαδικασίες που ίσως οδηγούσαν σε επίδοση σε ορισµένους αποδέκτες. 
Ο µικρός σχετικά αριθµός διατηρηθέντων αντικειµένων που φέρουν σηµεία (ΝΝ-ΤΝ) δείχνει 
είτε ότι λίγα άτοµα ή νοικοκυριά τα χρησιµοποιούσαν, λίγοι εποµένως τα χρειαζόντουσαν ή 
είχαν το δικαίωµα ή την υποχρέωση να ακολουθούν τις διαδικασίες καταγραφής/µέτρησης  ή 
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µαγείας/λατρείας, είτε ότι οι περιπτώσεις στις οποίες τα χρησιµοποιούσαν ήταν σπάνιες. 
Ήταν πάντως απαραίτητη η γνώση του αντίστοιχου κώδικα και άρα του συστήµατος από 
κάποιους –γνώστες- που υποχρεωτικά θα την µετέδιδαν σε άλλα µέλη της κοινωνικής 
οµάδας, τουλάχιστον κατά περιόδους (µύηση;), και τα οποία συνεπώς θα είχαν ίσως κάποιο 
ειδικό καθεστώς και γόητρο. Τίθεται µοιραία το αναπάντητο ερώτηµα εάν τα ίδια άτοµα 
συγκέντρωναν τη γνώση και άλλων σηµειακών συστηµάτων και τον έλεγχο και άλλων 
συµβολικών συµπεριφορών. 
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