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Το ταξίδι από την Έλλάδα στην Παταγο-
νία μπορεί να υπαγορεύεται από την επιθυ-
μία να γνωρίσει κανείς απέραντες εκτάσεις, 
παγετώνες, να δει από πολύ κοντά φάλαι-
νες και θαλάσσιους ελέφαντες, να γνωρίσει 
τους τόπους που ενέπνευσαν το έργο του 
Δαρβίνου και διαμόρφωσαν τα τοπία στις 
ιστορίες του Μικρού Πρίγκιπα του Saint 
Exupéry ή ακόμη και να πάρει μέρος στο 
πολυδιαφημιζόμενο από την τηλεόραση τη-
λεπαιχνίδι δράσης τα γυρίσματα του οποί-
ου είναι σε εξέλιξη. Το χρηματικό έπαθλο 
του τηλεπαιχνιδιού θα μπορούσε να απο-
τελέσει κίνητρο, ώστε μια Έλληνίδα αρχαι-
οβοτανολόγος από το Α.Π.Θ. να βρεθεί εκεί 
το Σεπτέμβριο του 2009, δεδομένης της πε-
ριορισμένης χρηματοδότησης της έρευνας 
στον τομέα των ανθρωπιστικών σπουδών. 
Ωστόσο το συγκεκριμένο ταξίδι είχε σκοπό 
να ταξιδέψουν το πλιγούρι, ο τραχανάς και 
οι πιθανοί προϊστορικοί τους πρόγονοι στο 
Νέο Κόσμο, σε ένα συμπόσιο αρχαιοβοτα-
νικής με θέμα την επεξεργασία των φυτών 
μετά τη συγκομιδή στην προϊστορική περί-

οδο. Το συμπόσιο οργανώθηκε στο πλαίσιο 
της διοργάνωσης του 5ου Συνεδρίου Έθνο-
βοτανικής (5th ICEB) που πραγματοποιήθη-
κε στο Bariloche της Παταγονίας στην Αρ-
γεντινή (Έικ. 1) μεταξύ 21 και 24 Σεπτεμ-
βρίου του 2009. Περίπου 1.600 χιλιόμετρα 
νοτιοδυτικά του Buenos Aires και πολύ κο-
ντά στα σύνορα της Αργεντινής με τη Χιλή, 
αυτή η πόλη που σήμερα αριθμεί 130.000 
κατοίκους (με καταγωγή από την Αυστρία, 
τη Γερμανία, τη Σλοβενία, την Ιταλία και τη 
Χιλή), ιδρύθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα 
από έναν έμπορο από τη Χιλή, με πρώτο κτί-
σμα της ένα μικρό κατάστημα. Το Bariloche 
είναι κυρίως γνωστό ως ένα από τα σημα-
ντικότερα χιονοδρομικά κέντρα της Λατι-
νικής Αμερικής καθώς και ως κρησφύγετο 
εγκληματιών ναζί του Β’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου. Η πόλη που φιλοξένησε το συμπό-
σιό μας βρίσκεται στις όχθες της μαγευτι-
κής λίμνης Nahuel Huapi (νησί των πούμα 
στη γλώσσα των ιθαγενών Mapuche, Έικ. 
2) στους υδάτινους δρόμους που συνέδεαν 
τις περιοχές της Αργεντινής με περιοχές της 
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Εικ. 1: Το Bariloche της Αργεντινής, 
στην Παταγονία των Ανδεων, όχι 
μακριά από τα σύνορα με τη Χιλή.

Εικ. 2: Η λίμνη Naguel Huapi και στις όχθες της αριστερά 
το Ba-riloche. Στο βάθος οι Ανδεις.

Χιλής δια μέσου των Ανδεων και ενός συ-
μπλέγματος λιμνών.

Τον συγκεκριμένο τόπο και χρόνο του 
συμποσίου τούς διάλεξε η τύχη, αλλά δεν 
προέκυψαν τυχαία: Το 2007, στο 13ο συ-
νέδριο Αρχαιοβοτανικής στην Κρακοβία, η 
αρχαιοβοτανολόγος Aylen Capparelli ταξί-
δεψε στον παλιό κόσμο από το πανεπιστή-
μιο του La Plata για να παρουσιάσει την αρ-
χαιοβοτανική έρευνά της στην Αργεντινή. 
Την Αylen την είχε απασχολήσει η δυνατό-
τητα αναγνώρισης μέσα από το αρχαιοβο-
τανικό υλικό διαφορετικών ποικιλιών κα-
λαμποκιού προορισμένων για διαφορετικά 
τρόφιμα (ψωμί, σούπες, μπύρα) στο αρχαι-
οβοτανικό υλικό της πατρίδας της και προ-
σπάθησε να το ερευνήσει μέσα από τη μελέ-
τη των κόκκων του αμύλου. Ανάλογοι ήταν 
οι ερευνητικοί της προβληματισμοί για το 
algarrobo, ένα είδος ‘ξυλοκερατιάς’ της Λα-
τινικής Αμερικής (Capparelli 2008). Έτσι 

όταν άκουσε την ανακοίνωσή μας (Valamoti 
et al. 2008) για κατάλοιπα επεξεργασμένων 
δημητριακών από την προϊστορική νοτιοα-
νατολική Έυρώπη και για μια μέθοδο ανα-
γνώρισης της επεξεργασίας αυτής μέσα από 
τη μελέτη της μορφολογίας των αμυλοκόκ-
κων με τη χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπί-
ου σάρωσης, διαπίστωσε ότι ανάλογοι προ-
βληματισμοί με τους δικούς της αναπτύσ-
σονταν παράλληλα στον Παλιό και στον 
δικό της, Νέο Κόσμο. Δίπλα σε ένα χωρά-
φι με έντονο ροζ χρώμα από τις ανθισμέ-
νες μήκωνες υπνοφόρους, προορισμένες για 
να χαρίσουν γεύση σε σημερινά ψωμάκια 
με τους σπόρους τους ή ανακούφιση στον 
πόνο ασθενών με το όπιο της κάψας τους, 
συζητήσαμε με την Aylen τους ερευνητικούς 
μας προβληματισμούς. Έτσι η Αργεντινή και 
η Έλλάδα ήρθαν κοντά ερευνητικά παρόλο 
που άλλο είναι το καλαμπόκι κι άλλο το σι-
τάρι κι ένας ωκεανός χωρίζει τους κόσμους 
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μας. Οταν λοιπόν είδα ότι το συνέδριο της 
Έθνοβοτανικής επρόκειτο να οργανωθεί το 
2009 στην Αργεντινή, πρότεινα στην Αylen 
να οργανώσουμε ένα συμπόσιο στο πλαίσιο 
του συνεδρίου στο οποίο θα μπορούσαμε να 
ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με την επε-
ξεργασία των φυτών με στόχο την κατανά-
λωσή τους από τον άνθρωπο στην προϊστο-
ρική περίοδο και τις μεθόδους αναγνώρισης 
αυτής της επεξεργασίας μέσα από τα αρχαι-
οβοτανικά δεδομένα. Η πρότασή μας να ορ-
γανώσουμε ένα συμπόσιο για την επεξεργα-
σία των φυτών μετά τη συγκομιδή στην προ-
ϊστορική περίοδο στον Παλιό και το Νέο Κό-
σμο μέσα από τα αρχαιοβοτανικά κατάλοι-
πα και την εθνογραφική έρευνα έγινε δεκτή. 
Tίτλος του συμποσίου: Recent research in 
post-harvest traditions in human prehistory: 
Old and New World palaeoethnobotanical 
approaches to linking the archaeology and 
ethnobotany of plant processing. Στην ομάδα 
μας προστέθηκε και μια ερευνήτρια από τον 
Καναδά που εργάζεται στο Ινστιτούτο Αρ-
χαιολογίας στο Λονδίνο (University College 
London), η Michele Wollstonecroft, η οποία 
εξετάζει την επίδραση του μαγειρέματος σε 
ρίζες σε ομάδες της Έπιπαλαιολιθικής στη 
Μέση Ανατολή (Wollstonecroft et al. 2008). 
Στο συμπόσιο ερευνητές από όλο τον κόσμο 
κλήθηκαν να παρουσιάσουν τα αποτελέ-
σματα της έρευνάς τους. Οι ομιλήτριες, όλες 
γυναίκες, προέρχονταν από την Αργεντινή, 
την Έλλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία, την Τουρ-
κία, τη Γαλλία και την Ιαπωνία. Κύριος άξο-
νας του συγκεκριμένου συμποσίου ήταν ο 
ρόλος της επεξεργασίας των φυτών για την 
παρασκευή τροφίμων, η συντήρηση και η 
αποθήκευσή τους και πως αυτά μπορούν να 
επηρεάζουν την ανθρώπινη διατροφή, την 
υγεία, την επιλογή πρώτων υλών, την επιλο-
γή συγκεκριμένων τεχνικών, διατροφικών 
παραδόσεων, τη σχέση τους με τη χρήση της 
γης, τη μετακίνηση ομάδων κ.ά. 

Η επεξεργασία των φυτών μέσω της άλε-
σης και της θερμικής επεξεργασίας, τεχνο-
λογικές κατακτήσεις του γένους Homo γνω-
στές ήδη από την Κατώτερη και Μέση Πα-

λαιολιθική αντίστοιχα, έδωσαν στον άνθρω-
πο ένα μέσο για την καλύτερη πρόσβαση 
του οργανισμού του σε θρεπτικά συστατικά 
(πρωτεΪνες, λίπη, υδατάνθρακες και κυττα-
ρίνη, ανόργανα άλατα και βιταμίνες). Η πα-
ρουσίαση των Michéle Wollstonecroft και 
Gordon Hillman έδωσε έμφαση στη σχέση 
των τεχνικών επεξεργασίας της τροφής με 
αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, το μέ-
γεθος του σώματος και του εγκεφάλου, τη 
διάρκεια της ζωής και την πρόληψη ασθε-
νειών του ανθρώπου. Η παρουσίασή τους 
έθεσε το γενικότερο πλαίσιο των υπόλοι-
πων ανακοινώσεων οι οποίες συνδυάζοντας 
αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα, εθνογραφικές 
και πειραματικές παρατηρήσεις, παρουσία-
σαν συγκεκριμένες περιπτώσεις επεξεργα-
σίας φυτών σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Έτσι λοιπόν η Aylen Capparelli μίλησε 
για τη δυνατότητα αναγνώρισης στο αρχαι-
οβοτανικό υλικό των υπολειμμάτων τροφής 
από το φυτό algarrrobo (Prosopis chilensis, 
Prosopis flexuosa) (Έικ. 3-4) και την εφαρ-
μογή αυτών των παρατηρήσεων στο υλικό 
από τη θέση Shincal της Αργεντινής. Έρευ-
νήθηκε πειραματικά η δυνατότητα να εντο-
πιστούν ποιοτικά μορφολογικά χαρακτηρι-
στικά των προϊόντων και των καταλοίπων 
τροφής από το algarrobo, ένα είδος ξυλοκέ-
ρατου, τα οποία θα μπορούσαν να διατηρη-
θούν στα αρχαιοβοτανικά μακροσκοπικά 
κατάλοιπα. Ως συγκριτικό υλικό χρησιμο-
ποιήθηκαν διαφορετικής ποιότητας άλευ-
ρα που προέκυψαν από παραδοσιακές τε-
χνικές στην κοιλάδα Hualfin της επαρχίας 
Catamarca της Αργεντινής. Παρατηρήθηκε 
ότι τα αποξηραμένα κατάλοιπα Prosopis θα 
μπορούσαν να επιτρέψουν την αναγνώριση 
διαφορετικών σταδίων στην προετοιμασία 
και την επεξεργασία του φυτού. Οι αναλο-
γίες μεταξύ των θραυσμένων σπόρων, ολό-
κληρων σπόρων και του περικαρπίου μπο-
ρούν να συμβάλλουν στη διάκριση μεταξύ 
της παραγωγής χοντρού αλεύρου και επε-
ξεργασμένου και κατά συνέπεια την παρα-
γωγή ποτών (αλκοολούχων ή μη) ή σιρο-
πιού. Αντίθετα με τα προϊόντα αυτά, η πα-
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ρασκευή ψωμιού από το 
algarrobo δεν αφήνει κατά-
λοιπα, εκτός κι αν βρεθούν 
ανασκαφικά κατάλοιπα του 
ψωμιού. 

Η ομάδα των ερευνητρι-
ών από το πανεπιστήμιο της 
La Plata, López, Capparelli 
Nielsen παρουσίασαν τις 
εθνογραφικές τους έρευνες 
σχετικά με την επεξεργασία 
του quinoa (Chenopodium 
quinoa W., Έικ. 5-6) στο 
Lípez της Βολιβίας που βρί-
σκεται σε υψόμετρο 3.850 
μέτρων. Διαπίστωσαν ότι 
υπάρχουν οι διαφορετικοί 
τρόποι με τους οποίους κα-
ταναλώνεται από τις οικο-
γένειες που το καλλιεργούν 
(ως σπόρος, σούπα ή αλεύ-
ρι) διαμορφώνουν και δια-
φορετικά μικρομορφολο-
γικά χαρακτηριστικά του 
καρπού, κάτι που θα μπο-
ρούσε να βοηθήσει στην ερ-
μηνεία των αρχαιοβοτανι-
κών καταλοίπων αυτού του 
φυτού. 

Από τη Λατινική Αμερι-
κή, μεταφερθήκαμε στην Ια-
πωνία και την Κίνα από τη 
συνάδελφο Leo Aoi Hosoya. 
Μας μίλησε για την επεξερ-
γασία και κατανάλωση των 
βελανιδιών από κοινωνί-
ες γεωργών της 4ης χιλιετί-
ας π.Χ. Για την επεξεργασία 
των καρπών αυτών πιθα-
νολογείται η χρήση συγκε-
κριμένου τύπου ‘μυλολίθων’ 
που είναι κατάλληλοι, με 
βάση εθνογραφικές παρα-
τηρήσεις, για την άλεση των 
βελανιδιών. Η προσέγγιση 
της Hosoya εμπλουτίστηκε 
από εθνογραφικές έρευνες 

Εικ. 3: Αlgarrobo (Prosopis chilensis), ξυλοκερατιά της Λατινικής 
Αμερικής.

Εικ. 4: Ξυλοκέρατα του γένους Prosopis από τη Λατινική Αμερική 
(φωτογραφία: Dr Aylen Capparelli).
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σε χωριά της Ιαπωνίας και 
της Κορέας σχετικά με την 
επεξεργασία των βελανι-
διών. Η υιοθέτηση της καλ-
λιέργειας του ρυζιού από 
κοινωνίες που ήδη χρησιμο-
ποιούσαν άγριους καρπούς 
για να θραφούν, μεταξύ των 
οποίων και τα βελανίδια, 
κατά την Hosoya δεν απο-
τέλεσε μια ‘φυσική’ εξέλιξη 
στο πλαίσιο της αλληλεπί-
δρασης ανθρώπων και δια-
θέσιμων φυτικών διατροφι-
κών πόρων, αλλά προέκυψε 
από μια αλλαγή στις κοινω-
νικές δομές και στις στρατη-
γικές διαβίωσης.

Από το Νέο Κόσμο, μέσω 
της Ασίας, η διερεύνηση των 
τρόπων επεξεργασίας των 
φυτών μας μετέφερε στην 
Τουρκία και στην επεξερ-
γασία του λιναριού για την 
εξαγωγή λαδιού σε περιοχές 
όπως η Καππαδοκία που δε 
διέθεταν άλλα ελαιοδοτικά 
φυτά. Ανατρέχοντας σε αρ-
χειακές πηγές της Τουρκί-
ας και της Έλλάδας και στη-
ριζόμενη στις δικές της σύγ-
χρονες εθνογραφικές πα-
ρατηρήσεις, η συνάδελφος 
Fusun Ertuğ μας παρουσία-
σε μια εναλλακτική πηγή λα-
διού του πρόσφατου παρελ-
θόντος με προεκτάσεις για 
τους ερευνητές των προϊστο-
ρικών κοινωνιών του Παλαι-
ού Κόσμου όπου το λινά-
ρι αποτελεί σημαντικό προ-
ϊόν χρησιμοποιούμενο από 
τις κοινωνίες αυτές. Από την 
Τουρκία στην Έλλάδα, η δική 
μου ανακοίνωση παρουσία-
σε αρχαιοβοτανικά κατάλοι-
πα δημητριακών (σιταριού 

Εικ. 5: Το φυτό Chenopodium quinoa.

Εικ. 6: Σπόροι του φυτού Chenopodium quinoa.
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και κριθαριού) που κατά πάσα πιθα-
νότητα είχαν υποστεί επεξεργασία με 
βρασμό ή μούλιασμα σε βραστό νερό 
συνδυάζοντάς τα με σύγχρονες εθνο-
γραφικές παρατηρήσεις σχετικά με 
την προετοιμασία ανάλογων προϊό-
ντων όπως ο τραχανάς και το πλιγού-
ρι (Έικ. 7-8). Τα πλεονεκτήματα πα-
ρασκευής παρόμοιων διατροφικών 
προϊόντων, γνωστών από τον ευρύ-
τερο χώρο της Ανατολικής Μεσογεί-
ου, είναι η μεταποίησή τους σε μια 
μορφή που εύκολα μετατρέπεται σε 
γεύμα και συνδυάζει εποχικά διαθέσι-
μες πρώτες ύλες (δημητριακά, γάλα), 
όπως συμβαίνει στην περίπτωση του 
τραχανά. Τέλος, η ανακοίνωση της 
Patricia Anderson μας μετέφερε στην 
Τυνησία και στους τρόπους επεξερ-
γασίας των δημητριακών από το χω-
ράφι στην κουζίνα. 

Πέρα από το δικό μας συμπόσιο, 
το συνέδριο περιελάμβανε άλλα συ-
μπόσια με θέματα γύρω από τη χρήση 
φυτικών φαρμάκων και τη διατήρη-
ση της παραδοσιακής γνώσης που τα 
αφορά, την ποικιλότητα στα καλλιερ-
γημένα είδη των φυτών, πως αυτή δι-
αμορφώνεται ως έννοια και ως πρα-
κτική και πως οι σύγχρονες οικονο-
μικές συγκυρίες οδηγούν στη συρρί-
κνωση και εξαφάνισή της. Το θέμα της 
διάσωσης της γνώσης για τις φαρμα-
κευτικές ιδιότητες φυτών που χρησι-
μοποιούν φυλές που απειλούνται με 
εξαφάνιση εξετάστηκε σε συνδυασμό 
με τις μορφές εκμετάλλευσης αυτής 
της γνώσης, το ρόλο των ιθαγενών 
που κατέχουν τη γνώση και των φαρ-
μακευτικών εταιρειών που ενδιαφέ-
ρονται να την εκμεταλλευτούν οικο-
νομικά. Παράλληλα με τις επιστημο-
νικές ανακοινώσεις παρουσιάστηκαν 
πλήθος posters (Έικ. 9), το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό των οποίων προερχόταν 
από ερευνητές της Λατινικής Αμερι-
κής. Συνολικά στο συνέδριο οι συμμε-

Εικ. 7: Αλεσμένο μονόκοκκο σιτάρι, πιθανόν προβρασμέ-
νο (πλιγούρι ή τραχανάς) από τη Μεσημεριανή Τούμπα, 
τέλος 3ης χιλιετίας π.Χ.

Εικ. 8: Σύγχρονος ξινόχοντρος (τραχανάς) από την Κρήτη

τοχές ήταν 376 με τις περισσότερες να προέρχονται 
από τη Λατινική Αμερική. Οι συμμετέχοντες από την 
Έυρώπη ήταν μόλις 35, στην πλειοψηφία Ισπανοί. 
Μοναδική συμμετοχή από την Έλλάδα αυτή του Το-
μέα Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. (Έικ. 10), ωστόσο στο 
δάσος κοντά στο Puerto Blest (Έικ. 11-12), κατά 
τη διάρκεια της εκδρομής των συνέδρων στη λίμνη 
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Nahuel Huapi, συναντήθηκα με τον έτερο ‘Έλ-
ληνα συμμετέχοντα στο συνέδριο, τον κρητι-
κό Γιάννη Λαγουδάκη, ο οποίος ωστόσο εκ-
προσωπούσε το πανεπιστήμιο του Reading 
(Μ. Βρετανία) παρουσιάζοντας τις έρευνες 
της ομάδας του σχετικά με τα φαρμακευτικά 
φυτά του Νεπάλ.

Αν η Αρχαιοβοτανική στην Έλλάδα θεω-
ρείται μια ειδικότητα ευρισκόμενη στις παρυ-
φές της Αρχαιολογίας, η Έθνοβοτανική μάλ-
λον αντιμετωπίζεται ως πεδίο έρευνας εκτός 
των γνωστικών αντικειμένων των ανθρωπι-
στικών σπουδών και οπωσδήποτε της Αρχαι-
ολογίας. Οι σχέσεις ωστόσο που οι άνθρωποι 
διαμορφώνουν με τα φυτά, μέσα από τη χρή-
ση τους ως τροφής, φαρμάκων, συστατικών 
τελετών, κατοικιών ξωτικών ή ιερών φυτών 
θεοτήτων, έχουν αδιαμφισβήτητα ένα έντονο 
πολιτισμικό στοιχείο. Αυτές οι σχέσεις μπορεί 
να ενδιαφέρουν βοτανολόγους, κοινωνικούς 
ανθρωπολόγους και αρχαιολόγους, όταν οι 
κοινωνίες που εξετάζονται ανήκουν στο πα-
ρελθόν. Τα συνέδρια της Έθνοβοτανικής συ-
γκεντρώνουν ένα ετερόκλητο πλήθος επιστη-
μόνων: βοτανολόγους, γιατρούς, χημικούς, 
αρχαιολόγους, φαρμακοποιούς. Αυτό είναι 
και το ιδιαίτερα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό 
τους, καθώς στον ίδιο χώρο συνομιλούν άν-
θρωποι με διαφορετική κατάρτιση και προ-
σέγγιση της σχέσης ανθρώπου και φυτών. 

Το 5ο Διεθνές Συνέδριο Έθνοβοτανι-
κής που έγινε στο Bariloche της Παταγο-
νίας στην Αργεντινή δεν είχε ενδιαφέρον 
μόνο στο στενό πλαίσιο της αρχαιοβοτα-
νικής έρευνας ή της εθνοβοτανικής. Έκτός 
από την εξαιρετικά γόνιμη ανταλλαγή ιδεών 
και απόψεων σε θέματα προετοιμασίας της 
τροφής με βάση τα φυτά σε προϊστορικές 
κοινωνίες από όλο τον κόσμο, γνωρίσαμε 
στοιχεία του υλικού πολιτισμού προϊστορι-
κών κοινωνιών της Παταγονίας καθώς και 
το ρόλο που διαδραματίζει η αρχαιολογική 
έρευνα στην περιοχή στο πλαίσιο εδαφικών 
διεκδικήσεων από ιθαγενείς πληθυσμούς. 
Στη θέση Cuevas del Viejo Volcan (Έικ. 13), 
σε ένα βράχο που μου θύμισε τον αντίστοιχο 
στη δική μας Θεόπετρα της Θεσσαλίας, η αρ-

Εικ. 9: To poster των S. Rios και V. Martinez-
Frances (Πανεπιστήμιο Alicante Ισπανίας) για 
τα αφεψήματα φυτών στην παραδοσιακή ιατρι-
κή της νοτιοανατολικής Ιβηρικής Χερσονήσου 
κατά το 19ο και 20ο αιώνα.

Εικ. 10: Η ελληνική συμμετοχή στο 5ο ICEB στο 
Bariloche της Παταγονίας.
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Εικ. 11 και 12: Puerto Blest. 
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χαιολογική έρευνα έφερε στο φως προϊστο-
ρικά λειασμένα και απολεπισμένα εργαλεία 
της 3ης χιλιετίας π.Χ. σύμφωνα με τον οδηγό 
μας. Στο Μουσείο της πόλης του Bariloche, 
το Μουσείο Francisco Moreno, τα λειασμένα 
εργαλεία συνοδεύονται από τους χαρακτη-
ριστικούς καρπούς της Araucaria, του κω-
νοφόρου που κυριαρχεί στη βλάστηση της 
περιοχής και που είχαμε την τύχη να γευ-
τούμε στο πλαίσιο του συνεδρίου (Έικ. 14-
16). Οι βρασμένοι καρποί θύμιζαν πολύ στη 
γεύση τα δικά μας κάστανα. Τα εκθέματα 
του μουσείου παραπέμπουν τόσο στο προ-

Εικ. 13: Cuevas del Viejo Volcan, βραχώδες έξαρμα 
κοντά στο Bariloche της Παταγονίας, με σπηλιές 
που κατοικήθηκαν κατά την 3η χιλιετία π.Χ.

Εικ. 14: Τα ‘κουκουνάρια’ (piñones) του φυτού 
Araucaria μέσα σε μυλόπετρα και δίπλα ένας 
κώνος του φυτού. Τα αρχαιολογικά εκθέματα 
προέρχονται από τον πολιτισμό των Tehuelche, 
Μουσείο Francisco Moreno, Bariloche.

Εικ. 15: Κουκουνάρια του φυτού Araucaria με το 
περίβλημά τους, αποφλοιωμένα και αλεσμένα 
(φωτογραφία Dr Aylen Capparelli).

Εικ. 16: Το δέντρο Araucaria

ϊστορικό παρελθόν της Παταγονίας (Έικ. 
17-18) όσο και στο πιο πρόσφατο, αυτό 
της αλληλεπίδρασης των ευρωπαίων αποί-
κων και των ιθαγενών ομάδων. Η προϊστο-
ρική κατοίκηση της Παταγονίας τοποθετεί-
ται χρονικά στο 10.000 π.Χ.. Η κυρίαρχη ση-
μερινή ομάδα ιθαγενών στην περιοχή είναι 
οι Mapuche (Έικ. 19), ωστόσο στο υπαίθριο 
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Εικ. 17: Προϊστορικά απολεπισμένα εργαλεία από την Παταγονία, Μουσείο Francisco Moreno, Bariloche.

παζάρι με χειροτεχνήματα στο Bariloche, 
κατάλαβα ότι υπήρχαν και άλλες ομάδες, 
όπως οι Tehuelches. Λέγεται μάλιστα ότι οι 
Tehuelces ήταν ιδιαίτερα ψηλοί και ότι σε 
αυτούς οφείλεται η λέξη Παταγονία: κατά 
τη διάρκεια της εξερεύνησης της ακτογραμ-
μής της Νότιας Αμερικής από το Μαγγελάνο, 
στα 1520, μέλη της αποστολής περιγράφουν 
την ύπαρξη ‘γιγάντων’ τους οποίους ο Μαγ-
γελάνος απεκάλεσε Patağao, χωρίς να είναι 
γνωστό το γιατί. Σύμφωνα με μια εκδοχή, 
ο όρος Patağao που στα ιταλικά αποδόθη-
κε ως Patagon παρέπεμπε σε ανθρώπους 
με μεγάλα πόδια (patas: πόδια). Οι φιλειρη-
νικοί πανύψηλοι Tehuelches έχουν σχεδόν 
εξαφανιστεί ή αφομοιωθεί στις μέρες μας 
από τους ευρωπαίους αποίκους και τους 
πολεμικούς ιθαγενείς Mapuche. Οι κυρί-
αρχοι πλέον Mapuche, παρά τη σφαγή που 
υπέστησαν το 19ο αιώνα από τις συντονι-
σμένες προσπάθειες Αργεντινής και Χιλής, 
αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους διεκ-
δικώντας τη γη των προγόνων τους, από 

τους ευρωπαίους αποίκους της περιοχής. Η 
απάντηση ορισμένων αποίκων σε αυτό το 
επιχείρημα είναι ότι οι Mapuche δεν κατοι-
κούσαν αρχικά σε όλα τα εδάφη που διεκ-
δικούν αλλά τα κατέκτησαν με τη βία από 
τους αρχικούς ιθαγενείς κατοίκους της πε-
ριοχής, επομένως δεν μπορούν να έχουν κυ-
ριαρχικές αξιώσεις στη γη. Οπως μου είπε 
η αρχαιολόγος Verónica Lema, οι αρχαιολό-
γοι που διεξάγουν ανασκαφές στην Πατα-
γονία νιώθουν την πίεση των Mapuche που 
επιθυμούν, για προφανείς λόγους, να χαρα-
κτηριστούν όλα τα ευρήματα ως υλικά κα-
τάλοιπα των Mapuche. Έτσι, και στη μακρι-
νή σε μας Παταγονία, αρχαιολογία και πο-
λιτική συνδέονται στενά στη διαμόρφωση 
ταυτοτήτων και στη διεκδίκηση εδαφών.

Μέσα λοιπόν από το ταξίδι μου στην Πα-
ταγονία, παρέα με τον τραχανά και το πλι-
γούρι και τις πιθανές προϊστορικές ρίζες 
τους, έμαθα για τους προϊστορικούς πολιτι-
σμούς αυτής της περιοχής των Ανδεων και 
τις σύγχρονες εδαφικές διεκδικήσεις αποί-
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Εικ. 18: Η προϊστορική παρουσία του ανθρώπου 
στην Παταγονία τοποθετείται χρονικά περίπου στο 
10.000 π.Χ., Μουσείο Francisco Moreno, Bariloche.

Εικ. 19: Γυναίκες Mapuche στο πλαίσιο του 5ου 
ICEB έγνεθαν μαλλί προβάτου και πουλούσαν τα 
πλεκτά τους στο χώρο του συνεδρίου. Διακρίνε-
ται το περιστρεφόμενο σφοντύλι.

κων και αποίκων, διαπίστωσα ότι οι άγριες 
τριανταφυλλιές ταξίδεψαν από την Έυρώπη 
στην Παταγονία αποτελώντας σήμερα άλ-
λοτε ένα ενοχλητικό ζιζάνιο και άλλοτε την 
πρώτη ύλη για μαρμελάδες και προϊόντα 
ομορφιάς, πως άποικοι από την Ουαλία και 
ιθαγενείς Tehuelches συνυπήρξαν ειρηνικά 
στην περιοχή, και πως στην πλατεία της πό-

λης του Bariloche, δίπλα στις λευκές μαντή-
λες, σύμβολο των μανάδων που έχασαν τα 
παιδιά τους από τη χούντα του Βιντέλα λιά-
ζονται οι σκύλοι του Αγίου Βερνάρδου (Έικ. 
20-21) και πως παρά τη ζοφερή οικονομική 
πραγματικότητα της Αργεντινής, οι άνθρω-
ποί της σε κοιτούν στα μάτια και το χαμόγε-
λο ανθίζει στα χείλη τους. 

Εικ. 20: Η κεντρική πλατεία του Bariloche με το 
σύμβολο των Μadres del 24 Majo.

Εικ. 21: Σκύλος του Αγίου Βερνάρδου στην κε-
ντρική πλατεία του Bariloche.
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A travel from Greece to Patagonia may stem 
from a desire to meet breathtaking landscapes 
and creatures in faraway places, in this partic-
ular case, however, the journey of a Greek Ar-
chaeobotanist to Patagonia was realized in or-
der to bring bulgur and trachanas, as well as 
their probable prehistoric counterparts to the 
New wold, to the 5th ICEB Ethnobotany confer-
ence that took place at Bariloche, in Patagonia 
Argentina between the 21st and 24th of Septem-
ber 2009. Stemming from fruitful discussions 
with Dr Aylen Capparelli from La Plata Uni-
versity during the 2007 IWGP (Internation-
al Work-Group for Palaeoethnobotany) con-
ference in Krakow, as well the research inter-
ests of our colleague Michele Wollstonecroft 
(University College London), we decided to 
organize a symposium about the ways peo-
ple treat plants after harvest, mainly to con-
sume as food but also for other purposes. Our 
symposium’s title: Recent research in post-har-
vest traditions in human prehistory: Old and 
New World palaeoethnobotanical approaches 
to linking the archaeology and ethnobotany of 
plant processing. The papers presented at the 
conference covered a very broad geographi-
cal area from South America (Argentina, Bo-
livia) to Japan and parts of the Old World such 
as Turkey, the Near East, Greece and Tunisia 
and were as follows:

Hillman, G. & M. Wollstonecroft (UCL, 
United Kindgom), Evolutionary trends in hu-

man eating behaviours: Food processing and 
niche expansion.

Lema, V. (La Plata, Argentina), Cultiva-
tion, production and domestication: Reflec-
tions about the archaeological visibility of 
the interactions between human societies 
and vegetal populations in the past.

Capparelli, A. (La Plata, Argentina) Ar-
chaeobotanical recognition of food products 
derived from the Algarrobo (Prosopis flexuo-
sa DC and P. Chilensis (Mol. Stuntz) charred 
remains and its applications to the case of El 
Shincal, Argentina.

López M. L., A. Capparelli & A. Nielsen 
(Cordoba & La Plata, Argentina), Modern 
practices of Quinoa (Chenopodium quinoa 
W.) processing and consumption in Lípez, 
Bolivia: An ethnoarchaeological approach.

Ertug, F. (Turkey), The consumption of 
flax: linseed oil production in Turkey.

Anderson-Chabot, P. (CNRS, Valbonne, 
France), Post harvest processing traditions 
in northern Tunisia: An ethnoarchaeological 
approach.

Hosoya, L. A. (Kyoto, Japan), Staple of 
famine food? Ethnographic and archaeolog-
ical approaches to nut processing in East 
Asian Prehistory. 

Valamoti, S. M. (Thessaloniki, Greece), 
The prehistory and modern survival of 
processing cereals for piecemeal consump-
tion: Case studies from Greece.
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