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Με τον όρο «πειραματική αρχαιολο-
γία» περιγράφεται η εφαρμογή της πει-
ραματικής μεθόδου σε διαφόρους τομείς 
και στάδια της αρχαιολογικής έρευνας 
για να μελετηθούν υλικά κατάλοιπα και 
πρακτικές του παρελθόντος. Το γενικό 
εγχειρίδιο Αρχαιολογία: Θεωρίες, μεθο-
δολογία και πρακτικές εφαρμογές των 
Colin Renfrew και Paul Bahn (2001) πε-
ριλαμβάνει ποικίλα παραδείγματα εφαρ-
μογών της πειραματικής μεθόδου, π.χ. 
για τη διαφοροποίηση της φθοράς των 
λίθινων εργαλείων ανάλογα με τη χρήση 
τους, για τον συσχετισμό των μακροβο-
τανικών καταλοίπων με την επεξεργασία 
των φυτών και για την παρατήρηση των 
διαχρονικών μεταβολών των αρχιτεκτο-
νικών κατασκευών. Τα πειράματα έχουν 
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μεγάλη διάρκεια όταν εξετάζονται περι-
οδικές ή, όπως στο τελευταίο παράδειγ-
μα, μακροχρόνιες διαδικασίες (βλ. επίσης 
Andrews 1995, Reynolds 1994, Willcox 
2009 κ.ά.). Επειδή στις διάφορες αποθέ-
σεις η διάκριση μεταξύ ανθρωπογενούς 
και φυσικής μεταβολής δεν είναι πάντα 
σαφής, τα πειράματα εξετάζουν και φυ-
σικά φαινόμενα, π.χ. τη φθορά και τη 
διασπορά των οστών λόγω της δράσης 
του νερού (Fernández-Jalvo & Andrews 
2003 με βιβλιογραφικές αναφορές). Δί-
νουν επίσης τη δυνατότητα να αναγνω-
ριστούν ακούσιες μεταβολές των υλι-
κών κατά τη διάρκεια της χρήσης τους 
(π.χ. κατά την κατασκευή εργαλείων, 
Newcomer 1976) ή μετά την απόρριψή 
τους (π.χ. λόγω της κατοίκησης του χώ-
ρου και της συνακόλουθης αναμόχλευ-
σης των αποθέσεων, Gifford-Gonzalez 
et al. 1985). Ο πειραματισμός λοιπόν, ως 

* CNRS/UMR 5133 (chercheur associé), e-mail: rozalia.christidou@gmail.com



μέρος της ανάλυσης διαφόρων φυσικών 
ή ανθρωπογενών υλικών και των αποθε-
τικών και διαγενετικών διεργασιών που 
λαμβάνουν χώρα σε μία θέση, συμβάλλει 
στην κατανόηση της παρουσίας (ή της 
απουσίας), της μορφής και της κατανο-
μής στον χώρο των υλικών καταλοίπων 
(βλ. επίσης Dibble et al. 1997, Okazawa 
1999 με βιβλιογραφικές αναφορές, Shick 
1987 κ.ά.). Ο πειραματισμός χρησιμο-
ποιείται επίσης για τη σύγκριση και την 
αξιολόγηση ανασκαφικών και αναλυτι-
κών τεχνικών ανάλογα με το αντικείμε-
νο της έρευνας (π.χ. Ascher 1961: 793, 
Koon et al. 2003, Way 1992). Γενικώς, 
η αναγνώριση και η μελέτη των υλικών 
καταλοίπων προϋποθέτει τη γνώση της 
φύσης και των αιτίων των διαδοχικών 
μεταβολών των υλικών και της διασπο-
ράς τους στον χώρο. Τη διερεύνηση των 
μηχανισμών των μεταβολών μέσω της 
παραγωγής ανάλογων δεδομένων εξυπη-
ρετεί εν πολλοίς η πειραματική μέθοδος 
ήδη από τις πρώτες εφαρμογές της στην 
αρχαιολογία. Τον 19ο αιώνα, ο Johann 
Steenstrup απέδωσε, βάσει πειραματι-
κών δεδομένων, την απουσία οστών και 
τμημάτων οστών από τα διατροφικά 
κατάλοιπα που βρέθηκαν σε προϊστορι-
κές θέσεις της Δανίας στην κατανάλωση 
των οστών από σκύλους (Brain 1981: 
22). Το 1910, ο Henri Martin δημοσίευσε 
την υπόθεση εργασίας, το πρωτόκολλο 
και τα αποτελέσματα των πειραμάτων 
που πραγματοποίησε για να περιγράψει 
χαρακτηριστικά υπολείμματα της σκό-
πιμης θραύσης των μακρών οστών των 
ζώων στις προϊστορικές θέσεις. Το 1929, 

o Léon Coutier ανακοίνωσε ότι εκτέλεσε 
πειράματα για να αναπαράγει τα χαρα-
κτηριστικά της κατασκευής των λίθινων 
απολεπισμένων εργαλείων που προέρ-
χονταν από διαφορετικά στάδια της Πα-
λαιολιθικής Εποχής.2

Τα αρχαιολογικά πειράματα αναπα-
ράγουν υπό ελεγχόμενες συνθήκες αν-
θρωπογενείς και φυσικές διαδικασίες 
με σκοπό την παρατήρηση της αλλη-
λεπίδρασης υλικών και ενεργειών. Το 
ερώτημα που ο μελετητής επιθυμεί να 
απαντήσει ορίζει τα χαρακτηριστικά 
των υλικών και των ενεργειών καθώς 
και τη σχέση των χαρακτηριστικών που 
θα εξετάσει το πείραμα. Αυτά τα χαρα-
κτηριστικά ονομάζονται μεταβλητές. 
Παραδείγματος χάριν, βασισμένοι σε 
προηγούμενα πειράματα και στη μελέτη 
παλαιολιθικών λίθινων απολεπισμένων 
εργαλείων με δευτερογενή επεξεργασία, 
οι Sally McBrearty et al. (1998) εξέτασαν 
σε μία σειρά πειραμάτων την ποσότητα 
και τη μορφή των απολεπισμάτων που 
προκαλεί το ποδοπάτημα των αποθέ-
σεων από τον άνθρωπο σε σχέση με την 
πρώτη ύλη των αντικειμένων, την πυ-
κνότητα της κατανομής τους στον χώρο 
και τη σύσταση των αποθέσεων. Δηλα-
δή, εξέτασαν τη διαφοροποίηση των δύο 
πρώτων μεταβλητών, που καλούνται 
εξαρτημένες, ανάλογα με τις μεταβολές 
κάθε μιας από τις υπόλοιπες τρεις με-
ταβλητές, που καλούνται ανεξάρτητες. 
Επειδή η προετοιμασία των πειραμα-
τικών λίθινων αντικειμένων, η έκταση 
των επιφανειών που ποδοπατούνται, ο 
αριθμός των ατόμων που βαδίζουν, η δι-

1  Για περισσότερα παραδείγματα, βλ. Coles 1973.
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εύθυνση της κίνησής τους και ο χρόνος 
εκτέλεσης κάθε πειράματος είναι παρά-
μετροι που επηρεάζουν τη μεταβολή των 
εξαρτημένων μεταβλητών, διατηρήθη-
καν σταθερές σε όλα τα πειράματα και 
επέτρεψαν τη σύγκριση των αποτελε-
σμάτων τους. Τα πειράματα επιτρέπουν 
λοιπόν τον διαχωρισμό της μελέτης των 
μεταβλητών, την καταγραφή ποιοτικών 
και ποσοτικών δεδομένων, την επανά-
ληψη της διαδικασίας και την τροποποί-
ησή της σε επόμενη σειρά πειραμάτων. 
Η επανάληψη της διαδικασίας και του 
αποτελέσματος του πειράματος αποτε-
λούν προϋπόθεση για να θεωρηθεί το 
αποτέλεσμα ως ισχυρή πιθανότητα και 
να αποκτήσει ερμηνευτική αξία. Αυτή η 
αξία κατοχυρώνεται από τη σύγκριση 
με το υπό μελέτη αρχαιολογικό εύρημα 
(Pelegrin 1998, Reynolds 1994). Στο πα-
ραπάνω παράδειγμα, τα αποτελέσματα 
των πειραμάτων θεωρήθηκαν ιδιαι-
τέρως σημαντικά για τη διάκριση των 
μουστέριων λίθινων εργαλείων με εγκο-
πή και αυτών με οδοντωτή κόψη από τα 
ψευδο-εργαλεία με τα οποία παρουσιά-
ζουν μορφολογικές ομοιότητες. Εδειξαν 
επίσης ότι όλες οι ανεξάρτητες μεταβλη-
τές δεν επηρεάζουν στον ίδιο βαθμό τις 
εξαρτημένες μεταβλητές. Η σύγκριση 
πειραματικών και αρχαιολογικών δε-
δομένων βασίζεται στην αναλογία που 
ορίζεται μεταξύ των συγκρινόμενων 
φαινομένων. Οι McBrearty et al. φρόντι-
σαν να εκτελέσουν τα πειράματα με υλι-
κά και σε συνθήκες ανάλογες με αυτές 
που επικρατούσαν μετά την απόρριψη 
και πριν τον ενταφιασμό των λίθινων 
αντικειμένων. Επειδή η πειραματική αρ-
χαιολογία βασίζεται στη χρήση της ανα-
λογίας, το αποτέλεσμα των πειραμάτων 

εκφράζεται ως πιθανότητα. Προϋποθέ-
τει δε τη θεώρηση και άλλων πιθανοτή-
των (σύγκρ. Wylie 1985).

Ο πειραματισμός βασίζεται επίσης 
στην ακριβή διατύπωση των προτάσεων 
και των εκτιμήσεων των ερευνητών και 
στην πρόγνωση συστηματικών σφαλμά-
των. Στο παράδειγμα του Πίν. 1, προσδι-
ορίζονται με σαφήνεια οι μεταβλητές με 
τις οποίες μετρήθηκε η παραγωγικότητα 
των προκεραμεικών δρεπανιών. Αυτές οι 
μεταβλητές περιλαμβάνουν την εμπειρία 
του χρήστη του εργαλείου επειδή: 1) τα 
πειράματα δεν ήταν εργαστηριακές προ-
σομοιώσεις με τη βοήθεια μηχανών, αλλά 
βασίζονταν στη χειρωνακτική εργασία 
και 2) ο χρόνος της εργασίας των πειρα-
ματιστών ήταν κριτήριο υπολογισμού 
της παραγωγικότητας του εργαλείου. Η 
εμπειρία των τεχνιτών έχει αποτελέσει 
επανειλημμένως αντικείμενο πειραματι-
κής μελέτης των ψυχολογικών και κινη-
τικών παραμέτρων των τεχνικών˙ επη-
ρεάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
εργασίας των τεχνιτών.

Η πειραματική αρχαιολογία εξετάζει 
διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο 
παρόν για να διερευνήσει διεργασίες που 
συνέβησαν στο παρελθόν. Συνδυάζεται 
με την actualistic research και πιο συ-
γκεκριμένα την εθνοαρχαιολογία και τη 
συστηματική παρατήρηση σύγχρονων 
παραδειγμάτων φυσικών μεταβολών, 
όπως γίνεται στην περίπτωση της νεο-
ταφονομίας (π.χ. Faith & Behrensmeyer 
2006, Klippel & Synstelien 2007, Robert 
& Vigne 2002, βλ. επίσης Lyman 1994 
με βιβλιογραφικές αναφορές). Και στις 
τρεις κατηγορίες έρευνας η υπόθεση ερ-
γασίας και τα φαινόμενα που αυτή εξε-
τάζει έχουν οριστεί εξαρχής και η σχέση 
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αιτίου και αποτελέσματος μπορεί να 
μελετηθεί. Στον τομέα της ταφονομίας 
των οστών έγινε αρκετά νωρίς φανερό 
ότι αυτές οι κατηγορίες έρευνας δεν εξυ-
πηρετούν ακριβώς τους ίδιους σκοπούς, 
ότι αλληλοεπηρεάζονται και ότι είναι 
συμπληρωματικές (π.χ. Hill 1978: 88)˙ ο 
πειραματισμός επιτρέπει τη συστηματι-
κή μελέτη μεμονωμένων παραμέτρων.

Οι γενικές κατευθύνσεις της πειρα-
ματικής αρχαιολογίας περιγράφηκαν το 
1961 από τον Robert Ascher και το 1979 
από τον John Coles. Της έκδοσης του Coles 
προηγήθηκε αυτή των Daniel Ingersoll, 
John Yellen & William MacDonald (1977), 
οι οποίοι συζήτησαν και παρουσίασαν 
εφαρμογές του πειραματισμού καθώς και 
εθνοαρχαιολογικές μελέτες. Γενικώς, τα 
εθνογραφικά, εθνοϊστορικά και εθνοαρ-
χαιολογικά δεδομένα έπαιξαν και παίζουν 
σημαντικό ρόλο στο είδος και στη διατύ-
πωση των υποθέσεων που εξετάζονται 
πειραματικά. Την ίδια δεκαετία, ο Peter 
Reynolds (1974, 1976, 1979) συζήτησε, 
με βάση το πρόγραμμα της Butser Farm, 
τις αρχές και τα είδη των αρχαιολογικών 
πειραμάτων. Οι ειδικές εργασίες που στη-
ρίζονται σε πειραματικά δεδομένα πολλα-
πλασιάστηκαν με την πάροδο του χρόνου 
και διάφορα μεθοδολογικά προβλήματα 
έγιναν αντικείμενο συζήτησης σε τομείς 
όπου εφαρμόζεται συστηματικά η πει-
ραματική μέθοδος, όπως η τεχνολογική 
ανάλυση των αρχαίων εργαλείων και η 
ταφονομία των οστών (π.χ. Domínguez-
Rodrigo 2008, González Urquijo & Ibáñez 
Estévez 1994: 15-9 με βιβλιογραφικές 
αναφορές). Τα τελευταία χρόνια δημοσι-

εύτηκαν εργασίες που επανεξετάζουν τις 
κατευθύνσεις της πειραματικής αρχαιο-
λογίας (π.χ. Ferguson 2010, Mathieu 2002, 
Stone & Planel 1999. Βλ. επίσης World 
Archaeology 40(1), 2008, special issue: 
experimental archaeology). Το ενδιαφέ-
ρον μονοπωλεί η ανθρώπινη δραστηριό-
τητα. Αυτό οφείλεται ως έναν βαθμό στο 
ενδιαφέρον των αρχαιολόγων για εξοικεί-
ωση με τις αρχαίες τεχνικές και τις ψυχο-
λογικές παραμέτρους που συνδέονται με 
τη χρήση τους (κοινωνικοποίηση, αντίλη-
ψη, γνώση, εμπειρία). Οφείλεται επίσης 
στο ανανεωμένο ενδιαφέρον, εντός και 
εκτός του ακαδημαϊκού χώρου, για την 
εκπαιδευτική και ψυχαγωγική λειτουρ-
γία των αρχαιολογικών ευρημάτων και 
πρακτικών. Η ανανέωση αυτή με τη σειρά 
της οφείλεται στην καταστροφή, συχνά 
σε μεγάλη κλίμακα, αρχαιολογικών χώ-
ρων, στη συχνή χρήση αρχαιολογικών και 
ιστορικών δεδομένων από τα μέσα ενη-
μέρωσης και ψυχαγωγίας καθώς και στη 
συνειδητοποίηση ότι το παρελθόν ανα-
κυκλώνεται στο παρόν και προδιαγράφει 
πολιτικές και κοινωνικές συμπεριφορές. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι αναπαραστά-
σεις αρχαίων κατασκευών και δραστηριο-
τήτων αναφέρονται ως experiential (βιω-
ματική) archaeology και ως πειραματική 
αρχαιολογία. Χωρίς να υποβαθμίζεται ο 
εκπαιδευτικός και ο ψυχαγωγικός ρόλος 
των αναπαραστάσεων, η περιγραφή τους 
ως έκφανση της πειραματικής αρχαιολο-
γίας δεν γίνεται αποδεκτή από όλους (π.χ. 
Outram 2008, Pelegrin 1998, Reynolds 
1999).3 Καταρχήν, η εξοικείωση του αρ-
χαιολόγου με τα υλικά και τις διαδικασίες 

2  Το πρόγραμμα της Butser Farm που διεύθυνε ο Reynolds είχε εξαρχής διττό χαρακτήρα, ερευνητικό και εκπαι-
δευτικό.
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Πρόταση προηγούμενων ερευνητών: Η μορφολογική εξέλιξη των δρεπανιών στη Μέση Ανα-
τολή από την Επιπαλαιολιθική έως την Υστερη Προκεραμεική Β είναι ένδειξη της βελτίωσης της 
παραγωγικότητας του εργαλείου.
Προϋποθέσεις για την εξέταση της πρότασης: Προσδιορισμός των παραμέτρων (βλ. παρα-
κάτω, μεταβλητές εισόδου) βάσει των οποίων υπολογίζεται η παραγωγικότητα του δρεπανιού, 
εκτίμηση της επιρροής κάθε μεταβλητής στην παραγωγικότητα του εργαλείου, χρονολογική και 
γεωγραφική κατανομή των δεδομένων που προέκυψαν από την τεχνολογική ανάλυση των δρε-
πανιών.
Μεταβλητές παράμετροι εισόδου (εξαρτημένες): Βαθμός καμπυλότητας της λαβής του δρε-
πανιού, μήκος της κόψης του δρεπανιού (15, 20 εκατοστά), θέση των λίθινων στοιχείων του 
οπλισμού του δρεπανιού ως προς τον κατά μήκος άξονα της λαβής (πλάγια, παράλληλα), πρώτη 
ύλη των λίθινων στοιχείων (οψιανός, πυριτόλιθος), χρήστης του δρεπανιού (εμπειρία, σωματική 
δύναμη, προσαρμοστικότητα).
Μεταβλητές παράμετροι εξόδου (ανεξάρτητες): Διάρκεια χρήσης του δρεπανιού, αριθμός κι-
νήσεων που εκτελείται με κάθε δρεπάνι, αριθμός φυτών που κόβεται σε δύο λεπτά.
Σταθερές παράμετροι: Διαστάσεις και γωνία κόψης των λίθινων εργαλείων, γεωγραφική θέση 
και έκταση των αγροτεμαχίων.
Μη ελεγχόμενες παράμετροι (αιτιολογείται): Βάρος της σοδειάς, πυκνότητα των φυτών στα 
αγροτεμάχια, σκληρότητα του στελέχους των φυτών (σιτάρι, κριθάρι), βαθμός ωρίμανσης των 
φυτών στην αρχή και στο τέλος της περιόδου που διήρκεσαν τα πειράματα.
Βασικά αποτελέσματα: 1) Η ιεραρχία των παραμέτρων εισόδου και των συσχετισμών των πα-
ραμέτρων δεν είναι η ίδια για κάθε παράμετρο εξόδου. 2) Η μορφή της λαβής επηρεάζει τον αριθ-
μό κινήσεων, ο οποίος με τη σειρά του εξαρτάται από την εξοικείωση του θεριστή με τη χρήση 
συγκεκριμένου τύπου δρεπανιού. 3) Ο πυριτόλιθος φθείρεται με πιο αργούς ρυθμούς από τον 
οψιανό. 4) Η καμπύλη λαβή σε συνδυασμό με κόψη 20 εκατοστών μειώνει τον αριθμό των κινή-
σεων και επιτρέπει να συλλεχθεί με μια κίνηση μεγάλος αριθμός φυτών. 5) Η καμπύλη λαβή σε 
συνδυασμό με την τοποθέτηση των λίθινων στοιχείων πλαγίως προς τον άξονα της λαβής μεγι-
στοποιεί τον αριθμό των φυτών που κόβονται σε δύο λεπτά.
Σύνοψη τελικής πρότασης: Η αρχική πρόταση ισχύει για τη Βόρεια Συρία˙ σε άλλες περιοχές 
της Μέσης Ανατολής η εξέλιξη είναι διαφορετική. Στη Βόρεια Συρία, η βελτίωση της παραγωγι-
κότητας των δρεπανιών αρχίζει με την εμφάνιση των εξημερωμένων δημητριακών κατά τη διάρ-
κεια της μέσης Προκεραμεικής Β και ειδικότερα την 8η χιλιετία π.Χ. Η χρήση του πιο παραγωγικού 
τύπου δρεπανιού (καμπύλη λαβή με πλαγίως τοποθετημένα λίθινα εργαλεία) γίνεται συχνότε-
ρη κατά την ύστερη φάση της περιόδου, μετά το 7000 π.Χ., και συμπίπτει με αλλαγές στην πα-
ραγωγή των λίθινων απολεπισμένων εργαλείων, στο είδος και στην οργάνωση των γεωργικών 
δραστηριοτήτων, στη διασπορά των οικισμών και των σχέσεών τους με ανταλλακτικά δίκτυα. Η 
εξέλιξη των δρεπανιών πρέπει να μελετηθεί σε σχέση με το κατά τόπους τεχνολογικό, οικονομικό 
και κοινωνικό πλαίσιο.

Πίν. 1. Σύντομη περιγραφή παραδείγματος πειραματικής έρευνας (Astruc et al. 2012).
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που εξετάζονται με τη βοήθεια του πειρα-
ματισμού είναι χρήσιμη, προαπαιτούμενη 
δε για όποιον κάνει πειράματα. Η εξοικεί-
ωση εντάσσεται στην εκπαίδευσή του και 
στο αρχικό στάδιο της εργασίας του κατά 
το οποίο είναι δυνατή η εξαγωγή προκα-
ταρκτικών συμπερασμάτων και η διατύ-
πωση υποθέσεων που διερευνώνται στη 
συνέχεια. Η εξοικείωση του ευρέος κοινού 
επιδιώκεται με: 1) αναπαραστάσεις που 
στηρίζονται στη χρήση αρχαίων υλικών 
και διαδικασιών χωρίς αναφορά σε συ-
γκεκριμένο πολιτιστικό πλαίσιο και 2) 
αναπαραστάσεις που λαμβάνουν υπ’ όψιν 
αυτό το πλαίσιο. Στην πρώτη περίπτωση, 
οι live ή μη απομιμήσεις ονομάστηκαν με-
ρικές φορές πειράματα (π.χ. Coles 1979: 
preface, 36) μολονότι δεν αντανακλούν 
μια βασική αρχή της πειραματικής αρ-
χαιολογίας, την αναφορά σε συγκεκριμέ-
να αρχαιολογικά δεδομένα. Στη δεύτερη 
περίπτωση, η απομίμηση δεν συμβαδίζει 
με την πρακτική που ακολουθείται στην 
οργάνωση και στην εκτέλεση των πειρα-
μάτων. ΄Οπως προαναφέρθηκε, τα πει-
ράματα επαναλαμβάνονται και σειρές 
πειραμάτων εκτελούνται όταν η έρευνα 
εξετάζει τη σχέση περισσότερων των δύο 
μεταβλητών. Η αναπαράσταση αποτελεί 
ολοκληρωμένη πρόταση που βασίζεται 
στη σύνθεση επιλεγμένων αποτελεσμά-
των μίας ή περισσοτέρων ερευνών και, 
όταν απευθύνεται στο ευρύ κοινό, σπανί-
ως συζητά το είδος και την ποιότητα των 
δεδομένων. Επιπλέον, στην περίπτωση 
της έρευνας, οι ψυχολογικές παράμετροι 
της ανθρώπινης δραστηριότητας (και αυ-
τής της δραστηριότητας του πειραματι-

στή) αποτελούν είτε αντικείμενο μελέτης 
είτε εξετάζονται ως πιθανά σφάλματα 
στη διατύπωση της υπόθεσης εργασίας 
και στην εκτέλεση του πειράματος. Στην 
περίπτωση της αναπαράστασης, αυτές οι 
παράμετροι αποτελούν το επιδιωκόμενο 
αποτέλεσμα.

Οι αναπαραστάσεις που απευθύνο-
νται στο ευρύ κοινό είναι ένα πολύ χρή-
σιμο μέσο διάδοσης των αρχαιολογικών 
πορισμάτων και πρακτικών, η οποία 
είναι αναγκαία αφού η αρχαιολογική 
έρευνα δεν είναι αυτόνομη, αλλά υπο-
στηρίζεται από κρατικούς και ποικίλους 
ιδιωτικούς φορείς.4 Είναι λοιπόν χρή-
σιμο να διευκρινίζονται οι στόχοι κάθε 
εργασίας, ερευνητικής, εκπαιδευτικής ή 
ψυχαγωγικής και να καθίσταται σαφές 
ότι οι προτάσεις που παρουσιάζονται 
τόσο εντός όσο και εκτός του ακαδημα-
ϊκού χώρου αφορούν πάντα ορισμένες 
όψεις της πραγματικότητας. Παρόμοια 
προβλήματα ανέκυψαν στο παρελθόν 
με τις αποκαταστάσεις των μνημείων 
και άλλων αρχαιολογικών ευρημάτων. 
Οι νόρμες άλλαξαν με την πάροδο του 
χρόνου χωρίς όμως να σταματήσουν οι 
αποκαταστάσεις. Η σύγχρονη τεχνολο-
γία (πολυμέσα, αναπαραστάσεις εικονι-
κής πραγματικότητας, βιντεοσκόπηση 
κ.ά.) επιτρέπει την παρουσίαση και τη 
σύγκριση διαφόρων προτάσεων και την 
εποικοδομητική επικοινωνία με το κοι-
νό (Stanley-Price 2009). Κατά τη γνώμη 
μου, ανάλογη αντιμετώπιση των ανα-
παραστάσεων μπορεί να συμβάλει στην 
κατανόηση του ρόλου τους και στην 
εξέλιξή τους με τη βοήθεια εννοιών και 

3  Στην Ιαπωνία, η παρουσίαση της αρχαιολογικής έρευνας στο κοινό είναι αναγκαία για την έγκριση και τη συνέ-
χιση της έρευνας.
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μεθόδων των γνωστικών επιστημών.
Τέλος, έχουν διατυπωθεί αμφιβολίες 

για τη χρησιμότητα της πειραματικής 
μεθόδου στη μελέτη των πολιτιστικών 
διαφορών και της ποικιλίας των αν-
θρώπινων συμπεριφορών και πρακτι-
κών (π.χ. Lucas 2001: 181-3). Η κριτική 
εστιάζει στον συσχετισμό των πειρα-
ματικών δεδομένων με τη middle-range 
theory και με την αναζήτηση κανονιστι-
κών προτύπων της ανθρώπινης συμπε-
ριφοράς. Από την άλλη πλευρά, ο προ-
βληματισμός σχετικά με το θεωρητικό 
υπόβαθρο της actualistic research, με ή 
χωρίς πειράματα, δεν είναι νέος μεταξύ 
των αρχαιολόγων που κάνουν έρευνα 
αυτού του είδους και που προσεγγίζουν 
το θέμα από διαφορετικές οπτικές γω-
νίες και σε διαφορετικά επίπεδα (Gould 
1980, Gifford-Gonzalez 1991, van Gijn 
& Raemaekers 1999, Gosselain 2011, 
Juel-Jensen 1994: 14-7, Hodder 1982, 
O’Connell 1995 κ.ά.).

΄Οσον αφορά την πειραματική αρχαι-
ολογία μπορούν να γίνουν δύο βασικές 
επισημάνσεις. Πρώτον, ο πειραματισμός 
είναι ένα μέσο ελέγχου υποθέσεων και 
κατ’ επέκταση μέσο παραγωγής δεδομέ-
νων. Συνδέεται δε με διάφορους επιστη-
μονικούς κλάδους στους οποίους στηρί-
ζεται η αρχαιολογία και με μεθόδους που 
δεν υποκαθιστά. Παραδείγματος χάριν, 
στην εργαστηριακή μελέτη της φθοράς 
των επιφανειών των λίθινων εργαλείων 
τα πειράματα χρήσης πειραματικών ερ-
γαλείων και αυτά που εκτελούνται στο 
πλαίσιο της σκληρομετρικής ανάλυσης 
δεν υποκαθιστούν, αλλά συνδυάζονται 
με την πετρογραφική ανάλυση (π.χ. 
Astruc et al. 2001). Με δεδομένο ότι ο 
πειραματισμός δεν αποτελεί αυτόνομο 

ερευνητικό τομέα, μπορεί να υποστη-
ριχθεί ότι δεν υπάρχει πειραματική αρ-
χαιολογία (Pelegrin 1998)˙ υπάρχουν 
προσεγγίσεις, όπως η προαναφερθείσα 
ανάλυση της φθοράς των εργαλείων, 
οι οποίες περιλαμβάνουν τον πειραμα-
τισμό. Αν μία προσέγγιση γίνεται απο-
δεκτή ή, αντιθέτως, απορρίπτεται ως 
ανεπαρκής, απαρχαιωμένη ή άσχετη με 
το θέμα που απασχολεί τον ερευνητή 
είναι άλλης τάξεως ζήτημα. Η υπερε-
κτίμηση του πειραματισμού σε κείμενα 
της δεκαετίας του 1960 και ιδίως της 
δεκαετίας του 1970 μπορεί να ερμη-
νευθεί κυρίως από: 1) την επιλογή μιας 
μονοδιάστατης, υλιστικής στη βάση της, 
θεώρησης των αρχαιολογικών ευρημά-
των και των σχέσεών τους και 2) την 
ευφορία που δημιούργησε αυτή η θεώ-
ρηση ως απάντηση στις δυσκολίες του 
συμβιβασμού της μέχρι τότε κυρίαρχης 
ιστορικής περιγραφικής ερμηνείας των 
αρχαιολογικών ευρημάτων με την αύ-
ξηση της ποσότητας και της ποικιλίας 
τους και με τη δυναμική της εφαρμο-
γής αναλυτικών τεχνικών των θετικών 
επιστημών στην αρχαιολογία. Από την 
επόμενη δεκαετία, η συνειδητοποίηση 
του πολύπλοκου χαρακτήρα των αρχαι-
ολογικών δεδομένων συνέβαλε: 1) στη 
χρήση πολλαπλών προσεγγίσεων και 
μεθόδων ανάλυσης, 2) στην εμπεριστα-
τωμένη επιλογή των μεθόδων ανάλογα 
με το θέμα της έρευνας και 3) στον κα-
λύτερο έλεγχο της οργάνωσης των πει-
ραμάτων και της χρήσης των αποτελε-
σμάτων τους. Ορισμένα συμπεράσματα 
που εξήχθησαν στα αρχικά στάδια της 
αρχαιολογικής πειραματικής έρευνας 
κρίνονται σήμερα αφελή ή βεβιασμέ-
να. Παραδείγματος χάριν, ποικίλες τε-
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χνικές διαδικασίες χαρακτηρίστηκαν 
πολύπλοκες και κοπιαστικές λόγω των 
δυσκολιών που συναντούσε ο πειρα-
ματιστής, ενώ η εξοικείωσή του με τις 
δραστηριότητες που εξέταζε δεν υπολο-
γιζόταν. Στο σημείο αυτό μπορεί κανείς 
να παραπέμψει στον Gosselain (2011: 
90), ο οποίος υπενθυμίζει ότι τα πρώιμα 
στάδια της έρευνας κληρονομούν συχνά 
στη μεταγενέστερη έρευνα «bêtises et… 
fausses vérités». Δεύτερον, η πειραματι-
κή αρχαιολογία διερευνά κανονικότητες 
και αναλογίες κατά την ανάλυση φυσι-
κών και πολιτιστικών φαινόμενων in 
tandem με τα αρχαιολογικά ευρήματα. 
Η συνάφεια των συγκρινόμενων φαι-
νομένων προϋποτίθεται βάσει στοιχεί-
ων που προέρχονται από προηγούμενη 
εμπειρία και γνώση και επομένως κρί-
νεται. Παραδείγματος χάριν, η ανάλυση 
της φθοράς των εργαλείων βασίζεται 
στην παραδοχή ότι τα υλικά, αρχαία ή 
σύγχρονα, φθείρονται. Περαιτέρω, ένα 
πείραμα δεν προδικάζει το αποτέλεσμα 
που παράγει αλλά τα ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά και τη φύση του αποτελέσματος. 
Στον τομέα ή στο στάδιο της έρευνας 
όπου εφαρμόζεται, ο πειραματισμός, 
ως πρακτική, δεν εμποδίζει τη μεθοδική 
αναζήτηση διαφοροποιήσεων, ποικι-
λομορφίας και πολλαπλών ερμηνειών, 
αφού είναι δυνατή η μεταβολή του αρ-
χικού ερωτήματος και βεβαίως η δια-
τύπωση νέου. Παραδείγματος χάριν, η 
στίλβη των λίθινων επιφανειών μπορεί 
να αναλυθεί ως οπτικό φαινόμενο, αλλά 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τρα-
χύτητα της επιφάνειας, η οποία ελέγχε-
ται με την αφή. Η μελέτη της απτικής 
αντίληψης στο εργαστήριο έχει σημα-
ντικές προεκτάσεις στη μελέτη των δε-

ξιοτήτων των τεχνιτών (π.χ. Procopiou 
et al. 2011). Η έλλειψη ιστορικής προ-
οπτικής κατά τη θεώρηση συγκεκριμέ-
νων πρακτικών της έρευνας, όπως είναι 
ο πειραματισμός, καθώς και η έλλειψη 
κατανόησης (από τους ίδιους τους χρή-
στες της μεθόδου ή άλλους) του είδους 
των δεδομένων που παράγουν οδηγούν 
σε παρανοήσεις ή σε καρικατούρες της 
μεθόδου και των αποτελεσμάτων της 
εφαρμογής της. Είναι βεβαίως δυνατή 
η αμφισβήτηση της ουσίας μιας πρα-
κτικής, η χρήση της αναλογίας στην 
περίπτωση της πειραματικής αρχαιολο-
γίας (σύγκρ. Porr 1999, βλ. και Lyman 
1994: 46-69). Ωστόσο, με δεδομένο ότι 
η αναλογία χρησιμοποιείται σε διάφορα 
στάδια της αρχαιολογικής έρευνας, από 
την πρώτη περιγραφή των ευρημάτων 
κατά την ανασκαφή ή την επιφανειακή 
έρευνα έως την τελική περιγραφή τους 
(π.χ. van Gijn & Raemaekers 1999: 43), 
η κριτική που γίνεται, τυπικά, σε μία ερ-
γασία που βασίζεται στον πειραματισμό 
αφορά την επιλογή των μεταβλητών, οι 
οποίες αντανακλούν το περιεχόμενο της 
αναλογίας, την οργάνωση των πειραμά-
των και τη χρήση των αποτελεσμάτων 
τους. Αυτή η κριτική έχει ως σκοπό να 
εξασφαλίσει δεδομένα που είναι κατα-
νοητά, ελέγξιμα και αξιοποιήσιμα από 
άλλους αναλυτές.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Το πλαίσιο της εφαρμογής
Ο πειραματισμός αποτελεί βασική 

πρακτική της τεχνολογικής μελέτης των 
προϊστορικών εργαλείων και ειδικότε-
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ρα της ανάλυσης των ιχνών κατασκευ-
ής και χρήσης. Τον συνδυασμό αυτής 
της ανάλυσης με τον πειραματισμό και 
εθνογραφικά ανάλογα με σκοπό τη με-
λέτη των αρχαίων τεχνικών εισήγε στην 
αρχαιολογία πριν από περίπου 80 χρό-
νια ο Ρώσος Sergei Semenov (1970, βλ. 
επίσης Longo & Skakun 2005). Η αντί-
στοιχη μελέτη εξελίχθηκε στη Δύση από 
τη δεκαετία του 1970 με κύριο πόλο την 
ανάλυση των ιχνών χρήσης των εργαλεί-
ων από απολεπισμένο λίθο. Η ανάλυση 
των ιχνών κατασκευής και χρήσης των 
οστέινων εργαλείων συστηματοποιήθη-
κε με πιο αργούς ρυθμούς. Τα μεταλλικά 
και τα ξύλινα εργαλεία είναι σχετικώς 
σπάνια˙ η πρώτη ύλη και η διατήρησή 
τους οδηγούν συχνά στην επιλογή δια-
φορετικών αναλυτικών μεθόδων (αλλά 
βλ. Koda 1993, Nugent 2006, Soriano & 
Gutiérrez Sáez 2009).

Τα απολεπισμένα λίθινα εργαλεία 
απαντούν σε μεγάλες ποσότητες στην 
πλειονότητα των προϊστορικών θέσεων 
και ως εκ τούτου αποτελούν ένα σημα-
ντικό τομέα της αρχαιολογικής έρευνας. 
Τα πειράματα κατασκευής αυτών των 
εργαλείων είναι από τα γνωστότερα 
παραδείγματα εφαρμογής της πειρα-
ματικής μεθόδου στην αρχαιολογία. 
Η περιγραφή απολεπισμένων λίθινων 
εργαλείων με τη βοήθεια σύγχρονων 
παραδειγμάτων, συμπεριλαμβανομέ-
νων των δοκιμών αναπαραγωγής των 
κατασκευαστικών χαρακτηριστικών 
των εργαλείων, χρονολογείται από τον 
19ο αιώνα. Βαρύνουσα σημασία στις 
τεχνικές κατασκευής απέδωσαν ωστό-
σο εργασίες που δημοσιεύτηκαν τις 
δεκαετίες του 1950 και του 1960 (π.χ. 
Johnson 1978: 350-1, Inizan 2012: 11-4, 

Tixier et al. 1980: 27-9). ΄Οπως και στην 
περίπτωση των οστέινων εργαλείων 
(Camps-Fabrer 1985), η εντατικοποίη-
ση της αρχαιολογικής έρευνας μετά τον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ο συνακόλου-
θος πολλαπλασιασμός των ευρημάτων 
που έδειξε τη γεωγραφική και χρονο-
λογική ποικιλία των λίθινων εργαλείων, 
αλλά και το αυξημένο ενδιαφέρον για 
την ανθρώπινη συμπεριφορά και δρα-
στηριότητα εξηγούν, τουλάχιστον εν 
μέρει, τη σταδιακή στροφή της αρχαι-
ολογικής έρευνας των δυτικών χωρών 
προς τις αρχαίες τεχνικές. Από το 1980, 
η μελέτη της κατασκευής των απολεπι-
σμένων λίθινων εργαλείων βασίζεται 
στον πειραματισμό. Η ανάλυση των τε-
χνικών περιλαμβάνει τα διάφορα υλικά 
που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής των 
εργαλείων, τις κινήσεις που εκτελεί και 
τη θέση του σώματός του κατά την ερ-
γασία (Pelegrin 1995: 20). Η μελέτη των 
παραλλαγών των τεχνικών μπορεί να 
αποδειχθεί πολύπλοκη και μακροχρόνια 
(π.χ. Desrosiers 2012).

Τα υλικά και η κίνηση είναι κεντρικά 
στοιχεία της ερμηνείας των μακροσκο-
πικών και μικροσκοπικών ιχνών της 
φθοράς που σχηματίζεται στα διάφορα 
λίθινα και στα οστέινα εργαλεία κατά 
την κατασκευή και τη χρήση τους. Από 
τη δεκαετία του 1930, ο Semenov και οι 
ερευνητές του Ινστιτούτου του Υλικού 
Πολιτισμού στη Ρωσία μελετούν αυτά 
τα ίχνη με τη βοήθεια πειραματικών δε-
δομένων. Βεβαίως, ο πειραματισμός δεν 
θεωρήθηκε από τον Semenov (ούτε και 
είναι) μια ανεξάρτητη μέθοδος μελέτης 
των τεχνικών. Η μέθοδος που πρότεινε 
είναι πιο σύνθετη, αφού συνδυάζει έννοι-
ες και πρακτικές διαφόρων επιστημονι-
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κών κλάδων (γεωλογία, παλαιοντολογία, 
εθνολογία, ανθρωπολογία κ.ά.) και κάνει 
χρήση της αναλογίας.5 Δεν είναι λοιπόν 
τυχαία η απήχηση που είχε στη Δύση η 
πρώτη αγγλική μετάφραση του βιβλίου 
του Pervobitnaya tekhnika, η οποία δη-
μοσιεύτηκε με τον ίδιο τίτλο, Prehistoric 
technology, το 1964 και επανεκδόθηκε 
έξι χρόνια αργότερα. Είναι η περίοδος 
ανάπτυξης και διάδοσης του ρεύματος 
της Νέας Αρχαιολογίας, η οποία έστρε-
ψε το ερευνητικό ενδιαφέρον προς την 
ανθρώπινη συμπεριφορά και δραστη-
ριότητα και χρησιμοποίησε έννοιες και 
μεθόδους άλλων επιστημών (Longo in 
Anderson et al. 2005: 11-2). ΄Οσον αφο-
ρά τη φθορά των εργαλείων, στην οποία 
επικεντρώθηκε καταρχήν η έρευνα στις 
δυτικές χώρες, ο Semenov υποστήριξε 
ότι τα μακροσκοπικά και μικροσκοπικά 
ίχνη φθοράς διαφοροποιούνται ανάλογα 
με τα υλικά και τις κινήσεις που χρησι-
μοποιούν οι κατασκευαστές και οι χρή-
στες αυτών των αντικειμένων. Ανέλυσε 
με τον ίδιο τρόπο αρχαία και παραδοσι-
ακά εργαλεία και επέμεινε στη διάκριση 
των σκόπιμων μεταβολών των αρχαίων 
αντικειμένων από τις τυχαίες αλλοιώσεις 
που αυτά υφίστανται πριν και μετά τον 
ενταφιασμό τους.

Οι Ruth Tringham et al. (1974) βα-
σίστηκαν στη μέθοδο του Semenov και 
πρότειναν την ανάλυση των ιχνών χρή-
σης που παρατηρούνται με γυμνό μάτι 
και με μικρές μεγεθύνσεις (έως 100×), 
κυρίως την απολέπιση και το στόμωμα, 
των ενεργών άκρων των απολεπισμένων 
λίθινων εργαλείων. Την ανάλυση με με-

γάλες μεγεθύνσεις (200×-500×) της φθο-
ράς που συχνά αναφέρεται ως στίλβη 
εξέλιξε ο Laurence Keeley (1980). Αυτή 
η ανάλυση αφορά κατ’ ουσίαν τις μετα-
βολές της στιλπνότητας και στοιχείων 
του αναγλύφου της λίθινης επιφάνειας 
(τραχύτητα, καμπύλωση, βαθύνσεις κ.ά., 
Εικ. 1). Οι παραπάνω αναλύσεις είναι συ-
μπληρωματικές. Γρήγορα συνδυάστηκαν 
με τη μελέτη των υπολειμμάτων και των 
φυσικών και χημικών διαδικασιών ανά-
πτυξης της φθοράς (π.χ. Anderson 1980, 
Christensen 1998, Fullagar 1991). Ο μι-
κροσκοπικός εξοπλισμός και το software 
διευρύνθηκαν με σκοπό την ποσοτικο-
ποίηση των παρατηρούμενων μεταβλη-
τών (Faulks et al. 2011 με βιβλιογραφι-
κές αναφορές), αφού η παρατήρηση μιας 
επιφάνειας κάτω από το μικροσκόπιο δεν 
παράγει ακριβείς μετρήσεις.6 Οι εφαρμο-
γές εννοιών και αναλυτικών τεχνικών 
της τριβολογίας, η οποία μελετά τη φθο-
ρά των εφαπτόμενων κατά την κίνησή 
τους σωμάτων, επέτρεψε την εμβάθυνση 
της γνώσης των μηχανισμών της φθοράς 
και των τεχνικών ποσοτικοποίησης της 
μικρογεωμετρίας των φθαρμένων επι-
φανειών (π.χ. Anderson et al. 1998, 2006, 
Astruc 2002, Astruc et al. 2001, 2003). 
Οι μελέτες της φθοράς αφορούν πλέον 
την κατασκευή και τη χρήση διαφόρων 
λίθινων αντικειμένων (π.χ. Adams 1997, 
Astruc et al. 2011, Christensen, Valla 
1999, D’Errico et al. 2000, Hamon 2003). 
Πρότυπα εργασιών που συνδυάζουν δι-
άφορες αναλυτικές τεχνικές αφορούν 
ποικίλα λίθινα αντικείμενα από το προϊ-
στορικό Αιγαίο (π.χ. Boleti 2009, Morero 

4  Ειδικότερα για τη χρήση των εθνογραφικών δεδομένων από τον Semenov, βλ. Skakun & Aleksashenko 2008.
5 Την ανάγκη ακριβών μετρήσεων επέσημανε και ο Semenov (Plisson & Anderson in Anderson et al. 2005: 15).
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2009, Procopiou 1998, Procopiou et al. 
2002, Vargiolu et al. 2007).

Οι δυνατότητες διασύνδεσης του 
πειραματισμού με τη μελέτη των chaîne 
opératoire παραγωγής και χρήσης των 
λίθινων αντικειμένων είναι προφανείς. 
Μετά το 1980, η έρευνα στράφηκε στα-
διακά στο γνωστικό-ψυχολογικό και 
στο κοινωνικό υπόβαθρο των τεχνικών 
και η ανάλυση των υλικών και των κινή-
σεων με τη βοήθεια του πειραματισμού 
συνδέθηκε με τη μελέτη της κινησιακής 
ικανότητας, των αισθητηριακών λει-
τουργιών, των νοητικών διαδικασιών 
και της οργάνωσης της εργασίας με τις 
οποίες είναι συνυφασμένες οι τεχνικές 
(π.χ. Pelegrin 2005, 2007, Ploux 1989, 
Risch 2008, Roux & David 2005, Uomini 

2006, όλα με βιβλιογραφικές αναφο-
ρές). Η επιλογή των παραμέτρων που 
εξετάζονται πειραματικά είναι συνυφα-
σμένη με τη γνώση που αποκτήθηκε από 
προηγούμενες έρευνες –αρχαιολογικές, 
actualistic και συναφών με τα εξετα-
ζόμενα θέματα επιστημονικών πεδίων 
(π.χ. ψυχολογία και γεωλογία)–, τη δια-
φοροποίηση του αρχαιολογικού υλικού 
και τις διαθέσιμες αναλυτικές τεχνικές. 
Η αλληλεπίδραση αναλυτικών τεχνικών 
και επιστημονικών κλάδων είναι καθο-
ριστική της ποικιλίας και της ιεραρχίας 
των φαινομένων που ελέγχονται με τον 
πειραματισμό. ΄Ενα τέτοιο παράδειγμα, 
που ήδη αναφέρθηκε, είναι οι εφαρμογές 
τριβολογικών μεθόδων μέτρησης στη 
μελέτη της αισθητηριακής αντίληψης.7 

Εικ. 1. Στίλβη σε εργαλείο από οψιανό που χρησιμοποιήθηκε στο θερισμό. Σχετίζεται με τη φθορά 
των ρωγμών (πλάγιες γραμμικές βαθύνσεις) της αρχικής επιφάνειας, των απολεπισμάτων κατά 
μήκος της κόψης και διαφόρων βαθύνσεων μικρότερου μεγέθους (βέλη) που σχηματίστηκαν κατά 
τη χρήση του εργαλείου (κλίμακα: 0,005 χιλιοστά, φωτογραφία: L. Astruc).

6  Για το ανανεωμένο ενδιαφέρον για την αισθητηριακή αντίληψη, βλ. Fahlander & Kjellstrom 2010 με βιβλιογρα-
φικές αναφορές.
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Περαιτέρω, ποικίλες παράμετροι που 
διερευνώνται πειραματικά εξετάζονται 
και στο πλαίσιο εθνοαρχαιολογικών 
προγραμμάτων και επαναξιολογούνται 
ως κριτήρια χαρακτηρισμού της φθοράς 
των αρχαίων αντικειμένων (π.χ. Beyries 
2008, Beyries & Rots 2008). Γενικώς, οι 
μεταβλητές που εξετάζει ένα πείραμα 
είναι αποτελέσματα της αλληλεπίδρα-
σης θεωριών, ερευνητικών μέσων και 
μορφών που αναγνωρίζονται στα υλικά 
κατάλοιπα.

Στην ταφονομία των οστών γίνεται 
διάκριση των ανθρώπινων ενεργειών 
κατά τη σφαγή, την κατανάλωση της 
τροφής και την κατασκευή και τη χρή-
ση οστέινων αντικειμένων από άλλα 
ανθρωπογενή και από φυσικά αίτια που 
προκαλούν αλλοιώσεις στα οστά. Από 
τα τέλη της δεκαετίας του 1960, τα βα-
σικά κριτήρια γι’ αυτή τη διάκριση καθο-
ρίζονται μέσω του πειραματισμού (π.χ. 
Lyman 1994: 315-3). Σε αυτό το πλαίσιο 
εξετάστηκαν τα προβλήματα αναγνώ-
ρισης των ανεπεξέργαστων ή των στοι-
χειωδώς επεξεργασμένων οστών που 
χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία. Αυτά 
τα προβλήματα οξύνονται όταν τα εν 
λόγω εργαλεία αποτελούν τη μοναδική 
ένδειξη χρήσης των οστών για την κα-
τασκευή εργαλείων ή ακόμη τη μονα-
δική ένδειξη κατοίκησης (π.χ. Binford 
1973, 1981, D’Errico & Backwell 2003, 
D’Errico & Villa 1997, Johnson 1985, 
Johnson et al. 2000). Πρέπει ωστόσο 
να τονιστεί ότι ο βαθμός επεξεργασίας 
των οστών είναι βασικό μέσον διερεύ-
νησης του χαρακτήρα της παραγωγής 
των εργαλείων και της ποικιλίας των 
συμπεριφορών που αναγνωρίζονται σε 
διάφορες αρχαιολογικές θέσεις (Choyke 

1997, Stordeur 1978). Κατά τη δεκαε-
τία του 1960 άρχισε επίσης η δημοσίευ-
ση πειραμάτων κατασκευής ποικίλων 
οστέινων αντικειμένων (Camps-Fabrer 
1985, Sidéra & Legrand 2006, και τα δύο 
με βιβλιογραφικές αναφορές). Ο αρχι-
κός στόχος ήταν η χρήση τεχνολογικών 
δεδομένων για την ταξινόμηση του υλι-
κού. Τα πρώτα σύγχρονα παραδείγματα 
μελέτης ιχνών χρήσης δημοσιεύτηκαν 
την επόμενη δεκαετία, αρχικώς για να 
μελετηθούν εργαλεία με ιδιαίτερη μορ-
φή (π.χ. Campana 1979, 1989, Stordeur 
1988α, 1988β, Stordeur & Anderson-
Gerfaud 1985. Βλ. και Sidéra & Legrand 
2006). Εγιναν επίσης προσπάθειες σύ-
γκρισης των ιχνών χρήσης σε διαφορε-
τικά αντικείμενα (π.χ. Lemoine 1989, 
Olsen 1984, Peltier & Plisson 1986, 
Shipman 1989, Shipman & Rose 1988). 
Αν και πρόσφατες εθνοαρχαιολογικές 
έρευνες με επίκεντρο την τεχνολογία 
(π.χ. Beyries 2008 με βιβλιογραφικές 
αναφορές) δεν αγνόησαν τις σπάνιες, 
πλέον, περιπτώσεις χρήσης οστέινων 
εργαλείων, τα εθνογραφικά και εθνοϊ-
στορικά δεδομένα αποτελούν τη κύρια 
πηγή πληροφοριών για τη χρήση αυτών 
των εργαλείων.

Τα ίχνη στην επιφάνεια των οστέινων 
αντικειμένων ποικίλλουν και συνδέο-
νται με πλήθος παραγόντων που δρουν 
ταυτόχρονα ή διαδοχικά και αλλοιώ-
νουν τα οστά από τον θάνατο του ζώου 
μέχρι τη μελέτη του υλικού (π.χ. D’Errico 
1993). Οι μικρές μεγεθύνσεις έπαιξαν 
και παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανά-
λυση της φθοράς (π.χ. van Gijn 2005, 
Griffitts & Bonsal 2001, Maigrot 1997, 
2003. Βλ. και Sidéra & Legrand 2006). Οι 
μεγάλες χρησιμοποιούνται από σχετι-
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κώς μικρό αριθμό ερευνητών με σκοπό 
τη διεύρυνση των κριτηρίων ταξινόμη-
σης της φθοράς που παράγεται κατά 
τη χρήση των εργαλείων από οστά και 
όστρεα (π.χ. Buc 2011, Christidou 1999, 
Cristiani 2010, Lammers-Keijers 2008, 
Legrand 2007, Stordeur & Christidou 
2008) αλλά και κατά την επεξεργασία 
των οστών (Christidou 2008α, 2000β). 
Η χρησιμότητα των ακριβών μετρήσε-
ων φάνηκε κατά τη λεπτομερή ανάλυση 
συγκεκριμένων τύπων ιχνών (D’Errico 
1990, 1996). Τελευταίως άρχισε συνερ-
γασία με τριβολόγους για να αντιμετω-
πιστούν προβλήματα αποσαφήνισης 
και ποσοτικοποίησης βασικών ιδιοτή-
των της τοπογραφίας των φθαρμένων 
οστέινων επιφανειών (Christidou & 
Vargiolu, υπό προετοιμασία). Αυτή η ερ-
γασία εντάσσεται στο πλαίσιο πειραμα-
τικής έρευνας8 που επιχειρεί για πρώτη 
φορά τη σύγκριση λίθινων και οστέινων 
εργαλείων με σκοπό την εμβάθυνση κρί-
σιμων παραμέτρων της φθοράς τους.

Κατηγορίες πειραμάτων
Η πιο απλή περίπτωση πειραματι-

σμού είναι αυτή της διερεύνησης της 
σχέσης δύο μεταβλητών. Αυτό σημαίνει 
ότι η προηγηθείσα έρευνα, πειραματι-
κή ή άλλη, έχει περιορίσει τη μελέτη σε 
αυτές τις δύο μεταβλητές. Στην τεχνο-
λογική ανάλυση των εργαλείων γίνεται 
διάκριση μεταξύ πειραμάτων ειδικού 
σκοπού και πειραμάτων μεγαλύτερης 
εμβέλειας, τα οποία αποτελούν τη βάση 
για την εξακρίβωση υποθέσεων μέσω 
πειραμάτων ειδικού σκοπού ή τη διατύ-
πωση συμπερασμάτων διά της απαγω-

γής. Η διάκριση μεταξύ αυτών των δύο 
κατηγοριών πειραμάτων έχει συζητηθεί 
εκτενώς από τους αναλυτές των ιχνών 
χρήσης στα απολεπισμένα λίθινα εργα-
λεία (van Gijn 1990: 24, González Urquijo 
& Ibáñez Estévez 1994: 15-6, Hurcombe 
1992: 29 κ.ά.). Τα πειράματα της δεύτε-
ρης κατηγορίας προβλέπουν τη διερεύ-
νηση των παραμέτρων που σχετίζονται 
με τις τεχνικές και που επηρεάζουν την 
εμφάνιση και την εξέλιξη της φθοράς. 
Η γνώση της συμπεριφοράς των δια-
φόρων χαρακτηριστικών της φθοράς, 
δηλαδή των εξαρτημένων μεταβλητών, 
ανάλογα με τις μεταβολές των χαρακτη-
ριστικών των υλικών και των κινήσεων 
που προκαλούν τη φθορά, δηλαδή των 
ανεξάρτητων μεταβλητών, επιτρέπει 
στη συνέχεια να γίνουν προτάσεις για 
τα πιθανά αίτια της φθοράς στα αρχαία 
αντικείμενα. Με τον ίδιο τρόπο εξετά-
ζονται οι αλλοιώσεις των αντικειμένων 
μετά την απόρριψή τους. Οι συλλογές 
αναφοράς που δημιουργούνται δεν 
έχουν λοιπόν ως σκοπό την αναπαρα-
γωγή της φθοράς που παρατηρείται 
σε κάθε εργαλείο, αλλά επιτρέπουν να 
καθοριστούν τα κριτήρια της ερμηνείας 
της ως αποτέλεσμα της χρήσης τεχνι-
κών και της δράσης τυχαίων παραγό-
ντων. Σε αυτό το σημείο πρέπει να το-
νιστεί ότι στην πραγματικότητα καμιά 
μορφή φθοράς που παρατηρείται στο 
αρχαιολογικό υλικό δεν είναι αντίγραφο 
μιας άλλης γνωστής μορφής, αρχαιολο-
γικής, πειραματικής ή εθνογραφικής. 
Είναι επομένως αναγκαίο να υπάρχει, 
σε κάθε περίπτωση, μια βάση σύγκρι-
σης και ταξινόμησης των μορφών. Αυτή 

7  Βλ. http:// www.obsidianuseproject.org
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τη βάση εξασφαλίζει ο συστηματικός 
χαρακτήρας των πειραμάτων της δεύ-
τερης κατηγορίας. Η αναπαραγωγή της 
φθοράς που παρατηρείται σε κάθε αρ-
χαίο αντικείμενο είναι χρονοβόρα και 
δεν εξασφαλίζει ότι η εξεταζόμενη αι-
τία είναι η μόνη που μπορεί να παράγει 
την παρατηρούμενη φθορά. Η συνεχής 
αναπαραγωγή δραστηριοτήτων χωρίς 
έλεγχο και γνώση της συμπεριφοράς 
των διαφόρων παραμέτρων που σχετί-
ζονται με τη φθορά δημιουργεί τα ίδια 
πρακτικά προβλήματα που παράγει η 
ατέρμονη αναζήτηση αναλογιών ανάμε-
σα σε εθνογραφικά παράλληλα και στο 
αρχαιολογικό υλικό (π.χ. Unrath et al. 
1986: 170).

Η εκτέλεση πειραμάτων της δεύτερης 
κατηγορίας προϋποθέτει την κατάρτι-
ση ενός προγράμματος πειραματικής 
έρευνας. Ο προγραμματισμός βασίζεται 
σε μεγάλο βαθμό: 1) στα δεδομένα που 
είναι διαθέσιμα για τις πρώτες ύλες και 
τα κατάλοιπα των δραστηριοτήτων που 
βρίσκονται στην εκάστοτε εξεταζόμενη 
αρχαιολογική θέση και στο περιβάλλον 
της, 2) σε προηγούμενες μελέτες, ανά-
λογες με αυτή που διεξάγεται και 3) σε 
αντιστοιχίες με γνωστές εθνογραφικές 
περιπτώσεις (π.χ. González Urquijo & 
Ibáñez Estévez 1994: 15-6, Keeley 1980: 
5, Moss & Newcomer 1982, Juel-Jensen 
1994: 14, Vaughan 1981: 9-10). Προ-
βλέπει την εξέταση ποικίλων δραστη-
ριοτήτων για να δημιουργηθεί μια ευ-
ρεία ερμηνευτική βάση. Προϋποθέτει δε 
μια αναλυτική προσέγγιση των υλικών 
και των κινήσεων που θα μελετηθούν 
(González Urquijo & Ibáñez Estévez 
1994: 16-7, Gutiérrez Sáez 1993). Το πα-
ράδειγμα της Εικ. 2 δείχνει μερικά από 

τα χαρακτηριστικά ενός εργαλείου και 
της κίνησης που εξετάζονται κατά τον 
πειραματισμό ως αίτια διαφοροποίησης 
της φθοράς. Με παρόμοιο τρόπο ανα-
λύονται οι πρώτες ύλες, οι οποίες ορί-
ζονται κατά κανόνα με βάση την προέ-
λευσή τους (π.χ. ζωικές ή φυτικές) και 
άλλα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν 
τη φθορά (π.χ. σκληρότητα, υγρασία, 
τραχύτητα κ.λπ.).

Διάφοροι ερευνητές (π.χ. Keeley 
1980: 7, Grace 1989: 12) επεσήμαναν 
ότι ο εξαντλητικός συνδυασμός των δια-

Εικ. 2. Παραδείγματα μεταβλητών στις οποίες 
αναλύεται η δραστηριότητα: (α) γωνία επαφής 
του εργαλείου με την επιφάνεια του αντικειμένου 
που δέχεται την επεξεργασία, (β) γωνία εργασίας 
(γ) γωνία της κόψης του εργαλείου, (Α) κρούση, 
(Β) έμμεση κρούση, (Γ) τριβή. Τα βέλη δείχνουν 
δύο πιθανές κατευθύνσεις της κίνησης.
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φόρων μεταβλητών δεν ανταποκρίνεται 
πάντα σε πραγματικές δραστηριότητες. 
Παραδείγματος χάριν, δεν είναι δυνα-
τόν να διαμορφωθούν απολεπισμένα 
λίθινα εργαλεία χρησιμοποιώντας κινή-
σεις που παραπέμπουν στο πριόνισμα. 
Ορισμένες δραστηριότητες μπορούν να 
αποκλειστούν, ενώ άλλες διερευνώνται 
καθώς η καταλληλότητα των εργα-
λείων ή ιδιοτήτων των εργαλείων για 
συγκεκριμένες εργασίες δεν είναι γνω-
στή εκ των προτέρων (π.χ. Christidou 
& Legrand 2005. Βλ. επίσης Εικ. 3). Για 
τους ίδιους λόγους, οι περισσότεροι 
ερευνητές δεν υποκαθιστούν τη χειρω-
νακτική εργασία με τη χρήση μηχανών 
σε εργαστηριακές προσομοιώσεις. Τη 
χρήση μηχανών είχαν προτείνει αρχι-
κώς οι Tringham et al. (1974). Τέτοια 
πειράματα συνήθως εκτελούνται σήμε-
ρα για τον εργαστηριακό έλεγχο συγκε-
κριμένων παραμέτρων (π.χ. Astruc et 
al. 2001, Vargiolu et al. 2007). Ωστόσο, 
και σε αυτές τις περιπτώσεις, γίνεται 
προσπάθεια να επιτευχθούν συνθήκες 
παρόμοιες με αυτές της ανθρώπινης ερ-
γασίας ή να συνδυαστούν εργαστηρια-
κά μέσα παρατήρησης και μέτρησης με 
τα πειραματικά αντικείμενα που χρησι-
μοποιούνται σε χειρωνακτικές εργασίες 
(π.χ. Anderson et al. 2006). Προκειμένου 
να αναλυθεί η συμπεριφορά των διαφό-
ρων μεταβλητών στο πλαίσιο της ανα-
παραγωγής πραγματικών δραστηριο-
τήτων, προτάθηκε η εκτέλεση σειρών 
πειραμάτων καθένα από τα οποία εξε-
τάζει, στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας, 
τη σχέση μιας εξαρτημένης μεταβλητής 
με μια ή το πολύ δύο ανεξάρτητες μετα-
βλητές (π.χ. González Urquijo & Ibáñez 
Estévez 1994: 18, Hurcombe 1992: 29. 

Για εφαρμογές στην ανάλυση των ιχνών 
χρήσης των οστέινων εργαλείων, βλ. 
Christidou 1999, Legrand 2005). Επει-
δή, όπως προαναφέρθηκε, ένα πείραμα 
πρέπει να επαναλαμβάνεται, παράγο-
νται τουλάχιστον τρία δείγματα κατά 
περίπτωση. Η λύση αυτή αποτελεί έναν 
συμβιβασμό που έλυσε διάφορα προ-
βλήματα ερμηνείας των ιχνών χρήσης 
στα απολεπισμένα λίθινα εργαλεία. Τη 
δεκαετία του 1980, ορισμένοι ερευνη-
τές του Ινστιτούτου του Λονδίνου (π.χ. 
Grace et al. 1985, Newcomer et al. 1986, 
1988) συνειδητοποίησαν ότι οι μεταβο-
λές της φθοράς δεν αποδίδονταν στα-
θερά, από όλους τους ερευνητές, στα 
ίδια αίτια (π.χ. κίνηση, χρόνο εργασίας, 

Εικ. 3. Ξέστρα από μεταπόδιο και από πλευρά 
βοδιών. Η συχνότητα ανανέωσης της κόψης 
είναι σημαντικά μικρότερη στα εργαλεία 
από πλευρές απ’ όσο είναι στα εργαλεία από 
μεταπόδια (Christidou & Legrand 2005: 389).
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υλικό). Οι δυσκολίες ελέγχου της συμπε-
ριφοράς των διαφόρων παραμέτρων 
κατά την εκτέλεση των πειραμάτων 
και οι δυσκολίες ποσοτικοποίησης των 
στοιχείων της φθοράς, που οφείλονταν 
κατά κύριο λόγο σε λανθασμένη αντί-
ληψη του είδους των δεδομένων που 
παράγει η παρατήρηση των εργαλείων 
κάτω από το μικροσκόπιο (βλ. παραπά-
νω), οδήγησαν αυτούς τους ερευνητές 
να απορρίψουν, μάλλον επιπόλαια, την 
αξιοπιστία της ανάλυσης των ιχνών στα 
αρχαία εργαλεία.

Εκτός από την επανάληψη των πει-
ραμάτων, διάφορα πρωτόκολλα πει-
ραματικής έρευνας περιλαμβάνουν την 
εκτέλεση blind tests από τον ίδιο τον 
πειραματιστή ή από ομάδες πειραματι-
στών. Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο 
εργαλείο ελέγχου των παρατηρήσεων 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών της 
φθοράς στα πειραματικά και στα αρχαι-
ολογικά εργαλεία. Το πιο γνωστό blind 
test είναι αυτό των Laurence Keeley 
και Mark Newcomer (1977) που απέ-
δειξε τις δυνατότητες του συνδυασμού 

της πειραματικής μεθόδου με τη μελέτη 
των μικροσκοπικών ιχνών χρήσης στα 
απολεπισμένα λίθινα εργαλεία. Εκτοτε 
δημοσιεύτηκαν και άλλα blind tests (π.χ. 
Hamon & Plisson 2008, Newcomer et al. 
1986, Odell & Odell-Vereechen 1980, 
Unger-Hamilton et al. 1987, Unrath et al. 
1986).

΄Αρα, ο πειραματισμός είναι το βα-
σικό πλαίσιο αναφοράς της ανάλυσης 
των ιχνών κατασκευής και χρήσης των 
προϊστορικών λίθινων και οστέινων 
εργαλείων. Η οργάνωση των πειραμά-
των είναι κρίσιμος παράγοντας για την 
επιτυχή ταξινόμηση και περιγραφή των 
ιχνών ως αποτελέσματα της επαφής 
των εργαλείων με ποικίλα υλικά κατά 
την εκτέλεση διαφόρων κινήσεων. Από 
την οργάνωση των πειραμάτων εξαρ-
τώνται οι αναλογίες που ορίζονται ανά-
μεσα στις μορφές με τις οποίες παρουσι-
άζονται τα ίχνη κατασκευής και χρήσης 
στα εργαλεία από τη μια πλευρά και στα 
χαρακτηριστικά της κίνησης και των 
υλικών από την άλλη.
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Experimental archaeology: 
General directions, application to the study of the prehistoric tools

Rozalia Christidou

Experimental archeology tests cause 
and effect relationships in order to study 
change in the state and distribution of 
various material remains before and af-
ter burial. It is also a means of compari-
son of analytical methods and results. It 
differs from observational studies called 
actualistic in that it involves direct con-
trol over the variables analyzed and the 
conditions under which change is moni-
tored. Experimental design determines 
the validity of the experiments. Recent 
reviews of experimental archeology mix 
it with experiential archeology, while 
others caution against broad definitions 
that dilute the method. Criticisms of ex-
perimental archeology focus on its re-
lationships with middle-range research 

and uniformitarianism. Here, it is ar-
gued that the search of generalizations 
and law building should not be confused 
with investigations for analogies and di-
agnostic criteria to describe configura-
tions in the field. Experimentation plays 
a central role in the technological analy-
sis of stone and bone tools. It is part of 
the method introduced in the 1930s by 
Sergei Semenov and applied in western 
archeology since the late 1970s for mak-
ing wear analyses on stone tools. Stone 
analysts have long discussed the short-
comings of archeological experimenta-
tion and propped up wear studies by 
combining an analytical approach with 
coherent experimental procedures and 
reasoning.


