
Αν δεχτούμε, λοιπόν, έστω και συμ-
βατικά, ότι αρχαιολογία σημαίνει μελέτη 
των κοινωνιών του παρελθόντος και του 
περιβάλλοντός τους, μέσω της συστημα-
τικής συγκέντρωσης και ανάλυσης ευρη-
μάτων, πρέπει να δεχτούμε με την ίδια 
λογική ότι η Προϊστορική Αρχαιολογία, 
συλλέγει, καταγράφει, ταξινομεί και 
αναλύει τα αρχαιολογικά πράγματα, τις 
αρχαιολογικές μαρτυρίες, δηλαδή, που 
κατασκεύασαν και χρησιμοποίησαν άν-
θρωποι πριν από χιλιάδες χρόνια για να 
αναδείξει με ποιον τρόπο μέσω αυτών 
των πραγμάτων και των μαρτυριών 
αντικειμενοποιείται ο άνθρωπος της 
Προϊστορίας. Το πρόβλημα όμως ή έστω 
απλώς το θέμα δεν είναι με τι ασχολεί-
ται η «Προϊστορική Αρχαιολογία», αλλά 
τι είναι η Προϊστορία. Μια απλή, εγκυ-
κλοπαιδικού χαρακτήρα απάντηση μας 
λέει πως «Προϊστορία» είναι μια χρονική 
περίοδος για την οποία δεν έχουμε γρα-
πτές μαρτυρίες. Οι άνθρωποι δηλαδή 
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που έζησαν σ’ αυτή τη χρονική περίοδο 
δεν ήξεραν να «γράφουν» και γι’ αυτό 
δεν μας άφησαν «γραμμένες» εντυπώ-
σεις, σχόλια ή γενικά παρατηρήσεις για 
την εποχή τους, για τη ζωή τους, τη σκέ-
ψη τους, τα προβλήματά τους, για όσα 
τέλος πάντων αποτελούσαν το περιεχό-
μενο της δικής τους εποχής. ΄Οπως έκα-
ναν και κάνουν οι άνθρωποι των άλλων 
εποχών και δίνουν, με τον τρόπο αυτό, 
τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες 
για να γραφεί η ιστορία τους, με όποιον 
τρόπο κι αν γράφεται αυτή. Μια τέτοια 
απάντηση όμως δεν είναι πέρα για πέρα 
σωστή. Γιατί αυτό μονάχα είναι η Προ-
ϊστορία; Μια εποχή για την οποία δεν 
έχουμε γραπτές πληροφορίες; Κι όλα 
αυτά που μας άφησαν οι άνθρωποι της 
εποχής εκείνης: Τα εργαλεία, τα σκεύη, 
τα κατάλοιπα της τροφής τους, τα ερεί-
πια των σπιτιών τους δεν είναι πληρο-
φορίες; Δεν είναι κι αυτά, με τον τρόπο 
τους, αδιαμφισβήτητα στοιχεία αντικει-
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μενοποίησης του ανθρώπου; Δεν είναι 
«κείμενα» που μιλάνε για τη ζωή της 
εποχής εκείνης για ό,τι την αποτελούσε, 
της έδινε μορφή και κίνηση; Σχετικό και 
πολύ χαρακτηριστικό είναι αυτό που 
έχει γραφεί:

«…χωρίς τα πράγματα -τον υλικό πο-
λιτισμό με άλλα λόγια- δεν θα μπορούσα-
με να είμαστε εμείς ούτε να γνωρίσουμε 
τους εαυτούς μας. Ο υλικός πολιτισμός 
δεν χωρίζεται από τον πολιτισμό και την 
ανθρώπινη κοινωνία»2.

Θα ήτανε λάθος, λοιπόν, αν τα χαρα-
κτηρίζαμε όλα αυτά τα «πράγματα» ένα 
είδος «γραφής»; Αν ακόμα μαζί μ’ αυτά 
λογαριάζαμε και τα διάφορα διακοσμη-
τικά θέματα που βρίσκουμε πάνω στα 
αγγεία τους, εγχάρακτα ή γραπτά, τα ει-
δώλια, και όλα τα «σημάδια» που έχουν 
πολλές φορές στην επιφάνειά τους πή-
λινα, πέτρινα ή κοκάλινα αντικείμενα, 
δεν θα έπρεπε να πούμε πως έχουμε στη 
διάθεσή μας ένα πλούσιο «λεξιλόγιο» 
που μας πληροφορεί πώς ακριβώς ήτα-
νε η εποχή εκείνη, πώς οργάνωναν τον 
χώρο τους, ποιο ήτανε το αντικείμενο 
της παραγωγής τους, με ποιον τρόπο το 
πετύχαιναν και πώς μοίραζαν το προϊόν 
αυτό, ποια ήτανε η οικονομία τους, με 
άλλα λόγια. σε ποιο επίπεδο είχε φτάσει 
η κατασκευαστική τους επιτηδειότητα, 
η τεχνολογία τους, δηλαδή; Και τέλος, 
ποια ήταν η «αισθητική» τους και ίσως 
ίσως, ποιες ήτανε οι «ιδέες» τους; Και 
δεν θέλω να συμφωνήσω με την άποψη 
που δίνει στα «πράγματα» του πολιτι-
σμού τον χαρακτήρα του «βιβλίου». ́ Οχι. 
Θέλω να τα αντιλαμβάνομαι όλα αυτά 

ως έναν άπειρο κόσμο. Υλικό όμως, που 
«στοιχειώνεται», θα έλεγε ο Carl Sagan3 
από «δεδομένα», στα οποία χρωστάμε 
και τη δική μας ύπαρξη, ή μέσω αυτών 
την αντιλαμβανόμαστε. Το λάθος, κατά 
την άποψή μου, είναι πως έχοντας μέσα 
στη συνείδησή μας μια συγκεκριμένη 
εικόνα της «γραφής», ως ένα σύστημα 
γραμμάτων, συλλαβών, σημείων στίξης 
και συντακτικής οργάνωσης, τα προϊό-
ντα του οποίου μας δίνουν πληροφορίες 
για την εποχή που γράφτηκαν, δεν μπο-
ρούμε να βρούμε κάτι παρόμοιο ανάμε-
σα στα προϊστορικά ευρήματα. 

Το περίεργο όμως είναι, και ίσως να 
μην είναι τόσο περίεργο, γι’ αυτό και 
μπορούμε εύκολα να το εξηγήσουμε, 
πως η τρέχουσα άποψη για την Προ-
ϊστορία, η άποψη της Παιδείας μας γε-
νικώς, δεν σταματάει στα «γράμματα», 
αλλά καλύπτει όλη την έκταση εκείνου, 
του μακρινού μεν αλλά πολύ συγκεκρι-
μένου παρελθόντος. Περιγράφουμε, δη-
λαδή, και διδάσκουμε την Προϊστορία 
σαν να ήταν ένας κόσμος ελλείψεων και 
μιας ιδιόρρυθμης «βαρβαρότητας». Το 
ότι οι άνθρωποι της Προϊστορίας ήτανε 
αυτοί που για πρώτη φορά στην ανθρώ-
πινη ιστορία έμαθαν να χτίζουν σπίτια, 
να κατασκευάζουν αγγεία, να καλλιερ-
γούν τη γη και να εξημερώνουν τα άγρια 
ζώα, να φτιάχνουν ψωμί και να μαγει-
ρεύουν το φαγητό τους το ξεχνούμε ή 
δεν συνειδητοποιούμε τη σημασία του. 
Δεν συνειδητοποιούμε, δηλαδή, κι αυτό 
δεν είναι υπερβολή, ότι στην Προϊστο-
ρία βρίσκονται τα θεμέλια όλων των πο-
λιτισμών. Ακόμα και σήμερα οι πρωτο-

1  Tilley. C. (2006), Handbook of Material Culture. London: SAGE, σελ. 61.
2  Sagan, C. (1998), Ο Στοιχειωμένος Κόσμος. Αθήνα: Παπασωτηρίου.
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γενείς δραστηριότητες του πολιτισμού 
μας μάς συνδέουν άμεσα με την εποχή 
των «αγράμματων» γεωργοκτηνοτρό-
φων της Προϊστορίας! Εχω την υποψία 
όμως, και δεν την αφήνω να φύγει από 
το πίσω μέρος του μυαλού μου, πως το 
«λάθος» αυτό είναι σκόπιμο, γιατί βο-
λεύει απόλυτα τη «δυτική σκέψη» που 
βρίσκεται στο θεμέλιο της αρχαιολο-
γικής έρευνας, και θα την περιέγραφα 
πάνω κάτω με όσα θα ακολουθήσουν.

Στο πλαίσιο της γενικής Παιδείας η 
Προϊστορία δεν αντιμετωπίζεται ως φυ-
σική, αυτόνομη πολιτισμική πραγματι-
κότητα, όπως αυτή αποκαλύπτεται με 
το σύνολο των «στατικών» (Binford) 
στοιχείων που φέρνουν στο φως οι ανα-
σκαφές, των «στατικών» εκείνων στοι-
χείων που στη συνέχεια αναλύονται από 
τη σύγχρονη έρευνα για να συσχετι-
στούν, πολλές φορές και με τη βοήθεια 
εθνοαρχαιολογικών ερευνών και της 
ενδεχόμενης αναλογίας, για να μας απο-
καλύψουν τα δυναμικά που συνιστούν 
και την πραγματικότητα, όχι μόνο τη 
σημερινή αλλά και εκείνη του παρελθό-
ντος. Ενα «παρελθόν» που από τη μετα-
μοντέρνα αντίληψη, μάλιστα, χαρακτη-
ρίζεται σαν επιστημονική Ουτοπία και 
το κατασκευασμένο περιεχόμενο προ-
σωπικών αφηγήσεων. Θέλω να πω πως 
η σύγχρονη δυτική σκέψη κατασκεύασε 
έναν «λόγο», όπως θα έλεγε ο Foucault4, 
για έναν «πολιτισμό» των ελλείψεων 
και της βαρβαρότητας, δημιουργώντας 
ανιστορικές αναπαραστάσεις και πε-
ριγράφοντας έναν μοναχικό άνθρωπο 
που απλώς κατασκεύαζε! Και οι αρχαιο-

λόγοι, με βάση την επιστημολογική τους 
τοποθέτηση, τυπολογούν τα προϊόντα 
των προϊστορικών κατασκευαστών και 
τα χαρακτηρίζουν είτε ως διεκπεραι-
ωτές αναγκαίων χρήσεων είτε ως φο-
ρείς νοημάτων ή δυσερμήνευτων συμ-
βολισμών. Το αποτέλεσμα αυτών των 
προσεγγίσεων και οι μόνιμα εγκατε-
στημένες στον χώρο της προϊστορικής 
έρευνας, εναγώνιες σχεδόν αναζητήσεις 
χρονολογήσεων, είναι, η Προϊστορία τε-
λικά, να μην αποκαλύπτεται ως ένα σύ-
νολο ερμηνευτέων πραγμάτων, αλλά ως 
ένα άθροισμα αφηρημένων, φαινομέ-
νων, προϊόν σκέψεων και όχι συγκεκρι-
μένων αναγκών. Κι έτσι, να παγιδεύεται 
αναπόφευκτα στα όρια ενός κλειστού 
συστήματος, με εργαστηριακό ενδια-
φέρον για την περιορισμένη κοινότητα 
των αρχαιολόγων. Και το κοινό, μακριά 
από όλα αυτά, δεν καταλαβαίνει ούτε τις 
γραφειοκρατικές περιγραφές της παρα-
δοσιακής αρχαιολογίας ούτε τις αδιέ-
ξοδες αφηγήσεις των μεταμοντέρνων 
αναγνωστών του παρελθόντος. Κι όμως 
το μάθημα του Gordon Childe, που εισά-
γει τον πολιτισμό όχι μόνο ως αντικείμε-
νο περιγραφής αλλά και ως συγκεκριμέ-
νο ερευνητικό ζητούμενο και πρόκληση 
ερμηνείας των υλικών πραγμάτων που 
τον συγκροτούν, δεν ξεπεράστηκε ακό-
μα. Απλώς έχει «μεταλλαχθεί» γλωσσι-
κά. Τόσο στις οικολογικές ακρότητες 
του Binford, στην προσπάθειά του να 
προβάλει τον πολιτισμικό χαρακτήρα 
της σχέσης ανθρώπου και περιβάλ-
λοντος όσο και στους ερμηνευτικούς 
ακροβατισμούς του Hodder στην προ-

3  Foucault, M. (1970), Η Τάξη του Λόγου. Αθήνα: Ηριδανός.
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σπάθειά του να ανακαλύψει το «νόημα» 
των πραγμάτων μέσα στον δύσβατο 
χώρο του συμβολισμού τους. Από αυτό 
το μάθημα προκύπτει και ο ανεκτίμητος 
προσανατολισμός της έρευνας, θεμελιω-
μένης επάνω στην άποψη που εξισώνει 
τα αθροίσματα των ευρημάτων με τα 
κοινωνικά σύνολα των συγκεκριμένων 
ανθρώπων και όχι τις φαντασματικές 
“identities”. ΄Ενας «προσανατολισμός», 
με άλλα λόγια, που μας υπενθυμίζει ότι 
«κάνουμε μεγάλο λάθος, όταν απομακρύ-
νουμε τις πνευματικές αξίες της ζωής από 
την υλική τους βάση», όπως έγραψε ο F. 
Engels στο “Anti-Dühring”. Και, φυσικά, 
αναφέρομαι σε μια πρόταση διαμετρικά 
αντίθετη από εκείνη που επεξεργάζεται 
στο επίπεδο της Ιστορίας και προτεί-
νει ο φιλόσοφος και αρχαιολόγος R. G. 
Collingwood, επηρεάζοντας έντονα την 
τρέχουσα ερμηνευτική αρχαιολογία. Και 
εννοώ την ακόλουθη πρόταση:

«Για να εξηγήσουμε μια δραστηριότη-
τα, εκείνο που χρειαζόμαστε να ψάξουμε 
είναι το νοητικό κίνητρο που την καθι-
στά κατανοητή και όχι το ίδιο το προϊόν 
της». 

Μια πρόταση που αν την προβάλου-
με στην περιοχή της επιστημολογίας θα 
αναγνωρίσουμε την εισαγωγή, με τον 
τρόπο αυτό, ενός ιδιόρρυθμου εμπειρι-
σμού, γιατί στην περίπτωση της πρότα-
σης του Binford πρέπει να κάνουμε τα 
«πράγματα» να μιλήσουν για τον εαυτό 
τους μέσω των υλικών τους στοιχείων, 
και στην περίπτωση της πρότασης του 
Collinwood, όμως, καλούνται να μιλή-
σουν, μέσω του νοήματός τους και όχι 
μέσω της ανάγκης που τα παρήγαγε. Και 
έτσι, ο σημαντικός διανοητής Collinwood 
κατορθώνει να οδηγήσει σημαντικούς 

σύγχρονους αρχαιολόγους να ισχυρι-
στούν πως ο πολιτισμός δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά ένα «σύνολο νοημάτων», που 
περιμένουν την «αποκρυπτογράφησή» 
τους. Ξεχνώντας το γεγονός πως ο πολι-
τισμός, όπως έρχεται στο φως μέσα στα 
ανασκαφικά σκάμματα, δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά ένα σύνολο πραγμάτων που 
μας αποκαλύπτουν «χρήσεις», «ανά-
γκες» και κοινωνικές αποφάσεις και 
όχι νοητικά κίνητρα και συμβολισμούς. 
Γιατί στην περίπτωση που το αρχαίο 
«πράγμα» γίνεται εύρημα, χάνει την υλι-
κή του υπόσταση. Απομακρύνεται από 
τον πολιτισμό και από τη σχέση του με 
τον άνθρωπο που το κατασκεύασε ή το 
χρησιμοποίησε, δίνοντάς του έτσι την 
κοινωνική του σημασία. Αρα καιρός να 
αναρωτηθούμε: Τι ακριβώς είναι η Προ-
ϊστορία; Εγώ κατέληξα στο συμπέρασμα 
ότι το παρελθόν, η Προϊστορία, με άλλα 
λόγια, που με ταλαιπωρεί και με γοητεύ-
ει εδώ και πολλά χρόνια δεν είναι «μια 
ξένη χώρα» για να δανειστώ την έκφρα-
ση τοu David Lowenthal, όπως έκανε κι 
εκείνος. Και μια τέτοια διαπίστωση δεν 
είναι το πρόπλασμα μιας προσωπικής 
«αφήγησης». Απλώς είναι η ομολογία ότι 
άργησα να συνειδητοποιήσω ότι ανάμε-
σα στα πράγματα που κρατούμε εμείς οι 
προϊστοριολόγοι στα χέρια μας είμαστε 
και εμείς οι ίδιοι. Και εμείς επιμένουμε 
να τα προσεγγίζουμε σαν προϊόντα της 
δυσερμήνευτης νόησης των ανθρώπων 
της Προϊστορίας. Κατά την άποψή μου, 
η γνώση που πρέπει να αποκτήσουμε 
γι’ αυτά πρέπει να είναι μια γνώση που 
θα προκύπτει από τη συνειδητοποίη-
ση μιας ζωικής «συνέχειας»: της εσω-
τερικής σχέσης που υπάρχει ανάμεσα 
στις εποχές, της «Προϊστορίας» και της 



83
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΐΣΤΟΡΙΑΣ

«Ιστορίας», ως συγκεκριμένων κοινωνι-
κών συστημάτων (καλλιέργεια της γης, 
κτηνοτροφία, η ανάγκη της στέγης, η δι-
αχείριση της διατροφής με την εκμετάλ-
λευση των φυσικών πόρων). Κι αυτήν 
ακριβώς τη σχέση, με τα όμοια ή τα ανό-
μοια που ενσωματώνει και τη διάκριση 
που αρνείται δεν θέλω να τη χαρακτη-
ρίζω ως «συμμετρία», όπως θα έλεγε 
η έφηβος «Συμμετρική Αρχαιολογία»5. 
Εγώ τη χαρακτηρίζω ως «το ιστορικό 
περιεχόμενο της Προϊστορίας». Το πε-
ριεχόμενο δηλαδή των «προϊστορικών 
συμβάντων» που εξακολουθούν μέχρι 
σήμερα να εξυπηρετούν τις ίδιες ανά-
γκες, διεκπεραιώνοντας τις ίδιες χρή-
σεις. Και ένας τρόπος αξιόπιστος, κατά 
την άποψή μου, για να αποκτήσουμε μια 
τέτοια «ανάγνωση» και γνώση του προ-
ϊστορικού παρελθόντος είναι η ερευνη-
τική διαδικασία που χαρακτηρίζεται ως 
«Αρχαιολογία και Περιβάλλον». Κι αυτή 
τη διαδικασία δεν τη αντιλαμβάνομαι 
μόνο ως μέθοδο ανασύνθεσης και ερ-
μηνείας των ανασκαφικών δεδομένων, 
αλλά προπαντός ως θεωρητική μέθοδο 
αναζήτησης της «συνέχειας». Αναφέ-
ρομαι, όπως θα καταλάβατε, στην προ-
σπάθεια να κατανοήσουμε και να ερμη-
νεύσουμε ένα πολιτισμικό συνεχές, όπου 
τα κενά και οι διακοπές δεν αποτελούν 
ρήξη της συστημικής σχέσης των πολι-
τισμικών περιόδων, αλλά προκύπτουν 
από την προσπάθεια του ανθρώπου να 
προσαρμοστεί στη συνεχή ολοκλήρωση 
της συνείδησής του που προσδιορίζεται 
από τον αντικειμενικό κόσμο, από το δι-
αλεκτικό «γίγνεσθαι» της φύσης.

Διατυπώνοντας, βέβαια, αυτή την 
άποψη, παίρνω στα σοβαρά υπόψη μου 
την υπολανθάνουσα άποψη της κυρίαρ-
χης παιδείας που αντιλαμβάνεται την 
Προϊστορία ως περίοδο της ανθρώπινης 
βαρβαρότητας και προσπαθώ να την 
υπερβώ. Kαι μια τέτοια υπέρβαση δεν 
προσπαθώ να τη θεμελιώσω μόνο σε 
προσωπικά, θεωρητικά επιχειρήματα, 
αλλά και στην αντικειμενική μελέτη: α) 
των προτάσεων που κυριαρχούν και γί-
νονται αποδεκτές από τη σχετική έρευ-
να και την κοινωνία και αναφέρονται 
στους παράγοντες που διαμορφώνουν 
την Ιστορία, φυσικά στο περιεχόμενο 
και το νόημα αυτών των παραγόντων, 
β) στην αντικειμενική μελέτη της σχέ-
σης του ανθρώπου με το περιβάλλον, 
όπως αυτό το αντιλαμβάνεται η μελέ-
τη του υλικού πολιτισμού, στο πλαίσιο 
της αρχαιολογικής έρευνας, και γ) στην 
αντικειμενική μελέτη του ιδεολογικού 
περιεχόμενου της τρέχουσας αντίληψης 
για την Προϊστορία.

1. ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Για την οικονομία του περιγραφι-
κού χαρακτήρα αυτού του κειμένου θα 
αναφερθώ στις τέσσερις βασικές αντι-
λήψεις-θεωρίες που με τον έναν ή τον 
άλλο τρόπο προτείνονται σχετικά με τη 
μελέτη της Ιστορίας.

1.1 Ιστορικοϋλιστική πρόταση
Στο βασικό περιεχόμενο της πρό-

τασης αυτής αναφέρεται ο Μαρξ στον 

4  Witmore, C. L. (2007), Symmetrical Archaeology: Excerpts of a manifesto. World Archaeology 39(4): 546-62.
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πρόλογο για την κριτική της Πολιτικής 
Οικονομίας, περιγράφοντας την ανώ-
μαλη εξέλιξη των παραγωγικών και των 
κοινωνικών σχέσεων, μια εξέλιξη δηλα-
δή που τελικά οδηγεί στη σύγκρουση 
και την επανάσταση, που με τη σειρά 
τους διαμορφώνουν τους ρυθμούς ανά-
πτυξης της κοινωνίας και της συνείδη-
σης των υποκειμένων της, με άλλα λό-
για, της ίδιας της Ιστορίας6: Ξεκινώντας 
από τη μαρξική πρόταση:

«΄Οταν η ανάπτυξη των παραγωγικών 
δυνάμεων της κοινωνίας φτάσει σε ορι-
σμένο βαθμό, οι δυνάμεις αυτές έρχονται 
σε αντίφαση με τις παραγωγικές σχέσεις 
που υπάρχουν ή, για να μεταχειριστούμε 
τη νομική έκφραση, με τις σχέσεις της ιδι-
οκτησίας μέσα στις οποίες ως τότε είχα-
νε κινηθεί. Οι σχέσεις αυτές, από μορφές 
ανάπτυξης (Entwicklungsformen) των 
παραγωγικών δυνάμεων, γίνονται τώρα 
φραγμοί τους. Τότε αρχίζει μια εποχή κοι-
νωνικής επανάστασης».

Μια πρόταση που, όταν αναλυθεί, 
φαίνεται καθαρά ότι θεωρεί την Ιστο-
ρία ως προϊόν της σύγκρουσης των 
κοινωνικών τάξεων, των υποκειμένων, 
δηλαδή, των παραγωγικών και των κοι-
νωνικών σχέσεων, θα μπορούσαμε να 
αναζητήσουμε την έννοια της σύγκρου-
σης, όχι, βέβαια, με τον ταξικό κοινωνικό 
χαρακτήρα, αλλά με τον χαρακτήρα που 
αποκτούν οι δραστηριότητες των προϊ-
στορικών ανθρώπων για την προμήθεια 
της τροφής του. Εκεί ο προϊστορικός 
τροφοπρομηθευτής συγκρούεται με τις 
φυσικές δυνάμεις, το «αντικειμενικό 
σώμα της υποκειμενικότητάς του...», θα 

έλεγε ο αείμνηστος πια Hobsbaum, ενώ 
προσπαθεί ταυτόχρονα να μοιραστεί 
αυτή τη σύγκρουση με τους άλλους. Κι 
αυτή, ακριβώς, η προσπάθεια της από 
κοινού αντιμετώπισης στην αρχή συ-
νιστά το «συμβάν» μιας παραγωγικής 
σχέσης. ΄Οταν όμως η διεύρυνση αυτής 
της σχέσης επιδιώκεται από την ίδια την 
κοινότητα και συνιστά προγραμματικό 
σχεδιασμό, λειτουργεί και ως κοινωνική 
σχέση. Τότε ακριβώς οι άνθρωποι συνει-
δητοποιούν την κοινωνική σημασία της 
εργασίας, ώστε τις «συγκρούσεις» πλέ-
ον να τις προκαλεί η «κοινωνικότητα» 
της εργασίας και όχι, όπως στην αρχή, η 
άγνοια των προϊστορικών παραγωγών 
του τρόπου με τον οποίο το φυσικό περι-
βάλλον λειτουργεί. Θέλω να πω, δηλαδή, 
πως κάποια στιγμή και οι προϊστορικές 
κοινότητες εξελίσσονται και αποκτούν 
τη μια ή την άλλη μορφή κάτω από την 
πίεση εσωτερικών συγκρούσεων, όπως 
αυτές προσδιορίζονται και από το περι-
βάλλον το ίδιο που είναι φυσικά «υπεύ-
θυνο» για τον παραγωγικό και τον κοι-
νωνικό φυσικά χαρακτήρα που αποκτά 
μια δεδομένη κοινότητα. 

1.2 Το παραγωγικό-νομολογικό 
πρότυπο εξήγησης7

Το πρότυπο αυτό αναφέρεται γενι-
κώς στην εξήγηση ενός συμβάντος που 
«έλαβε χώρα» σε ένα συγκεκριμένο 
τόπο και χρόνο. Εισάγει τις έννοιες του 
εξηγούντος “explanans”και του εξηγητέ-
ου “explanandum” και υποστηρίζει την 
άποψη ότι όλη αυτή η εξηγητική διαδι-
κασία πρέπει να στηρίζεται στην απο-

5  Marx, C. (1972), Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας. Αθήνα: Νέοι Στόχοι.
6   Hempel C. G. (1942), The Function of General Laws in History. Indianapolis: Bobbs-Merrill και Topolski, J. 

(1983), Προβλήματα Ιστορίας και Ιστορικής Μεθοδολογίας. Αθήνα: Θεμέλιο, σελ. 49 κ.ε.
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δοχή καθολικών νόμων που τελικά απο-
τελούν και τις αιτίες που προκάλεσαν 
το «συμβάν». Μια θεωρία που με πολύ 
απλό τρόπο διατυπώνεται ως εξής:

«Το ιστορικό συμβάν δεν είναι ζήτημα 
τύχης αλλά το προϊόν ορισμένων προη-
γούμενων ή ταυτόχρονων με αυτό συν-
θηκών».

Είναι φανερό, βέβαια, ότι μέσα στην 
πρόταση αυτή εμπεριέχεται και η αρχή 
της προβλεψιμότητας. Κι αυτό σημαίνει 
πως είναι λάθος να πιστεύουμε ότι τα 
συμβάντα του οποιουδήποτε παρελθό-
ντος είναι το προϊόν μιας αυτόνομης σκέ-
ψης ή της απλής βούλησης του δρώντος 
ατόμου. Τη συμπεριφορά και τις δρα-
στηριότητες των ανθρώπων τις προκα-
λεί η παρέμβαση γενικών νόμων και γι’ 
αυτό τον λόγο έχουν αυτό και όχι άλλο 
αποτέλεσμα. ΄Ενα νεολιθικό αγγείο, με 
άλλα λόγια, αποκτά ένα χρώμα εξαιτίας 
των οξειδίων του χώματος και της θερ-
μοκρασίας της όπτησής του και όχι επει-
δή έτσι το ήθελε ο κατασκευαστής του. 
΄Ολα τα αγγεία, επομένως, που θα βρού-
με στην περιοχή πρέπει να έχουν το ίδιο 
χρώμα. ΄Ετσι μια απάντηση, μακριά από 
τη συζήτηση, τη σχετική με τη επικάλυ-
ψη ή τη διάκριση της δομής (structure)8, 
της ελεύθερης επιλογής (agency) και της 
συνήθειας (habitus) θα μπορούσε να εί-
ναι ότι την ανάπτυξη μιας προϊστορικής 
κοινότητας την προσδιόριζαν τρεις πα-
ράγοντες-νόμοι: το φυσικό περιβάλλον 
ως παραγωγικό τοπίο, τα καιρικά φαι-
νόμενα ως ανεξέλεγκτα φυσικά φαινό-
μενα που ανατρέπουν τις δυνατότητες 
πραγματοποίησης συγκεκριμένων πα-
ραγωγικών προγραμμάτων και, τέλος, οι 

ζωτικές ανάγκες που επηρεάζουν άμεσα 
τη μορφή και τον ρυθμό κάθε δραστη-
ριότητας. Και οι τρεις αυτοί παράγοντες 
που η αντιμετώπισή τους οδηγούσε στη 
λήψη της μιας ή της άλλης απόφασης, 
αφετηρία πράξεων και κατασκευών που 
φτάνουν μέχρι τις μέρες μας με τη μορ-
φή υλικών πραγμάτων, δημιουργούσαν 
τις αντικειμενικές συνθήκες στο πλαί-
σιο των οποίων ο άνθρωπος δρούσε και 
με τη δράση του αυτή διαμόρφωνε και 
τις κατευθύνσεις που έπρεπε να πάρει 
η κοινωνική ανάπτυξη, επιλέγοντας τη 
μια ή την άλλη μορφή λειτουργίας. Δεν 
είναι αυθαίρετο, παραδείγματος χάριν, 
να υποστηρίξουμε πως η παρουσία της 
λίμνης δεν επηρέαζε μόνο τον υλικό πο-
λιτισμό μιας κοινότητας που αποφάσι-
ζε να εγκατασταθεί στις παρυφές της 
αλλά και τα συγκεκριμένα στοιχεία που 
συγκροτούσαν την ιδεολογία της, άρα 
τη σχέση των μελών της με το περιβάλ-
λον και την προσπάθεια που έκαναν για 
να το κατανοήσουν και να το ερμηνεύ-
σουν.

«…Οι άνθρωποι δημιουργούν, αναπα-
ράγουν την ύπαρξή τους μέσα από καθη-
μερινές πρακτικές δραστηριότητες αλλά-
ζοντας τη φύση συνειδητά».

Θα γράψει ο Hobsbaum. Αρα η πρό-
ταση του Hempel μπορεί να μας βοηθή-
σει, αν δεχτούμε ότι οι φυσικοί νόμοι, με 
τη μορφή που τους όρισα, και οι ζωτι-
κές ανάγκες ως προβλέψιμοι ή όχι όροι 
προσδιορίζουν τις διαδικασίες αναπαρα-
γωγής της ανθρώπινης ύπαρξης. Να δε-
χτούμε, επομένως, ότι θα μπορούσαν να 
παίξουν ως νόμοι αποφασιστικό ρόλο 
για τον προσδιορισμό μιας κοινωνικής 

7   Giddens A., The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity Press.
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«κανονικότητας», άρα της «ιστορικό-
τητας», με την έννοια της συστηματικής 
προόδου, στη ζωή των ανθρώπων της 
εποχής εκείνης.

1.3 Ιδεαλιστική θεώρηση της Ιστορίας
Η αναφορά μου στο ιδεαλιστικό 

πρότυπο για την κατανόηση και την 
ερμηνεία της Ιστορίας βασίζεται, για 
την ανταπόκριση στις ανάγκες αυτής 
της συνοπτικής περιγραφής, στη βα-
σική πρόταση του βρετανού ιστορι-
κού, φιλόσοφου και αρχαιολόγου R. G. 
Collingwood. Η βασική πρόταση του 
Collingwood είναι: 

«…το αντικείμενο προς ανακάλυψη 
δεν είναι το ίδιο το απλό συμβάν, αλλά η 
σκέψη που εκφράζεται σε αυτό». 

Μια πρόταση που δεν περιορίζεται 
μόνο στο πλαίσιο μιας συζήτησης που 
αφορά τις αρχές μιας «νέας» ιστοριο-
γραφίας, αλλά επηρεάζει και με χαρα-
κτηριστικό τρόπο μερικές βασικές αρ-
χές της μεταμοντέρνας αρχαιολογίας. 
Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Collingwood 
για να κατανοήσει ένας αρχαιολόγος τα 
«συμβάντα» της Προϊστορίας, το σύνο-
λο της νεολιθικής κεραμικής, για παρά-
δειγμα, θα πρέπει να «ξανασκεφτεί», 
όπως και οι «κατασκευαστές» αυτών 
των «συμβάντων». Με ποιο τρόπο θα 
μπορούσε ό ερευνητής να ξανασκεφτεί, 
όπως σκέφτηκαν οι πρώτοι νεολιθικοί 
αγγειοπλάστες όμως; Να το αδιέξοδο.

1.4 Η μεταμοντέρνα προσέγγιση
΄Οπως το παραγωγικό και νομολογι-

κό πρότυπο του Hempel αφορά όλο το 
«πλάτος» της διαδικασίας της εξήγησης 

ενός ιστορικού συμβάντος ή απλώς ενός 
καθημερινού γεγονότος, έτσι και η μετα-
μοντέρνα αντίληψη δεν αφορά μόνο τον 
τρόπο που οι ιστορικοί καταγράφουν, 
αξιολογούν ή προσπαθούν να ερμηνεύ-
σουν ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγο-
νός, αλλά και οποιαδήποτε προσπάθεια 
ερμηνείας του παρελθόντος με βάση τα 
ίχνη που ο κόσμος του άφησε πίσω του 
με τη μορφή υλικών πραγμάτων. Φυ-
σικά, όπως έκανα και με τα άλλα πρό-
τυπα αντίληψης του παρελθόντος έτσι 
και στην περίπτωση της μεταμοντέρνας 
αντίληψης της περιγραφής και ερμηνεί-
ας του παρελθόντος δεν θα επιχειρήσω 
μια λεπτομερή παρουσίαση των επιχει-
ρημάτων που συνοδεύουν τις προτά-
σεις των εισηγητών αυτής της θεωρίας 
ή όσων την ακολουθούν. Ωστόσο η πα-
ράθεση τριών βασικών προτάσεων από 
την πλούσια βιβλιογραφία τη σχετική 
με το θέμα, πιστεύω πως είναι σημαντι-
κά ενημερωτική και αρκετά προκλητική 
για ευρύτερες αναζητήσεις από αυτούς 
που ενδιαφέρονται. 

«Ο “μεταμοντερνισμός”», δηλώνει 
με αξιοπερίεργη βεβαιότητα ο Jenkins, 
«προσφέρει στους ριζοσπάστες ιστο-
ρικούς τον χώρο για να γράψουν σχε-
τικά με το παρελθόν, κοιτάζοντάς το 
με νόμιμο τρόπο μέσα από τους δια-
φορετικούς φακούς του μεταμοντερ-
νισμού, του μετα-μαρξισμού, του μετα-
στρουκτουραλισμού»9.

Και σε μια δεύτερη πρότασή του ο 
ίδιος μεταμοντέρνος διανοητής με το 
ύφος μυθιστοριογραφικής γραφής δη-
λώνει, με διάθεση που φαντάζει αρκε-
τά περιπαικτική, σαν να περιγράφει τη 

8  Jenkins, K. (1999), Why History: Ethics and Postmodernity (Introduction). London: Routledge.
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συμπεριφορά μιας ελευθεριάζουσας γυ-
ναίκας:

«Το παρελθόν», γράφει ο Jenkins, 
σύμφωνα με μια κριτική που αφορά δυο 
σημαντικά βιβλία του10 «έχει και πάντα 
θα έχει οποιονδήποτε χωρίς κανένα ίχνος 
ζήλιας ή ιδιαίτερης εμπιστοσύνης σε κά-
ποιον “επισκέπτη». Αγιογράφοι, φιλάρ-
χαιοι, επαγγελματίες, Μαρξιστές, ανα-
λιστές, στρουκτουραλιστές, φασίστες, 
φεμινιστές, πραγματιστές, νεορανκιστές, 
οποιοσδήποτε, μπορεί να το έχει. Και για-
τί όχι;»

΄Οπως έγινε κιόλας φανερό, μέσα σε 
μια πρόταση που αφορά την προσέγ-
γιση και ερμηνεία του παρελθόντος, το 
μεταμοντέρνο πρότυπο δεν έχει θέση, 
γιατί οι αρχαιολόγοι «ζηλεύουν» και δεν 
ανέχονται το παρελθόν να γυρίζει από 
χέρι σε χέρι. Γι’ αυτό πιστεύουν πως 
το παρελθόν είναι ένα και παρόν μέσα 
στην ομίχλη της έρευνας, ανεξάρτητα 
από τις χιλιετίες που μας χωρίζουν από 
αυτό. Και μάλιστα οι πιο πολλοί από αυ-
τούς πιστεύουν ότι χρειαζόμαστε ακόμα 
πολλή σκέψη και συστηματικό ψάξιμο. 
Ψάξιμο. Σωστό και επίμονο.

2.  ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το δεύτερο βήμα της προσέγγισης 
που προτείνω είναι η ανάλυση των επι-
μέρους σχέσεων ανθρώπου και περι-
βάλλοντος, γιατί πιστεύω πως τα προ-
ϊόντα αυτής της σχέσης συγκροτούν 
την «ιστορικότητα» που αναζητούμε, 
τις συγκεκριμένες αντικειμενικές συν-
θήκες, στο πλαίσιο των οποίων ο άν-

θρωπος, αναπαράγοντας τον εαυτό του, 
παράγει «συμβάντα» με διαχρονική ση-
μασία. ΄Αρα με την ανάλυση αυτών των 
«συμβάντων» είναι δυνατό να κατανοή-
σουμε και να εξηγήσουμε τις αιτίες που 
ανάγκασαν τους παραγωγούς-δράστες 
να δράσουν με τον τρόπο αυτό και τα 
μέλη της κοινότητας να αποδεχτούν τα 
προϊόντα αυτής της δράσης. 

Ωστόσο, για να μπορέσω να εξετά-
σω «νηφάλια» τη σχέση άνθρωπος-
περιβάλλον πρέπει να δηλώσω, ας το πω 
έτσι, ότι δεν συμφωνώ με την άποψη 
που διατυπώνεται από τον ανθρωπολό-
γο T. Ingold με τον ακόλουθο τρόπο:

«…το περιβάλλον είναι ένας σχετικός 
όρος, σχετικός με την έννοια του τι περι-
βάλλει. Και όπως ακριβώς δεν μπορεί να 
υπάρξει ένας οργανισμός χωρίς το περι-
βάλλον, έτσι και δεν μπορεί να υπάρξει 
ένα περιβάλλον χωρίς έναν οργανισμό. 
Κι αυτό σημαίνει όπως το δικό μου πε-
ριβάλλον είναι ένας κόσμος που υπάρχει 
και αποκτά νόημα σε σχέση με μένα, με 
την ίδια έννοια το περιβάλλον απέκτησε 
την ύπαρξή του και αναπτύσσεται μαζί 
με μένα και γύρω από μένα»11.

Και δεν συμφωνώ γιατί, χωρίς να το 
ομολογεί, μια τέτοια σχετικιστική προ-
σέγγιση, «δεν υπάρχει περιβάλλον χω-
ρίς τον άνθρωπο και άνθρωπος χωρίς 
το περιβάλλον», κρύβει μέσα της έναν 
καλά παραλλαγμένο ιδεαλισμό, μιας και 
δέχεται έμμεσα μεν αλλά αρκετά φα-
νερά ότι ο άνθρωπος κατασκευάζει το 
περιβάλλον, άρα τον κόσμο. Αυτός του 
δίνει το νόημά του. Αντίθετα όμως, αν 
δεχτούμε ότι το «περιβάλλον» υπάρχει 

9  Jenkins, K. (1995), On “What is History”: From Carr and Elton to Rorty and White. London: Routledge και Jenkins, 
K. (1995), Rethinking History. London: Routledge.

10   Ingold, T. (2000) The Perception of the Environment. London: Routledge, σελ. 20 κ.ε.
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και απλώς το «παραγωγικό» του νόημα 
του το δίνει ο άνθρωπος μέσω συγκε-
κριμένων παραγωγικών σχέσεων που 
αποκτά με αυτό, για να μετατρέψει τις 
γεωλογικές του ιδιότητες σε παραγωγι-
κές και να κάνει το τοπίο χωράφι ή βο-
σκοτόπι, έτσι δεχόμαστε μια δημιουρ-
γική ισορροπία στον κόσμο που μόνο 
η «ληστρική» διαμόρφωση αυτών των 
σχέσεων προκαλεί ένα μοιραίο ρήγμα 
ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση. 
Μια κατάσταση, δηλαδή, όπου ούτε ο 
άνθρωπος ζει στο όνομα του περιβάλλο-
ντος ούτε το περιβάλλον στο όνομα του 
ανθρώπου. Είναι και οι δύο θύματα μιας 
θέλησης υπέρτερης και δυναστευτικής. 
Για τους ίδιους, πάνω κάτω, λόγους δεν 
μπορώ να αντιληφθώ τη σχέση ανθρώ-
που και περιβάλλοντος με το χαρακτή-
ρα μιας αναγκαστικής συνθήκης, όπως 
αυτή προτείνεται από μια αναπόφευκτη 
διαδικασία του Περιβαλλοντικού Ντε-
τερμινισμού,12 όπου τόσο ο πλούτος και 
η ευτυχία των λαών, όσο και ο μαρασμός 
και η πτώση τους οφείλονται στη σχέση 
των ανθρώπων με το περιβάλλον. Ούτε 
με το περιεχόμενο που αναγνωρίζει ο 
ρομαντικός Φονξιοναλισμός του Br. 
Malinowski13. Ούτε, τέλος, ως ένα σύ-
νολο συμβολικών λειτουργιών, και όχι 
συγκεκριμένων κοινωνικών εξαναγκα-
σμών, με την «προτροπή» των οποίων 
ο άνθρωπος προχωράει στη λήψη απο-
φάσεων. 

Προτιμώ, λοιπόν, να το αντιλαμβά-
νομαι το περιβάλλον ως δυνάμει κοινω-
νικό παράγοντα, που παρεμβαίνει και 
διαμορφώνει τη νοητική (στο πλαίσιο 

της φυσικής επιλογής) και κοινωνική 
(στο πλαίσιο της Ιστορίας) ολοκλήρωση 
του ανθρώπου. Η σχέση όμως «άνθρω-
πος-περιβάλλον» δεν είναι μονόπλευρη, 
αλλά πραγματώνεται μέσω τριών λει-
τουργιών (σχέσεων):

2.1 Παραγωγική λειτουργία (σχέση)
Μέσα στη σχέση αυτή που την απο-

τελούν το σύνολο των τροφοπρομη-
θευτικών δράσεων της προϊστορικής 
κοινότητας, κι αυτές είναι η γεωργία, η 
κτηνοτροφία και η συλλογή (αλιεία, κυ-
νήγι), δεν νομίζω ότι αποκαλύπτεται η 
υπεροχή του ανθρώπου απέναντι στη 
φύση, αλλά μάλλον μια παραγωγική 
ισορροπία ανθρώπου και φύσης, τη 
σημασία της οποίας συνειδητοποιεί αρ-
κετά νωρίς ο άνθρωπος και, όπως φαί-
νεται από τα σχετικά ευρήματα, προ-
σπαθεί να τη συντηρήσει, οργανώνει τις 
τεχνολογικές του δεξιότητες, τις συλλο-
γικές του δράσεις, διαμορφώνοντας και 
τις κοινωνικές του σχέσεις με βάση τις 
δράσεις αυτές. Και τελικά αναγκάζεται 
να πάρει αποφάσεις που διαμορφώνουν 
και τη σχέση του με τον υλικό κόσμο, 
γενικώς. Κι όλα αυτά: οι ίδιες παραγω-
γικές δράσεις και οι συνειδητοποιήσεις 
που τις ακολουθούν αποτελούν και την 
κυρίαρχη παραγωγική λειτουργία των 
πολιτισμικών περιόδων που χαρακτη-
ρίζουμε ως Ιστορία! Γι’ αυτό τον λόγο 
την παραγωγική σχέση ανθρώπου και 
περιβάλλοντος που προσπαθώ να πε-
ριγράψω και να αξιολογήσω τη θεωρώ 
κυρίαρχη, γιατί μέσω αυτής πραγματο-
ποιείται πρωτογενώς, ως ιστορική λει-

11  Diamond. J. (2006), ΄Οπλα, Μικρόβια και Ατσάλι, Αθήνα: Κάτοπτρο.
12  Malinowski, B. (1922), Argonauts of the Western Pacific. London: Routledge.
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τουργία, το σύνολο των επιμέρους στοι-
χείων που συγκροτούν μια κοινότητα,. 
Κατά την ανάπτυξη αυτής της λειτουρ-
γίας δομείται η υλική βάση των «πραγ-
μάτων». Η σχέση, με άλλα λόγια, της 
πραγμάτωσης των συνθηκών της επιβί-
ωσης με την ικανότητα του ανθρώπου 
να κατανοεί και να αξιοποιεί τις πρώτες 
ύλες που του προσφέρει το περιβάλλον.

Προϊόντα, ή αναγκαστικά επακόλου-
θα, της παραγωγικής σχέσης είναι δύο 
υπάλληλες, όχι δευτερεύουσες σχέσεις: 
η χωρική και η ιδεολογική.

2.2 Χωρική λειτουργία (σχέση)
Αυτήν τη σχέση εμείς οι προϊστο-

ριολόγοι την προσεγγίζουμε και προ-
σπαθούμε να την κατανοήσουμε με τη 
μακροσκοπική μελέτη των σκευών, των 
εργαλείων και τις εργαστηριακές αναλύ-
σεις της Νέας Αρχαιομετρίας και να την 
επεξηγήσουμε (ερμηνεύσουμε) μέσω 
συνοπτικών προτάσεων που συγκρο-
τούν, τελικά, το σώμα της θεωρητικής 
Αρχαιολογίας.

Η χωρική λειτουργία έχει ως αφετη-
ρία τις παραγωγικές δραστηριότητες 
της κοινότητας. Ο προϊστορικός άνθρω-
πος, δηλαδή, εγκαθίσταται σε ένα χώρο 
(τοπίο) και σχετίζεται με αυτόν, με βάση 
όχι μόνο τις παραγωγικές δυνατότητες 
που του προσφέρει, αλλά και τις δυνα-
τότητες πρόσβασης που έχει από τον 
χώρο αυτό προς την περιοχή, όπου ανα-
πτύσσονται οι παραγωγικές δυνάμεις 
γενικώς. Και στη συνέχεια η εγκατά-
σταση αυτή αποκτά τον χαρακτήρα της 
οικιστικής μονιμότητας με τη βοήθεια 

της αρχιτεκτονικής οργάνωσης. Ανα-
φέρομαι, επομένως, σε μια σχέση που 
διευκολύνει τον άνθρωπο να αποκτήσει 
συνείδηση των υλικών στοιχείων που 
συνιστούν το πρώτο επίπεδο της κοι-
νωνικής του λειτουργίας, να διαλευκά-
νει, επίσης, τις έννοιες των διαστάσεων, 
του «εδώ» του «εκεί», του «μακριά», του 
«κοντά», τις ποιότητες, με άλλα λόγια, 
του κόσμου που τον περιβάλλει, τις ποι-
ότητες που τον καθιστούν «άλλο» και 
τον ξεχωρίζουν, φυσικά, από τα διαφο-
ρετικά, τα μη ανθρώπινα είτε δέχεται 
είτε όχι τη διάκρισή τους η θεωρία της 
«συμμετρίας»14. Και αυτός ακριβώς ο 
τρόπος με τον οποίο αξιολογώ τη «χω-
ρική» σχέση του ανθρώπου με το περι-
βάλλον δεν με αφήνει να συμφωνήσω 
με την προσπάθεια ερμηνείας αυτής της 
σχέσης με βάση τις φαινομενολογικές 
προσεγγίσεις των M. Heidegger και M. 
Ponty που χρησιμοποιεί ο C. Tilley γρά-
φοντας:

«Η φαινομενολογία οδηγεί στο συμπέ-
ρασμα ότι η κατανόηση και η περιγραφή 
των πραγμάτων προκύπτει από τον τρό-
πο με τον οποίο έχουν βιωθεί από το υπο-
κείμενο»15.

Αναφέρομαι, επομένως, στις προ-
σεγγίσεις εκείνες που επιμένουν στη 
δομική διάκριση υποκειμένου και αντι-
κειμένου και περιγράφουν το υποκείμε-
νο-άνθρωπος σαν μια αόριστη «διαδι-
κασία» πρόσληψης του κόσμου, χωρίς 
καμιά έστω και υπαινικτική αναφορά 
στην εργασία, την πραγματική διαδικα-
σία που φέρνει τον άνθρωπο σε επαφή 
με το περιβάλλον, οπότε και το αντι-

13  Shanks, Μ. (2007), Symmetrical archaeology. World Archaeology 39(4): 589 κ. ε.
14  Tilley, C. (1994), A Phenomenology of Landscape. Oxford: Berg, σελ. 12.
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λαμβάνεται με την υλικότητα που αυτό 
υφίσταται και συμμετέχει στις παραγω-
γικές του δραστηριότητες. Η λίμνη Ορε-
στιάδα προσδιόρισε τον χώρο εγκατά-
στασης των ανθρώπων της νεολιθικής 
περιόδου στο Δισπηλιό ως παραγωγι-
κή δύναμη όχι ως ρομαντικό τοπίο. Τα 
σπίτια του οικισμού κατασκευάστηκαν 
με υλικά που βρίσκονταν στην περιοχή. 
Και το εφιαλτικό λεκανοπέδιο της Αττι-
κής μπορεί στο γνωστό άσμα να αναφέ-
ρεται με τη συμβολική του λειτουργία 
ως φαιό νταμάρι, τη διαμόρφωσή του 
όμως την οφείλει στα εργοστάσια και 
στις οικονομικές δυνατότητες που προ-
σφέρει στους οικιστές του. Το ίδιο και ο 
οικισμός της λιμνοθάλασσας του Μεσο-
λογγίου. Και η τύχη των χωριών γύρω 
από τα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ στο λε-
κανοπέδιο της Πτολεμαϊδας.

2.3 Ιδεολογική λειτουργία (σχέση)
Ο,τι φυσικό μας περιβάλλει γίνεται 

κατανοητό με τη βοήθεια της τυπικής 
λογικής. Το δεχόμαστε χωρίς να μας κά-
νει εντύπωση και στις πιο πολλές περι-
πτώσεις μπορούμε να το εξηγήσουμε. 
Για τον προϊστορικό άνθρωπο όμως τα 
πράγματα δεν ήτανε τόσο απλά. Ολα 
έκρυβαν ένα μυστήριο, η γέννηση, ο θά-
νατος, οι αστραπές, η βροχή, το αίμα, 
ο πόνος, το νερό και το χώμα που γι-
νόταν λάσπη και η λάσπη που γινόταν 
κεραμικό, ο σπόρος που γινόταν φυτό 
και το φυτό καρπός, οι εποχές που δια-
δέχονταν η μια την άλλη. Ασφαλώς και 
θα προσπαθούσε να τα εκλογικεύσει 
και με τον τρόπο αυτό να τα εξηγήσει 
και πολλά από αυτά να τα αποφύγει ή 
να τα προκαλέσει. Και έτσι, σιγά σιγά, 
αποκτούσε μια σχέση με το περιβάλ-

λον που δεν την προσδιόριζαν οι τρο-
φοπρομηθευτικές του δραστηριότη-
τες ούτε η κατοικία. Μια σχέση που θα 
μπορούσαμε να την πούμε ιδεολογική, 
γιατί ξεκινούσε από τις σκέψεις, τις ιδέ-
ες που γεννιόνταν στη συνείδηση του 
νεολιθικού γεωργοκτηνοτρόφου, όσο 
προσπαθούσε να ερμηνεύσει τον κό-
σμο. Και μια τέτοια σχέση, φυσικά, δεν 
μπορούσε να παραμείνει η ίδια, άλλαζε 
μορφή, όχι γιατί το ίδιο το περιβάλλον 
προκαλούσε αυτή τη μεταμόρφωση, 
αλλά γιατί ο άνθρωπος ή κατόρθωνε να 
βρει τις εξηγήσεις που χρειαζόταν είτε 
γιατί μέσα από μια σειρά εφευρετικές 
μυθοπλασίες δημιουργούσε έναν άλλο 
κόσμο, όπου τα ανεξήγητα φαινόμενα 
αποκτούσαν λογική στην εμφάνιση και 
τη λειτουργία τους και έπαυαν να είναι 
ανεξήγητα. Ο ποταμός, π.χ., έπαιρνε το 
όνομα ενός θεού και ο κεραυνός γινόταν 
δεκτός ως η εκδήλωση του θυμού ενός 
άλλου δυσπρόσιτου θεού. Ετσι η σχέση 
περιβάλλοντος και ανθρώπου αποκτού-
σε μια ισορροπία, η μισή ως μύθος και η 
άλλη μισή ως πραγματικότητα. 

3. Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΤΟΥ ΟΡΙΕΝΤΑΛΙΣΜΟΥ

Για να δώσω τελικά την εικόνα της 
τάξης σε όλα αυτά που προτείνω κα-
ταφεύγω στην άποψη του E. Said που 
επιμένει πως κάθε συζήτηση, που αφο-
ρά ένα σημαντικό θέμα του πολιτισμού 
και της Ιστορίας, δεν μπορεί παρά να 
έχει ιδεολογικό χαρακτήρα. Γι’ αυτό 
ακριβώς το τρίτο και τελευταίο βήμα 
της ερευνητικής διαδικασίας που προ-
σπαθώ να αναπτύξω έχει ακριβώς αυτό 
τον χαρακτήρα, γιατί αφορά ένα σημα-
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ντικό θέμα του πολιτισμού και της Ιστο-
ρίας. Θεμελιώνεται, επίσης, μεθοδολο-
γικά στη βασική στρουκτουραλιστική 
αρχή, όπως ακριβώς τη χρησιμοποιεί ο 
Said στη σημαντική θεωρία του για τον 
«Οριενταλισμό», όπου υποστηρίζει ότι 
τα μέλη της δυαδικής αντίθεσης (Δύση 
- Ανατολή) παίρνουν νόημα και υπόστα-
ση μόνο μέσω της σχέσης τους, δηλαδή 
δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά από 
μόνα τους (π.χ., ο δυτικός ορθολογισμός 
ως έννοια γίνεται αντιληπτός μόνο ως 
το αντίθετο του ανατολικού ανορθολο-
γισμού) γράφοντας:

«Οριενταλισμός είναι ένας τρόπος 
σκέψης, βασισμένος σε μια οντολογική 
και επιστημολογική διάκριση που γίνεται 
μεταξύ Ανατολής και Δύσης. ΄Ετσι ένας 
τεράστιος αριθμός συγγραφέων ανάμε-
σα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 
ποιητές, μυθιστοριογράφοι, φιλόσοφοι, 
πολιτικοί στοχαστές, οικονομολόγοι και 
αποικιακοί διοικητές έχουν αποδεχθεί τη 
θεμελιώδη διαφορά μεταξύ Ανατολής και 
Δύσης»16.

΄Αρα, έννοιες όπως Ανατολή και Δύση 
δεν υπάρχουν ως αυτόνομες κατηγορί-
ες αλλά είναι ιστορικά και πολιτισμικά 
κατασκευασμένες, αναδεικνύοντας, με 
τον τρόπο αυτό το ιδεολογικό περιεχό-
μενο της διάκρισης Δύση - Ανατολή. Με 
βάση έναν παρόμοιο συλλογισμό, δεν 
θα θεωρούσα υπερβολική και αυθαίρε-
τη την άποψη ότι και Ιστορία- Προϊστο-
ρία συγκροτούν ένα αντίστοιχο δίδυμο. 
Από τη μια μεριά, δηλαδή ο ορθολογικός 
κόσμος της Ιστορίας και από την άλλη ο 
ανορθολογικός κόσμος της Προϊστορίας 
(από τη μια μεριά το κάλλος του Παρ-

θενώνα και από την άλλη η μιζέρια της 
προϊστορικής καλύβας). Με τη μόνη δι-
αφορά στην προκείμενη περίπτωση ότι 
ο «Ορθολογισμός» συνιστά το εννοιολο-
γικό υποκατάστατο του «Πολιτισμός», 
ενώ ο «Ανορθολογισμός» το εννοιολο-
γικό υποκατάστατο της «Βαρβαρότη-
τας», του κόσμου των ελλείψεων και 
της απουσίας, του αυτοσχεδιασμού και 
της επιβιωτικής υστερίας. Βέβαια η 
Ιστορία και η Προϊστορία υπάρχουν ως 
αυτόνομες κατηγορίες και η κατασκευή 
αφορά μόνον το περιεχόμενο των δύο 
όρων. Κατά την άποψή μου δεν είναι 
δύσκολο να εντοπίσουμε το ιδεολογικό 
περιεχόμενο αυτού του διδύμου. Αρ-
κεί να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη 
του Οριενταλισμού, που έπαψε πια ως 
έννοια να εκφράζεται με τους καλλιτε-
χνικούς ρομαντισμούς της λαγγεμένης 
Ανατολής και να δημιουργεί στη θέση 
τους ανιστορικές αναπαραστάσεις και 
στερεότυπα, όπως η «μυστηριώδης 
Ανατολή», ο «παράλογος και φανατικός 
Αραβας», ο «διεφθαρμένος δεσποτι-
σμός», η «μυστικιστική θρησκευτικότη-
τα», το επικίνδυνο Ισλάμ, τα οποία δεν 
καταδεικνύουν μόνον την κατωτερότη-
τα του «άλλου», αλλά και την αντίθεσή 
του με τη δημοκρατία, την τρομοκρα-
τική του συμπεριφορά. Και μια τέτοια 
αντίληψη νομιμοποιεί το δικαίωμα της 
«πολιτισμένης» Δύσης να «εκπολιτίσει» 
την απολίτιστη και επικίνδυνη Ανατολή. 
Γιατί μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου 
και την αντικατάσταση του διεθνούς Δι-
καίου από τον Ιμπεριαλισμό της Γεωπο-
λιτικής, το «απολίτιστο» μετατρέπεται 
σε μη δημοκρατικό και τρομοκρατικό 

15  Said, E. (1996), Οριενταλισμός. Αθήνα: Νεφέλη, σελ. 13.
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και έτσι νομιμοποιείται το δικαίωμα της 
«δημοκρατικής» Δύσης να εκδημοκρα-
τίσει τη μη δημοκρατική και τρομοκρα-
τούσα Ανατολή, κάτω και από τις θεω-
ρητικές πιέσεις του Samuel Huntington, 
Zbigniew Brzezinski, Francis Fukuyama. 
Και ακριβώς μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο της 
θεωρητικής ανάλυσης του κόσμου, που 
ευνοούσε, έτσι κι αλλιώς τη σύγκρουση, 
στοιχειοθετήθηκε και ένα αντίστοιχο 
είδος ανθρωπιστικής παιδείας που θε-
ωρούσε ως ιδεολογικό και πολιτικό της 
καθήκον να νομιμοποιεί και τη διάκριση 
της Απολίτιστης Προϊστορίας και της Πο-
λιτισμένης Ιστορίας όχι μόνο ως ένα επι-

στημονικό άλλοθι του οριενταλιστικού 
πρότυπου σκέψης και συμπεριφοράς, 
αλλά και ως ένα θεωρητικό πρότυπο 
ανάπτυξης της αρχαιολογικής έρευνας. 
Και αν προσέξει κανείς το πώς αντιμε-
τωπίζονται σήμερα τα ευρήματα της 
κλασικής αρχαιολογίας και τα μουσεία 
όπου αυτά εκτίθενται, θα συμπεράνει 
πως η πολύχρονη έρευνα δεν κατάφερε 
να αλλάξουν τα «πράγματα». Ακόμα και 
οι πανηγυρικοί των εθνικών επετείων 
στη χώρα μας μιλούνε για τρισχιλιετή 
Ιστορία, όπου δεν χωράει η Προϊστορία, 
γιατί από αυτή μας χωρίζουν πάνω από 
6 χιλιάδες χρόνια.

The historic content of prehistory

G. H. Hourmouziadis

The dominant view on Prehistory 
considers it to be a period of shortages 
and brutality. It also perceives prehis-
toric people as living in caves, wearing 
animal skins and not cutting their hair. 
As having their bats on their shoulders 
and, when hungry, devouring each other. 
Such a conception, of course, does not 
take into account that prehistoric man 
constructed the first houses on earth 
ever. He cultivated the earth. He domes-
ticated animals. In other words, it was 
he who invented and built what actually 

supports people’s lives today. So, if we 
look carefully and correctly at the mean-
ing of history and also study carefully the 
relationship between prehistoric man 
and his environment, then we can com-
prehend the prehistoric past and iden-
tify its historic content. Such an effort, of 
course, should not be influenced by the 
orientalistic perceptions that created 
the model of a civilized West vs. a bar-
baric East, thus proposing a new model, 
i.e. the civilized History vs. the barbaric 
Prehistory! 


