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λα δημοσιευμένα ή άδημοσίευτα έγγραφα. Το σύνολο τού σχολιασμού δίνει λεπτομε
ρή εικόνα τού μετοχιού Όρφανίου άπό τον 16ο al. έως σήμερα. Έχω τή γνώμη ότι τά 
τοπογραφικά σχόλια, κυρίως όσα άφοροϋν τό μετόχι Όρφανίου, θά ήταν παρουσια
σμένα μέ έποπτικότερο τρόπο, έάν συνοδεύονταν άπό χάρτη καί τοπογραφικό διάγραμμα.

Ή έργασία κλείνει μέ χρήσιμο «Ευρετήριο προσώπων, τόπων καί πραγμάτων» 
καί εικονογραφείται μέ φωτογραφίες τών δώδεκα πρωτότυπων τουρκικών έγγράφων. 
Θά περίμενε κανείς καί 1-2 φωτογραφίες τού χφ. - τετραδίου, καί ώς μαρτυρία καί ώς 
δείγμα τής καλλιγραφικής γραφής τού μοναχού Δομετίου.

Ή έργασία τού Γ.Π. είναι χρήσιμη για πολλούς λόγους. Πρώτον, παρουσιάζει 
μέ επιμέλεια, λεπτομέρεια καί βιβλιογραφική ενημέρωση πρωτογενές ύλικό, χρήσιμο 
για τή μή γραφεΐσα ακόμη ίστορία τής περιοχής Παγγαίου καί τών σχέσεών της μέ τό 
Άγιον "Ορος κατά τους μεταβυζαντινούς καί νεωτέρους χρόνους. Είναι καί έπίκαιρη· 
μόλις πρόσφατα παρουσιάσθηκαν για τήν ίδια περίπου περιοχή τρεις έργασίες μέ τόν 
γενικό τίτλο Continuity and Change in Chalkidiki and the Strymon (J. Lefort, H. Lowry, 
V. Dimitriadis) στό Continuity and Change in Late Byzantine and Early Ottoman Socie
ty, έκδοτες A. Bryer καί H. Lowry, Birmingham-Washington D.C. 1986. Σέ εξέλιξη βρί
σκεται έπίσης τό άρχαιολογικό πρόγραμμα έπιφανειακής έρευνας (έπισκόπησης) στήν 
περιοχή τού δέλτα τού Στρυμόνα, πού έχει άναλάβει ή ’Αρχαιολογική Υπηρεσία καί 
ή Βρετανική Σχολή ’Αθηνών. Δεύτερον, άποδεικνύει άκόμη μία φορά τή χρησιμότητα 
τών τουρκικών πηγών γιά τήν άντληση ιστορικών πληροφοριών σχετικών μέ τήν ίστο
ρία τής Μακεδονίας κατά τούς μεταβυζαντινούς χρόνους καί έπαναφέρει στό προσκήνιο 
τήν άνάγκη προώθησης τών έλληνικών σπουδών στον τομέα τής τουρκικής γλώσσας 
καί παλαιογραφίας. Τρίτον, άποτελεί τό άπαραίτητο φιλολογικό καί ιστορικό ύπό- 
βαθρο γιά τήν άνάληψη άρχαιολογικού προγράμματος άνασκαφικής έρευνας τού με
τοχιού Όρφανίου, πού θά είναι ή δεύτερη προσπάθεια έρευνας μεταβυζαντινού χώρου 
στή Βόρεια 'Ελλάδα—ή πρώτη ήταν ή έρευνα στά Σιδηροκαύσια τής Χαλκιδικής (1976- 
1978) άπό τό Κέντρο Βυζαντινών ’Ερευνών τής Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης 
καί τήν Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Παρισίων, άκόμη άδημοσίευτη. 
Τέλος, άποδεικνύει ότι ή έλληνική έπαρχία είναι γή παρθένα, ή όποια άνταμείβει τόν 
αρχαιοδίφη έπιστήμονα πού τήν καλλιεργεί.

X. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ

Colin Renfrew, Maria Gimbutas, and Ernestine S. Elster 
(eds), Excavations at Sitagroi, Vol. 1, The Institute of Archaeology, The University of 
California, Los Angeles, 1986, σ. 1-XXI+ 1-504, έγχρωμοι καί μαυρόασπροι πίνακες, 
σχέδια (ISBN 0-917956-51-56).

"Αν οί σελίδες πού άκολουθούν δέν ήταν μιά παρουσίαση-κριτική βιβλίου, θά 
μπορούσαν να έχουν τόν τίτλο «Ή νεολιθική καί ή πρώιμη έποχή τού χαλκού τής Μα
κεδονίας καί τής εύρύτερής της περιοχής μέ τήν προοπτική τής δημοσίευσης τής άνα- 
σκαφής τών Σιταγρών». Ή άνασκαφή αύτή είχε σαφείς στόχους ήδη άπό τήν έναρξή 
της (1967), στόχους πού ήδη είχαν διαγράφει μέ διάφορα άρθρα τού Renfrew, κατά κύ
ριο λόγο, αλλά καί κάποιων συνεργατών του. Οί στόχοι αύτοί ήταν, σέ γενικές γραμ
μές: ή πολυδιάστατη έπιστημονική συνεργασία γιά τήν προσέγγιση τού θέματος τού 
περιβάλλοντος-οίκολογίας-οίκονομίας, ή προσέγγιση τού προβλήματος τών άρχών



τής μεταλλουργίας στή Βαλκανική, ή Εκμετάλλευση τών ραδιοχρονολογιών γιά τήν 
Ανατροπή του χρονολογικού συστήματος μεταξύ Άνατολίας-ΝΔ Εύρώπης, κλ. Ή διε
πιστημονική καί ή άνασκαφική Εμπειρία τού Renfrew, κυρίως άπό τούς Σιταγρούς, 
άλλα καί άπό άλλες θέσεις (Σάλιαγκος, Μήλος), ή σύνδεση τής Εμπειρίας αύτής (τήν 
όποια, ώς ενα όρισμένο σημείο, Εκπροσωπούσε κατά τήν δεκαετία τού ’70 ή λ. σχολή 
τού Cambridge) μέ τήν θεωρία καί μέθοδο τής Νέας ’Αρχαιολογίας (Renfrew 1972) καί 
ή προώθηση τής σύνδεσης αύτής σέ συνεχώς βελτιούμενα θεωρητικά σχήματα, άπο- 
τέλεσαν τούς άξονες για μια άλματώδη Εξέλιξη ή καί μεταστροφή τής Επιστήμης τής 
Αρχαιολογίας όχι μόνο σέ ευρωπαϊκό άλλα καί σέ διεθνές Επίπεδο.

Ή τελική δημοσίευση λοιπόν τών Σιταγρών, όταν μάλιστα κυκλοφορήσει καί ό 
2ος καί τελευταίος τόμος γιά τόν όποιο θά έπανέλθουμε, άν καί είδε τό φώς μέ πολύ 
μεγάλη καθυστέρηση γιά τά δεδομένα τής ’Αγγλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής, δείχνει, 
Εκ τών ύστέρων θά έλεγε κανείς, δλο τό φάσμα τής ύποδομής πού άπαιτήθηκε γιά νά 
Εδραιωθεί ή Εξέλιξη αύτή. Καί βέβαια καθίσταται σαφές άτι άν θά ήταν δυνατό ή δη
μοσίευση τών Σιταγρών νά γίνει μία δεκαετία νωρίτερα, ϊσως ή προϊστορική έρευνα 
στή Βόρεια ‘Ελλάδα νά έπαιρνε μιά πιό ούσιαστική μορφή συνειδητοποιώντας, ίσως, 
τήν άνυπαρξία ή άνεπάρκειά της στόν τομέα αύτό νωρίτερα. ’Αλλά άκόμη καί οί διά
φορες προκαταρκτικές Ανακοινώσεις τού Renfrew ή συνεργατών του, άποτέλεσαν τό 
Ερέθισμα, τουλάχιστο στήν περίπτωση τήν δική μου, γιά τήν όργάνωση Ανάλογης, 
κατά τό δυνατό, έρευνας άπό Ελληνικής πλευράς. Πιστεύω δτι ή παρουσίαση καί τών 
δύο αύτών τόμων πρέπει νά συνδυασθεϊ μέ τά δεδομένα πού προέκυψαν άπό τις άνασκα- 
φικές μου έρευνες (Γραμμένος 1984), τις άλλες άνασκαφικές έρευνες τών τελευταίων 
έτών καί τά όσα έχουν Εκτεθεί σέ πρόσφατή μου σύνθεση (Γραμμένος 1987), ή όποια 
προηγήθηκε άπό τόν τόμο αύτό.

'Ο πρώτος τόμος άποτελεϊται άπό δύο μέρη: τό πρώτο τιτλοφορείται «'Η πολιτι
στική συνέχεια καί τό προϊστορικό περιβάλλον» καί τό δεύτερο «’Από τά τεχνοπράγ
ματα (artifacts) στήν κοινωνία». 'Ο τόμος άπό πλευράς πινάκων, καταλόγων, λημμά
των κ.λ. έχει αύτοτέλεια. Έχει όκτώ κεφάλαια.

Στό 1. Κεφάλαιο (Colin Renfrew, Ή Βορειοανατολική Ελλάδα: Τό άρχαιολ.ογικό 
πρόβλημα) ό Renfrew άναφέρεται στά τής γνωστής διάστασης πού Αφορούν τό χρονο
λογικό πρόβλημα Βαλκανικής-Άνατολίας. Στό μεταξύ Εχουν προκόψει νεότερα στοι
χεία γιά τό θέμα, αύτό πού Ενισχύουν ή μάλλον όριστικοποιοΰν τήν άποψη τής αύτό- 
νομης Εξέλιξης τής Βαλκανικής καί τήν Εξίσωση τής Vinfa A μέ τις άρχές τής ΝΝ καί 
δχι μέ τις άρχές τής ΠΕΧ (Γραμμένος 1984). Κατά τά άλλα, στό κεφάλαιο αύτό άναφέ- 
ρεται γενικά στά θέματα καί τών δύο τόμων, Ενώ τά άναφερόμενα γιά τις άνασκαφικές 
μεθόδους στό 2. Κεφάλαιο (C. Renfrew, ‘Η πορεία τού προγράμματος), έφαρμόζονται 
πλέον, ή καταβάλλεται προσπάθεια νά έφαρμοσθούν, στις συστηματικές προϊστορικές 
άνασκαφές. ’Εκείνο πού θά παρατηρούσε κανείς βέβαια, είναι δτι ή άνασκαφή τών Σι- 
ταγρών δέν προηγήθηκε στά πάντα, άν μή τι άλλο, στήν Αποκατάσταση τών πολιτι
στικών φάσεων (σ. 13), άφοΰ προηγήθηκε ή άνασκαφή τού Ντικιλί Τάς ή καί τού Ά- 
κροποτάμου άκόμη. Σημαντικότατο βέβαια είναι τό γεγονός δτι ύπάρχει τομή στό 
κέντρο τού οικισμού (ZA) πού καλύπτει δλο τό φάσμα τής στρωματογραφίας του καί 
μέ βάση τήν όποια καταρτίστηκαν οί φάσεις τού οικισμού. Προέκταση τής τομής αύ
τής είναι ή τομή ΖΒ ή όποια «πέρασε», μέ τήν Επίβλεψη τού γνωστού παλαιοζωολόγου 
Payne, δλη άπό νεροκόσκινο άφοΰ, όπως καί στήν άνασκαφή τής Δήμητρας, ό Άγγί- 
της ήταν πολύ κοντά. Κατά τά άλλα, άπό πλευράς κοσκινισμάτων, έγιναν τά Εξής (σ. 
21 κ.έξ.): δλα τά χώματα περνούσαν άπό νεροκόσκινο μέ «μάτι» 0,03 μ. καί άπό κάθε
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στρώμα κάθε τομής συλλεγόταν χώμα σέ δύο πλαστικές σακούλες μεγάλου μεγέθους 
γιά τήν περισυλλογή τού παλαιοβοτανολογικοΰ ύλικοΰ. Μέ τόν τρόπο αυτό (1) τό κό
στος τής άνασκαφής μειώνεται πάρα πολύ καί (2) τά δεδομένα έχουν άξια άπό στατιστι
κή πλευρά (standarization). Βεβαίως μέ τόν τρόπο αυτό όπως έδειξε ή έμπειρία τής Δή
μητρας όπου κοσκινιζόταν όλο τό χώμα, ειδικά άπό οικισμούς όπως αυτοί, χάνεται έ
να μεγάλο ποσοστό άπό όλα τά ύλικά. "Ολα, έπομένως, έξαρτώνται άπό τήν έπιλογή 
τής άνασκαφικής στρατηγικής. Ό Renfrew αναγνωρίζει (1) τήν τεράστια δυσκολία 
γιά τήν άποκάλυψη συγκεκριμένων οικοδομικών λειψάνων σέ τέτοιους οικισμούς, 
(2) τό ότι διδάχτηκε άπό τήν έμπειρία τών συναδέλφων άπό τήν Βουλγαρία καί (3) 
ότι κάποια σαφή κάτοψη δίνει μόνο τό λ. «καμένο σπίτι» τής ΠΕΧ, έπειδή ή φωτιά 
στερεοποίησε τήν άπό πηλό υποδομή τών τοίχων τού κτιρίου.

Στο 3. Κεφάλαιο (D. A. Davidson, Γεωμορφολογικές σπουδές) ό γνωστός γεωαρ- 
χαιολόγος παρουσιάζει μια. γεωμορφολογική άνάλυση τής πεδιάδας τής Δράμας, στήν 
όποια, βέβαια, όπως είναι γνωστό, έκτος άπό τό Ντικιλί Τάς καί τούς Σιταγρούς, ύπάρ- 
χουν 20 προϊστορικοί οικισμοί, νεολιθικοί καί τής έποχής τού χαλκού. 'Ο Davidson 
είναι ένας άπό τούς κυρίους είσηγητές τής γεωαρχαιολογίας στήν ‘Ελλάδα καί βέβαια, 
τόσο ή συμβολή του αύτή, όσο καί τά άρθρα του πού προηγήθηκαν, μέ άφορμή κυρίως 
τούς Σιταγρούς, παρουσιάζουν έξαιρετικό ένδιαφέρον. Τά σημεία στά όποια άναφέρε- 
ται ό Davidson (βλ. καί Γραμμένος 1980), κυρίως όσα δέν έχουν γίνει μέχρι τώρα γνω
στά καί μάς ένδιαφέρουν ιδιαίτερα έδώ, σέ συνδυασμό μέ συμπεράσματα πού προέκυ- 
ψαν μετά τις έρευνές του, είναι τά έξής: Άπό γεωμορφολογική άποψη έχουν έντοπι- 
σθεϊ πέντε ειδών έδάφη, δηλαδή οί υπώρειες τών βουνών, δύο είδών άλλουβιακές άπο- 
θέσεις, περιοχή μέ άσβεστολιθικά έδάφη, ή περιοχή μέ τήν τύρφη καί έλώδη έδάφη. 
Γιά τήν χρονολόγηση τών άλλουβιακών άποθέσεων χρησιμοποιεί, όπως βεβαίως είναι 
εύλογο, τά δεδομένα άπό τούς οικισμούς, δηλαδή τόν συσχετισμό τών έπιχώσεων τών 
οίκισμών μέ τις άλλουβιακές άποθέσεις καί έκεΐνο πού καθίσταται άμέσως σαφές είναι 
ότι ή χρονολόγησή τους είναι ποικίλη καί πρέπει νά έξετάζεται γιά κάθε ένα οικισμό 
χωριστά. Στήν χρονολόγηση τών άλλουβιακών άποθέσεων συμβάλλει ακόμη καί ή 
άνεύρεση όστράκων τών ιστορικών χρόνων, όπως π.χ. στήν περίπτωση τού οικισμού 
τού Μεγαλόκαμπου. Μέ τήν χαρτογράφηση τής γεωαρχαιολογικής φυσιογνωμίας τής 
πεδιάδας σέ συνδυασμό καί μέ τά στίγματα τών προϊστορικών οίκισμών όλων τών πε
ριόδων, προκύπτουν τά έξής συμπεράσματα: Τό μέγιστο ποσοστό τών οίκισμών βρί
σκεται μέσα στις άλλουβιακές άποθέσεις καί μάλιστα άπό αύτές πού προηγήθηκαν άπό 
τήν ίδρυση τών οίκισμών. Οί συνθήκες γιά τήν άνθρώπινη διαβίωση στις περιοχές 
αύτές τών άποθέσεων καί ιδιαίτερα στις χαμηλότερα υψομετρικά, είναι σχεδόν Ιδανι
κές άπό κάθε άποψη. Τό συμπέρασμα αύτό είναι άντίθετο άπό τού Fotiadis (1985) γιά 
τήν λεκάνη τών Σερρών, ότι δηλαδή έκεί υπάρχει μερική γειτνίαση τών οίκισμών μέ 
περιοχές μέ άλλουβιακές άποθέσεις καί ότι ή παραγωγικότητά τους δέν άποτελεϊ κρι
τήριο γιά τήν έγκατάσταση τών οίκισμών. Ή παραγωγικότητα τού έδάφους έξαρτάται 
άπό τήν άνθρώπινη έργασία καί όχι άπό τις άλλουβιακές αποθέσεις. Τό σίγουρο είναι 
ότι τίθεται ένα έξαιρετικά ένδιαφέρον θέμα, τό όποιο θά χρειαζόταν μιά πιό συστηματι
κή διαπραγμάτευση. ’Εκείνο πού θά ήταν εύλογο, είναι ότι τό συμπέρασμα τού Fotia
dis δέν άποκλείει βέβαια τήν έγκατάσταση καί σέ άλλουβιακές άποθέσεις- άπλώς δέν 
τήν θεωρεί, καί σωστά, αότονόητη. ’Εξάλλου τό συμπέρασμα τού Davidson διαφέρει 
κατά κάποιο τρόπο καί άπό τό συμπέρασμα τού Appendix D (Κεφάλαιο 6) τών Higgs 
καί Vita-Finzi γιά μειωμένες πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες τής εύρύτερης περιοχής 
τών Σιταγρών (βλ. έδώ σ. 392).
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Ό συνεργάτης toö Davidson B. Thomas άποκαθιστά στό Ιδιο Κεφάλαιο τήν στρω- 
ματογραφική Ιστορία τοΟ οικισμού καί τής άμεσής του περιοχής (σχέση κοίτης ποτα
μού μέ οικισμό, διάβρωση, έπίχωση, περίοδοι άλλουβιακών άποθέσεων καί άλλα), ένώ 
ό Davidson, μέ βάση τήν άνάλυση 37 δειγμάτων άπό τήν πληρέστερη στρωματογραφικά 
τομή (ZA) προχωράει στήν άνάλυση του έδάφους (soil analysis) καί ειδικότερα στήν 
άνάλυση τού βαθμού τής άντιπροσώπευσης τών διαφόρων στοιχείων (particle size ana
lysis) στά δείγματα τού χώματος πού προέκυψαν άπό κόσκινο μέ «μάτι» 0,002 μ. Προ
χωράει όμως καί στήν άνάλυση τής περιεκτικότητας σέ φωσφόρο καί σέ όργανικές 
ούσίες τών διαφόρων δειγμάτων, άνάλυση ή όποια άποδεικνύει τήν ύπαρξη κατοίκη
σης, άκόμη καί όταν δέν ύπάρχουν άρχαιολογικά δεδομένα (όστρακα π.χ.)· Μέ τήν 
άνάλυση τών στοιχείων άποδεικνύεται π.χ. ότι ό πηλός γιά τήν κατασκευή τού «κα
μένου σπιτιού» προέρχεται άπό τις όχθες τού Άγγίτη. Μέ τήν άνάλυση τής περιεκτι
κότητας σέ φωσφόρο άποδεικνύεται ότι στά βαθύτερα στρώματα μειώνεται ή περιεκτι- 
κότητά του, γεγονός πού σημαίνει ότι στις νεότερες φάσεις τού οικισμού έχει αύξηθεΐ 
ό πληθυσμός. 'Ενα άλλο συμπέρασμα ουσιαστικό είναι δτι ή άλλαγή τών πολιτιστικών 
φάσεων τού οίκισμοΰ (I-Vb) σχετίζεται μέ άλλαγή στήν άντιπροσώπευση τών διαφό
ρων στοιχείων, στήν άναζήτηση δηλαδή νέων άλλουβιακών πηγών γιά τίς διάφορες 
κατασκευές. Τέλος, ένα τελευταίο συμπέρασμα: 'Η μείωση στήν περιεκτικότητα σέ 
φωσφόρο τών δειγμάτων 21 καί 29 θά μπορούσε να σημαίνει έγκατάλειψη μεταξύ τών 
φάσεων III καί IV καί Va καί Vb. Καί αύτό είναι μιά ούσιαστική προσφορά τής γεωαρ- 
χαιολογικής έρευνας, άφού είναι γνωστή ή συζήτηση πού έχει άναπτυχθεΐ γύρω άπό 
τό χρονολογικό πρόβλημα πού προκύπτει έξαιτίας καί τών κενών αύτών.

Τό 4. Κεφάλαιο είναι άφιερωμένο στήν Ιστορία τής πανίδας τής περιοχής. (Judith 
Turner- J.R.A. Greig.). Ή σύνθεση αύτή έπιτυγχάνεται μέ βάση άναλύσεις γύρης. ΟΙ 
δύο αΰτοί είδικοί, μαζί μέ τόν Wijmstra, ό όποιος έκανε άνάλογη έργασία είδικά γιά 
τήν πεδιάδα τών Φιλίππων, καί τόν Bottema, έχουν έργασθεϊ συστηματικά στή Μα
κεδονία. Πρόσφατα προσπάθησα νά συνοψίσω τά δεδομένα άπό τίς παλυνολογικές έ
ρευνες στή Μακεδονία (Γραμμένος 1987), ή όποια, χάρη στούς ειδικούς αύτούς, φαί
νεται δτι είναι μία άπό τίς καλύτερα έρευνημένες περιοχές. Τά δύο ούσιώδη συμπερά
σματα, ότι δηλαδή άπό τήν νεολιθική έποχή μέχρι τίς μέρες μας δέν έχει συμβεΐ ούσια
στική κλιματολογική άλλαγή καί δτι τά δάση ή οί θάμνοι τών πεδιάδων έξαφανίστηκαν 
άπό τίς καλλιεργητικές άνάγκες, φαίνεται δτι καί άπό τήν διαπραγμάτευση τής Turner 
καί τού Greig δέν άνατρέπονται. Στήν πολύτιμη προσθήκη τού Κεφαλαίου αύτού (Ο. 
Rackham, Charcoal) έξετάζονται 100 δείγματα άπό καμμένα ξύλα διαφόρων ειδών καί 
μεγεθών πού προέκυψαν άπό τήν άνασκαφή, μιά έργασία πολύ σπάνια δχι μόνο γιά τά 
έλληνικά άρχαιολογικά δεδομένα.

Ό γνωστότατος άπό τίς έρευνές του καί στήν Ελλάδα Ούγγρος παλαιοζωολόγος 
S. Bökönyi, έχει άναλάβει καί τή μελέτη τού ύλικού τών Σιταγρών (Κεφάλαιο 5. Faunal 
Remains, μέ μιά συμβολή τού D. Janossy). Όπως είναι γνωστό μιά πρώτη άποψη τής 
μελέτης του είχε δημοσιεύσει στόν γνωστό τόμο γιά τήν νεολιθική Ελλάδα (NE). 
’Ανεξάρτητα μέ τήν διαφορετική μέ τού Payne θέση του γιά τό θέμα τών κοσκινισμά
των ή γιά θέματα καθαρά παλαιοζωολογικά, γιά τά όποΐα δέν είμαι σέ θέση βέβαια νά 
έκφράσω άποψη, έκείνο πού μπορώ νά κρίνω (βλ. καί Γραμμένος 1987), είναι δτι τά 
δεδομένα τών Σιταγρών έντάσσονται στις γνωστές άναλογίες (κατά είδη, φάσεις καί 
ποσότητες) τής Βαλκανικής άπό τήν νεολοθική καί ΠΕΧ. Ούτως ή άλλως, πάντως, 
ό Bökönyi άνήκει σέ συγκεκριμένη σχολή καί είναι μελετητής τών δεδομένων άπό 
πολλούς οικισμούς τής Βαλκανικής. Καί βέβαια ό Bökönyi έκθέτει συστηματικά τά
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τής μεθόδου του (σ. 63 κ.έξ.).
Στήν έξέλιξη των τύπων τών οικισμών άναφέρεται ό Blouet (Κεφάλαιο 6, Brian 

Blouet, Development of the Settlements Pattern), ένώ, σέ προσθήκη του Κεφαλαίου 
αύτοϋ, οί Ε. Higgs καί C. Vita-Finzi έξετάζουν τις πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες τής 
περιοχής γύρω άπό τον οίκισμό (Site Catchment Analysis). Οί τελευταίοι ήταν καί οί 
είσηγητές τής μεθόδου κατά τήν περασμένη δεκαετία. 'Ο Blouet, μέ βάση τήν έπιφα- 
νειακή κεραμική, κατατάσσει τούς οικισμούς μέ βάση τίς φάσεις πού προέκυψαυ άπό 
τήν άνασκαφή τών Σιταγρών. Στήν φάση Σιταγροί I περιλαμβάνονται οί οικισμοί Σι- 
ταγροί, Ντικιλί Τάς, Τσόρλα, Νέα Μπάφρα. ’Αρχικά μία διόρθωση. Ό Τσόρλα είναι 
Τσόρλακ καί ίσως νά είναι παραφθορά τής τουρκικής λ. τσολάκ (=κουτσός). Ή ση
μερινή όνομασία τής περιοχής είναι Ζωοδόχος Πηγή (Γραμμένος 1975 (1978).

'Η διαπραγμάτευση τού Blouet θά μπορούσε νά συνοδεύεται καί άπό μία προσθήκη 
μέ τήν χρονολόγηση τής έπιφανειακής κεραμικής άφοϋ σίγουρη αντιπροσώπευση τής 
φάσης Σιταγροί I στήν πεδιάδα τής Δράμας (= ΜΝΪΙΙ μέ τά θεσσαλικά δεδομένα), 
θα μπορούσε νά θεωρηθεί ότι υπάρχει μόνο στούς Σιταγρούς, ίσως στό Πολύστυλο 
(Γραμμένος 1984, 172), στό Μυλοπόταμο (Γραμμένος 1984, 174κ.έξ.), καί στή Ζωοδό- 
χο Πηγή (Γραμμένος 1975 (1978) (στό Γραμμένος 1984 άπό παραδρομή δέν άναφέρθη- 
κε ή ΜΝ στήν Ζωοδόχο Πηγή). Άπό τούς οίκισμούς Δράμας καί Νέας Μπάφρας δέν 
ύπάρχουν στοιχεία τουλάχιστο μέ βάση τά δεδομένα άπό τήν κεραμική πού συνέλε* 
ξαν οί βρετανοί έρευνητές στήν πεδιάδα καί έκθέτονται στό Γραμμένος 1975 (1978). 
’Επίσης, τουλάχιστο μέ βάση τά μέχρι σήμερα δεδομένα, δέν άντιπροσωπεύεται ή φά
ση Δήμητρα Ια-β ή Σιταγροί I στό Ντικιλί Τάς (βλ. πρόσφατα Séferiadès 1983). Μέ τήν 
εύκαιρία αυτή θά ήθελα νά διορθώσω μια άβλεψία, δική μου αύτή τή φορά. Οί άναφερό- 
μενες κεραμικές κατηγορίες άπό τό Ντικιλί Τάς στό Γραμμένος 1984, 56 είναι ΝΝ καί 
πρέπει νά μεταφερθούν στή σελίδα 71.

’Ανεξάρτητα πάντως άπό τίς δυσκολίες γιά τόν έντοπισμό τής φάσης Σιταγροί I 
στήν έπιφανειακή κεραμική, πιστεύω ότι ή φάση αντιπροσωπεύεται σέ όλους σχεδόν 
τούς οίκισμούς τής πεδιάδας Δράμας καί Σερρών καί ότι οί θέσεις Σιταγροί, Πολύστυ- 
λο(;), Μυλοπόταμος (:) καί Ζωοδόχος Πηγή ά.ντί τών θέσεων πού παραθέτει ό Blouet, 
δέν άλλάζουν καί πολύ τήν εϊκόνα τής χωρικής κατανομής τών οίκισμών στή φάση 
αύτή. Τέλος, μέ βάση τά δεδομένα άπό τό Γραμμένος 1984, στούς καταλόγους τών οίκι- 
σμών τών έπομένων φάσεων πού παραθέτει ό Blouet θά πρέπει, έννοείται για τήν πε
διάδα τής Δράμας, νά προστεθούν καί άλλοι οικισμοί.

Ή μείωση τών οίκισμών κατά τήν φάση III σέ σχέση μέ τήν φάση II πού ύποθέτει 
ό Blouet, μείωση βεβαίως πού δέν προϋποθέτει, πάντα κατά τόν Blouet, καί πληθυσμια- 
κή μείωση, άφοΰ έγινε δυνατή ή πληθυσμιακή συγκέντρωση σέ λιγότερους άλλά καλύ
τερα όργανωμένους οίκισμούς, είναι συμπεράσματα πού μάλλον δέν θά πρέπει νά Ισχύ
ουν (βλ. συσχετισμό προδιμηνιακών καί διμηνιακών φάσεων στό Γραμμένος 1984)é 
Ειδικά γιά τήν πληθυσμιακή συγκέντρωση θά παρατηρούσα ότι, σέ άντίθεση μέ τήν 
Κεντρική Μακεδονία, στήν ’Ανατολική δέν ύπάρχουν οικισμοί μέ μεγάλη έκταση. 
Τό ίδιο, ώς πρός τόν πληθυσμό, θά μπορούσε νά ύποστηρίξει κανείς καί γιά τήν ΠΕΧ. 
’Αλλά καί γιά τήν ΥΕΧ δέν μπορεί νά ύποστηριχθεΐ αύξηση οίκισμών πληθυσμού 
στήν ’Ανατολική Μακεδονία (Γραμμένος 1980) σέ άντίθεση μέ τήν Κεντρική Μακε
δονία. ’Ενδιαφέρον είναι ότι καί ό Blouet ξεχωρίζει νεολιθικούς οίκισμούς πού σαφώς 
διαφέρουν (&ς πρός τό μέγεθος, παρά τήν διάβρωση καί τίς σύγχρονες έπεμβάσεις.

Πολύ ένδιαφέρουσες είναι οί παρατηρήσεις τών Higgs καί Vita-Finzi πού άκολου- 
θοΰν σχετικά μέ τίς μειωμένες πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες τής εύρύτερης περιο-
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χής τών Σιταγρών.
’Ακολουθεί κατόπιν τό σχετικό μέ τήν πολιτιστική άκολουθία Κεφάλαιο (Κεφά

λαιο 7, Colin Renfrew, The Sitagroi Sequence). Όπως ήδη άναφέραμε, σέ μία άπό τις 
τομές (ZA) άντιπροσωπεύεται όλη ή άκολουθία. 'Η τομή αύτή αποτελεί ένα άνασκα- 
φικό έπίτευγμα άφοϋ φθάνει ώς τό παρθένο έδαφος, δηλαδή φθάνει σέ βάθος 11 μ., 
είναι κλειστή άπό παντοΟ καί έχει διαστάσεις μόνο 4x4 μ.

Ό άριθμός, τό βάρος τών όστράκων καί ή ποσοστιαία άντιπροσώπευσή τους έχουν 
ληφθεί υπόψη, πράγμα έξαιρετικά χρήσιμο καί γιά τις μελλοντικές συγκριτικές έρευ
νες. Σημαντικό είναι καί τό γεγονός ότι όλο τό χώμα τής ZA πέρασε άπό κόσκινο μέ 
«μάτι» 0,03, άρκετά μεγάλο βέβαια, ή μάλλον πολύ μεγάλο, άφοϋ τής Φυλακοπής ήταν 
0,01 μ., άλλά όπωσδήποτε είναι μιά σίγουρη βάση. Δηλαδή στό σύνολο τών 176 κ.μ. 
χώματος τής τομής ZA βρέθηκαν 28.213 όστρακα μέ βάρος 817 κιλά. Τά δεδομένα άπό 
τή Δήμητρα είναι σαφώς υψηλότερα:

Δήμητρα I — ΜΝΙΙΙ = Σιταγροί 1 = 11,2 κ.μ. χώμα = 16539 όστρακα = 291440 γρ. (άκο- 
σκίνιστο τό χώμα).

Δήμητρα ΙΙ = φάση Τσαγκλί-Άράπη =Σιταγροί 11 = 17,6 κ.μ. χώμα=19877 όστρακα = 
244825 γρ. (κοσκινισμένο μέ ξεροκόσκινο τό χώμα καί μέ «μάτι» τοϋ 
τελευταίου άπό κάτω κόσκινου 0,003 μ. (Γραμμένος 1984,41).

Οί διαφορές αυτές όφείλονται βέβαια σέ διαφορετικές έπιλογές γιά τήν περισυλλογή.
Ξεχωρίζουν 33 κεραμικές κατηγορίες μέ τό κριτήριο, όπως στή Δήμητρα καί τά 

Βασιλικά, τήν χρωματική έντύπωση-τεχνική και ουσιαστικά είναι ίδιες, ή παραλλ.αγές 
τών κατηγοριών πού ό French είχε ξεχωρίσει δημοσιεύοντας έπιφανειακή κεραμική 
άπό οικισμούς τής ’Ανατολικής Μακεδονίας. Πολύ σημαντικό είναι τό γεγονός ότι μέ 
διαγράμματα γιά κάθε κατηγορία δίνεται ή ποσοστιαία, άπό πλευράς βάρους καί άριθ- 
μοϋ όστράκων, άναλογία τους στά συγκεκριμένα στρώματα. Παραθέτονται μάλιστα 
άψογοι έγχρωμοι πίνακες γιά νά γίνει κατανοητή καί άναγνωρίσιμη ή κάθε γραπτή 
κατηγορία, άφοϋ ή ποικιλία τους είναι κάτι παραπάνω άπό έντυπωσιακή. Ή άντιστοι- 
χία μέ τις 28 γραπτές κατηγορίες άπό τή Δήμητρα είναι, ή θά μπορούσε νά είναι, ή 
έξής:
Σιταγροί (σ. 159 κ.έξ.)

Black on Red
Brown on Buff
Brown on Cream
Black Topped
Black Topped with
Differential Burnishing
(δηλαδή ή φαιά έπιφάνεια είναι άνώμαλη
μέ γραμμικές έξάρσεις
(streaky effict)
Coarse
Clymsy Grooved 
Dark Burnished

Excised
Excised with Graphite

Δήμητρα (Γραμμένος 1984, 1984 κ.έξ., 
Γραμμένος 1987, Appendix I) 

Κατηγορίες 1, 16, 22 
Κατηγορία 23 
Κατηγορία 2

Κατηγορία 26
Δέν άντιπροσωπεύεται ή, αν υπάρχουν 
δείγματα, θά έχουν ένσωματωθεϊ στήν κα
τηγορία 26

Κατηγορία 4, 25, 27, 21.
Κατηγορία 18
Θά πρέπει νά έντάσσονται στήν κατη
γορία 3
Μάλλον κατηγορία 20 
’Εντάσσεται στήν κατηγορία 13
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Παρατηρούμε ότι, σέ γενικές γραμμές, οί κεραμικές κατηγορίες συμπίπτουν. 'Ο
πωσδήποτε, τώρα πού υπάρχουν τα δεδομένα άπό τούς Σιταγρούς καί τή Δήμητρα, μία 
μελέτη τής μικρής, έστω, κεραμικής διαφοροποίησης άνάμεσα σέ δύο οικισμούς πού 
άπέχουν μεταξύ τους σέ εύθεία γραμμή περίπου 30 χλμ., θά ήταν από κάθε άποψη, μία 
πάρα πολύ διαφωτιστική έργασία, αν βέβαια στόχος της ήταν νά άναφερθεϊ στό θέμα 
των άνταλλαγών τουλάχιστο. Ή περιγραφική καί ποσοτική άνά/ υση τής κεραμικής 
(άντιπροσώπευση αριθμού όστράκων κατά κιλό, ή άντιπροσώπευση τού ποσοστού 
τών όστράκων μέ χαρακτηριστικά στοιχεία σέ σχέση μέ τό σύνολο των όστράκων 
κ.λ.), παρέχει, τά ίδια σέ τελική ανάλυση δεδομένα μέ τόν πίνακα A τού Γραμμένος 
1984 καί όλα αύτά είναι στοιχεία πού σέ συνδυασμό καί μέ τήν άναφερόμενη άπό τόν 
Renfrew διατριβή τού Keighleg (Marriott) πού άναφέρεται στό ύλικό τών Σιταγρών 
(1969), θά μπορούσαν νά άποτελέσουν τήν βάση γιά μια τέτοια έργασία. ’Αλλά, ειδικά 
γιά τούς Σιταγρούς, καί όχι βέβαια μόνο γι’ αυτούς, είναι δεδομένα πού συμβάλλουν 
κατά κύριο λόγο στό πρόβλημα τού χωρισμού τών περιόδων.

Τό σύνολο σχεδόν τών ραδιοχρονολογήσεων πού παραθέτονται πρός τό τέλος τού 
κεφαλαίου είχαν ήδη δημοσιευθεΐ. Τό σημαντικό είναι ότι ύπάρχουν άποτελέσματα 
άπό πολλά έργαστήρια, τά οποία δέν άλληλοσυγκρούονται. Μέ βάση τίς ραδιοχρονο
λογήσεις άπό τά στρώματα 41α καί 31 τής τομής ZA, δηλαδή τά άκραία πρός τά πάνω 
καί πρός τά κάτω όρια μεταξύ τών φάσεων III καί IV (σ. 173 καί Fig. 8,2, ύψος έπιχώ- 
σεων περίπου 1,80 μ.), όπάρχει ένα χρονικό άνοιγμα 600 έτών, τό όποίο καλύπτουν τά 
στρώματα 40 ώς 33. ’Αλλά γιά τό «κενό» αυτό θά έπανέλθουμε (όποσ. σ. 397).

Στό 8. Κεφάλαιο περιγράφονται τά ευρήματα κατά τομή καί γενικά ή όλη άνα- 
σκαφική έρευνα (Colin Renfrew, The Excavated Areas). Άναφέρονται δηλαδή κατά

Fine Black Burnished
Fine Incised with Infillings
Gray Lustre Channeled
Graphite painted
Gray Lustre
Grooved
Incised
Matte Brown on White 
Matt Red on Brown 
Orange on Orange 
Other painted 
Pithos
Pale Fabric, Probably Painted
Pale Burnished
Red on Brown
Rippled
Rural
Rusticated
Red on White
Smooth
Smeared
Stamped Poitillé
White on Red

Εντάσσεται στήν κατηγορία 3 
’Εντάσσεται στήν κατηγορία 13 
Κατηγορία 28 
Κατηγορία 5
Κατηγορία 3α (βλ. Γραμμένος 1984, 47) 
Κατηγορία 18 
Κατηγορία 13 
Κατηγορία 10
Εντάσσεται στις κατηγορίες 2 καί 23 
Κατηγορία 15 
Βασικά ή κατηγορία 12 
Κατηγορία 4
’Εντάσσεται στήν κατηγορία 3 
’Εντάσσεται στήν κατηγορία 3 
Κατηγορία 6
’Εντάσσεται στήν κατηγορία 3 
’Εντάσσεται στήν κατηγορία 4 
Κατηγορία 27
Θά πρέπει νά έντάσσεται στήν κατηρία 10
’Εντάσσεται στήν κατηγορία 3
Δέν όπάρχει συγκεκριμένη άντιστοιχία
Εντάσσεται στήν κατηγορία 13
Δέν ύπάρχει συγκεκριμένη άντιστοιχία
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φάση τά άρχιτεκτονικά δεδομένα, τά άγγεϊα πού άριθμήθηκαν, καί τά μικροσ.ντικεί- 
μενα. Προηγείται ή παράθεση των δεδομένων τής στρωματογραφικής τομής (ZA), ένώ 
ή τών ύπολοίπων τομών γίνεται συνολικά, άφοΰ προηγηθεί ή δημοσίευση μερικών 
ταφών τής ύστερης έποχής τού σιδήρου πού ήταν σχεδόν έπιφανειακές.

Οί τρεις μεγάλες κατασκευές πού άντοπίστηκαν στον μεγάλο τομέα τής άνασκα- 
φής (occupation episodes) είναι τό σύστημα τών Αποθηκευτικών λάκκων (Bin Complex), 
ή λάκκων άπορριμμάτων, ή καί τά δύο, τό «μικρό σπίτι» καί τό «καμένο σπίτι». Καί 
οί τρεις Ανήκουν στήν ΠΕΧ. Ό τομέας αύτός, στό αρχικό στάδιο τής άνασκαφής, ήταν 
χωρισμένος σέ μικρότερους πού, μέ τήν πρόοδο τής άνασκαφής, ένοποιήθηκαν. Στήν 
περίοδο τών άποθηκευτικών λάκκων πού είναι καί ή νεότερη, τά σπίτια θά πρέπει νά 
ήταν κατασκευασμένα άπό πλιθιά ξεραμένα στόν ήλιο. Σύγχρονες μέ τήν φάση τού 
«μακριού σπιτιού» είναι πολλές παιδικές ταφές, πλησίον ή στό έσωτερικό του. Τά δε
δομένα πού άφοροΰν τήν Αρχιτεκτονική, τήν κεραμική, τά μικρά ευρήματα καί οί ρα
διοχρονολογήσεις, δίνονται χωριστά γιά κάθε μία άπό τις οικοδομικές αύτές φάσεις. 
Τό ίδιο σύστημα Ακολουθείται καί γιά τά δεδομένα τών άλλων τομών. Άμεσα βοηθη
τικός γιά τόν Αναγνώστη είναι ό Πίνακας 8.1 (σ. 222) όπου, μέ Αφορμή τήν παράθεση 
τών κυβικών μέτρων άνασκαμμένου χώματος κατά τομή καί κατά φάση, μπορεί νά Ανα
τρέχει κανείς στις συγκεκριμένες τομές γιά τήν άνεύρεση τών δεδομένων πού άφοροΰν 
τήν κάθε φάση (π.χ. στις τομές KL άντιπροσωπεύονται μέ 28,2 καί 25,4 κ.μ. οί φάσεις 
I καί II). Έπί συνόλου 17 τομών 4 X 4 ή 2 X 2 μ., ή έποχή τού χαλκού Απαντάται, Απο
κλειστικά ή όχι, σέ 11 τομείς, Από τούς όποιους ένοποιημένοι είναι μόνο έκείνοι πού 
Απέδωσαν τις κατασκευές πού άναφέραμε. "Οπως ήδη είχε γίνει γνωστό, στις τομές 
πού έχουν νεολιθικές έπιχώσεις, δέν βρέθηκαν κατόψεις οικιών Αλλά μόνο μεμονω
μένες έστίες.

Τό δεύτερο μέρος τού βιβλίου έχει γενικό τίτλο «Άπό τά τεχνοπράγματα στήν 
κοινωνία».

Στό 9. Κεφάλαιο ή Maria Gimbutas μελετά τά είδώλια. Παρατίθεται άπό όλα (σύ
νολο 250) φωτογραςοία ή σχέδιο, ή καί τά δύο καί κατάλογος μέ όλα τά άνασκαφικά 
τους κ.λ. δεδομένα. Ή έλλειψη Αρχιτεκτονικών συνόλων άπό τήν νεολιθική έποχή, 
στήν όποια φυσικά άνήκουν όλα, έκτός άπό 2-3 πού Ανήκουν στήν ΠΕΧ, στερεί τήν 
έρευνα, όπως παρατηρεί ή Gimbutas, άπό συμπεράσματα πού άφοροΰν τήν χρήση κ.λ. 
τών ειδωλίων. 'Οπωσδήποτε όμως καί αυτό καθαυτό τό πολυποίκιλο υλικό, δίνει άλλη 
διάσταση στήν νεολιθική έρευνα τής περιοχής, κυρίως όταν ΘΑ συνδυασθεί μέ τήν δη
μοσίευση καί τού υλικού άπό τό Ντικιλί Τάς πού παρουσιάζει άνάλογη ή καί μεγαλύ
τερη πολυμορφία. Άπό τούς Σιταγρούς προκύπτουν, κατά τήν Gimbutas, πολλά στοι
χεία γιά τήν άνδρική καί γυναικεία ένδυμασία, τά προσωπεία, τά σύμβολα τής διαιώ
νισης τής ζωής, τούς διαφόρους τύπους ειδωλίων πού σχετίζονται μέ θεότητες καί, 
τέλος, τά μυθικά ζώα. ’Ανεξάρτητα μέ τό άν θά μπορούσε νά δεχθεί κανείς όλους αυτούς 
τούς χαρακτηρισμούς τής Gimbutas, έκείνα πού θά μπορούσαν νά θεωρηθούν σίγουρα 
είναι τά έξής: 1. Άναφέρονται, μέ όχι πολύ συστηματικό χαρακτήρα, οί βαλκανικές 
μορφολογικές Αντιστοιχίες, μέ Αποτέλεσμα νά γίνεται Αρκετά Ανάγλυφη ή Ιδιαιτερό
τητα τού οικισμού, καί 2. Δημιουργοΰνται οί προϋποθέσεις γιά τήν άποδοχή ή Απόρ
ριψη άπόψεων ή έρμηνειών πού δέν έχουν συγκεκριμένη μεθοδολογική βάση, Αλλά, 
Ασυνείδητα ίσως, χρησιμοποιούν τήν έθνογραφική Αναλογία ή θρησκειολογικά στοι
χεία άπό ιστορικές καί μή (π.χ. αίγαιακός πολιτισμός) περιόδους τής Ευρώπης καί 
πάντως μάς κάνουν νά συνειδητοποιούμε ότι τό θέμα προσφέρεται γιά μια ούσισστική 
μελέτη, ή μάλλον μελέτες, μέ πολύ ουσιαστικό περιεχόμενο καί πολλές θεωρητικές
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απαρχές.
Στο 10. Κεφάλαιο ή Ernestine Elster άσχολεΐται με τά τριποδικά αγγεία, μέ τα αγ

γεία μέ μορφές ζώων ή διακοσμημένα μέ κεφάλι ζώου (plastic vessels), τα άγγεϊα μέ 
πόδια, καθώς καί μέ τήν κοινωνική τους διάσταση (Tripods, Plastic Vessels, and Stands: 
A Eragmentarg Collection of Social Ceramics). Όπως καί μέ τά ειδώλια, έτσι καί μέ τούς 
τρίποδες κ.λ. υπάρχει πλήρης κάλυψη άπό πλευράς σχεδίων καί φωτογραφιών καί για 
πρώτη φορά έρχεται στή δημοσιότητα τόσο πολύ ύλικό άπό τά τόσο χαρακτηριστικά 
αυτά είδη άγγείων, τά όποια ύπάρχουν σέ όλους σχεδόν τούς οίκισμούς τής ’Ανατολι
κής Μακεδονίας, άλλά είναι άνύπαρκτα περίπου στους οικισμούς τής Κεντρικής καί 
Δυτικής Μακεδονίας. Ή διαπραγμάτευση είναι πληρέστατη καί καλύπτει όλα τά θέ
ματα: είδος άγγείου (τρίποδες, άγγεϊα μέ πλαστική διακόσμηση, ύποστατά, μεγάλα 
άγγεϊα μέ έγχάρακτη διακόσμηση), περιγραφή, δομή, τεχνολογία (technology, δηλαδή 
τρόπος κατασκευής), φινίρισμα καί διακόσμηση, τυπολογία καί χρονολόγηση, δια- 
σπορά στόν χώρο καί, τέλος, γενική συζήτηση, όπου τίθεται καί τό ζήτημα τής έρμη- 
νείας. Ή άποψη γιά τήν χρήση τών τριπόδων μέ κυλινδρικά πόδια, ή μέ πόδια τριγω
νικής τομής καί έγχάρακτη διακόσμηση, ώς λυχναριών, ή θυμιατών χώρου (όχι μέ 
λατρευτική σημασία), άποψη πού είχε διατυπώσει καί ό Nandris, θά μπορούσε νά είναι 
πειστικότερη, δν θά υπήρχαν καί ίχνη φωτιάς. Δυστυχώς, ούτε άπό τίς άνασκαφές τής 
Δήμητρας έχει διαπιστωθεί κάτι τέτοιο. Πιό πειστική μοΰ φαίνεται ή άποψη τής Elster 
γιά τήν τοποθέτηση άρωματικών ούσιών. Τό ότι θά άντιπροσώπευε κάθε ένα άπό αύτά 
ενα συγκεκριμένο κλάν ή όμάδα άνθρώπων μέ συγγενικούς δεσμούς (kin group) καί 
ότι (σ. 312) «...theg may also be symbols with an arbitrary meaning, defined by the form 
and patterns of incisions may represent several levels of meaning...» δέν νομίζω ότι θά 
μπορούσαν νά είναι πειστικά, άφοΰ τά έγχάρακτα μοτίβα είναι άρκετά στερεότυπα καί 
έντάσσονται στούς διακοσμητικούς συρμούς τής έγχάρακτης κεραμικής γενικά. Ή 
άποψή μου είναι δηλαδή ότι πρόκειται γιά άπλό χρηστικό άγγεΐο χωρίς κοινωνική 
διάσταση μέ τήν έννοια τής «social ceramic». Άπό τό σύνολο τού ύλικού τών Σιταγρών, 
έπίσης, δέν ύπάρχει κανένα στοιχείο, τό όποιο θά μπορούσε νά άποδοθεϊ σέ γραφή. Τό 
ίδιο, άπό όσο γνωρίζω, συμβαίνει καί στά άντίστοιχα γνωστά άγγεϊα άπό τήν Βαλκα
νική. Ή συμμετοχή τής Elster είναι πολύ ένημερωμένη καί πλήρης, όπωσδήποτε όμως 
τό νά περιληφθεϊ στήν διαπραγμάτευση τού θέματος ή έννοια τής κοινωνικής διάστα
σης τών κεραμικών αύτών ειδών, μάλλον θά μπορούσε νά θεωρηθεί υπερβολικό. ’Εξάλ
λου δέν καταβάλλεται προσπάθεια νά συνδεθεί τό θέμα μέ τήν σημερινή θεωρητική 
συζήτηση γύρω άπό τήν κοινωνική διάσταση τής κεραμικής. Τήν συζήτηση αύτή τήν 
περιορίζει, έκ τών πραγμάτων βεβαίως, στά τριποδικά άγγεϊα. Οί άναφερόμενες στό 
τέλος θέσεις τού Rappoport είναι πολύ δελεαστικές γιά τά νεολιθικά πράγματα τής Μα
κεδονίας καί, δν λάβει κανείς ύπόψη τό σύνολο τών μέχρι σήμερα γνώσεών μας, θά 
μπορούσαν νά γίνουν άποδεκτές, όχι όμως μέ βάση τά συγκεκριμένα αύτά άρχαιολο- 
γικά δεδομένα.

Στό 11. Κεφάλαιο ή J. Μ. Keighley έξετάζει τήν κεραμική άπό τις φάσεις 1 καί II 
τών Σιταγρών (The Pottery of Phases I and II). "Ηδη, μέ άφορμή τήν άναφορά μας στά 
τού 7. Κεφαλαίου (πολιτιστική άκολουθία), έκθέσαμε τά τών άντιστοιχιών τών διαφό
ρων κατηγοριών τής Δήμητρας μέ τούς Σιταγρούς. Ή διαπραγμάτευση τής Keighleyi 
ή όποια έξαλλου έχει άσχοληθεΐ μέ τό ίδιο θέμα σέ έπίπεδο μεταπτυχιακού άλλα καί 
διδακτορικού, σέ συνδυασμό μέ τά δεδομένα τού 7. Κεφαλαίου, είναι άρκετά πλήρης 
καί λαμβάνει ύπόψη της, στό μέτρο τού δυνατού, τά δεδομένα άπό άλλες βαλκανικές 
θέσεις.
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Tò ϊδιο καί ή διαπραγμάτευση τοϋ R. K. Evans για τήν κεραμική τής φάσης III 
στο έπόμενο 13. Κεφάλαιο (The Pottery of Phase III). Ή συμβολή τοϋ Evans, έκτος από 
διάφορους χρησιμότατους ποσοτικούς πίνακες, είναι σέ πολλά θέμα πληρέστερη. Πά
ντως, θά ήθελα νά έπαναλάβω ότι μία συγκριτική μελέτη τής κεραμικής από τή Δήμη
τρα καί τούς Σιταγρούς είναι ένα άπό τά πιο ουσιαστικά θέματα πού προσφέρονται 
τώρα στήν νεολιθική ερευνά. Στήν μελέτη αυτή βεβαίως θά ήταν απαραίτητο νά περι- 
ληφθεϊ ή συγκριτική μελέτη τών διακοσμητικών μοτίβων όλων των γραπτών κατηγο
ριών. Τό υλικό αυτό πράγματι προσφέρεται γιά τήν προσέγγιση μιας μεγάλης εύρύτη- 
τας θεμάτων πού άπασχολοϋν τήν αρχαιολογική καί άνθρωπολογική πρακτική καί θεω
ρητική έρευνα.

Μία διόρθωση: προϊστορικός οικισμός Σώστης (Sostis) δέν υπάρχει. ΙΊροφανώς 
τά άναφερόμενα σχετικά μέ τήν έπιφανειακή κεραμική τών οικισμών Στίβος A καί Β 
(σ. 365): άπό τά γνωστά έπιφανειακά δεδομένα δέν θά πρέπει νά αντιπροσωπεύονται 
φάσεις παλαιότερες άπό τις διμηνιακές. ’Αλλά αυτό είναι ένα έπουσιώδες θέμα. Ή 
διαπραγμάτευση τοϋ Evans, έχω τή γνώμη, προσφέρεται άκόμη καί ώς πρότυπο σέ μελ
λοντικές άνάλογες εργασίες, ιδιαίτερα άπό άνασκαφές μέ τέτοια πολυμορφία, γραπτών 
ιδίως, κεραμικών κατηγοριών.

Στο 13. Κεφάλαιο ό A. Sherratt έκθέτει τά τής κεραμικής τής ΠΕΧ (The Pottery 
of Phase IV and V: The Early Bronze Age). OL γενικού χαρακτήρα σελίδες τοϋ κεφα
λαίου αΰτοϋ μέ τις όποιες προσπαθεί νά έντάξει τά δεδομένα τής ΠΕΧ κεραμικής τών 
Σιταγρών στόν ευρύτερο βαλκανικό χώρο και τον μικρασιατικό, είναι πολύ καταστα
λαγμένες καί χρήσιμες. Στήν έξέταση τής κεραμικής θά μπορούσε νά λάβει κανείς 
ύπόψη του καί τά δεδομένα άπό τις άλλες θέσεις, δηλαδή Ντικιλί Τάς, Άγγίστα (Κου- 
κούλη-Χρυσανθάκη 1980) καί κυρίως τήν Πεντάπολη (Γραμμένος 1981), εφόσον βε
βαίως τά· χρονικά όρια τής έκδοσης τοϋ τόμου θά τό έπέτρεπαν. Σίγουρα τά χρονικά 
όρια δέν έπέτρεπαν νά ληφθοΰν ύπόψη τά δεδομένα τοϋ Καστανά (Aslanis 1985) καί 
τώρα μάλλον θά χρειαζόταν μία συγκεντρωτική μελέτη, παρά τις σοβαρές μεθοδολο
γικές καί λοιπές (καί χρονολογικές) διαφορές άνάμεσα στις δύο σχολές. Μία άρχική 
προσωπική μου έκτίμηση είναι ότι, παρά τήν μικρή σχετικά απόσταση μεταξύ τών οι
κισμών Πεντάπολης καί Σιταγρών, ή κεραμική διαφοροποίηση είναι έμφανής, έμφα- 
νέστερη κατά πολύ άπό τήν νεολιθική σέ αντίστοιχες άποστάσεις καί ειδικά τό θέμα 
αύτό, σέ συνδυασμό μέ τά έπιφανειακά δεδομένα, θά μπορούσε νά άποτελέσει άντικεί- 
μενο συστηματικής μελέτης. Ή έργασία τοϋ Sherratt, τέλος, θά μπορούσε νά είναι 
πολύ πιό όλοκληρωμένη στό θέμα τής τυπολογίας, τής ποσοτικής κατά στρώμα άντι- 
προσώπευσης τών διαφόρων τύπων κ.λ. ’Εξαιρετικά χρήσιμος καί πολύτιμος είναι ό 
πίνακας τών ραδιοχρονολογήσεων πού παραθέτει ό Sherratt*.

Στό 14-., καί τελευταίο, Κεφάλαιο ό Renfrew ολοκληρώνει τον πρώτο τόμο μέ τήν 
ένταξη τών Σιταγρών στήν ευρωπαϊκή προϊστορία. 'Ο Renfrew, άφοΰ άναφέρει ότι 
σκοποί τής έρευνας ήταν (σ. 477) «...to investigate the environinment and the material 
culture of the area in order better to unterstand the nature and the economic and social 
bases for the richness and diversity seen in the prehistoric remains», έπαναλαμβάνει τις 
σωστές, κατά τή γνώμη μου (Γραμμένος 1984, 1987), θέσεις του γιά τήν αύτονομία τής 
έξέλιξης στή Βαλκανική σέ όλα τά έπίπεδα. ’Ιδιαίτερα τά άναφερόμενα γιά τό χρονο

* Τό δυστύχημα καί μέ τήν άνασκαφή αυτή είναι ότι στά «νεκρά» στρώματα 40- 
33 δέν βρέθηκε δείγμα C14 (σ. 173, 176, Fig. 8.2) αλλά, παρόλα αύτά, θά έλεγα ότι 
ή έπίχωσή τους θά μπορούσε νά δικαιολογήσει ένα «κενό» 500-600 έτών.
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λογικό ζήτημα μέ αφορμή τήν παρουσία black on red κεραμικής σέ στρώμα τής ΠΕΧ 
τών Πευκακίων, θά μπορούσαν νά διαβαστούν σέ συνδυασμό μέ δσα προσπάθησα πρό
σφατα να διαπραγματευθώ (Γραμμένος 1984, 101 κ.έξ.).

"Οσα περί κυκλοτερούς, χρονικά καί χωρικά, κίνησης αναφέρει ό Renfrew (Αι
γαίο, Θεσσαλία, Νότια Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, ’Ανατολική Μακεδονία), είναι 
αρκετά πειστικά, άν καί ή έπιφανειακή καί ή άνασκαφική έρευνα θά μπορούσαν νά 
τά ανατρέψουν άνά πάσα στιγμή. Άρκεϊ νά θυμηθεί κανείς ότι στή Μεσημεριάτικη 
τούμπα τής Δυτικής Χαλκιδικής αντιπροσωπεύεται έπιφανειακά ή φάση Σέσκλο (Γραμ
μένος 1984).

Νεότερα στοιχεία γιά τά όσα άναφέρει ό Renfrew σχετικά μέ τά χρονολογικά προ
βλήματα πού άφορούν τήν φάση Σιταγροί II (άναθεωρηση τής φάσης Λάρισα κ.λ.) 
μπορεί νά δει κανείς στό Γραμμένος 1984. Οί γενικές άπόψεις πού κατόπιν άναφέρει 
ό Renfrew όχι τόσο γιά τήν φάση III όσο γιά τήν έποχή τού χαλκού, άν καί είναι κά* 
πως ύπεραπλουστευμένες, όέν άπομακρύνονται άπό τά κοινώς παραδεκτά πράγματα 
γιά τήν μεγαλύτερη μερίδα τών προϊστορικών. 'Οπωσδήποτε γιά τό πρόβλημα, άν είναι 
πρόβλημα, τής «τελικής νεολιθικής» (βλ. καί Γραμμένος 1981, 128), μάλλον δέν προ
σφέρει άποψη ούσιαστική ή, πολύ περισσότερο, κάποια προσωρινή λύση. "Ισως ή 
άποψη τού Renfrew ότι όσο σωρεύεται νέο ύλικό τόσο όξύνονται άντί νά άμβλυνθοΰν 
τά προβλήματα, θά μπορούσε νά ξεπερασθεί άν δινόταν στό μέλλον μεγαλύτερη έμ
φαση στήν στρωματογραφική άνάλυση τομών σέ προσφερόμενους βεβαίως οικισμούς.

Πριν άπό τήν δημοσίευση καί τού 2. τόμου, έφόσον μάλιστα δέν παρατίθεται κά
ποιος οριστικός πίνακας τών κεφαλαίων του (άναφέρεται σαφώς ότι θά περιέχεται τό 
παλαιοβοτανολογικό ύλικό, καί οί μεταλλουργικές δραστηριότητες), δέν θά ήταν δυ
νατή μιά όριστική άποτίμηση τής προσφοράς αύτής, ή όποια, ούτως ή άλλως, είναι τε
ράστια. Σαφώς, μέ τήν δημοσίευση τών Σιταγρών, ή νεολιθική έρευνα στή Βαλκανική 
άποκτά άλλη διάσταση. Ή έρευνα αύτή άποτελεϊ σίγουρα μία άπό τίς πιό όλοκληρω- 
μένες προσπάθειες σέ εύρωπαίκό έπίπεδο, κυρίως γιατί προϋποθέτει όλες τίς θεωρητι
κές καί πρακτικές άναζητήσεις τής δεκαετίας τού 70. Στό μεταξύ ή θεωρητική έρευνα, 
άρχαιολογική καί άνθρωπολογική, συνδυαζόμενη καί, στό μέτρο τού δυνατού, μέ τήν 
άρχαιολογική πράξη, θά είχε νά έπιδείξει στις μέρες μας—καί πρώτος ό Renfrew θά τό 
έκανε αύτό—, μία σειρά άπό πολλά νέα έρωτήματα, τά οποία θά μπορούσαν νά άπαντη- 
θοΰν ή μέ τήν έκ νέου προσέγγιση τών δεδομένων πού δημοσιεύτηκαν καί θά δημο- 
σιευθούν, ή μέ τήν συνέχιση μιας άνασκαφικής έρευνας μέ άλλους στόχους. Πάντως 
φαίνεται ότι τά πράγματα έπιβάλλουν οί μελλοντικές προσεγγίσεις νά μήν έχουν θε
ωρητική μονομέρεια, άλλά νά λαμβάνουν ύπόψη τους τό σύνολο τών θεωρητικών έκ- 
δοχών πού έχουν προταθεί τά τελευταία χρόνια. ’Αλλά στό σημείο αύτό θίγεται ένα 
μεγάλο θέμα. Τό θέμα δηλαδή κατά πόσο οί άλλες θεωρητικές άρχαιολογικές τάσεις, 
έκτος άπό τήν νεοαρχαιολογική, θά μπορούσαν νά προτείνουν άνασκαφικές πρακτι
κές. ’Εννοώ τήν μαρξιστική άποψη καί τήν συμβολική-στρουκτουραλιστική άποψη 
μέ όλες τους τίς προεκτάσεις στήν άνθρωπολογία ή, πολύ πρόσφατα, τήν σημειωτι
κή. Ούτως ή άλλως ή διαδικασία γιά τήν ένταξη τής άρχαιολογίας στις σύγχρονες 
πνευματικές άναζητήσεις δέν είναι μία καινούρια υπόθεση.
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