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1. Εισαγωγή: θεωρητική αφετηρία, μεθοδολογική προσέγγιση, στόχοι και 
διάρθρωση της εργασίας 

 
Σύμφωνα με τον David Clarke η αρχαιολογική επιστήμη έχει διέλθει από 

τρία στάδια. Στο πρώτο, απέκτησε «συνείδηση» και αναγνωρίστηκε ως 
επιστημονικός κλάδος, υπερβαίνοντας τα όρια της περιστασιακής ασχολίας. Στο 
δεύτερο, γνωστό ως στάδιο της «αυτο-συνείδησης», άσκησε κριτική στις μεθόδους 
και τις θεωρητικές κατευθύνσεις που ακολουθούσε ως επιστήμη. Ενώ στο τρίτο και 
τελευταίο στάδιο, εκείνο της «κριτικής αυτο-συνείδησης», η αρχαιολογία επιχειρεί 
να ανιχνεύσει το φιλοσοφικό της υπόβαθρο (Clarke 1973· Χουντάση 2005, 84). 

 Στις μέρες μας, λοιπόν, που η αρχαιολογία διανύει το στάδιο της «κριτικής 
αυτοσυνείδησης», θέτει ερωτήματα σχετικά με τη φύση και την κοινωνική 
προσφορά της, προκειμένου να καθοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια η 
σκοπιμότητα και ο ρόλος της. Επιπλέον, εξετάζεται ο προβληματισμός εάν και 
κατά πόσο οι αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν ένα «αντικειμενικό παρελθόν» ή πλάθουν 
οι ίδιοι εναλλακτικές ιστορίες και πιθανά σενάρια που προβάλλονται στο παρελθόν 
ερμηνεύοντάς το ποικιλοτρόπως (Χουντάση 2005, 84). Κάτω από αυτές τις 
συνθήκες βασικό μέλημα της σύγχρονης αρχαιολογικής προβληματικής είναι, 
μεταξύ άλλων, η αναζήτηση των λεγόμενων κοινωνικών ομάδων και κατηγοριών, 
στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το ζήτημα των ηλικιακών σταδίων της ανθρώπινης 
ζωής. Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα εργασία ασχολείται με τη σκιαγράφηση των 
όψεων του σταδίου της ανθρώπινης ζωής που ο σύγχρονος δυτικός κόσμος 
αποκαλεί παιδική ηλικία, κατά τη διάρκεια της Παλαιολιθικής Εποχής και 
ειδικότερα της τελευταίας της φάσης.  

Όπως είναι γνωστό οι πολιτισμοί κατατέμνουν την ανθρώπινη ζωή σε 
περισσότερα ή λιγότερα μέρη, ανάλογα με την εσωτερική λογική που αποδίδουν 
στη διαδικασία της ηλικίωσης. Η ηλικία δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια 
κοινωνική επινόηση με την οποία αποτυπώνεται ο κύκλος της ζωής, 
δημοσιοποιούνται οι διαδικασίες μετάβασης από τη μια του φάση στην επόμενη 
και επιχειρείται η διαπλοκή του ατομικού με τον συλλογικό - κοινωνικό χρόνο 
(Μακρυνιώτη 2003 α, 12). Κατά συνέπεια η ηλικία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη 
θέση του ατόμου στο βιολογικό κύκλο και την κοινωνική δομή· υποστηρίζει 
επιχειρήματα για την άνιση κατανομή της εξουσίας, των δικαιωμάτων και των 
πόρων· υπαγορεύει για τα μέλη της εκάστοτε ηλικιακής κατηγορίας κοινό 
στάτους, κοινές εμπειρίες και κοινό τύπο κοινωνικής ένταξης· αποτελεί σημείο 
αναφοράς για τη ρύθμιση των διυποκειμενικών σχέσεων, τη συμμετοχή στο 
κοινωνικό γίγνεσθαι και τον προσδιορισμό των καθηκόντων και των υποχρεώσεων 
του ατόμου· διαχωρίζει, τέλος, τα όρια παιδιών και ενηλίκων, που κάθε άλλο παρά 
δεδομένα και ενιαία μπορούν να θεωρηθούν και που συχνά αποδίδονται με όρους 
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«εξαφάνισης» της μιας ή της άλλης ηλικιακής κατηγορίας (Μακρυνιώτη 2003 α, 
12).  

Τα παραπάνω συνιστούν τη θεωρητική αφετηρία της εργασίας, καθώς 
προσφέρονται για την ανάπτυξη μιας προβληματικής που αφορά στη 
μεταβαλλόμενη κοινωνική σημασία της ηλικίας, στα ηλικιακά στερεότυπα, στους 
μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου που αυτά υποβαστάζουν και στο επιβαλλόμενο 
σε κάθε ηλικιακή κατηγορία αποδεκτό πρότυπο διαχείρισης του χρόνου 
(Μακρυνιώτη 2003 α, 12). Οι διάφορες θεωρήσεις του όρου ηλικία ποικίλλουν 
ανάλογα με το θεωρητικό, γεωγραφικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο 
εγγράφονται (Μπακαλάκη 1998, 141-142). Γι’ αυτό οι διάφορες ερμηνευτικές 
προσεγγίσεις, ανθρωπολογικές, κοινωνιολογικές, αρχαιολογικές κ.ά., την 
αντιμετωπίζουν ως ζητούμενο και όχι ως δεδομένο, γεγονός που επιτρέπει τη 
συστηματική αναλυτική προσέγγιση μιας επιμέρους ηλικιακής κατηγορίας, όπως 
είναι τα παιδιά ή οι νέοι, σε συγκεκριμένα πάντοτε συμφραζόμενα (Μπακαλάκη 
1998, 141-142). 

Η ηλικία, στο πλαίσιο της ευρύτερης θεώρησης του κόσμου από τον 
σύγχρονο δυτικό πολιτισμό, αποτελεί μια οικουμενική ιδιότητα των έμβιων όντων. 
Έτσι η βιολογική υποδομή και η φύση γενικότερα, στην οποία εξάλλου 
παραπέμπει, αναγνωρίζονται ως αδιαμφισβήτητες πραγματικότητες, πάνω στις 
οποίες θεμελιώνεται η ανθρώπινη ατομικότητα. Ο μελετητής, ωστόσο, μιας 
ηλικιακής κατηγορίας υπολογίζει και τον αντίποδα της φύσης, τον πολιτισμό, ο 
οποίος εκλαμβάνεται ως το σύνολο των συμβάσεων που αποσκοπούν στον έλεγχο 
και τη χειραγώγηση της εγγενούς ανθρώπινης φύσης και του φυσικού 
περιβάλλοντος (Μπακαλάκη 1998, 142). Είναι, επίσης, γεγονός ότι όσον αφορά 
στα παιδιά ο ρόλος της φύσης αναδεικνύεται ακόμη καθοριστικότερος, στο 
πλαίσιο της ρητορικής που τα θέλει να αποτελούν το μέλλον της εκάστοτε 
κοινωνίας (Μακρυνιώτη 2003 α, 12). Ίσως γι’ αυτό στις σύγχρονες «πρωτόγονες» 
κοινωνίες, όπως ενδεχομένως και σε πολλές κοινωνίες του παρελθόντος, η 
μετάβαση από τη μια βιολογική φάση στην επόμενη και η συνεπαγόμενη αλλαγή 
του στάτους, εναρμονίζονται και υποβαστάζονται από παγιωμένα και 
προκαθορισμένα τελετουργικά, τα οποία αποτελούν τον συνδετικό ιστό ανάμεσα 
στον ατομικό και τον συλλογικό χρόνο, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 
κοινωνική ορατότητα κάθε μετάβασης (Μακρυνιώτη 2003 α, 12). 

Η παραδοχή ότι η παιδική ηλικία αποτελεί μια οικουμενική διάσταση της 
ανθρώπινης ύπαρξης μέσα στο χρόνο, δεν οδηγεί και στο συμπέρασμα ότι οι 
εμπειρίες των ανθρώπων στις διάφορες ηλικιακές τους φάσεις, ανάγονται σε 
οικουμενικές ψυχοβιολογικές εξελίξεις. Ο χρόνος, εξάλλου, λειτουργεί με 
διαφορετικούς τρόπους στο πλαίσιο της κοινωνικής δομής. Ο Fortes (1970) 
επισημαίνει ότι η έννοια της χρονολογικής ηλικίας απουσιάζει από κοινωνίες στις 
οποίες οι σχέσεις εξουσίας συγκροτούνται και εκφράζονται μέσω του ιδιώματος 
της συγγένειας, δίχως δηλαδή τη μεσολάβηση εξειδικευμένων πολιτικών θεσμών, 



 3

ενώ είναι λάθος να μεταφράζουμε τη σχετική ή την κοινωνική ηλικία στους όρους 
της χρονολογικής, προδικάζοντας την κοινωνική σημασία των διαφόρων 
ηλικιακών φάσεων με βάση τα βιολογικά τους γνωρίσματα. Στο πλαίσιο, εξάλλου, 
της σήμερα κυρίαρχης αντιουσιοκρατικής θεωρητικής τάσης, δίδεται έμφαση στην 
αποδέσμευση της έννοιας της ηλικίας από βιολογικές ή χρονολογικές αναφορές 
(Μπακαλάκη 1998, 148). 

Σε τελική ανάλυση η ηλικία δεν αποτελεί μια ουσία ή ένα σταθερό 
χαρακτηριστικό του εαυτού, το οποίο προϋπάρχει των κοινωνικών σχέσεων, αλλά 
μια κοινωνική σχέση. Ατομικά ή ως μέλος μιας κατηγορίας, κανείς ορίζεται ως 
παιδί, νέος, μεσήλικας ή ηλικιωμένος σε σχέση με κάποιους άλλους. Ειδικότερα 
για την έννοια παιδί είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή στις νεότερες κοινωνίες 
διαχέεται σ’ έναν λόγο ηθικά και συναισθηματικά φορτισμένο, με επίκεντρο τη 
βιολογική και κατά συνέπεια την κοινωνική υστέρηση του υποκειμένου. Έτσι το 
παιδί υπάρχει σε σχέση με τον ενήλικα, συνιστά μια μορφή ιδιαιτερότητας και 
διαφοράς, ενώ παραπέμπει στην εναρμόνιση του ξεχωριστού σε μια ευρύτερη 
έννοια τάξης και οικουμενικότητας (Μακρυνιώτη 2003 α, 11). Το οικείο και 
ταυτόχρονα ξένο και απρόσιτο παιδί, ως φορέας όλων αυτών των αντιφάσεων που 
μόλις περιγράψαμε, προκαλεί και συντηρεί έναν επιστημονικό λόγο που εστιάζεται 
στην ιδιαιτερότητα και την ιδιομορφία του, στην αναγκαιότητα ένταξής του στην 
κοινωνία των ενηλίκων και στις παρεκκλίσεις από το θεωρούμενο κανονικό και 
αναμενόμενο (Μακρυνιώτη 2003 α, 11). Με δεδομένο ότι η λογική αποτελεί 
γνώρισμα και κατάκτηση του ενηλίκου, η διανοητική και γνωστική ανάπτυξη του 
παιδιού ωθείται προς την προδιαγεγραμμένη δομή της «ενήλικης» λογικής. Η 
πορεία προς τον καθορισμένο στόχο διακρίνεται σε στάδια ιεραρχικά 
ταξινομημένα, δηλωτικά του περάσματος από το στάτους του παιδιού στο 
στάτους του ενηλίκου και από τη συναισθηματική αντίδραση στην έλλογη κρίση. 
Κοντολογίς, σε κάθε φάση το παιδί αναμένεται ή οφείλει να επιδείξει σαφείς και 
συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες, με αποτέλεσμα να δίδεται 
προτεραιότητα στις κοινωνικές και δομικές συνθήκες μέσα στις οποίες αυτό 
συγκροτείται και μεταβάλλεται (Μακρυνιώτη 2003 α, 14). 

Με βάση τα παραπάνω βασικός στόχος της εργασίας είναι η μελέτη της 
παιδικής ηλικίας, σε συνάρτηση με το φάσμα των οικονομικών, κοινωνικών, 
ιδεολογικών και πολιτισμικών συνθηκών της Ανώτερης, κυρίως, Παλαιολιθικής, 
βάσει των οποίων (καθ)ορίζεται η θέση της στην κοινωνική δομή. Η έμφαση στην 
κατασκευή της παιδικής ηλικίας μέσα στον εκάστοτε κοινωνικό και πολιτισμικό 
περίγυρό της, ευνοεί την κατά το δυνατόν καταγραφή των μεταβολών που 
παρατηρούνται διαμέσου του χρόνου. Είναι, εξάλλου, γεγονός ότι η 
μεταβλητότητα της παιδικής ηλικίας και οι ανομοιογενείς κοινωνικές της 
εκφάνσεις, δεν παραπέμπουν μόνο στις διαφορετικές ιστορικές περιόδους, αλλά 
και στη σύγχρονη πολλαπλότητά της. Και ενώ οι ποικίλλες μορφές της παιδικής 
ηλικίας διαφοροποιούνται κοινωνικά και πολιτισμικά και μπορούν ώς ένα βαθμό, 



 4

ανάλογα με την εποχή που μελετάμε, να εντοπιστούν, αυτό που απαιτείται, επίσης, 
για ένα πλήρη ορισμό της παιδικής ηλικίας και είναι ιδιαίτερα δύσκολο στην 
περίπτωση της Παλαιολιθικής, είναι η εξιχνίαση των δομικών εκείνων 
γνωρισμάτων που συνθέτουν και προσδιορίζουν το περίγραμμα των προσωπικών 
εμπειριών τού να είναι κανείς παιδί (Μακρυνιώτη 2003 α, 15). 

Οι παραπάνω θεωρητικές ανησυχίες και προβληματισμοί αποτέλεσαν το 
βασικό άξονα διάρθρωσης της εργασίας, η οποία αποτελείται από τέσσερα, πλην 
του εισαγωγικού κεφαλαίου, μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από μια σύντομη 
ιστορική αναδρομή στην έρευνα της Παλαιολιθικής που, δικαιολογημένα ώς ένα 
βαθμό, είχε επί μακρόν ως αντικείμενό της την τυπολογική κατάταξη των λίθινων 
εργαλειακών συνόλων, για να καταλήξει μέσα από τα στάδια της «αυτό-
συνείδησης» και του κριτικού επανεστιασμού, στην αναζήτηση των κοινωνικών 
κατηγοριών και της θέσης τους στο ιστορικό γίγνεσθαι. Στο πρώτο αυτό μέρος 
επισημαίνεται το μέγεθος της δουλειάς που χρειάζεται ακόμη να γίνει προς την 
κατεύθυνση αυτή, ενώ εκτίθενται με συντομία τα προβλήματα που 
παρουσιάστηκαν κατά την εκπόνηση της εργασίας, καθώς δεν είναι άσχετα με την 
πορεία της έρευνας ειδικά στη χώρα μας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται με 
συντομία το χρονικό πλαίσιο και η πολιτισμική ακολουθία της Παλαιολιθικής, με 
στοιχεία απαραίτητα για την καλύτερη κατανόηση των αρχαιολογικών δεδομένων 
που θα μας απασχολήσουν στο τρίτο μέρος, καθώς και των περιβαλλοντικών και 
πολιτισμικών συνθηκών στο πλαίσιο των οποίων θα προσπαθήσουμε να 
αναζητήσουμε τα παιδιά. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος που αφορά στην ανάλυση 
του θεωρητικού υποβάθρου της εργασίας. Στο πρώτο κεφάλαιό του εκτίθενται με 
συντομία οι διάφορες φιλοσοφικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της έννοιας 
του χρόνου, δεδομένου ότι η ηλικία αποτελεί πτυχή και διάστασή του. Στη 
συνέχεια αναλύεται η έννοια της ηλικίας και ειδικότερα της παιδικής και 
παρουσιάζεται η ιστορία των Σπουδών της Παιδικής Ηλικίας. Έπειτα 
σχολιάζονται οι απαρχές, οι θεωρητικές προσεγγίσεις, οι μέθοδοι και οι στόχοι 
της Αρχαιολογίας της Παιδικής Ηλικίας, ενώ επισημαίνεται η σημασία της στην 
εκ μέρους μας κατανόηση του παρελθόντος. Το τρίτο μέρος της εργασίας είναι 
καθαρά αρχαιολογικό. Στα τέσσερα κεφάλαιά του ανιχνεύονται τα αρχαιολογικά 
δεδομένα που αφορούν στα παιδιά της Ανώτερης, κυρίως, Παλαιολιθικής. Η 
εργασία ολοκληρώνεται με μια σύντομη συζήτηση, όπου επιχειρείται η 
σκιαγράφηση της θέσης των παιδιών στις κοινωνίες της εποχής που εξετάζουμε, 
μέσα από μια προσπάθεια εφαρμογής των θεωρητικών και μεθοδολογικών 
προσεγγίσεων στα αντίστοιχα αρχαιολογικά δεδομένα. 
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2. Η μελέτη της Παλαιολιθικής εποχής 

 

2.1 Η ιστορία της έρευνας της Παλαιολιθικής Εποχής 
 

Ο όρος παλαιολιθικός εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1865 στο βιβλίο του 
John Lubbock Pre-historic times as illustrated by ancient remains and the manners and 
customs of modern savages, που εκδόθηκε στην Αγγλία με σκοπό να ορίσει την 
Παλαιά Εποχή του Λίθου σε αντιδιαστολή με τη Νέα Εποχή του Λίθου, για την 
οποία ο Lubbock χρησιμοποιεί τον όρο νεολιθικός (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 
α, 6). Η μελέτη της Παλαιολιθικής στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο άρχισε στο 
πλαίσιο της έρευνας των προϊστορικών χρόνων και αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια 
του 19ου αιώνα, ο οποίος σηματοδοτείται από τις έντονες κοινωνικές και 
οικονομικές μεταβολές και ανακατατάξεις που επέφερε η Βιομηχανική 
Επανάσταση (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 7). Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του 
15ου και του 16ου αιώνα, αυτό που έδωσε ώθηση σε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση 
των προϊστορικών τεχνέργων, ήταν τα ταξίδια των Ισπανών και Πορτογάλων 
εξερευνητών, τα οποία οδήγησαν στην ανακάλυψη λαών που επιβίωναν με το 
κυνήγι και την τροφοσυλλογή και χρησιμοποιούσαν λίθινα και ξύλινα εργαλεία 
(Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 7). Αργότερα και παράλληλα με τη συλλογή 
ορυκτών και απολιθωμάτων, που ξεκίνησε συστηματικά από τους φυσιοδίφες της 
Αναγέννησης, άρχισε η παρατήρηση της στρωματογραφικής ακολουθίας με τα 
απολιθώματα και τα ανθρώπινα κατάλοιπα που περικλείονταν σ’ αυτήν, γεγονός 
που εισήγαγε τη διάσταση του χρόνου στη μελέτη της ιστορίας του ανθρώπου 
(Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 7). 

Πρώτοι οι φυσιοδίφες (Georges L. L. Comte de Buffon, Georges Cuvier) 
εκτίμησαν σωστά τη διάρκεια και τη διαδοχή των γεωλογικών χρόνων, τη στιγμή 
που το βασικότερο πρόβλημα των πιονιέρων της προϊστορίας ήταν να αποδεχτούν 
την αρχαιότητα του ανθρώπου (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 8). Η συμφιλίωση 
των φυσικών επιστημών με την αρχαιολογία επήλθε στο έργο του Γάλλου 
προϊστοριολόγου Jacques Boucher de Perthes (1788-1868), στο οποίο συνοψίζεται η 
έρευνά του που άρχισε το 1837 στη βορειοδυτική Γαλλία, φέρνοντας στο φως 
κοντά στην πόλη Abbeville, ένα σημαντικό αριθμό θέσεων με 
στρωματογραφημένα λίθινα εργαλειακά σύνολα που χαρακτηρίζονται από την 
παρουσία των χειροπελέκεων (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 8). Το έργο του 
συγκεκριμένου ερευνητή, παρά τις δικαιολογημένες ανακρίβειες και τις ελλείψεις 
του, υπήρξε η πρώτη συγκροτημένη προσπάθεια εφαρμογής της 
στρωματογραφίας στην αρχαιολογία και μολονότι αποτέλεσε αντικείμενο έντονης 
κριτικής στα χρόνια του έδωσε το έναυσμα για περαιτέρω έρευνες (Κουρτέση - 
Φιλιππάκη 1996 α, 8).  
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Σταθμός στην ιστορία της έρευνας θεωρείται το έτος 1857 κατά τη διάρκεια 
του οποίου εντοπίζονται για πρώτη φορά σκελετικά υπολείμματα του ανθρώπου 
του Neanderthal στο Düsseldorf της Γερμανίας, δημοσιεύεται το σημαντικό έργο 
του C. Darwin, On the origins of species by means of nature selection και εκδίδεται το 
βιβλίο του J. Lubbock που προαναφέρθηκε (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 8). 
Από το 1860 και εξής η προώθηση της Παλαιολιθικής Αρχαιολογίας στο πεδίο 
έλαβε χώρα κυρίως στη Γαλλία, όπου οι παραποτάμιες εναποθέσεις στα βόρεια 
και τα σπήλαια και οι βραχοσκεπές στα νότια της χώρας, έφεραν στο φως πλούσιο 
υλικό με τις μορφές των E. Lartet (1801-1871) και H. Christy να κυριαρχούν 
(Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 8). Οι δύο αυτοί ερευνητές αντιλήφθηκαν πρώτοι 
ότι η Παλαιολιθική ήταν μια ακολουθία φάσεων που διαφοροποιούνταν με βάση 
τα λίθινα εργαλειακά σύνολα και τα υπολείμματα της πανίδας, οπότε πρότειναν τη 
γνωστή διαίρεσή της σε εποχή της σπηλαίας άρκτου, του μαμούθ, του ρινόκερου, 
του ταράνδου και του βίσωνα (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 9). 

Το έργο του E. Lartet συνεχίστηκε από τον G. de Mortillet (1821-1898), 
που υποστήριξε ότι η υποδιαίρεση της Παλαιολιθικής πρέπει να βασιστεί σε 
πολιτισμικά και όχι σε παλαιοντολογικά κριτήρια με βάση συγκεκριμένους 
εργαλειακούς τύπους (fossile directeur) για κάθε περίοδο, οι οποίοι πήραν το 
όνομά τους από την αρχαιολογική θέση όπου πρωτοεντοπίστηκαν (Κουρτέση - 
Φιλιππάκη 1996 α, 9). Η συγκεκριμένη υποδιαίρεση της Παλαιολιθικής 
δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1869, συμπεριλαμβάνοντας τις περιόδους 
Μουστέρια, Σολουτραία, Ωρινάκια και Μαγδαλήνια και ξανά το 1872 με τις 
Αχελαία, Μουστέρια, Σολουτραία και Μαγδαλήνια (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 
α, 9). Η περιοδολόγηση αυτή υιοθετήθηκε σταδιακά σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
ενώ προς το τέλος του 19ου αιώνα εφαρμόστηκε στην Ασία και την Αφρική, οπότε 
έγινε ευρέως αποδεκτό ότι η εξέλιξη της υπό εξέταση εποχής άρχισε με το στάδιο 
των χειροπελέκεων (Αχελαία), πέρασε στην τεχνολογία των φολίδων (Μουστέρια), 
των λεπίδων (Ωρινάκια), των φυλλόσχημων αιχμών (Σολουτραία) και τέλος στα 
οστέινα εργαλεία (Μαγδαλήνια) (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 9). Το σχήμα 
αυτό εξακολουθεί να εφαρμόζεται με παραλλαγές και διαφοροποιήσεις ώς τις 
μέρες μας.  

Το πρώτο μισό του 20ου αιώνα χαρακτηρίζεται στη Γαλλία από τη δράση 
των H. Breuil (1877-1961) και D. Peyrony (1869-1954), ενώ το δεύτερο μισό από 
το έργο του F. Bordes (1919-1981) και της σχολής του Bordeaux που εξελίσσεται 
παράλληλα με τη σχολή του A. Leroi-Gourhan (1911-1986) στο Παρίσι 
(Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 9). Γύρω στο 1960 το ενδιαφέρον 
απομακρύνθηκε από το εξελικτικό μοντέλο, ενώ οι υποστηρικτές του ρεύματος 
της Νέας Αρχαιολογίας εξέφρασαν την άποψη ότι ένα εργαλειακό σύνολο 
αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα της ανθρώπινης ομάδας (L. & 
S. Binford). Η λειτουργική όπως ονομάζεται ερμηνεία έγινε αντικείμενο έντονης 
κριτικής (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 12). 
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Σημαντική, τέλος, για τη μελέτη της Παλαιολιθικής ήταν και η συμβολή της 
λεγόμενης Σοβιετικής Σχολής, ιδίως σε ζητήματα όπως η κοινωνική και 
οικονομική οργάνωση μιας θέσης, η εσωτερική της διάρθρωση και η μελέτη των 
οικιστικών της δομών, τα οποία οδήγησαν στην επινόηση νέων ανασκαφικών 
μεθόδων, όπως της οριζόντιας αποκάλυψης των στρωμάτων, καθώς και στην 
ανάπτυξη της ιχνολογίας από τον S. A. Semionov κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 
του ’50. Η νέα γενιά ερευνητών της συγκεκριμένης σχολής (P. M. Dolukhatov) 
έχει στραφεί στη μελέτη του περιβάλλοντος και τη σημασία του στην πολιτισμική 
εξέλιξη (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 12). 

Όσον αφορά στον ελλαδικό χώρο, το ενδιαφέρον για την Παλαιολιθική 
εμφανίστηκε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Κύριοι εκφραστές του ήταν 
δυτικοευρωπαίοι ερευνητές ευαισθητοποιημένοι στα ζητήματα της Απώτερης 
Προϊστορίας (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 β, 6). Η παλαιότερη αναφορά σε 
λίθινα εργαλειακά σύνολα από τον ελλαδικό χώρο βρίσκεται στη δημοσίευση του 
Γάλλου F. Lenormant “L’ age de la pierre en Grece” στο περιοδικό Revue 
Archaeologique Ι του έτους 1867, στην οποία γίνεται λόγος και για έναν 
αμυγδαλόσχημο χειροπέλεκυ από τη Μεγαλόπολη της Αρκαδίας, παρόμοιο με 
αυτούς της θέσης Abbeville (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 β, 8).  

Κατά την περίοδο του μεσοπολέμου, με την πρόοδο των σχετικών με την 
προϊστορική εποχή ερευνών, πολλοί ήταν οι ερευνητές που άρχισαν να 
ενδιαφέρονται για τη γεωγραφική εξάπλωση της Παλαιολιθικής (Κουρτέση - 
Φιλιππάκη 1996 β, 8). Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα αποτέλεσε αντικείμενο 
έντονου προβληματισμού, ερευνών και συζητήσεων. Πρώτος ο H. Breuil, στα 
1923, ασχολήθηκε με τη συλλογή λίθινων παλαιολιθικών εργαλείων από την 
Ελλάδα στο Μουσείο του Manchester, εντοπίζοντας ενδείξεις πολιτισμικών 
σχέσεων μεταξύ της κεντρικής και της νοτιοανατολικής Ευρώπης και θίγοντας έτσι 
ένα από τα καίρια θέματα της έρευνας της Παλαιολιθικής, αυτό της ένταξης της 
χώρας μας στην ευρύτερη γεωγραφική και πολιτισμική ενότητα στην οποία 
εγγράφεται (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 β, 8). Στο ίδιο με τον Breuil 
συμπέρασμα κατέληξε και η D. Garrod, η οποία πραγματοποίησε ανασκαφές σε 
σπήλαια της Βαλκανικής και, παρότι δε διέθετε στοιχεία για τον ελλαδικό χώρο, 
υποστήριξε ότι οι πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν σ’ αυτόν κατά τη διάρκεια της 
Παλαιολιθικής, συνδέονται στενά με τους αντίστοιχους της κεντρικής και της 
ανατολικής Ευρώπης (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 β, 8). Ενδιαφέρον για την 
Παλαιολιθική Εποχή στην Ελλάδα έδειξε και η H. Obermaier, η οποία το 1926 
σχολίασε σε σύντομο σημείωμά της την κατάσταση της έρευνας στη χώρα μας 
(Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 β, 6). 

Οι πρώτες έρευνες στο πεδίο πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα 1927-1931, 
χάρη στην πρωτοβουλία του Αυστριακού αρχαιολόγου Α. Markovits, ο οποίος, 
σε συνεργασία με τον καθηγητή Ανθρωπολογίας και διευθυντή του 
Ανθρωπολογικού Μουσείου του Πανεπιστημίου Αθηνών Ι. Κούμαρη, 
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δρομολόγησε μια σειρά από έρευνες σε σπήλαια της Αττικής (Κουρτέση - 
Φιλιππάκη 1996 β, 8), που για διάφορους λόγους δεν έτυχαν τότε της ανάλογης 
σημασίας και εκτίμησης (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 β, 6). Η διερεύνηση της 
Παλαιολιθικής στον ελλαδικό χώρο συνεχίστηκε μεταπολεμικά, τις περισσότερες, 
όμως, φορές στο περιθώριο ερευνητικών προγραμμάτων προσανατολισμένων σε 
μεταγενέστερες εποχές και υπό τη σκιά των λαμπρών ευρημάτων της 
Πρωτοϊστορίας και της Κλασικής Αρχαιότητας (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 β, 
6). 

 Προς το τέλος της δεκαετίας του ’50 τυχαία ευρήματα της Παλαιολιθικής 
από διάφορες περιοχές, ευαισθητοποίησαν ακόμη περισσότερο την επιστημονική 
κοινότητα, αποτελώντας το έναυσμα για τη διενέργεια επιφανειακών ερευνών στην 
ηπειρωτική, κυρίως, Ελλάδα κατά τη δεκαετία 1960-1970. Οι έρευνες αυτές τις 
περισσότερες φορές οδήγησαν σε ανασκαφές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 
αποκλειστικά από Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές: την Αγγλική στην Ήπειρο, τη 
Γαλλική στην Ηλεία, τη Γερμανική στη Θεσσαλία και την Αμερικάνικη στην 
Αργολίδα (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 β, 12). Ακολούθησε μια περίοδος ύφεσης 
με τις τελευταίες μεγάλες ανασκαφές να κλείνουν δίχως να αντικαθίστανται από 
νέες, ενώ η άλλοτε οργανωμένη δραστηριότητα των Ξένων Αρχαιολογκών 
Σχολών διακόπηκε (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 β, 20). Ανάκαμψη της έρευνας 
στο πεδίο σημειώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 και συνεχίζεται ώς τις 
μέρες μας. Αποτέλεσμά της είναι οι νέες ανασκαφές και επιφανειακές έρευνες 
προσανατολισμένες για πρώτη φορά αποκλειστικά στην Παλαιολιθική και η 
αύξηση των ενδείξεων για την παλαιολιθική κατοίκηση μέσα από διεπιστημονικές 
μελέτες γεωλογικού και αρχαιολογικού χαρακτήρα (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 
β, 21). Η πρόοδος αυτή οφείλεται στην ευαισθητοποίηση της ελληνικής 
αρχαιολογικής κοινότητας, έπειτα από τα αποτελέσματα των ερευνών της 
δεκαετίας 1960-1970, καθώς επίσης στη δραστηριοποίηση μιας νέας γενιάς 
επιστημόνων για την Παλαιολιθική, οι οποίοι ειδικεύτηκαν σε πανεπιστήμια του 
εξωτερικού. Η ίδρυση, επίσης, της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - 
Σπηλαιολογίας το 1977, είχε ως αποτέλεσμα την πλαισίωση της έρευνας 
(Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 β, 21). Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου 
χρονικού διαστήματος άρχισαν σημαντικές ανασκαφικές έρευνες στην Ήπειρο 
(Καστρίτσα, Ασπροχάλικο, Κλειδί) από την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή, ενώ 
το 1987 ξεκίνησε η σημαντική ανασκαφή του σπηλαίου Μούτα της Θεόπετρας 
(Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 8) από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - 
Σπηλαιολογίας (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 β, 21-24). Το 1994, τέλος, 
πραγματοποιήθηκε το 1ο Διεθνές Συνέδριο «Η Παλαιολιθική Εποχή στην 
Ελλάδα και στις Γειτονικές Περιοχές» με στόχο την ένταξη των διαθέσιμων 
δεδομένων από τον ελλαδικό χώρο σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό (Μεσόγειος, 
Βαλκάνια) και πολιτισμικό πλαίσιο (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 β, 28).  
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Για την περαιτέρω προώθηση της έρευνας στη χώρα μας απαιτείται η ένταξη 
της διδασκαλίας της Παλαιολιθικής Εποχής, ως αυτόνομης και ανεξάρτητης 
περιόδου της Απώτερης Προϊστορίας, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 
καθώς επίσης ο ανάλογος εμπλουτισμός των βιβλιοθηκών τους. Υπό τις παρούσες 
συνθήκες, πολλά ήταν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εκπόνηση 
της συγκεκριμένης εργασίας: η έλλειψη, καταρχήν, βασικών γνώσεων για την 
Παλαιολιθική οδήγησε τη γράφουσα σε μια μακρά χρονική περίοδο 
«αυτομόρφωσης», η βασικότερη δυσκολία της οποίας ήταν η σοβαρή έλλειψη 
υλικού στον ελλαδικό εν γένει χώρο. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα 
περισσότερα βιβλία και άρθρα να παραγγελθούν από βιβλιοθήκες και εκδοτικούς 
οίκους του εξωτερικού. Σημαντικό πρόβλημα ήταν και η προσαρμογή της 
ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας στην ελληνική, γεγονός που οφείλεται στην ένδεια 
δημοσιεύσεων για την Παλαιολιθική στα ελληνικά. Συχνά μάλιστα η πρωτογενής 
βιβλιογραφία ήταν σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτες γλώσσες, όπως τα ρώσικα ή τα 
σλαβικά.  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο η εργασία είχε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της 
«πρωτοτυπίας» της. Η μακροχρόνια εμμονή στην τυπολογία των εργαλειοτεχνιών 
στέρησε από τους ειδικούς τη διάθεση και το ενδιαφέρον να ασχοληθούν με τον 
ίδιο τον άνθρωπο και δη τα παιδιά, αντικείμενο μελέτης που οπωσδήποτε απαιτεί 
την ωρίμανση των συνθηκών. Είναι, ωστόσο, αρκετά ενθαρρυντικό ότι παρά την 
καθυστέρηση τα πράγματα προχωρούν, ενώ αυξάνεται ολοένα ο αριθμός των 
μελετητών που αναζητούν τα παιδιά πίσω από τις αισθητικές προσεγγίσεις της 
παλαιολιθικής τέχνης και τις πολύπλοκες τυπολογίες των εργαλειακών συνόλων της 
εποχής. Και πάλι, η ελληνική βιβλιογραφία έχει να διανύσει μακρύ δρόμο, ενώ 
μεγάλη είναι η ευθύνη και της ακαδημαϊκής κοινότητας στην κατεύθυνση αυτή. 
Μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι η Παλαιολιθική αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος 
της πορείας του ανθρώπου, αποτελώντας μια μακρά περίοδο προετοιμασίας για 
τα μεταγενέστερα «θαυμαστά» επιτεύγματά του. 

 

2.2 Το παιδί στην Παλαιολιθική Αρχαιολογία και έρευνα 
 

Οι απαρχές της συμπερίληψης των παιδιών στις έρευνες και τις μελέτες της 
Παλαιολιθικής Αρχαιολογίας, συνδέονται με τη λεγόμενη Αρχαιολογία του 
Φύλου, η οποία ξεκινά ως αντίδραση στον ανδροκεντρισμό της επιστημονικής 
γνώσης. Από τα σημαντικότερα, ίσως, βήματα στην προσπάθεια επανεκτίμησης 
των αρχαιολογικών δεδομένων, μέσα από τα αρχαιολογικά ρεύματα των 
δεκαετιών 1960 - 1980, ήταν η σταδιακή αποκάλυψη του μεγέθους και της 
έκτασης των ανδροκεντρικών αντιλήψεων στις διάφορες αρχαιολογικές ερμηνείες, 
οι οποίες είχαν οδηγήσει στην αφάνεια των γυναικών και των παιδιών καθώς και 
των δραστηριοτήτων τους. Για αρκετά μάλιστα χρόνια έπειτα από τις πρώτες 
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προσπάθειες της λεγόμενης Αρχαιολογίας των Γυναικών, το ενδιαφέρον της 
έρευνας για τα παιδιά και τη συμβολή τους στο πολιτισμικό γίγνεσθαι παρέμενε 
μειωμένο. Αυτή η απροθυμία της αρχαιολογικής έρευνας να ασχοληθεί με τα 
παιδιά και τους ρόλους τους, οφειλόταν σε δύο, κυρίως, λόγους (Sofaer 
Derevenski 2000, 193). Ο πρώτος είχε να κάνει με την υπο-αντιπροσώπευση των 
των παιδιών στις διάφορες αρχαιολογικές συνάφειες. Η απουσία ή η μειωμένη 
παρουσία των υλικών μαρτυριών που σχετίζονται με το σώμα, απέκλειε ή στην 
καλύτερη περίπτωση περιόριζε, τις προσπάθειες ενασχόλησης των 
«παραδοσιακών» αρχαιολόγων με τα παιδιά. Οι αντιδράσεις της Αρχαιολογίας 
του Φύλου έκαναν τους μελετητές να κατανοήσουν ότι στα μάτια τους, όλοι οι 
άνθρωποι του παρελθόντος είναι εκ των πραγμάτων «αόρατοι» και πως είναι στο 
χέρι τους να τους βγάλουν από την αφάνεια, δίδοντάς τους υπόσταση με το να 
τους συμπεριλαμβάνουν και να τους συνυπολογίζουν στις αρχαιολογικές ερμηνείες 
τους. Για πολλά χρόνια, όμως, η αρχαιολογική πρακτική επικεντρωνόταν στα 
απολύτως ορατά. Η αρχαιολογία, εξάλλου, έχει πολύ εύστοχα χαρακτηριστεί ως η 
τέχνη του υλικού - ορατού και του μνημειώδους (Chamberlain 1997, 248). Έτσι, 
ήδη στις αρχές του 1970, μελετητές όπως ο Bonnichen (1973) και οι Hammond 
& Hammond (1971) προσπάθησαν να εξιχνιάσουν το ρόλο των παιδιών στις 
διαδικασίες σχηματισμού μιας θέσης. 

Ο δεύτερος λόγος της επί μακρόν απροθυμίας της αρχαιολογικής έρευνας να 
ασχοληθεί με τα παιδιά, έχει να κάνει με τις αντιλήψεις του σύγχρονου δυτικού 
κόσμου σχετικά με την παιδική ηλικία. Στο πλαίσιο των αντιλήψεων αυτών τα 
παιδιά αποκτούν υπόσταση μοναχά μέσα από τις κυρίαρχες θέσεις περί 
ενηλικότητας και ωριμότητας. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, η χρήση του 
όρου παιδί από τους σύγχρονους δυτικοευρωπαίους μελετητές, λειτούργησε για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, ως παραπέτασμα για άτομα όπως τα παιδιά, που 
βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης και σε διαφορετικά επίπεδα ανεξαρτησίας και 
εξάρτησης (Sofaer Derevenski 2000, 193). 

Στη χώρα μας η πρόσφατη ίδρυση διατμηματικών προγραμμάτων σε θέματα 
φύλου, αποτέλεσε επιλογή της κεντρικής εξουσίας και δεν ήταν αποτέλεσμα της 
δράσης μιας οργανωμένης φεμινιστικής παρέμβασης (Κοκκινίδου, Νικολαΐδου 
2005). Η Αρχαιολογία του Φύλου και της παιδικής ηλικίας εξακολουθούν να 
αποτελούν μια πρό(σ)κληση για την ελληνική πραγματικότητα, η οποία, εάν θέλει 
να ασχοληθεί σοβαρά με τέτοιου είδους ζητήματα, οφείλει να αποφύγει τη 
«διορθωτική έρευνα» και την απλή ανάσυρση των γυναικών και των παιδιών από 
την ιστορική λήθη (Κοκκινίδου, Νικολαΐδου 2005). 

 

2. 3 Παλαιολιθική εποχή: το χρονολογικό πλαίσιο και η πολιτισμική 
ακολουθία (εικ. 1-3, χάρτης 1) 
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2.3.1 Πρώιμη Παλαιολιθική: 2,6 εκ. ώς 200.000 χρόνια πριν από το 
παρόν 

 
Οι παλαιότερες φάσεις της πρώιμης Παλαιολιθικής στην Αφρική 

περιγράφονται με το γενικό όρο Αρχαϊκή Παλαιολιθική, ο οποίος προτάθηκε από 
τον F. Hours (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 25). Περιλαμβάνει λίθινα 
εργαλειακά σύνολα, γνωστά ως pebble culture, με χαρακτηριστικότερο τύπο 
εργαλείου το λειάνιστρο (chopping tool, galet a ménage). Η θέση Olduvai στην 
Τανζανία έδωσε τη στρωματογραφική ακολουθία (Bed I-IV) και το όνομα στη 
συγκεκριμένη πολιτισμική φάση (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 25). Η 
ακολουθία του Olduvai, μολονότι ξεπερασμένη, παραμένει κλασική, ενώ στο 
μεταξύ έχουν ανασκαφεί πολλές άλλες θέσεις στην Ανατολική Αφρική, η οποία με 
τα μέχρι στιγμής δεδομένα θεωρείται το λίκνο της ανθρωπότητας  (Κουρτέση - 
Φιλιππάκη 1996 α, 25). 

Στην Ευρώπη η αρχή της Πρώιμης Παλαιολιθικής συμπίπτει με την 
εμφάνιση του Homo Erectus, γύρω στα 800,000 χρόνια πριν από το παρόν, 
δηλαδή στην αρχή του Μέσου Πλειστόκαινου (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 
25). Οι αντίστοιχες θέσεις βρίσκονται συνήθως σε παλαιοηφαιστειογενή 
περιβάλλοντα με ποτάμια και λιμναία ιζήματα, ενώ τα εργαλειακά σύνολα 
περιλαμβάνουν λειάνιστρα, φολίδες με επεξεργασία, χονδροειδή ξέστρα κ.τ.λ. σε 
μεγάλη ποικιλία πετρωμάτων. Συχνά τα εργαλεία βρίσκονται δίπλα σε 
συγκεντρώσεις από οστά ζώων, όπως αλόγου, βίσωνα, ρινόκερου, ελέφαντα και 
αρκούδας  (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 25). 

Μεταξύ των 400,000 και 200,000 χρόνων πριν από το παρόν, τοποθετείται 
από επιστήμονες η προοδευτική εμφάνιση της Μέσης Παλαιολιθικής με 
βασικότερο χαρακτηριστικό της την αύξηση των ανθρώπινων εγκαταστάσεων. Η 
αντίστοιχη πολιτισμική φάση, που απαντά στο μεγαλύτερο τμήμα της Δυτικής 
Ευρώπης, ονομάζεται συμβατικά Αχελαία και διακρίνεται από την παρουσία 
χειροπελέκεων διαφόρων τύπων (handaxe, biface), καθώς επίσης εργαλείων σε 
φολίδες (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 26). Οι αντίστοιχες θέσεις είναι συνήθως 
υπαίθριες σε ποτάμιους αναβαθμούς, σε ακολουθίες ιζημάτων ασβεστούχων πηλών 
(loess), σε θαλάσσιες εναποθέσεις και επίσης πολύ συχνά δίπλα σε πηγές πρώτης 
ύλης, κυρίως πυριτόλιθου (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 26). Σε πολλές θέσεις 
φαίνεται πως υπήρχε κάποια στοιχειώδης οργάνωση του χώρου, ενώ σε ορισμένες 
εντοπίστηκαν και υπολείμματα από πυρές. Η παρουσία της Αχελαίας στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Βαλκανική είναι περιορισμένη. Παράλληλα μ’ 
αυτήν αναπτύσσονται, επίσης, η Κλακτόνια πολιτισμική φάση στη βόρεια Ευρώπη, 
η οποία χαρακτηρίζεται από την απουσία χειροπελέκεων και η Ταγιάκια στη νότια 
(Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 26).  

 
2.3.2. Μέση Παλαιολιθική: 200,000 ώς 35,000 χρόνια πριν από το παρόν  
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Καλύπτει μέρος του Μέσου και του Ανώτερου Πλειστόκαινου (Riss / Wurm 

και Wurm I-II) και σηματοδοτείται από βαθύτατες τομές. Αντιπροσωπεύεται, 
κυρίως, από τον Homo neanderthalensis (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 26), oι 
εγκαταστάσεις του οποίου χαρακτηρίζονται από περιοδικότητα, πιθανώς σε 
εποχιακή βάση, και μικρό αριθμό ατόμων. Οι εργαλειοτεχνίες είναι υψηλότερου 
τεχνολογικού επιπέδου σε σχέση με αυτές του Μέσου Πλειστόκαινου και 
εγγράφονται στον ορίζοντα δύο πολιτισμικών παραδόσεων, της Μουστέριας και της 
Μικόκιας, οι οποίες πήραν τα ονόματά τους από τα σπήλαια Le Moustier και La 
Micoque της Γαλλίας. Οι μουστέριες εργαλειοτεχνίες είναι τεχνολογίες φολίδων, 
οι οποίες διαμορφώνονται σε αιχμές, πλευρικά ξέστρα, χειροπελέκεις και 
οδοντωτά εργαλεία (Champion et al. 1984, 43). Το ίδιο ισχύει και για τις 
Μικόκιες τεχνολογίες, με τη διαφορά ότι περιλαμβάνουν μικρότερο αριθμό 
εργαλείων με δευτερογενή επεξεργασία, ενώ το πιο χαρακτηριστικό δείγμα τους 
είναι ο λεπτότεχνος, αιχμηρός χειροπέλεκυς, που συχνά περιγράφεται ως επίμηκες 
εγχειρίδιο με αμφιπρόσωπη επεξεργασία (Champion et al. 1984, 44). 

Τα μουστέρια τεχνολογικά επιτεύγματα εντοπίζονται από τις ακτές του 
Ατλαντικού ώς την Ασιατική Ρωσία και από τον Σιβηριανό Αρκτικό Κύκλο ώς 
τους πρόποδες των Ιμαλαΐων, την Κριμαία, τη Μέση Ανατολή και τη βόρεια 
Αφρική (Μανώλης 1997, 162). Δεδομένης της ευρύτατης εξάπλωσής της η 
Μουστέρια χαρακτηρίζεται, μέσα στη μονοτονία της, από μια έντονη 
ποικιλομορφία (assemblage variability), αναλόγως της ακριβούς γεωγραφικής 
προέλευσης, η οποία έχει ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως: ο Bordes θεωρεί ότι 
αντιπροσωπεύει πολιτισμικές παραδόσεις διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων, ο 
Mellars πιστεύει ότι αποτελεί απόρροια και δυνατότητα κάποιας χρονολογικής 
εξελικτικής πορείας και ο Binford προτείνει ότι συνθέτει τύπους εργαλείων που 
εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες και λειτουργικές σκοπιμότητες (Champion et 
al. 1984, 46-48). 

Αρκετές θέσεις της Μουστέριας περιέχουν σημαντικές ποσότητες ζωικών 
υπολειμμάτων, μολονότι ο Binford δεν αποδέχεται την άποψη που θέλει τους 
μουστέριους συστηματικούς κυνηγούς, υποστηρίζοντας ότι ήταν κυρίως 
τροφοσυλλέκτες και περιστασιακοί κυνηγοί (Μανώλης 1997, 162). Ο αριθμός, 
όμως, η ηλικία, καθώς και τα είδη των ζώων που έχουν βρεθεί στις διάφορες 
εγκαταστάσεις, οδηγούν στη διαπίστωση ότι το κυνήγι αποτελούσε συστηματική 
και συνειδητή δραστηριότητα (Μανώλης 1997, 162). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα περισσότερα ανθρώπινα απολιθώματα της 
Μέσης Παλαιολιθικής προέρχονται από εσκεμμένες ταφές, οι οποίες συχνά 
συνοδεύονται από κτερίσματα όπως λίθινα εργαλεία και οστά ζώων (Μανώλης 
1997, 161), μολονότι ορισμένοι μελετητές αμφισβητούν όχι μόνο την παρουσία 
των κτερισμάτων, θεωρώντας τα ως εμβόλιμα ή φερτά αντικείμενα, αλλά ακόμη 
και τη διαδικασία της ταφής αυτής καθαυτής (Chasse, Dibble 1985). Οι 
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περισσότεροι, ωστόσο, συμφωνούν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αφού στοιχεία όπως 
η στάση του σώματος, η κατάσταση της διατήρησης των οστών και η παρουσία 
πολλών σκελετών μαζί, συνηγορούν στο ότι πρόκειται για πραγματικές ταφές με 
ότι αυτό συνεπάγεται (Μανώλης 1997, 162). 

 
2.3.3 Ανώτερη Παλαιολιθική: 35,000 ώς 10,000 χρόνια πριν από το 

παρόν 
 
Εξελίσσεται (εικ. 4) κατά τη διάρκεια του Ανώτερου Πλειστόκαινου 

(Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 28). Σηματοδοτείται από τον Homo sapiens, ο 
οποίος σε ορισμένες περιοχές έζησε μαζί με τον άνθρωπο του Neanderthal (εικ. 
5). Το ζήτημα της συμβίωσής τους είναι ιδιαίτερα σύνθετο, ενώ εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα είναι η αποκάλυψη της ταφής ενός τετράχρονου παιδιού στο Lagar 
Velho της Πορτογαλίας, η οποία χρονολογείται στα 24,500 χρόνια πριν από το 
παρόν. Η μελέτη των ανατομικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου ατόμου, 
έδειξε ότι αποτελεί προϊόν επιμειξίας Neanderthal και Ανατομικά Σύγχρονου 
Ανθρώπου. Σύμφωνα με τον ανθρωπολόγο Erik Trinkhaus δεν πρόκειται για ένα 
unique love child. This skeleton shows that the results of admixture were in the population 
4,000 years after the generally recognized transition from Neanderthals to early modern 
humans in southern Iberia. The age of the skeleton indicates this child was the result of an 
already extensively mixed population. 1 

Πολλές είναι, επίσης, οι αλλαγές στον υλικοτεχνικό τομέα, με βασικότερη 
την επικράτηση της τεχνικής των λεπίδων, χάρη στην οποία γίνεται εφικτή η 
κατεργασία πρώτων υλών ζωικής προέλευσης. Παράλληλα, ο άνθρωπος οργανώνει 
το χώρο όπου ζει, κατασκευάζει σταθερές δομές ενώ εξακολουθεί να ενταφιάζει 
τους νεκρούς του (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 28). Οι αισθητικές, 
καλλιτεχνικές και μεταφυσικές του ανησυχίες και αναζητήσεις, αποτυπώνονται σε 
όλες τις μορφές φορητής και σταθερής τέχνης που κάνει τώρα για πρώτη φορά την 
εμφάνισή της.  

Οι κυριότερες πολιτισμικές φάσεις της Ανώτερης Παλαιολιθικής είναι α) η 
Ωρινάκια (36,000 - 20,000 χρόνια πριν από το παρόν) που απαντά σε ευρωπαϊκές 
θέσεις από το Βέλγιο ώς τη Βαλκανική, καθώς επίσης σε αρκετές περιοχές της 
Μέσης Ανατολής (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 29-30). Από τα σημαντικότερα 
επιτεύγματά της είναι η κατεργασία των ζωικών υλών (αιχμές, περόνες, διάτρητες 
ράβδοι, περίαπτα, ψήφοι, εγχάρακτα πλακίδια) β) η Γκραβέττια (27,000 - 20,000 
χρόνια πριν από το παρόν) που αναπτύσσεται σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο. 
Η οικονομία της είναι προσανατολισμένη στο κυνήγι του μαμούθ, ενώ οι 
οικιστικές δομές της μαρτυρούν έναν ημινομαδικό τρόπο ζωής (Κουρτέση - 
Φιλιππάκη 1996 α, 30). Οι τελικές φάσεις της συμπίπτουν με την εποχή της 

                                         
1 http://record.wustl. edu/archive/1999/04-29-99/articles/ Neanderthal.html 
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μέγιστης εξάπλωσης των παγετώνων, γεγονός που προκαλεί την αναστολή της στην 
ηπειρωτική Ευρώπη και τη μεταλαμπάδευσή της στη Μεσόγειο (Κουρτέση - 
Φιλιππάκη 1996 α, 30). Οι ανθρώπινες εγκαταστάσεις εντοπίζονται κυρίως στην 
ύπαιθρο, αλλά και σε σπήλαια. Κατά τη συγκεκριμένη πολιτισμική φάση η τέχνη 
γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση, με χαρακτηριστικότερη έκφρασή της τα γυναικεία 
στεατοπυγικά ειδώλια γ) η Σολουτραία (19,000 - 16,000 χρόνια πριν από το παρόν) 
που απαντά μόνο στη Δυτική Ευρώπη. Χαρακτηρίζεται από την επίπεδη 
επεξεργασία των εργαλείων για την οποία χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της άμεσης 
ή έμμεσης κρούσης με μαλακό κρουστήρα ή ακόμη και η θέρμανση (Κουρτέση - 
Φιλιππάκη 1996 α, 31-32). Ο χαρακτηριστικότερος εργαλειακός της τύπος είναι η 
εξαιρετικά λεπτού πάχους, διπρόσωπη, φυλλόσχημη αιχμή δ) η Μαγδαλήνια 
(16,000 - 10,000 χρόνια πριν από το παρόν) που εξαπλώνεται στη δυτική Ευρώπη 
και χαρακτηρίζεται από μεγάλη δημογραφική εξάπλωση, αποτέλεσμα της οποίας 
είναι η αύξηση του αριθμού των θέσεων και των ταφών, καθώς και ο αποικισμός 
νέων εδαφών στα βόρεια της Ευρώπης (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 32). Η 
κατεργασία των ζωικών υλών για την κατασκευή τεχνέργων φτάνει στο απόγειό 
της, όπως, επίσης, η τέχνη των σπηλαίων (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 α, 32), ε) η 
Επιγκραβέττια (10,000 ώς 8,500 χρόνια πριν από το παρόν) που αποτελεί τη 
συνέχεια της Γκραβέττιας στην περιοχή της μεσογειακής Ευρώπης (Κουρτέση - 
Φιλιππάκη 1996 α, 32). 

         

 
 

Εικ. 1, Σχετική χρονολογική κλίμακα αρχαιολογικών, γεωλογικών, 
γεωφυσικών και παλαιοανθρωπολογικών γεγονότων στην Ευρώπη. 

(Λυριτζής 1994, πίν. 1, σελ. 18) 
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Εικ. 2, Σχετική χρονική κλίμακα γεωλογικών και πολιτισμικών γεγονότων 

στην Ευρώπη. 
(Champion et al. 1984, 49, fig. 2.23) 

 

 
Εικ. 3, Το χρονολογικό πλαίσιο και η πολιτισμική ακολουθία της 

Παλαιολιθικής Εποχής. 
(Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 β, εικ. 1) 
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Εικ. 4, Η πολιτισμική ακολουθία της Ανώτερης Παλαιολιθικής. 
(Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 β, εικ. 8) 
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Χάρτης 1, Χάρτης της Ευρώπης με τις κυριότερες παλαιολιθικές θέσεις που 

αναφέρονται στην εργασία 
(Champion et al. 1984, fig. 3.1) 
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Εικ. 5, Χωρίς σχόλια 
(Μανώλης 1997, σελ. 163) 
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3. Προσεγγίζοντας την έννοια του χρόνου 
 

Βασικός άξονας της εργασίας είναι η έννοια της ηλικίας του ανθρώπου και 
συγκεκριμένα της παιδικής. Όπως είναι φυσικό, η ενασχόληση με οποιαδήποτε 
ηλικιακή κατηγορία εγγράφεται στην έννοια του χρόνου, γι’ αυτό στα κεφάλαια 
που ακολουθούν, παρουσιάζονται με συντομία ορισμένες βασικές φιλοσοφικές και 
ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της. 

3.1 Φιλοσοφικές προσεγγίσεις του χρόνου 
 
Η φιλοσοφική σκέψη ασχολείται ανέκαθεν με τον χρόνο και τον (καθ)ορισμό 

του, όπως φαίνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί (Δημητρίου - Κοτσώνη, 
Δημητρίου 1996, 217-224): 2 

 
1. Πιττακός Διατυπώνει το βέβαιο του παρελθόντος, 

το αβέβαιο του μέλλοντος και τη 
σημασία της κατάλληλης στιγμής. 

2. Αριστοτέλης Θεμελιώνει τη ρεαλιστική αντίληψη του 
χρόνου, που νοείται ως κύκλος.  

3. St Augustine Υπογραμμίζει, για θεοσοφικούς λόγους, 
την αβεβαιότητα του μέλλοντος. 

4. Bacon Θεωρεί κέρδος την κατάλληλη στιγμή. 
5. Malebranche Αποκλείει το χρόνο από το ον και από 

τη διαδικασία της αντίληψης. 
6. Locke Θεωρεί βασική έννοια του χρόνου τη 

διάρκεια, η μέτρηση της οποίας 
προκύπτει από την εξωτερική εμπειρία 
της φυσικής περιοδικότητας. 

7. Newton Χαρακτηρίζει τις έννοιες του χρόνου 
και του χώρου ως ομοιογενή, άπειρα 
και αναστρέψιμα μεγέθη. 

8. Kant Υποστηρίζει ότι ο χρόνος και ο χώρος 
αποτελούν μορφές της νόησης χάρη 
στις οποίες αντιλαμβανόμαστε την 
αισθητή εμπειρία. Πιστεύει ότι ο 
χρόνος έχει μονογραμμική κατεύθυνση 
και συνδέει το παρελθόν με το μέλλον.  

9. Brentano Συσχετίζει το χρόνο με τη μνήμη. 

                                         
2 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο αποτελεί την κατεξοχήν πηγή του παρόντος κεφαλαίου. Σ’ αυτό υπάρχουν οι 
αντίστοιχες πρωτογενείς βιβλιογραφικές παραπομπές.  
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10. Husserl Εισάγει τη διάκριση αντικειμενικού και 
υποκειμενικού - βιωματικού χρόνου. 
Αναλύει την αυτενέργεια παρελθόντος - 
μέλλοντος. 

11. Mach Θεωρεί ότι οι έννοιες του χρόνου και 
του χώρου προκύπτουν από τη σύνθεση 
των αισθήσεων και γίνονται κατανοητές 
μέσα από την καθημερινή εμπειρία. Ο 
χώρος είναι πεπερασμένος και ο χρόνος 
μη αναστρέψιμος. 

12. Bergson Τοποθετεί την έννοια του χρόνου στη 
βιολογία. Δίνει έμφαση στο βιωματικό 
χρόνο, που συνδέεται με την ολική 
εμπειρία της ζωής. Τονίζει ότι ο χρόνος 
και η διαίρεσή του εξαρτώνται από τις 
δυνατότητες δράσης μας. Εξαίρει την 
αλληλεξάρτηση χώρου - χρόνου την 
ίδια εποχή που στη Φυσική 
διατυπώνεται η Θεωρία της 
Σχετικότητας. 

13. Horkheimer Διατυπώνει το πεπερασμένο του 
βιωματικού χρόνου και τονίζει ότι ο 
άνθρωπος ενεργεί ιστορικά κάτω από 
την προοπτική του θανάτου του. 

14. Heidegger Πιστεύει στη σύλληψη του χρόνου ως 
ολότητας και μηδενίζει τη στάση του 
ενεργού υποκειμένου στον κόσμο και 
την ιστορία. 

15. Mead Συνδέει το στοχασμό με την πράξη 
διαμέσου του χρόνου. 

16. Mc Taggart Εισάγει τη διάκριση του χρόνου σε δύο 
σειρές, την Α του συνεχούς βιωματικού 
χρόνου και τη Β του ενιαίου φυσικού 
χρόνου. 

17. Barrett Επανεξετάζει την ιδεαλιστική - 
ολοποιητική σύλληψη του χρόνου κατά 
τον Heidegger. 

18. Dummett Ασχολείται με το θέμα της 
ασυμμετρίας του χρόνου, βασιζόμενος 
στην ασυμμετρία αιτίας - 
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αποτελέσματος. Συσχετίζει το χρόνο με 
την αιτιατή αλυσίδα, επειδή τον 
κατανοούμε ως ενεργά υποκείμενα με 
προθέσεις (συνάντηση φιλοσοφικής - 
ανθρωπολογικής προσέγγισης). 

3. 2 Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του χρόνου 
 
Οι ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του χρόνου συμπεριλαμβάνουν το ζήτημα 

της ηλικίας που σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο της εργασίας. Οι 
σημαντικότερες από αυτές παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (Δημητρίου - 
Κοτσώνη, Δημητρίου 1996, 224-229). 

 
1. Durkheim Ασχολείται με το θέμα της κοινωνικής 

προέλευσης του χρόνου και τον συνδέει 
με κοινωνικές διακρίσεις. Πιστεύει ότι ο 
χρόνος εγκλωβίζει το άτομο στις 
συλλογικές αναπαραστάσεις (θεωρία 
κοινωνικών αναπαραστάσεων). 

2. Evans - Pritchard Διαχωρίζει το χρόνο σε οικολογικό και 
δομικό. Ο πρώτος σχετίζεται με το 
φυσικό περιβάλλον και είναι κυκλικός, 
ενώ ο δεύτερος με τις κοινωνικές 
σχέσεις και είναι προοδευτικός. 

3. Levi - Strauss Είναι ο νοσταλγός της αχρονίας και του 
μυθικού χρόνου. Υποστηρίζει ότι η 
Ανθρωπολογία χρησιμοποιεί το 
μηχανικό χρόνο, που είναι 
αναστρέψιμος και μη συσσωρευτικός. 

4. Teilhard de Chardin Υιοθετεί την άποψη του Bergson για 
την κοσμική εξέλιξη, αποκαλύπτοντας 
το θεολογικό χαρακτήρα της. 

5. Leach Διατυπώνει τη διάκριση του χρόνου 
στον επαναληπτικό των φυσικών ρυθμών 
(σφυγμοί, εποχές) και στον μη 
αντιστρεπτό των οργανισμών. 

6. Levy - Bruhl Θέτει το πρόβλημα του πολιτισμικού 
σχετικισμού και του πώς μπορούμε να 
γνωρίσουμε άλλους πολιτισμούς, αφού 
έχουν διαφορετική αντίληψη για το 
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χρόνο.  
7. Geertz Τονίζει ότι στις προκαπιταλιστικές 

κοινωνίες οι άνθρωποι είναι φορείς και 
ανδρείκελα των κοινωνικών 
συμβολισμών (Συμβολική 
Ανθρωπολογία) και είναι αποκλεισμένοι 
από τον ιστορικό χρόνο. 

8. Gurvitch Ασχολείται με το ζήτημα της 
πολλαπλότητας του χρόνου στη φυσική 
πραγματικότητα και την κοινωνική ζωή. 
Ο χρόνος είναι διαδοχή ετεροτήτων και 
γι’ αυτό κάθε στιγμή είναι διαφορετικός, 
με συστολές και διαστολές. Οι απόψεις 
του αναιρούν τις προσπάθειες για τη 
θεμελίωση της έννοιας του ενιαίου 
χρόνου. 

9. Bloch Αμφισβητεί ότι η βασική έννοια του 
χρόνου είναι σχετική. Δέχεται ότι 
υπάρχουν πολλές επιμέρους έννοιές του 
τις οποίες κατατάσσει σε δύο τύπους: 
στον κυκλικό και στατικό χρόνο των 
τελετουργιών και στο γραμμικό χρόνο 
των μη θεσμοθετημένων πράξεων. 
Αποδίδει το λάθος του πολιτισμικού 
σχετικισμού στο ότι εστιάζει στις 
τελετουργίες και στους μύθους, όπου 
επικρατεί ο ιερός χρόνος. 

10.Bourdieu Επεξεργάζεται τις θεωρίες του 
μαρξισμού και ανατρέπει τον 
Durkheim. Χαρακτηρίζει το παρόν ως 
δυναμικό, αποτελούμενο από τα 
εμμένοντα στοιχεία του παρελθόντος 
και τα αναδυόμενα του μέλλοντος, στα 
οποία διαμεσολαβεί διαλεκτικά η 
ανθρώπινη δράση και η κοινωνική 
πρακτική που δε νοούνται δίχως την 
εισαγωγή του χρόνου.  

 

3.3 Αντίληψη,  ενότητα και  πολλαπλότητα του χρόνου 
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Ο άνθρωπος διαθέτει την αντίληψη του χρόνου επειδή η κοινωνική 
πραγματικότητά του βρίσκεται σ’ αυτόν και γίνεται κατανοητή ως γίγνεσθαι και 
αέναη πορεία (Δημητρίου - Κοτσώνη, Δημητρίου 1996, 236). Ωστόσο, ο χρόνος, 
με τις υποδιαιρέσεις και τις εκφάνσεις του, δεν αποτελεί έμφυτη και a priori 
ιδιότητα ή προϊόν εμπειρίας, αλλά ένα εννοιολογικό εργαλείο που ορίζεται μέσα 
από τη σχέση του ατόμου με τον κόσμο, πράγμα που δε συμβαίνει στα ζώα 
(Δημητρίου - Κοτσώνη, Δημητρίου 1996, 236-237). Ο άνθρωπος είναι, εξάλλου, 
ο δημιουργός του συμβάντος, διαμορφώνοντας την ύπαρξή του χάρη στη συμφωνία 
ανάμεσα στις εσωτερικές προσδοκίες και στην εξωτερική ροή του κόσμου (Δημητρίου - 
Κοτσώνη, Δημητρίου 1996, 237).  

Ο χρόνος εισάγεται με την ανθρωπογένεση και γι’ αυτό χαρακτηρίζεται ως η 
οικουμενική συνθήκη της ύπαρξης του ανθρώπου. Οτιδήποτε μεσολαβεί ανάμεσα 
στις ανάγκες του τελευταίου και την ικανοποίησή τους, συμβάλλει στην ενοποίηση 
των πτυχών του χρόνου, αφού η ανθρώπινη δραστηριότητα διεξάγεται στο παρόν 
με οδηγούς την καταχωρημένη πληροφορία (παρελθόν) και το επόμενο βήμα 
(μέλλον) (Δημητρίου - Κοτσώνη, Δημητρίου 1996, 237-240). Κατά τ’ άλλα ο 
χρόνος είναι μια σύνθετη πολλαπλότητα, με πολλά (υπο)είδη και ακόμη 
περισσότερους τρόπους βίωσης, ενώ εκδηλώνεται με ποικίλες μορφές και 
ποιότητες, ως ηλικία, βίωμα, προσδοκία, μνήμη, επέτειος, γενέθλια, γιορτή κ.ά., τη 
στιγμή που η εκάστοτε κοινωνική πραγματικότητα τον αντιλαμβάνεται 
διαφορετικά. Στις μέρες μας, είναι ευρέως αποδεκτές η πολλαπλότητα και η 
πολυμορφία του χρόνου, τις οποίες κάποτε η δυτική σκέψη απέδιδε στους 
πρωτόγονους. Οι ποικίλες κατηγορίες του χρόνου περιλαμβάνουν έννοιες μορφής, 
όπως η στιγμή, η διάρκεια, το ταυτόχρονο, ο ρυθμός και έννοιες περιεχομένου, 
όπως η διαστολή, η συστολή, η ένταση, η πίεση κ.ά. Έτσι, αναγνωρίζονται πλέον 
κατηγορίες όπως ο βιολογικός (ηλικία), ο νευτώνειος (μαθηματικός), ο 
ψυχολογικός, ο βιωματικός - υποκειμενικός, ο αντικειμενικός, ο οικολογικός - 
ημερολογιακός, ο επετειακός, ο κοινωνικός και, φυσικά, ο ιστορικός χρόνος 
(Δημητρίου - Κοτσώνη, Δημητρίου 1996, 232-236). Απ’ όλες αυτές τις 
κατηγορίες, εξετάζεται αναλυτικά, στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, αυτή της 
ηλικίας και δη της παιδικής, καθώς αφορά άμεσα στο αντικείμενο της εργασίας 
μας, προκειμένου να παρουσιαστούν οι διάφοροι τρόποι προσέγγισης και 
ανάλυσής της, αλλά και οι ποικίλες πτυχές και προεκτάσεις της στο εκάστοτε 
κοινωνικό πλαίσιο.   
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4.  Προσεγγίζοντας την έννοια της ηλικίας 
 
Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκε με συντομία το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο ο άνθρωπος υπολογίζει τη διάρκεια της ζωής του, κατακερματίζοντάς 
την σε χρονικές βαθμίδες και επίπεδα που αντιστοιχούν σε κοινωνικά 
(προ)καθορισμένα χαρακτηριστικά και βιώματα. Η ηλικία αποτελεί μία όψη της 
πολλαπλότητας του χρόνου. Χρησιμοποιώντας αριστοτελικούς όρους θα 
μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το χρόνο ως γένος και την ηλικία ως είδος. Όπως 
ο χρόνος, έτσι και η ηλικία είναι μια κοινωνική επινόηση με την οποία 
προσδιορίζεται η θέση του ατόμου στον κύκλο της ζωής και σηματοδοτείται η 
μετάβασή του από τη μια βιολογική και κατ’ επέκταση κοινωνική φάση στην 
επόμενη (Μακρυνιώτη 2003 α, 12). Η χρονική κατάτμηση της ζωής ποικίλει αφού 
κάθε κοινωνία αντιλαμβάνεται διαφορετικά την έννοια του χρόνου. Γι’ αυτό, 
εξάλλου, η χρονολογική ηλικία δεν μπορεί να αξιοποιηθεί στη μελέτη άλλων 
κοινωνιών ή στη διεξαγωγή διαπολιτισμικών συγκρίσεων, όχι επειδή ο χρόνος δεν 
έχει αντικειμενική διάσταση - οι σύγχρονες κοινωνίες, εξάλλου, έχουν φροντίσει γι’ 
αυτό - αλλά επειδή ορίζεται και λειτουργεί διαφορετικά στο εκάστοτε κοινωνικό 
περιβάλλον (Fortes 1970).3 

Τα σχετικά με την ηλικία ζητήματα έχουν απασχολήσει, κυρίως, τις διάφορες 
ανθρωπολογικές σχολές, συχνότερα, όμως, ως όψεις των κοινωνιών και σπανιότερα 
ως αυτόνομο αντικείμενο έρευνας και θεωρητικής επεξεργασίας (Μπακαλάκη 
1998, 141-142).4 Κατά συνέπεια η ανθρωπολογική προβληματική για την ηλικία 
κάθε άλλο παρά ενιαία είναι, με κοινό, ωστόσο, τόπο την αντίληψη ότι αποτελεί 
μια οικουμενική διάσταση των έμβιων όντων, που όπως ακριβώς το φύλο διέπεται 
από αντικειμενικά φυσικά - βιολογικά χαρακτηριστικά (Μπακαλάκη 1998, 142), 
ενώ διαμορφώνεται, εξελίσσεται και βιώνεται σε σχέση με τις κοινωνικές και 
πολιτισμικές συμβάσεις (Μπακαλάκη 1998, 142). Τα όρια, όμως, που θέτει η 
βιολογική ηλικία δεν είναι ίδια για όλους, με αποτέλεσμα στην πράξη αυτή να 
αποδίδεται μονάχα σε ορισμένες κατηγορίες, όπως τα παιδιά, οι έφηβοι και οι 
ηλικιωμένοι, που συχνά εκλαμβάνονται ως πρόβλημα, η επίλυση του οποίου συνιστά 
ευθύνη των υπολοίπων (Laslett 1991, 1-7). Η βιολογική ηλικία εξομοιώνει τα μέλη 
των ομάδων αυτών, κάνει κατανοητή τη δυσνόητη ή ιδιαίτερη συμπεριφορά τους και 
υπαγορεύει τη λύση (Μακρυνιώτη 2003 α, 14-15· Rubinstein 1990). Η 
πολιτισμική ανθρωπολογία μάλιστα ταυτίζει τις προβληματικές ηλικιακές 
                                         
3 Ο Fortes διακρίνει τις λειτουργίες του χρόνου ως προς την απόδοση διάρκειας στα κοινωνικά γεγονότα, τη 
σηματοδότηση της συνέχειας ή των τομών στην εξέλιξη των κοινωνικών φαινομένων ή την ανάπτυξη, δηλαδή το 
συνδυασμό σταθερότητας και μη αναστρέψιμης αλλαγής. 
4 Βλ. Sherry Ortner, “Theory in Anthropology since the Sixties”, Comparative Studies in Society and History 26 (1) 
(1984), 126-165, όπου παρουσιάζονται οι βασικές θεωρητικές κατευθύνσεις στην ανθρωπολογία, οι οποίες σε 
γενικές γραμμές εξακολουθούν να κυριαρχούν και σήμερα. Για τις ποικίλες εκδοχές της έννοιας του πολιτισμού στο 
πλαίσιο διαφόρων ανθρωπολογικών σχολών, βλ. Αλεξάνδρα Μπακαλάκη, «Εκδοχές της έννοιας του πολιτισμού 
στην ανθρωπολογία», Σύγχρονα Θέματα 62 (1997), 55-68. 



 25

κατηγορίες με τη φύση και τους υπόλοιπους με τον πολιτισμό (Μπακαλάκη 1998, 
143). Στο ίδιο πλαίσιο οι λεγόμενες δομολειτουργιστικές προσεγγίσεις εξιχνιάζουν 
τους τρόπους ομαδοποίησης των ανθρώπων κατά ηλικίες ή γενιές και τον 
αντίκτυπο που αυτοί έχουν στη διατήρηση και την εξέλιξη των κοινωνικών δομών 
(Μπακαλάκη 1998, 146). Ενώ, η αντιουσιοκρατική τάση αποδεσμεύει την ηλικία 
από βιολογικές και χρονολογικές αναφορές, θεωρώντας, κατ’ αναλογία με τη 
σχέση βιολογικού - κοινωνικού φύλου, τη βιολογική ηλικία ως πολιτισμική 
κατασκευή και αντίποδα της κοινωνικής (Μπακαλάκη 1998, 147-148).  

Οι απόψεις σχετικά με την ηλικία είναι πολλές και γι’ αυτό είναι αδύνατο να 
αναλυθούν στην περιορισμένη έκταση της συγκεκριμένης εργασίας. Οι 
περισσότερες, ωστόσο, θεωρητικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν την ηλικία ως μια 
διάσταση της ταυτότητας του ατόμου που διαπλέκεται με άλλες, θεωρούν ότι αυτή δεν 
αντιπροσωπεύει κάποια σταθερή ιδιότητα ή ουσία αλλά συνιστά κοινωνική σχέση και 
αναγνωρίζουν ότι οι σημασίες που αποδίδονται στην ηλικία συγκροτούνται με βάση 
κυρίαρχες συμβολικές έννοιες στις οποίες θεμελιώνονται διαφορετικές κοσμοθεωρίες 
(Μπακαλάκη 1998, 148-149). Όπως έχει ήδη αναφερθεί γόνιμη αφετηρία για την 
αναλυτική προσέγγιση μιας επιμέρους ηλικιακής κατηγορίας όπως τα παιδιά, 
αποτελεί η αντιμετώπισή της ως ζητούμενου και όχι ως δεδομένου (Μπακαλάκη 1998, 
141). Τα κεφάλαια που ακολουθούν εστιάζουν στην παιδική ηλικία και στους 
τρόπους προσέγγισής της από κοινωνιολογική και ανθρωπολογική σκοπιά, με 
στόχο την καλύτερη κατανόησή της κατά την Παλαιολιθική, πριν από την 
παράθεση των αντίστοιχων αρχαιολογικών δεδομένων. 

4.1. Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας 
 

Στις μέρες μας η παιδική ηλικία εκλαμβάνεται ως μια οικουμενική, 
διαχρονική και σχετικά οριζόμενη διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης, που 
αναγνωρίζεται από τα ίδια λίγο - πολύ βιολογικά «συμπτώματα». Στις 
περισσότερες σύγχρονες δυτικές κοινωνίες η έννοια παιδί είναι συνυφασμένη με 
ένα λόγο συναισθηματικά φορτισμένο, ο οποίος επικεντρώνεται στη βιολογική και 
κοινωνική υστέρηση του υποκειμένου, που υπάρχει και σηματοδοτείται σε σχέση 
με τον ενήλικα ως μια ιδιαίτερη κοινωνική κατηγορία γνώριμη και οικεία μεν ξένη 
και απρόσιτη δε (Μακρυνιώτη 2003 α, 11). Η εικόνα, όμως, που έχει το παιδί για 
τον εαυτό του, συνήθως, διαφέρει από αυτή που του αποδίδουν οι ενήλικες. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ισχυρισμός των παιδιών ότι είναι «μεγάλοι», που 
μάλιστα εντείνεται όταν οι ενήλικες τον αμφισβητούν (Μπακαλάκη 1998, 151-
152).  

Ακριβώς επειδή η αντικειμενική ηλικία επιδέχεται διαφορετικές μορφές 
διαχείρισης, η παιδική ηλικία δεν είναι πλέον αυτό που ήταν κάποτε (Μπακαλάκη 
1998, 142). Η σημερινή κοινωνική διεύρυνσή της έχει ως αφετηρία την κριτική 
στις κλασικές θεωρίες της κοινωνικοποίησης, οι οποίες θεωρούν ότι το παιδί έχει 
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αξία μοναχά ως μελλοντικός και εκκολαπτόμενος ενήλικας, νομιμοποιώντας την 
παιδική ηλικία ως περίοδο εκμάθησης και μετουσίωσης της συναισθηματικής 
αντίδρασης σε κριτική ικανότητα (Μακρυνιώτη 2003 α, 14). Η συγκεκριμένη 
κριτική επισημαίνει τον κίνδυνο μετατροπής του παραπάνω πλαισίου σε σημείο 
αναφοράς για τον ορισμό του φυσιολογικού και του μη φυσιολογικού παιδιού, 
ακριβώς επειδή ευνοεί την κατασκευή ενός ιδεατού προτύπου, σύμφωνα με το 
οποίο καταγράφεται και αξιολογείται η πορεία του νεαρού ατόμου προς την 
ενηλικίωση (Μακρυνιώτη 2003 α, 14), ενώ ατονεί η προσέγγιση της παιδικής 
ηλικίας ως αποκλειστικά βιολογικής και άρα δεδομένης και αδιαμφισβήτητης 
φυσικής περιόδου και δίνεται έμφαση στις κοινωνικές και δομικές συνθήκες κάτω 
από τις οποίες αυτή συγκροτείται. Στο ίδιο πάντα πλαίσιο το παιδί 
αντιμετωπίζεται ως παθητικό υποκείμενο και όχι ως φορέας ενσυνείδητης δράσης, 
γεγονός που επιφέρει σοβαρές θεωρητικές και μεθοδολογικές (α)συνέπειες 
(Μακρυνιώτη 2003 α, 14). 

Με τη νέα πρόταση μελέτης της κοινωνιολογικής επιστήμης η κατασκευή της 
παιδικής ηλικίας πραγματοποιείται μέσα στο λόγο, σε άμεση, δηλαδή, συνάρτηση με 
τον εκάστοτε κοινωνικό και πολιτισμικό περίγυρο, τις μεταβολές που συντελούνται 
με το πέρασμα του χρόνου και τα δομικά γνωρίσματα της προσωπικής εμπειρίας 
(Μακρυνιώτη 2003 α, 15). Εξυπακούεται ότι η μεταβλητότητα της παιδικής 
ηλικίας και οι ανομοιογενείς κοινωνικές της εκφάνσεις δεν αφορούν αποκλειστικά 
και μόνο στις διαφορετικές ιστορικές περιόδους, αλλά και στη σύγχρονη 
πολλαπλότητά της (Μακρυνιώτη 2003 α, 15). Η σύγχρονη κοινωνιολογική 
προσέγγιση μελετά το παιδί ως ενεργητικό υποκείμενο, τροφοδοτώντας ένα 
μεγάλο αριθμό ερευνών που έχουν ως στόχο την κατανόηση του τρόπου με τον 
οποίο τα παιδιά βιώνουν και διαχειρίζονται την ηλικία τους, τις σχέσεις με τους 
συνομηλίκους τους και τους ενηλίκους, τα προβλήματα του κοινωνικού περίγυρου 
και γενικά την καθημερινή πραγματικότητα (Μακρυνιώτη 2003 α, 15). Η 
συγκεκριμένη πρόταση υπογραμμίζει, επίσης, την ανάγκη ενός αντικειμενικού 
ορισμού της παιδικής ηλικίας, βασισμένου σε κοινωνικά και δομικά κριτήρια, 
αναζητώντας ταυτόχρονα την υποκειμενική συγκρότηση της παιδικότητας 
(Μακρυνιώτη 2003 α, 15).  

Στις μέρες μας η παιδική ηλικία και τα σχετικά με αυτήν ζητήματα 
απασχολούν έντονα τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και βρίσκονται 
στο επίκεντρο ενός ευρέος φάσματος θεσμών, ειδικοτήτων και κοινωνικών - 
πολιτικών πρακτικών, κυρίως, επειδή το παιδί ως κατάσταση, αλλά και ως βλέψη - 
προσδοκία, είναι ούτως ή άλλως συνυφασμένο με την καθημερινή πραγματικότητα 
των ενηλίκων (Μακρυνιώτη 2003 β, 24). Οι διάφορες όψεις αυτού του 
ενδιαφέροντος εξαρτώνται άμεσα από τους εκάστοτε κυρίαρχους λόγους γύρω 
από την παιδική ηλικία και τις κοινωνικά αποδεκτές στρατηγικές διαχείρισής της 
από την πλευρά της ενήλικης κοινωνίας (Μακρυνιώτη 2003 α, 24). Ακριβώς, όμως, 
επειδή η κοινωνική θέση των παιδιών και η εμπειρία να είναι κανείς παιδί έχουν 
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υποστεί ριζικές αλλαγές, ο διαχωρισμός παιδιών και ενηλίκων γίνεται όλο και 
λιγότερο ευκρινής. Η σύγχρονη έρευνα υποστηρίζει ότι η ποικιλία που 
χαρακτηρίζει τις εικόνες της παιδικής ηλικίας, οφείλεται στην αδιάκοπη τάση των 
ενηλίκων να ελέγξουμε όχι μόνο την πραγματική παιδική ηλικία και τις συνέπειές της, αλλά 
και την δική μας, που διαρκώς θρηνούμε και ανακαλύπτουμε εκ νέου (Holland 1992). 
Έτσι, τα παιδιά συνδέονται με ένα πλήθος αντιφάσεων και ασαφειών. Ο Stephens 
(1995) υπογραμμίζει ότι περισσότερο ίσως από ποτέ στη σύγχρονη εποχή τα 
παιδιά εμφανίζονται ως σύμβολα προόδου αλλά και παρακμής. Η υπόστασή τους 
στο παρόν υποτιμάται, ενώ η προέκτασή τους στο μέλλον ως φορέων συλλογικών 
προσδοκιών εξαίρεται. Η ενήλικη κοινωνία χαρακτηρίζει τα παιδιά ως μεγάλο 
οικονομικό βάρος, ενώ ταυτόχρονα θεωρεί τη συναισθηματική τους αξία 
ανεκτίμητη. Το απειλούμενο, αθώο και απροστάτευτο παιδί συνυπάρχει με το 
επικίνδυνο παιδί που εγκληματεί. Η αναγκαιότητα της φροντίδας, απόρροια του 
ευάλωτου της παιδικής ηλικίας, συνυπάρχει με θεσμοποιημένες και μη πρακτικές 
προάσπισης της ενήλικης τάξης πραγμάτων από τα παιδιά. Οι ίδιες οι κοινωνίες 
των ενηλίκων (ανα)παράγουν συνθήκες εξαιρετικά επικίνδυνες για τη βιολογική και 
κοινωνική υπόσταση των παιδιών, όπως η φτώχεια και η οικονομική 
εκμετάλλευση, τη στιγμή που τα ιεροποιούν και ψάχνουν να βρουν τρόπους για 
την παρούσα και μελλοντική τους ευημερία. Τα παιδιά συνδέονται αφενός με τα 
πιο τρυφερά και ρομαντικά και αφετέρου με τα πιο βίαια και απαιτητικά 
συναισθήματα των ενηλίκων, ενώ συμμετέχουν σε τομείς της ζωής για τους 
οποίους, ωστόσο, θεωρούνται ψυχολογικά ανώριμα, παραμένοντας ταυτόχρονα 
στο περιθώριο του δημόσιου βίου. Και το σπουδαιότερο ίσως από όλα, τα παιδιά 
αυτά καθαυτά είναι επιθυμητά και ταυτόχρονα ανεπιθύμητα, με τον δημογραφικό 
λόγο να αποτελεί την κατεξοχήν ένδειξη της συνύπαρξης αυτών των αντιφατικών 
εκδοχών: από τη μια η αριθμητική μείωση των παιδιών με την υπογεννητικότητα 
και τη γήρανση του πληθυσμού απειλεί συχνά το μέλλον ενός έθνους και από την 
άλλη ο αυξανόμενος και μη ελεγχόμενος αριθμός των γεννήσεων συνιστά 
παγκόσμια απειλή, αποτελώντας βασική αιτία κοινωνικών προβλημάτων, όπως η 
φτώχεια και η αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων (Stephens 1995, 13). Στο ίδιο 
πνεύμα, μολονότι με διαφορετική αφορμή, ο Ovortrup επισημαίνει ότι η φθίνουσα 
γονιμότητα των ημερών μας αποκαλύπτει έμμεσα μια μεταβαλλόμενη στάση ως προς την 
παιδική ηλικία και αποδεικνύει την ισχύ των ενηλίκων να καθορίζουν με την πιο απόλυτη 
έννοια τη ζωή των παιδιών, όχι σκοτώνοντάς τα, αλλά εμποδίζοντάς τα να γεννηθούν 
(Ovortrup 2003, 55-56). 

Είναι, λοιπόν, προφανές ότι στις μέρες μας η συμμετοχή των παιδιών στην 
ενηλικοκρατούμενη κοινωνική ζωή υπόκειται σε δυνάμεις φυγόκεντρες και  
κεντρομόλες που από τη μια ωθούν την παιδική ηλικία μακριά από το κέντρο - 
έλεγχο των ενηλίκων προς τη διαφοροποίηση και την εξατομίκευση και από την 
άλλη προωθούν τον περιορισμό της αυτονομίας, ενισχύοντας τον κεντρικό έλεγχο 
και τη δύναμη του κράτους στην επιβολή κανονιστικών προτύπων και μηχανισμών 
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επιτήρησης (Buckingham 2000, 75-77 και 97). Αποκορύφωμα των αντιφάσεων 
που συνδέονται με τη διαχείριση της παιδικής ηλικίας αποτελεί το γεγονός ότι σε 
ένα επίπεδο αυτή διακρίνεται από τάσεις ενδυνάμωσης, ενώ σε ένα άλλο 
εμφανίζεται θεσμοποιημένη και υποκείμενη στον έλεγχο των ενηλίκων (James, 
Prout 1990, 7-34· Jordanova 1989). Η συγκεκριμένη προβληματική 
αποδυναμώνει τον γενικό και αφηρημένο όρο παιδιά του κόσμου, ο οποίος αποκλείει 
τομές και διαφορές ως προς τον τόπο, το χρόνο και τις κοινωνικές μεταβλητές, 
στο όνομα μιας ενιαίας, ομοιογενούς και παγκόσμιας παιδικής ηλικίας 
(Μακρυνιώτη 2003 β, 31). Ενώ θέτει υπό αμφισβήτηση τον υποτιθέμενο απολιτικό 
χαρακτήρα της δράσης και της φιλοσοφίας διεθνών οργανισμών, καθώς και το δήθεν 
ουδέτερο πρότυπο παιδικής ηλικίας που έχουν, είτε ως βάση είτε ως όραμα, τόσο αυτοί οι 
οργανισμοί όσο και τα άρθρα διεθνών συμβάσεων για τα δικαιώματα της παιδικής ηλικίας 
(Μακρυνιώτη 2003 β, 31).  

Στο ίδιο αυτό πλαίσιο εγγράφεται και η διαχείριση των διαφορετικών 
μορφών παιδικής ηλικίας, αυτών, δηλαδή, που αποκλίνουν από το κυρίαρχο 
παιδικό πρότυπο, όπως είναι τα παιδιά - εργάτες, τα «παιδιά του δρόμου» ή τα 
παιδιά - στρατιώτες (Μακρυνιώτη 2003 β, 35). Οι συγκεκριμένοι τύποι παιδιών 
ανατρέπουν τις βασικές και ώς ένα βαθμό οικουμενικές προδιαγραφές σχετικά με 
την κοινωνικά αποδεκτή παιδική ηλικία, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τις 
παγιωμένες πεποιθήσεις περί παιδικής αθωότητας, καλοσύνης, ευάλωτου και 
ανάγκης προστασίας (Μακρυνιώτη 2003 β, 35). Συνιστούν, επίσης, κοινωνικές 
κατηγορίες που βρίσκονται εκτός των ορίων ελέγχου των ενηλίκων, 
καταλαμβάνοντας έναν μη κανονικό κοινωνικό τόπο, επιφέρουν ρωγμές στο 
οικοδόμημα της δήθεν ενιαίας και ομοιογενούς παιδικής ηλικίας και απειλούν την 
υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Τα παιδιά αυτά, συνήθως, αντιμετωπίζονται με 
εξατομικευμένη ή περιπτωσιολογική οπτική, η οποία συμβάλλει στον 
αποπροσανατολισμό από την κατανόησή τους ως φαινομένων κοινωνικής 
παθογένειας, καταλήγοντας απλά στη χρήση ενός λόγου συναισθηματικά και ηθικά 
φορτισμένου, που μεταφράζει τη διαφορά στις κλασικές θεωρήσεις περί χαμένης ή 
κλεμμένης παιδικής αθωότητας (Μακρυνιώτη 2003 β, 37). 

Όπως προαναφέρθηκε η ορθή κατανόηση της παιδικής ηλικίας γίνεται στο 
λόγο και συγκροτείται ενόσω μιλάμε γι’ αυτήν, δεδομένου ότι αποτελεί κοινωνική 
κατασκευή που διαμορφώνεται από ένα σύνολο κοινωνικών δυνάμεων, 
οικονομικών συμφερόντων, τεχνολογικών παραμέτρων, πολιτισμικών φαινομένων 
κ.λ.π. Σ’ αυτή τη διαδικασία κατασκευής η παιδική ηλικία έχει αντενεργή θέση, 
εφόσον τα παιδιά ήταν ανέκαθεν παρόντα και έχουν επηρεάσει τους πάντες και τα 
πάντα γύρω τους, αφού, όπως και άλλες μειονοτικές ομάδες στην ιστορία, δε 
μπορεί παρά να έχουν ασκήσει κάποια επιρροή τουλάχιστον μέσω της παρουσίας 
τους (Ovortrup 2003, 51). Ο Ovortrup επισημαίνει πολύ σωστά ότι 
συλλαμβάνουμε την παιδική ηλικία με μεγαλύτερη ακρίβεια από κάποια 
απόσταση, αφού όπως σε ένα χάρτη, που είναι η μακροδομή ενός τοπίου, δεν 
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μπορούμε να δούμε κάθε λεπτομέρεια, έτσι και τα παιδιά δεν είναι ορατά στον 
ιστορικό χάρτη της παιδικής ηλικίας (Ovortrup 2003, 51). Γι’ αυτό συμβουλεύει 
τους μελετητές που επιθυμούν να συλλάβουν το ιστορικό τοπίο της, να 
παραβλέψουν τις λεπτομέρειες μεμονωμένων παιδικών ηλικιών και να 
απομακρυνθούν όχι από την πραγματικότητά τους αλλά από την καθημερινότητα 
συγκεκριμένων παιδιών (Ovortrup 2003, 54). Η παιδική ηλικία είναι, εξάλλου, 
εκτεθειμένη στις ίδιες κοινωνικές δυνάμεις με την ενηλικότητα, αν και με έναν 
ιδιαίτερο τρόπο. Απαντώντας, επομένως, στο ερώτημα πώς η παιδική ηλικία 
εξελίχθηκε ιστορικά, είναι σκόπιμο να αναρωτηθούμε πώς εξελίχθηκε η εκάστοτε 
κοινωνία. Αυτό, βέβαια, δεν είναι καθόλου εύκολο όταν έχουμε να κάνουμε με την 
Απώτερη Προϊστορία για τις κοινωνίες της οποίας οι γνώσεις μας είναι εξαιρετικά 
αποσπασματικές ειδικά σε ότι αφορά στον ίδιο τον άνθρωπο. Οι παραπάνω, 
ωστόσο, συμβουλές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, καταρχήν στην αναζήτηση των 
σχετικών αρχαιολογικών δεδομένων και έπειτα στην κατανόηση, αξιολόγηση, 
ανάλυση και ερμηνεία τους.  

  
4. 2 Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας 

 
In every human society, human infants are born helpless and relatively undeveloped, 

dependent upon adult nurture and adult transmission of the great body of culture –beliefs, 
practices, skills – which makes it possible for any human group …to function as human 
beings. Because of these recurrent similarities …it becomes possible to compare childhood in 
one society with childhood in another. 

 
Το παραπάνω απόσπασμα προέρχεται από την εισαγωγή του βιβλίου της M. 

Mead Childhood in Contemporary Cultures (1955, 6-7) και αποτελεί μία από τις 
πρώτες διακηρύξεις για την ανάγκη συγκρότησης της Ανθρωπολογίας της 
Παιδικής Ηλικίας. Οι μέχρι τότε μελέτες κάνουν λόγο για τα παιδιά με αφορμή 
την οικογενειακή ζωή (Kidd 1906· Malinowski 1913· Mead 1931), τις τελετές 
μύησης (Howitt 1884· Brown 1921· Laidler 1922· Green, Beckwith 1924· 
Wallace E. 1948 · Wallace W. 1948), την ανατροφή (French, Sheldon 1892· 
Dorsey 1895· Gilmore 1929), την εκπαίδευση (Stevenson 1887· Spencer 1899· 
Miller 1928) ή τον υλικό πολιτισμό (Haddon 1908· Tucker 1933). Οι απαρχές 
της αντιμετώπισης των παιδιών ως αυτόνομου αντικειμένου έρευνας της 
ανθρωπολογίας  ανάγονται στη δεκαετία του 1950 (Erickson 1950· Mead 1955· 
Mead, Wolfenstein 1955) και λαμβάνουν χώρα στους κόλπους της αμερικανικής 
ανθρωπολογικής σχολής «Πολιτισμός και Προσωπικότητα», η οποία μελετά τον 
ανθρώπινο πολιτισμό συνδυάζοντας τις θεωρίες της ανθρωπολογίας με αυτές της 
ψυχολογίας (Baxter 2005, 4) και διαχωρίζοντας τη φυσική - βιολογική από την 
κοινωνική - πολιτισμική εξέλιξη του ανθρώπου. 
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Η παραπάνω πρόταση μελέτης ανατρέπεται στο τέλος της ίδιας δεκαετίας, 
οπόταν δίδεται έμφαση στην πολιτισμική εξέλιξη μέσα από την έμφυτη 
προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου είδους στο περιβάλλον του (White 1959). 
Την ίδια περίοδο τα παιδιά μετατρέπονται στο πεδίο συνάντησης της φυσικής 
ανθρωπολογίας, της πολιτισμικής ανθρωπολογίας και της αρχαιολογίας (Baxter 
2005, 5). Οι αντίστοιχες μελέτες στρέφονται στις σύγχρονές τους 
τροφοσυλλεκτικές κοινωνίες, αποσκοπώντας στο να διαφωτίσουν όψεις της 
Απώτερης Προϊστορίας, με τα παιδιά να θεωρούνται περισσότερο ως κοινωνικές 
ομάδες που επηρεάζουν τους ενήλικες στη λήψη αποφάσεων και την υιοθέτηση 
στρατηγικών και λιγότερο ως ενεργά μέλη των κοινωνιών τους. Η σχετική 
θεματολογία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ζητήματα όπως είναι η γονική φροντίδα 
(Lancaster, Lancaster 1983), η βρεφική ηλικία (Borgerhoff-Mulder, Milton 
1985), η βρεφοκτονία (Lee 1980· Ripley 1980), ο έλεγχος των γεννήσεων (Kolata 
1974), η δημογραφία (Laughlin 1968) και η «αξία» των παιδιών (White 1975· 
McDowell 1981). Πολλές από τις απόψεις και παρατηρήσεις των συγκεκριμένων 
ανθρωπολογικών και εθνογραφικών μελετών, εφαρμόζονται απευθείας στην 
αρχαιολογική μελέτη και ερμηνεία των κοινωνιών της Απώτερης Προϊστορίας 
(Deevey 1968· Dumond 1972· Sussman 1972· Hasson 1980). Έτσι, στις αρχές 
της δεκαετίας του 1990 οι διάφορες ανθρωπολογικές και εθνοαρχαιολογικές 
μελέτες, σπεύδουν να επισημάνουν τον εξέχοντα ρόλο των παιδιών στις 
τροφοσυλλεκτικές κοινωνίες, προσεγγίζοντάς τα ως ακέραιες και ολοκληρωμένες 
οντότητες των κοινωνιών τους και όχι ως παθητικές μεταβλητές και τροχοπέδη 
(Zeller 1987·  Bliege, Bird et al. 1995· Blurton, Jones et al. 1994, 1997). Τα 
τελευταία χρόνια, επίσης, κερδίζει συνεχώς έδαφος η προσέγγιση της 
κοινωνικοπολιτισμικής ανθρωπολογίας, με μελέτες που αφορούν στην 
κοινωνικοποίηση, τις πολιτισμικές κατασκευές της παιδικής ηλικίας που έχουν 
δημιουργηθεί από τα παιδιά και τους ενήλικες, το παιχνίδι κ.ά. (Baxter 2005, 6-7). 

Όπως είναι φυσικό η περιορισμένη έκταση της εργασίας δεν επιτρέπει την 
εξαντλητική παρουσίαση όλων των ανθρωπολογικών προσεγγίσεων της παιδικής 
ηλικίας. Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι παρ’ όλες τις προσπάθειες τα παιδιά δεν 
αποτελούν αντικείμενο εντατικής έρευνας από τους ανθρωπολόγους. Μόλις το 4% 
των άρθρων της περιοδικής έκδοσης American Anthropologist περιέχει πληροφορίες 
για τα παιδιά, ενώ για το χρονικό διάστημα από το 1986 ώς το 2001, μόνο τρία 
άρθρα της ίδιας σειράς αφορούν αποκλειστικά σε αυτά (Baxter 2005, 7). Δεν είναι, 
λοιπόν, τυχαίο, όπως παρατηρεί η Baxter (2005, 7), ότι οι ελάχιστοι 
ανθρωπολόγοι που μελετούν τα παιδιά υιοθετούν για τα άρθρα τους τίτλους όπως 
“Where have all the babies gone?” (Gottlieb 2000) ή “Why don’t 
anthropologists like children?” (Hirschfield 2002). Χρειάζεται, λοιπόν, να γίνουν 
ακόμη πολλά για μια πλήρως αναπτυγμένη, θεωρητικά και μεθοδολογικά, 
Ανθρωπολογία της Παιδικής Ηλικίας.  
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 4.3. Σπουδές της Παιδικής Ηλικίας: απαρχές, εξέλιξη, προοπτικές 
 

Συμπληρώνοντας όσα αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο είναι 
απαραίτητο να αναφερθεί ότι οι λεγόμενες Σπουδές της Παιδικής Ηλικίας 
οργανώνονται κατά τη δεκαετία του 1980, στους κόλπους της λεγόμενης 
Κοινωνιολογίας της Παιδικής Ηλικίας (Alanen 2003, 67-88), η οποία ήδη στο 
ξεκίνημά της ασκεί έντονη κριτική στους τρόπους (ανα)παράστασης των παιδιών 
στην εμπειρική και θεωρητική γνώση. Πυρήνα της κριτικής αποτελεί το γεγονός 
ότι τα παιδιά εμφανίζονται στην καλύτερη των περιπτώσεων περιθωριακά και 
αντιμετωπίζονται ως σκέψη εκ των υστέρων και ως στηρίγματα της κύριας κατασκευής 
(Jenks 1982) δίχως να μελετώνται ιδίω δικαιώματι (Hardman 1973). 

 Καθώς οι αντιδράσεις πληθαίνουν διαμορφώνεται ο κριτικός αναστοχασμός 
που οδηγεί στον στενότερο έλεγχο των ερευνητικών πρακτικών, με στόχο την 
αντιμετώπιση της εξαφάνισης των παιδιών και των δραστηριοτήτων τους. 
Ταυτόχρονα ασκείται κριτική και στην άλλη εξίσου συνηθισμένη με την 
παράλειψη πρακτική των ανθρωπιστικών επιστημών, αυτή της ψευδοσυμπερίληψης, 
στο πλαίσιο της οποίας τα παιδιά, ενώ υποτίθεται πως είναι αντικείμενα γνήσιου 
ενδιαφέροντος, τελικά εξαφανίζονται είτε μέσω της αντιμετώπισής τους ως 
εξαρτημένων μεταβλητών είτε μέσω της επικέντρωσης σε όσους έχουν ή 
φροντίζουν παιδιά (Alanen 2003, 67-68). Η ευθύνη για την παραπάνω κατάσταση 
αποδίδεται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην κοινωνικοποίηση και την εγγενώς 
ενηλικοκεντρική οπτική της, που ενδιαφέρεται για το τι πρόκειται να γίνουν τα 
παιδιά και όχι για το τι είναι, αντιμετωπίζοντάς τα ως αντικείμενα που υπόκεινται 
σε μια αέναη διαδικασία κοινωνικού γίγνεσθαι και μετασχηματισμού (Alanen 
2003, 67-88). Η νέα προσπάθεια προτείνει ότι οι μελλοντικές προσεγγίσεις 
οφείλουν να είναι παιδοκεντρικές, με τα παιδιά ως υποκείμενα που ζουν ισότιμα 
στον κόσμο των ενηλίκων (Alanen 2003, 68). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αρχικά στάδια των Σπουδών της Παιδικής 
Ηλικίας έχουν πολλές ομοιότητες με την πορεία των Γυναικείων Σπουδών, που 
εμφανίζονται μια περίπου εικοσαετία νωρίτερα, επίσης, ως κύμα κριτικής και 
διορθωτικού επανεστιασμού της έρευνας. Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή 
πρώτες οι φεμινίστριες εντοπίζουν την απουσία των γυναικών και των ζητημάτων 
τους από τα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα της επιστήμης, παρά τις 
πεποιθήσεις και τις φιλοδοξίες της τελευταίας περί αντικειμενικότητας, θέτοντας 
έτσι το γυναικείο ζήτημα, το οποίο, ωστόσο, εισέρχεται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα 
μόλις το 1970, χάρη στο δεύτερο κύμα του γυναικείου κινήματος που 
επικεντρώνεται στην κοινωνική και πολιτική ανάλυση της καταπίεσης των γυναικών 
ως φύλου. Με γνώμονα αυτήν ακριβώς την ανάλυση γίνεται σύντομα προφανές ότι 
ισότητα δεν υπάρχει ούτε στους θεσμούς της ακαδημαϊκής κοινότητας, ούτε στη 
γνώση που παράγεται στους κόλπους της (Alanen 2003, 69). Οι γυναίκες και μαζί 
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τους τα παιδιά συνιστούν χρόνια «αδικημένες» κοινωνικές κατηγορίες, με συνέπεια 
τη στρέβλωση της κοινωνικής θέσης και συνεισφοράς τους. 

Οι Σπουδές της Παιδικής Ηλικίας μοιράζονται με τις αντίστοιχες Γυναικείες 
μοντέλα και εννοιολογικά εργαλεία που μπορούν να δοκιμαστούν στην πράξη για 
την ανάπτυξη μιας επιστήμης που θα ασχολείται στα σοβαρά με τα παιδιά 
(Alanen 2003, 70). Η κοινή πορεία και εξέλιξη των Σπουδών της Παιδικής 
Ηλικίας και των Γυναικείων Σπουδών μπορούν να ερμηνευθούν, τουλάχιστον ώς 
ένα βαθμό, από το γεγονός ότι στην καθημερινή τους ζωή οι γυναίκες και τα 
παιδιά συνδέονται ποικιλοτρόπως και μοιράζονται μια σειρά κοινωνικών 
χαρακτηριστικών. Σ’ αυτήν, εξάλλου, την εκ φύσεως «συμμαχία» γυναικών και 
παιδιών, στηρίχθηκε η ανάπτυξη των Σπουδών της Παιδικής Ηλικίας: όπως, 
δηλαδή, ο φεμινισμός εισέρχεται στο πεδίο της επιστήμης με την κριτική 
θεώρηση ότι δημιουργεί ανδροκεντρική γνώση, έτσι και οι κοινωνιολόγοι της 
παιδικής ηλικίας επισημαίνουν την ενηλικοκεντρική διάσταση της γνώσης (Alanen 
2003, 70). Στην περίπτωση, επίσης, των Γυναικείων Σπουδών η έρευνα ξεκινά με 
το διπλό καθήκον να καλύψει τα κενά στην υπάρχουσα γνώση και να αναθεωρήσει 
όλες τις προκαταλήψεις και τις στρεβλώσεις της. Κατά παρόμοιο τρόπο η κριτική 
σχετικά με την περιθωριακή θέση των παιδιών στις ανθρωπιστικές επιστήμες, 
αποτελεί το εφαλτήριο για την οργάνωση των σχετικών Σπουδών. Κάπως έτσι 
ανοίγει ο δρόμος για τις έρευνες που, με αφετηρία τους την παραδοχή ότι τα 
παιδιά είναι ενεργά παρόντα στην κοινωνική ζωή, μελετούν την καθημερινότητα, 
τις σχέσεις, τις εμπειρίες, την ταυτότητα, τη γνώση και την κουλτούρα τους 
(Alanen 2003, 72). Η νέα αυτή μεθοδολογία της παιδοκεντρικής πλέον έρευνας 
επιδιώκει (Alanen 2003, 72): α) να πάρει στα σοβαρά τα παιδιά ως κοινωνικούς 
δρώντες ιδίω δικαιώματι, β) να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους οι 
κοινωνικές κατασκευές της παιδικής ηλικίας δε δομούν μόνο τη ζωή των παιδιών, 
αλλά, επίσης, δομούνται από τις δραστηριότητες των ίδιων των παιδιών, γ) να 
αναλύσει τις κοινωνικές ικανότητες που εκδηλώνουν τα παιδιά στην πορεία της 
καθημερινής τους ζωής ως παιδιά, σε σχέση με τα άλλα παιδιά και με τους 
ενήλικες στα πολλαπλά πεδία της κοινωνικής δράσης. Τα παιδιά εντός και μέσω 
αυτής της ερευνητικής πρότασης, εμφανίζονται ως κανονικά κοινωνικά όντα και 
όχι σε φάση κοινωνικού γίγνεσθαι (Alanen 2003, 72).  

Βασική, ωστόσο, διαφορά ανάμεσα στις Γυναικείες και τις Παιδικές 
Σπουδές, αποτελεί το ότι οι τελευταίες δεν εκλύονται ως εκούσια επίτευξη εκείνων 
για τους οποίους προορίζονται, δηλαδή των παιδιών. Οι Σπουδές της Παιδικής 
Ηλικίας είναι έργο των ενηλίκων αφού τα παιδιά δε βρίσκονται, και ίσως δε θα 
μπορέσουν ποτέ να βρεθούν, στην ίδια θέση με αυτούς όσον αφορά στην 
παραγωγή της γνώσης. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να αναπτυχθούν τρόποι για να 
παίρνουμε τα παιδιά όσο το δυνατόν πιο σοβαρά ως δρώντες και εταίρους με τις 
δικές τους οπτικές σχετικά με τα σημαντικά σημεία της ζωής τους (Alanen 2003, 
72). Η παιδική ηλικία αποτελεί πια αποδεκτό θέμα για εμπειρική έρευνα και  
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θεωρητική μελέτη, όπως αποδεικνύεται από τη σημαντική ανάπτυξη του 
αντικειμένου με νέες ερευνητικές ομάδες και κέντρα, περιοδικές εκδόσεις 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, προγράμματα έρευνας και μελέτης, 
επιστημονικά βιβλία και εγχειρίδια, που μάλιστα εκδίδονται με αρκετά γρήγορους 
ρυθμούς σε διάφορες γλώσσες (Αlanen 2003, 72-83). Στο πλαίσιο αυτό αυξάνουν 
συνεχώς οι προσπάθειες και στον χώρο της αρχαιολογίας, και δη της 
προϊστορικής, ενώ γίνεται πλέον λόγος και για Αρχαιολογία της Παιδικής 
Ηλικίας, πρωταρχικός στόχος της οποίας είναι η αξιολόγηση των παιδιών και της 
συμβολής τους στη διατήρηση και την εξέλιξη των διαφόρων κοινωνικών και 
πολιτισμικών συναφειών. Το θέμα αυτό εξετάζεται αναλυτικά στο αμέσως επόμενο 
κεφάλαιο. 
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5. Η Αρχαιολογία της Παιδικής Ηλικίας 
 
Αν τους αφήσεις μόνους χωρίς να τους εξηγήσεις, οι μεγάλοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα και 
είναι πολύ κουραστικό για τα παιδιά να κάθονται κάθε λίγο και λιγάκι να τους δίνουν 

εξηγήσεις για ό,τι κάνουν. 
(Α. Ντε Σαιντ Εξυπερύ, Ο μικρός πρίγκηπας) 

 
Η παιδική ηλικία ως ερευνητικό πεδίο της αρχαιολογίας ακολουθεί 

παράλληλους δρόμους με τις αντίστοιχες τάσεις στην ανθρωπολογία και την 
κοινωνιολογία (Baxter 2005). Η πριν από τη δεκαετία του 1980 αρχαιολογική 
βιβλιογραφία αναφέρεται ελάχιστα στα παιδιά, συνδέοντάς τα συνήθως με 
τέχνεργα όπως τα μικρογραφικά αγγεία (Pearce 1978· Cohn 1983) και τα 
«παιχνίδια» (Carpenter 1942). Οι πρώιμες αρχαιολογικές αναφορές 
αντιμετωπίζουν, επίσης, τα παιδιά ως μία προβληματική κοινωνική παράμετρο, 
υπογραμμίζοντας τη δυσκαθόριστη, ασύμβατη και απρόβλεπτη διαχείριση του 
υλικού πολιτισμού από αυτά (Sofaer Derevenski 1994 γ· Moore, Scott 1997· 
Park 1998· Kamp 2001· Baxter 2000, 2005).  

Το κλίμα έχει πλέον αντιστραφεί υπέρ των παιδιών, όπως δείχνουν η 
αύξηση της σχετικής βιβλιογραφίας (Baxter 2005, 9), η έντονη κριτική στον 
ανδροκρατικό χαρακτήρα της αρχαιολογικής έρευνας και η σοβαρή προσπάθεια 
μελέτης όλων ανεξαιρέτως των κοινωνικών ομάδων (Lillehammer 1989, 2000· 
Conkey, Gero 1991· Wylie 1991· Baker 1997· Sofaer Derevenski 1994 α, 1994 
β, 1997, 2000· Nelson 1997· Rothschild 2002). Η ένταξη των παιδιών στην 
αρχαιολογική ερμηνεία συνδέεται συνήθως με ζητήματα όπως οι γυναίκες και η 
μητρότητα (Bolen 1991· Lillie 1997· Olsen 1998), η δημογραφία (Chamberlain 
2000· Humphrey 2000), τα ταφικά κατάλοιπα (Donnabhain, Brindley 1990· 
Meskell 1994· Lucy 1994· Rega 1997· Crawford 2000· Houby, Neilsen 2000· 
Janik 2000· Mizoguchi 2000· Bradley 2002· Sobolik 2002· Whittlesey 2002), οι 
αναπαραστάσεις στην τέχνη (Golden 1993· Olsen 1998· Beaumont 2000), τα 
εθνογραφικά παράλληλα (Hays, Gilpin 2002· Kamp, Whittaker 2002), οι 
σύγχρονες διαστάσεις της παιδικής ηλικίας (Buchli, Lucas 2000· Roveland 2000· 
Kamp, Whitaker 2002), η εργασία, η παραγωγή, η τεχνική και η τεχνολογική 
πρόοδος, η κοινωνικοποίηση (Sillar 1994· Park 1998· Baxter 2000· Hawcroft, 
Dennell 2000· Piper 2002· Wilkie 2000) και όλες γενικά οι πτυχές του υλικού 
πολιτισμού (Hayden, Cannon 1984· Pigeot 1990· Finlay 1997· Kamp et al. 
1999· Greenfield 2000· Grimm 2000· Bagwell 2002· Crown 2002). 

Τα παιδιά, εξάλλου, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα ερευνητικά 
ενδιαφέροντα των αρχαιολόγων, ακριβώς επειδή αποτελούν αναπόσπαστο και 
αξιόλογο δημογραφικό παράγοντα όλων των κοινωνιών, από τους κυνηγούς - 
τροφοσυλλέκτες (Kelly 1995, 207-208) ώς τα σύγχρονα βιομηχανοποιημένα έθνη 
(Hiner, Hawes 1985, xiv), συμβάλλοντας με το δικό τους τρόπο στη διαμόρφωση 
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του αρχαιολογικού γίγνεσθαι (Schiffer 1987, 75· Chamberlain 1997) και 
συμμετέχοντας ενεργά στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και θρησκευτικό 
τομέα (Kamp 2001· Baxter 2005, 11). Τα παιδιά είναι, εξάλλου, θεωρητικά και 
πρακτικά, το μέλλον μιας κοινωνίας (Belsky et al. 1984, 19· Sofaer Derevenski 
1994 α) και η κοινωνικοποίησή τους αποτελεί πρωταρχικό μέλημα (Gelman et al. 
1991· Damon 1997· Baxter 2005, 11) ως διαδικασία διαχείρισης της εκάστοτε 
κοινωνικής και πολιτισμικής γνώσης (Sofaer Derevenski 1994 α, 3), πράγμα που 
ενδιαφέρει τους αρχαιολόγους, βασικός στόχος των οποίων είναι η σκιαγράφηση 
της πολιτισμικής αλλαγής και (α)συνέχειας. Συνεπώς, οι αρχαιολογικές ερμηνείες 
που συνυπολογίζουν τα παιδιά, εννοείται ως δρώντα υποκείμενα των κοινωνιών 
τους, είναι εκ των πραγμάτων πιο αντικειμενικές και ολοκληρωμένες (Baxter 2005, 
10). 

5.1 “A child is born”: προσεγγίζοντας τον κόσμο των παιδιών στην 
αρχαιολογία 
 

Το 1989 δημοσιεύεται στην περιοδική έκδοση Norwegian Archaeological 
Review, το άρθρο - σταθμός για την Αρχαιολογία της Παιδικής Ηλικίας “A child 
is born” της Grete Lillehammer. Με το άρθρο αυτό ασκείται έντονη κριτική στη 
μέχρι τότε παράλειψη των παιδιών από τις αρχαιολογικές αναλύσεις (Baxter 2005, 
16) και επισημαίνεται η ανάγκη διερεύνησης του κόσμου των παιδιών 
(Lillehammer 1989, 90) μέσα από την επαφή τους με το εκάστοτε κοινωνικό και 
πολιτισμικό περιβάλλον (Lillehammer 1989, 90). 

 Το άρθρο της Lillehammer εμφανίζεται την εποχή που οι Σπουδές του 
Κοινωνικού Φύλου συγκεντρώνουν ολοένα το ενδιαφέρον των ερευνητών, κυρίως, 
μέσα από την κριτική στον τρόπο προσέγγισης του κοινωνικού φύλου (gender) 
από τις σύγχρονες δυτικές αντιλήψεις και θεωρητικές προσεγγίσεις (Conkey, Gero 
1991· Wylie 1991· Nelson 1997). Η κριτική αυτή τονίζει με έμφαση ότι το 
πορτρέτο των γυναικών στη μέχρι τότε αρχαιολογική βιβλιογραφία, οδηγεί στην 
υποτίμηση της κοινωνικής προσφοράς τους (Baxter 2005, 17), αφού ο 
πρωταρχικός ρόλος που τους αποδίδεται είναι αυτός της μητέρας - τροφού, η 
βαρύτητα του οποίου τις αποκλείει από κάθε εξωοικιακή δραστηριότητα (Bolen 
1991). Έτσι, κάποιοι σπεύδουν να επισημάνουν ότι η μητρότητα είναι πολιτισμική 
κατασκευή και ότι τα καθήκοντα της ανατροφής των παιδιών διανέμονται συχνά 
στα μέλη της οικογένειας ή της κοινότητας (Bolen 1991) και κάποιοι άλλοι 
προσπαθούν να συνδέσουν τις γυναίκες με ρόλους εντελώς διαφορετικούς από 
αυτόν της μητρότητας (Olsen 1998). Η παραπάνω αντιμετώπιση των γυναικών σε 
συνδυασμό με τη φυσική - βιολογική σχέση τους ως μητέρων με τα παιδιά, 
αποκλείει για μεγάλο χρονικό διάστημα οποιαδήποτε προσπάθεια διερεύνησης 
των παιδικών δραστηριοτήτων στις κοινωνίες του παρελθόντος (Lillehammer 
2000). Με το άκουσμα των πρώτων αντιδράσεων εμφανίζεται μια τάση 
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αποκατάστασης της θέσης των γυναικών και των παιδιών στην αρχαιολογία μέσα, 
όμως, από ιδιαίτερα φεμινιστικούς όρους. Η Lillehammer με το άρθρο της 
καταδικάζει τις δυτικές (προ)οπτικές που θεωρούν τα παιδιά όντα ατελή και γι’ 
αυτό μη προνομιούχα σε σχέση με τους ενήλικες και δη του ανδρικού φύλου 
(Lillehammer 2000, 18). Ακόμη, όμως, και σήμερα πολλοί αρχαιολόγοι δεν 
μπορούν ή ίσως δε θέλουν να κατανοήσουν πώς οι υποτιθέμενες μη προνομιούχες 
και περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες, συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο 
στην εκ μέρους μας κατανόηση του παρελθόντος. 

Οι Baker (1997) και Rothschild (2002, 1) πιστεύουν πολύ σωστά ότι η επί 
μακρόν αορατοποίηση των γυναικών και των παιδιών στην αρχαιολογία, συνδέεται 
με τη διαχείριση των δυαδικών εννοιών αρσενικό - θηλυκό, ενήλικας - παιδί και 
ισχυρός - αδύναμος, που παραδοσιακά ευνοεί τις ανδρικές δραστηριότητες, 
υποστηρίζοντας ρευστά ερμηνευτικά πλαίσια που αποκλείουν, ή στην καλύτερη 
των περιπτώσεων περιορίζουν, τους ρόλους των παιδιών και των γυναικών. Γι’ 
αυτό, στις περισσότερες αρχαιολογικές μελέτες δημιουργός και φορέας ενός 
τεχνέργου θεωρείται σχεδόν αυτονόητα ο ούτως ή άλλως παρών ενήλικας άνδρας 
(Baker 1997, 188). Το να γνωρίσουμε πάντως τον κόσμο των παιδιών στην 
αρχαιολογία, κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση είναι, αφού πάνω απ’ όλα 
απαιτείται να παραλειφθούν οι πολιτισμικές προκαταλήψεις του αρχαιολόγου, 
ειδικότερα δε όσες από αυτές συνδέονται με τις προσωπικές εμπειρίες του ως 
παιδιού ή γονέα (Sofaer Derevenski 2000). Η δυσκολία του συγκεκριμένου 
εγχειρήματος αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι πολλές αρχαιολογικές μελέτες 
για την παιδική ηλικία, εξακολουθούν να φαντάζουν «δυτικές» ή «σύγχρονες», αφού 
εξισώνουν τα παιδιά με την ανωριμότητα, πιστεύουν ότι αυτά δεν προσφέρουν στο 
οικονομικό σύστημα ως άμεσα εξαρτημένα από τους ενήλικες, θεωρούν το 
παιχνίδι τους απρόβλεπτο και απροσδιόριστο, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι 
αυτά είναι απλώς παθητικοί (απο)δέκτες του πολιτισμού των ενηλίκων (Baxter 
2005, 20). Κάπως έτσι τα δυτικά στερεότυπα εμποδίζουν την εκ μέρους μας 
κατανόηση των εμπειριών της παιδικής ηλικίας κατά το παρελθόν, τη στιγμή 
μάλιστα που η σύγχρονη έρευνα έχει αποδείξει ότι τα παιδιά υιοθετούν και 
μεταμορφώνουν τον κόσμο γύρω τους με τον δικό τους πολύ ιδιαίτερο τρόπο 
(Hecht 1998· Panter - Brick 2001). Εάν, εξάλλου, προσεγγίσουμε τα παιδιά με 
ό,τι υποθέτουμε πως είναι δεδομένη αλήθεια γι’ αυτά, ίσως δεν θα είμαστε ποτέ σε 
θέση να καταλάβουμε πώς ορίζουν τα ίδια τους εαυτούς τους σε συγκεκριμένους 
τόπους και χρόνους (Baxter 2005, 21). 

Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που μια ματιά σε σύγχρονους πολιτισμούς 
(Sofaer Derevenski 2000· Kamp 2001) ή την πρόσφατη ιστορία (Calvert 1992 α, 
β· Graff 1995), αρκεί για να αμφισβητήσουμε ή ακόμη και να διαλύσουμε τη 
δυτική κατασκευή της παιδικής ηλικίας ως παγκόσμιας και διαχρονικής εμπειρίας: 
ανέκαθεν υπάρχουν παιδιά που εργάζονται, διεξάγουν πολέμους, υπηρετούν 
θρησκευτικά δόγματα, οργανώνονται σε κοινωνικοπολιτικές ομάδες, αποκτώντας 
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εμπειρίες μέσα από πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και θρησκευτικούς 
ρόλους, πολύ διαφορετικούς απ’ τους συνηθισμένους. Συμπερασματικά, η 
Αρχαιολογία της Παιδικής Ηλικίας οφείλει να είναι ανοιχτή σε όλες τις 
πιθανότητες που σχετίζονται με τα παιδιά ως κοινωνικούς παράγοντες κάθε τομέα 
της ζωής (Baxter 2005, 21). Γι’ αυτό ο συνυπολογισμός των παιδιών στην 
αρχαιολογική ερμηνεία, προϋποθέτει την ανίχνευση της εκάστοτε κατασκευής της 
παιδικής ηλικίας και τη διερεύνηση των σχέσεων των παιδιών με τους κοινωνικούς 
και φυσικούς κόσμους που τα περιβάλουν. Η αντίληψη που θέλει τα παιδιά της 
προϊστορικής εποχής ενεργές κοινωνικές παραμέτρους, απασχολεί ολοένα την 
αρχαιολογική βιβλιογραφία (Lillehammer 1989, 2000· Sofaer Derevenski 1994 
β, 2000· Chamberlain 1997· Moore - Scott 1997· Baxter 2000· Wilkie 2000· 
Kamp 2001, 2002), ενώ αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ερευνητών που 
συνυπολογίζουν στις ερμηνείες τους τα παιδιά, προσπαθώντας μάλιστα να 
παραμερίσουν τις όποιες προκαταλήψεις. Αρκετοί απ’ αυτούς (Sofaer Derevenski 
1994 β · Kamp 2001) πιστεύουν ότι σε πολλές προϊστορικές κοινωνίες οι ενήλικες 
και τα παιδιά ήταν ισότιμα μέλη του οικονομικού συστήματος και επωμίζονταν 
ισάξια τα οφέλη και τις συνέπειές του. Μάλιστα οι ερευνητές αυτοί δεν αναζητούν 
τα παιδιά μόνο στα τέχνεργα ή στους χώρους που υποτίθεται ότι προορίζονταν γι’ 
αυτά, αλλά σε όλους τους τομείς του πολιτισμού, τους οποίους έχουν οπωσδήποτε 
επηρεάσει ως ενεργά υποκείμενα με ταυτότητα, χαρακτηριστικά, ελπίδες, φόβους, 
κοσμοθεωρίες, ικανότητες και δυνατότητες.  

5.2 Εντοπίζοντας τις συνέχειες και τις αλλαγές: κοινωνικοποίηση και 
Αρχαιολογία της Παιδικής Ηλικίας 

 
Η κοινωνικοποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για το άτομο και την 

κοινωνία, για τα καλώς ή κακώς κείμενα της οποίας θεωρείται, εξάλλου, υπεύθυνη 
(Belsky et al. 1984, 19· Sofaer Derevenski 1994 α). Όπως είναι γνωστό με την 
κοινωνικοποίηση οι ενήλικες μεταδίδουν στα παιδιά τα πιστεύω, τις νόρμες, τις 
αξίες, τα ιδανικά και τους κανόνες της κοινωνίας και του πολιτισμού τους. Η 
κοινωνικοποίηση, πράγμα που ενδιαφέρει άμεσα την αρχαιολογική έρευνα, 
προωθεί τις συνέχειες και τις αλλαγές στις κοινωνικές αξίες και συμπεριφορές. 
Συνεπώς, η μελέτη της κατά το παρελθόν οδηγεί στην κατανόηση των τρόπων 
(ανα)παραγωγής της κοινωνικής και πολιτισμικής γνώσης σε επίπεδο γενεών 
(Sofaer Derevenski 1994 α), εγχείρημα ιδιαίτερα δύσκολο. 

Είναι γεγονός ότι πολλά από τα θεωρητικά μοντέλα που εφαρμόζονται στη 
μελέτη της κοινωνικοποίησης στο παρόν, κρίνονται ανεπαρκή κατά την αναγωγή 
τους στο παρελθόν, εξαιτίας της πολιτισμικά (προ)καθορισμένης φύσης της 
παιδικής ηλικίας (Cahan et al. 1993). Επιπλέον, οι παραδοσιακές αρχαιολογικές 
μέθοδοι μελέτης του παρελθόντος, μαρτυρίες και τέχνεργα, παρουσιάζουν 
ανυπέρβλητες δυσκολίες και είναι, συνήθως, αναποτελεσματικές σε σχέση με τα 
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παιδιά και ό,τι αφορά σε αυτά (Bonnichsen 1973· Lillehammer 1989· Calvert 
1992· Cahan et al. 1993 α). Ιδιαίτερα εύχρηστο προς την κατεύθυνση που μας 
ενδιαφέρει μοιάζει να είναι το ερευνητικό πλαίσιο της Emily Cahan και των 
συνεργατών της (1993, 195-202), που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως συνέχεια της 
δουλειάς τής Lillehammer και αφορά στην ανίχνευση των συνθηκών 
διαμόρφωσης, οριοθέτησης και ενίσχυσης των κοινωνικών πρακτικών που 
σχετίζονται με τα παιδιά, τις οποίες και εντάσσει σε τέσσερις τομείς:  

1. στο φυσικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τους χώρους όπου ζουν 
τα παιδιά καθώς και τα τέχνεργα που αυτά χρησιμοποιούν, 

2. στο κοινωνικό περιβάλλον που αφορά στις κοινωνικές σχέσεις και 
αξίες, στη δομή της οικογένειας και γενικότερα στη φυλετική, 
εθνική και ταξική σύνθεση του κοινωνικού περίγυρου, 

3. στις (κατα)κτητικές - αυτοκρατορικές πρακτικές των ενηλίκων (imperial 
practices of adults) που είναι οι ρόλοι, οι ορισμοί και οι 
οραματισμοί που οι ενήλικες θεωρούν ιδανικούς για τα παιδιά 
τους και που τους μεταδίδουν ή τους επιβάλλουν μέσω της 
οικογένειας και της κοινότητας, 

4. στις εγγενείς πρακτικές των παιδιών5 (native practices of children), 
δηλαδή τις σχέσεις, τις δράσεις, τις αξίες και τις ιδιαίτερες 
πολιτισμικές πρακτικές και συνήθειες που αναπτύσσονται από τα 
παιδιά κατά τη συναναστροφή με τους συνομηλίκους τους.  

Το παραπάνω πλαίσιο, σε σχέση με την κοινωνικοποίηση, αποτελεί, ίσως, 
το ιδανικό πεδίο συνάντησης των πολιτισμικών προσδοκιών, των ρόλων και των 
συμπεριφορών που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Ικανοποιεί, επίσης, τη 
δυαδική φύση της κοινωνικοποίησης, η οποία εκφράζεται από τις προσπάθειες των 
ενηλίκων να κάνουν τα παιδιά τους αποδεκτά μέλη της ομάδας και από τις 
ερμηνείες που δίνουν τα ίδια τα παιδιά σ’ αυτές τις ιδέες και πρακτικές. Ενώ 
παράλληλα, σταθερότυποι, χαρακτηριστικά και προδιαγραφές του φυσικού και του 
κοινωνικού περιβάλλοντος, διαμορφώνουν τις γεωγραφικές, ιστορικές και 
κοινωνικές συνθήκες στο πλαίσιο των οποίων μεταδίδεται και διαιωνίζεται η 
πολιτισμική πληροφορία (Baxter 2005, 35). 

Η μελέτη της κοινωνικοποίησης κατά το παρελθόν αντλεί μεθόδους και 
μοντέλα και από άλλους τομείς, όπως είναι η ανθρωπολογία και η αναπτυξιακή 
ψυχολογία. Η δυσκολία του εγχειρήματος, όμως, απαιτεί να ληφθούν υπόψη και 
άλλοι παράγοντες. Καταρχήν, οι περισσότεροι μελετητές πιστεύουν ότι η 
κοινωνικοποίηση είναι μια οικουμενική εξελικτική διαδικασία που ενεργοποιεί 
συγκεκριμένα ψυχοσωματικά χαρακτηριστικά (Kamp 2001, 3-4), προσδίδοντας 
                                         
5 Η κατά λέξη μετάφραση του αγγλικού όρου “native” με τον αντίστοιχο ελληνικό, όχι ιδιαίτερα εύστοχο στην 
προκειμένη περίπτωση, «ιθαγενείς», σχετίζεται με το γεγονός ότι η Cahan και οι συνεργάτες της δίνουν έμφαση 
στην κατά τόπους πολιτισμική ιδιαιτερότητα και χροιά της παιδικής ηλικίας, απορρίπτοντας τη γενικευμένη 
παιδικότητα ή παιδική εμπειρία.  
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έμφαση στη βιολογική ηλικία και στα ιεραρχικά ταξινομημένα αναπτυξιακά 
στάδια βρέφος, νήπιο, παιδί και έφηβος, σύμφωνα πάντοτε με τις σύγχρονες 
αντιλήψεις και εμπειρίες περί παιδικής ηλικίας (James, Prout 1990), οι οποίες 
αφορούν, ωστόσο, σε παιδιά που εξαρτώνται από τους ενήλικες για την κάλυψη 
των συναισθηματικών και φυσικών αναγκών τους, ενισχύοντας έτσι την 
εκπαιδευτική οπτική της παιδικής ηλικίας (Baxter 2005, 36). Αλλά και οι μελέτες 
που αποδέχονται τη συμμετοχή των παιδιών στην κοινωνικοποίηση, ορίζουν πολύ 
προσεκτικά τις περιοχές και το βαθμό συμμετοχής τους, αναδεικνύοντας 
αναπόφευκτα την αυθεντία των ενηλίκων (Baxter 2005, 36). Διακριτικότερες είναι 
οι προκαταλήψεις της ανθρωπολογικής σκοπιάς, μολονότι, και πάλι, πολύ συχνά, 
ζητήματα όπως το κοινωνικό φύλο και η παιδική ηλικία, που συμπεριλαμβάνονται 
στο αντίστοιχο μοντέλο κοινωνικοποίησης, προέρχονται ή φιλτράρονται από τη 
δυτική σκέψη (Baxter 2005, 36). Η ανθρωπολογία, ωστόσο, με την έμφαση που 
προσδίδει στη συγκριτική και διαπολιτισμική έρευνα, έχει ίσως καταφέρει να 
διεισδύσει περισσότερο στην ποικιλομορφία της εμπειρίας της παιδικής ηλικίας, 
αφού συνήθως λαμβάνει υπόψη ότι η κατάσταση να είναι κάποιος παιδί αποτελεί 
μια ρευστή κατασκευή με ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως οι ιδιαίτερες δεξιότητες 
και η προσωπικότητα του ατόμου. Έτσι, οι ανθρωπολόγοι που δουλεύουν με 
παιδιά μη δυτικών κοινωνιών, επισημαίνουν ότι η σωματική και ψυχολογική 
ανάπτυξη αποτελούν «σταθερές» διαφορετικών βιολογικών ηλικιών, άμεσα 
εξαρτημένες από τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ερεθίσματα (Hecht 1998· 
Panter - Brick 2000). Μια διαπολιτισμική έρευνα θα υπογράμμιζε, ίσως, την 
ποικιλία των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται από τις διάφορες κοινωνικές 
ομάδες στην κοινωνικοποίηση των παιδιών (Draper 1974). Η κοινωνικοποίηση, 
λοιπόν, στο πλαίσιο της Αρχαιολογίας της Παιδικής Ηλικίας, καλό είναι να 
αντιμετωπίζεται ως μια γενική διαδικασία, τα χαρακτηριστικά της οποίας 
ποικίλλουν στους αρχαίους πολιτισμούς, όπως εξάλλου και στους σύγχρονους 
(Baxter 2005, 37). 

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι οι ενήλικες στο πλαίσιο των (κατα)κτητικών - 
αυτοκρατορικών πρακτικών τους, απεικονίζουν τα παιδιά (εικ. 6) που 
συνδεδεμένα καθώς είναι με αξίες, καθήκοντα και νοήματα, αποτελούν σημαντικά 
σύμβολα του πολιτισμού και γενικότερα της ζωής τους (Sofaer Derevenski 1994 
β, 14). Τα τελευταία χρόνια έχουν εκπονηθεί αρκετές μελέτες με αντικείμενο την 
παιδική ηλικία ως πολιτισμικό σύμβολο και πώς αυτή ξεδιπλώνεται ως τέτοιο μέσα 
από την τέχνη του παρελθόντος και του παρόντος (Calvert 1992 α· Kamp, 
Whittaker 2002· Wicks 2002). Οι αναπαραστάσεις των προϊστορικών παιδιών στη 
σύγχρονη τέχνη (Kamp, Whittaker 2002), στην παιδική λογοτεχνία και στον 
κινηματογράφο αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες δυτικές αντιλήψεις, με τα παιδιά 
να προβάλλονται συνήθως ως παθητικές και περιθωριοποιημένες μορφές, που είτε 
μαθαίνουν από τους ενήλικες, είτε παίζουν δίχως να συμμετέχουν στα πράγματα, 
ενώ στις σπάνιες σκηνές εργασίας καθοδηγούνται από τους γονείς τους, πορτρέτα 
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που προκύπτουν από την προκατάληψή μας για τη σύγχρονη παιδική ηλικία και 
την αυθαίρετη αναγωγή της στο παρελθόν (εικ. 7).  
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Εικ. 6, Οικογενειακή φωτογραφία στο East Saginaw (Michigan), γύρω στα 
1880. Τα τρία παιδιά της οικογένειας παριστάνονται ντυμένα με παρόμοιο τρόπο, 
εξομαλύνοντας έτσι τα δηλωτικά του φύλου, της ηλικίας και του κοινωνικού τους 

στάτους, χαρακτηριστικά. 
(Baxter 2005, fig. 8, p. 86) 

 

 
Εικ. 7, Χαρακτηριστική απεικόνιση «προϊστορικού παιδιού» με την 

οικογένειά του στη σύγχρονη τέχνη, με εμφανείς τις επιρροές του δυτικού 
πολιτισμού. 
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5.3 Κοινωνικοποίηση, Αρχαιολογία της Παιδικής Ηλικίας και παιχνίδι 
 

Το παιχνίδι είναι μια όψη του υλικού πολιτισμού που μπορεί να αποβεί 
ιδιαίτερα χρήσιμη στην ανίχνευση των παιδιών, του κοινωνικού περιβάλλοντος και 
της κοινωνικοποίησής τους, ακριβώς επειδή χρησιμοποιείται εάν όχι αποκλειστικά 
τουλάχιστον πρωταρχικά από αυτά και είναι επιφορτισμένη με έννοιες και 
νοήματα που άπτονται τόσο των (κατα)κτητικών - αυτοκρατορικών πρακτικών των 
ενηλίκων, όσο και των εγγενών πρακτικών των παιδιών (εικ. 8). Το παιχνίδι είναι, 
επίσης, άμεσα συνυφασμένο με τις αντίστοιχες κοινωνικές και πολιτισμικές 
συνάφειες, ενώ στο πλαίσιο μιας αρχαιολογικής θέσης αποτελεί ασφαλή μαρτυρία 
της παρουσίας των παιδιών (Sofaer Derevenski 1994 β, 13).  

Ο ορισμός που δίνουν τα ίδια τα παιδιά σχετικά με το τι αποτελεί παιχνίδι 
είναι εξαιρετικά ρευστός και ευρύς (Mergen 1992, 88), σε αντίθεση με τις 
αντίστοιχες ιδέες των ενηλίκων που είναι συνήθως πιο δύσκαμπτες και 
περιορισμένες (Sutton - Smith 1986), έχοντας ως βασικό άξονά τους την 
πεποίθηση ότι το παιχνίδι συνιστά μια τυποποιημένη κατηγορία υλικών αγαθών 
που κατασκευάζεται ή αγοράζεται για να δοθεί, συνήθως, ως δώρο στα παιδιά. Τα 
τελευταία πάλι, ακριβώς επειδή αντιλαμβάνονται το παιχνίδι με διαφορετικό 
τρόπο, συχνά παίζουν με φυσικά, εγκαταλελειμμένα και άχρηστα για τους ενήλικες 
αντικείμενα. Την ίδια στιγμή, τα παιχνίδια χρησιμοποιούνται απ’ τους ενήλικες ως 
υποκατάστατα των εργαλείων, που αποσκοπούν στην καλλιέργεια της ικανότητας 
των παιδιών να μιμηθούν, όσο γίνεται και δίχως ανεπιθύμητες συνέπειες στον 
πραγματικό κόσμο, αυτούς και τις δραστηριότητές τους (Sutton - Smith 1986, 
1994). Μ’ αυτή, βέβαια, τη λογική τα παιχνίδια θα μπορούσαν κατά κάποιο τρόπο 
να θεωρηθούν και εργαλεία μεταβίβασης πληροφοριών στα παιδιά, αλλά και 
εκπαίδευσής τους σε ρόλους που οι ενήλικες θεωρούν κατάλληλους γι’ αυτά 
(Calvert 1992 α). Συνεπώς, παράλληλα με την ψυχαγωγία, τα παιχνίδια 
εξασφαλίζουν τη μετάδοση των κατάλληλων και επιθυμητών προτύπων 
συμπεριφοράς που τα παιδιά οφείλουν να υιοθετήσουν ως ενήλικες, 
συγκαλύπτοντας το κωδικοποιημένο κοινωνικό και πολιτισμικό υπόστρωμά τους 
(Masters 1986· Sutton - Smith 1986· Calvert 1992 α, β· Formanek - Brunell 
1992· Mergen 1992· Baxter 2005).  

Τα παιδιά, μολονότι συνήθως χρησιμοποιούν τα παιχνίδια με τον 
προδιαγεγραμμένο από τους ενήλικες τρόπο, συχνά, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 
διευρύνουν και διαφοροποιούν τη χρήση τους. Η ικανότητα των παιδιών να 
μετατρέπουν ένα πλήθος αντικειμένων σε παιχνίδια, είναι πράγματι εντυπωσιακή 
και συνδέεται με την «εκτός συνάφειας» χρήση των τεχνέργων και την αξιοποίησή 
τους σε περιβάλλοντα διαφορετικά από αυτά που η κυρίαρχη πολιτισμική 
παράδοση τούς αποδίδει (Beaudry et al. 1991, 155·  Baxter 2005). Έχει για 
παράδειγμα παρατηρηθεί (Masters 1986· Formanek - Brunell 1992) ότι οι 
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κούκλες που χρησιμοποιούνταν στις Η.Π.Α. του τέλους του 19ου αιώνα ως μέσα 
της γυναικείας κοινωνικοποίησης, ενθαρρύνοντας τις συντηρητικές και ήπιες 
μορφές παιχνιδιού για τα νεαρά κορίτσια στο πλαίσιο της καλής προετοιμασίας 
τους ως μελλοντικών νοικοκυρών, συζύγων και μητέρων, αντιμετωπίζονταν βίαια 
από αυτά (εικ. 8, 9), που μάλιστα προσποιούνταν ότι τις σκότωναν και τις 
κήδευαν (Formanek - Brunell 1992, 122·  Baxter 2005). 

Συνοψίζοντας, τα παιχνίδια αποτελούν το πεδίο συνάντησης των 
(κατα)κτητικών,  αυτοκρατορικών πρακτικών των ενηλίκων και των εγγενών 
πρακτικών των παιδιών. Χάρη σ’ αυτά οι αρχαιολόγοι μπορούν να ανιχνεύσουν τα 
μηνύματα, τις συμπεριφορές και τις προσδοκίες που οι ενήλικες μεταδίδουν στα 
παιδιά τους, μυώντας τα στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, μπορούν να διακρίνουν πώς 
τα παιδιά αντιλαμβάνονται, προσλαμβάνουν, αποδέχονται και γενικότερα 
αντιδρούν σε αυτές τις ιδέες των ενηλίκων. Το ζήτημα είναι πώς ο αρχαιολόγος θα 
εντοπίσει με ασφάλεια τα τέχνεργα που έχουν χρησιμοποιηθεί ως παιχνίδια 
(Baxter 2005, 46), θέμα που εξετάζεται στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο. 



 44

 

 
 

Εικ. 8, Χαρακτικό του 19ου αιώνα με σκηνή μικρών κοριτσιών που 
παριστάνουν, παίζοντας με τις κούκλες τους, ότι συμμετέχουν σε απογευματινό 
τσάι, στο πλαίσιο της κοινωνικοποίησής τους ως μελλοντικών μητέρων και 

συζύγων. 
(Baxter 2005, fig. 1, p. 44) 

 

 
 
Εικ. 9, Θραύσματα από κούκλες και «κουζινικά» του 19ου αιώνα, από την 

περιοχή της Virginia, Η.Π.Α. Πρόκειται για τα τυπικά της εποχής κοριτσίστικα 
παιχνίδια, που αποσκοπούσαν στην καλή προετοιμασία των παιδιών ως μητέρων 

και νοικοκυρών. 
(Baxter 2005, fig. 2, p. 45) 
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5.4 Ταυτίζοντας τα παιχνίδια στην αρχαιολογική συνάφεια: μια σύντομη 
κριτική θεώρηση 

 
Οι αρχαιολόγοι εδώ και δεκαετίες ερμηνεύουν ως παιχνίδια συγκεκριμένες 

κατηγορίες τεχνέργων, έχοντας συνήθως ως κριτήρια το μικρό μέγεθος, τις 
μορφολογικές αναλογίες με αντίστοιχα σύγχρονα (Nesbitt 1938· Judd 1954· 
Pearce 1978· Park 1998· Smith 1998· Santina 2001), καθώς επίσης τη συνήθως 
χονδροειδή, πρόχειρη και ακαλαίσθητη κατασκευή, αποτέλεσμα της μικρότερης 
επένδυσης εργασίας και χρόνου σε ένα βραχύβιο, εξαιτίας του απρόσεκτου 
χειρισμού από τον άπειρο χρήστη, αντικείμενο (Baxter 2005). 

Όσον αφορά στο κριτήριο του μεγέθους, που στηρίζεται συνήθως σε 
εθνογραφικά παράλληλα (Shipbeck 1968· Vanstone 1985· Park 1998· Santina 
2001· Baxter 2005), υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις σχετικά με την αναγωγή του 
στην αρχαιολογική ερμηνεία. Καταρχήν, με τον όρο μικρογραφικός περιγράφεται 
η αναπαραγωγή ενός μη λειτουργικού, αμελούς κατασκευής και κυρίως 
μικροσκοπικής κλίμακας αντικειμένου. Εκτός, όμως, από τη μικρογραφική 
απόδοση, οι ενήλικες παρουσιάζουν στα παιδιά τα τέχνεργά τους και με άλλους 
τρόπους, όπως η μεγέθυνση, η σχηματοποίηση και η καρικατούρα (Sutton - 
Smith 1994). Επιπλέον, εάν τα αντικείμενα που ταυτίζονται με παιχνίδια είναι 
απλώς μικρής και όχι μικρογραφικής κλίμακας, η ερμηνεία τους γίνεται ακόμη πιο 
προβληματική, αφού θα μπορούσαν να έχουν σύμφωνα με εθνογραφικές και 
αρχαιολογικές μαρτυρίες και άλλες χρήσεις, πρακτικές (π.χ. σκεύη φύλαξης 
πολύτιμου περιεχομένου) ή τελετουργικές [λατρευτικού ή ταφικού χαρακτήρα] 
(Baxter 2005, 47-48). 

Η ταύτιση κάποιου αντικειμένου με παιχνίδι είναι ασφαλέστερη όταν 
βασίζεται σε αναπαραστάσεις της τέχνης, όπως είναι για παράδειγμα αυτές της 
κλασικής αγγειογραφίας, πράγμα που, όμως, δεν είναι εφικτό για όλες τις εποχές 
της αρχαιότητας και ειδικότερα για την Απώτερη Προϊστορία. Η συνεύρεση, 
επίσης, με σκελετικά υπολείμματα παιδιών, μπορεί να οδηγήσει σε σκέψεις, αλλά 
όχι και σε συμπεράσματα, για τα τέχνεργα που πιθανότατα χρησιμοποιούνταν από 
τα παιδιά μιας συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου ως παιχνίδια (Rosalind, Janssen 
1990). Και πάλι, όμως, απαιτείται προσοχή αφού οι ταφικές συνάφειες δεν παύουν 
να είναι η συμβολική και εξιδανικευμένη εικόνα μιας κοινωνικής κατηγορίας, παρά 
τη συνήθη ερμηνεία των κτερισμάτων, όπου αυτά υπάρχουν, με προσωπικά 
αντικείμενα του νεκρού (Pearson 1982· Rothschild 2002· Baxter 2005). Ο 
αρχαιολόγος της παιδικής ηλικίας δεν πρέπει, επίσης, να ξεχνά ότι τα παιδιά 
δρουν με τους συνομηλίκους τους και πειραματίζονται με εναλλακτικά σενάρια και 
δράσεις που διαφέρουν από των ενηλίκων (Baxter 2005, 47), ενώ στο ίδιο αυτό 
πλαίσιο εμπνέονται και επινοούν παιχνίδια, συνήθως ομαδικά, που δεν αφήνουν 
υλικά κατάλοιπα, καθώς διεξάγονται με προφορικούς κανόνες, φράσεις, δρώμενα, 
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συγκεκριμένες κινήσεις κ.ά. Τα παιχνίδια αυτά, εκφάνσεις του πνευματικού 
πολιτισμού μιας κοινωνίας, έχουν, τουλάχιστον στην περίπτωση της Απώτερης 
Προϊστορίας, χαθεί για πάντα. 

5.5 Κοινωνικοποίηση και υλικός πολιτισμός: εκπαίδευση και κατευθυνόμενη 
μάθηση 

 
Οι περισσότεροι σύγχρονοι πολιτισμοί συνηθίζουν να περιορίζουν τη 

συμμετοχή των παιδιών στην υλική παραγωγή, σε αντίθεση, όπως όλα δείχνουν, με 
αρκετούς από αυτούς του παρελθόντος (Binford 1986· London 1986· Leackey 
1987· Arnold 1999· Kamp, Whittaker 2002· Baxter 2005). Σε κάθε περίπτωση 
τα παιδιά, προκειμένου να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία, 
κοινωνικοποιούνται και εξοικειώνονται με τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και 
δεξιότητες, η μακρά διαδικασία εκμάθησης των οποίων εξαρτάται, μεταξύ άλλων, 
από παράγοντες όπως ο βαθμός πρόσβασης στη γνώση, η ανάπτυξη των νοητικών 
και κινητικών δεξιοτήτων και η προσωπική έφεση. Η εκμάθηση των τεχνικών 
δεξιοτήτων εγγράφεται συνήθως στο πλαίσιο της λεγόμενης κατευθυνόμενης 
μάθησης (situated learning), η οποία συνδέεται άμεσα με την κοινωνικοποίηση, 
εφόσον περιλαμβάνει την κατάκτηση όλων των απαραίτητων εφοδίων μέσα από 
την παρατήρηση, τη μίμηση, τη λεκτική καθοδήγηση και την εξάσκηση (Schiffer, 
Skibo 1987, 597· Whiting, Edwards 1988, 16-17· Crown 2002, 109). 

Η κατευθυνόμενη μάθηση είναι συνυφασμένη με την κοινωνικοποίηση, 
επειδή ορίζεται μέσα από τη σχέση του ατόμου με τον κοινωνικό του περίγυρο 
(Cahan et al. 1993). Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, αλλά και χρήσιμη για τη διερεύνηση 
της παιδικής ηλικίας, είναι η θεωρητική τοποθέτηση των Lave και Wenger (1991, 
34-36), που χαρακτηρίζουν την κατευθυνόμενη μάθηση ως Νόμιμη Περιφερειακή 
Συμμετοχή (Legitimate Peripheral Participation - L.P.P.), στο πλαίσιο της οποίας 
ο εκπαιδευόμενος μυείται στην κοινωνία των ειδικών με τρόπο περιφερειακό και 
γίνεται πλήρες μέλος της σταδιακά. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στους 
κόλπους της κοινότητας και η πρόσβαση στις ομάδες των ειδικών εξαρτάται από 
τον ισχύοντα καταμερισμό εργασίας. Το σχήμα αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην 
μελέτη των κοινωνιών του παρελθόντος, όπου η μάθηση φαίνεται πως 
πραγματοποιούταν εντός των ορίων της οικογένειας (Goody 1989) και τα παιδιά 
διδάσκονταν από το γονέα του ίδιου με αυτά φύλου (Lorber 1994· Keith 2001). 
Το βιολογικό φύλο φαίνεται, εξάλλου, να αποτελεί το συνηθέστερο κριτήριο 
κατάρτισης των ομάδων διδασκόντων - εκπαιδευόμενων κατά την Απώτερη, 
τουλάχιστον, Προϊστορία (Conkey, Gero 1991· Sofaer Derevenski 1994 α, 
1997· Dobres 1995· Grimm 2000). Αρκετές, επίσης, μελέτες έχουν αποδείξει την 
ποικιλομορφία των μεθόδων διδασκαλίας και των στρατηγικών μάθησης, στο 
πλαίσιο των εκάστοτε πολιτισμικών, οικονομικών και κοινωνικών συναφειών 
(Greenfield 2000, 73).  
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Σ’ αυτό ακριβώς το πλαίσιο αρκετές πρόσφατες αρχαιολογικές μελέτες 
υποστηρίζουν ότι τα στάδια εκπαίδευσης των παιδιών ανιχνεύονται αρχαιολογικά 
και συνδέονται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, με υλικά κατάλοιπα που 
χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες προδιαγραφές (Finlay 1997· Smith 1998· 
Grimm 2000· Bagwell 2002· Crown 2002). Για παράδειγμα, οι απόπειρες των 
παιδιών στην εγχειρηματική αλυσίδα, εντοπίζονται μέσα από διάφορα 
κατασκευαστικά λάθη, όπως είναι τα αποκρούσματα με υπέρβαση και οι μεγάλοι 
κώνοι επίκρουσης. Κατ’ αντίστοιχο τρόπο, οι προσπάθειές τους στην κεραμική 
διακρίνονται, συνήθως, από την έλλειψη τυποποίησης, την ανομοιογένεια, την 
ποικιλομορφία (Bagwell 2002, 90) και τη χαμηλότερη ποιότητα (Crown 2002). 
Στις μελέτες αυτές υπογραμμίζεται ότι η απόκτηση των τεχνικών ικανοτήτων 
απαιτεί την ανάπτυξη των απαραίτητων για τη θεωρητική κατάρτιση και, κυρίως, 
για την πρακτική εξάσκηση, διανοητικών λειτουργιών και κινητικών δεξιοτήτων 
(Crown 1999, 2002· Bagwell 2002), καθώς, επίσης, ότι πριν από την επίτευξη 
ενός άρτιου τεχνικά αποτελέσματος, απαιτείται εντατική και μακροχρόνια 
εξάσκηση που σχεδόν νομοτελειακά αρχίζει από την παιδική ηλικία για λόγους 
οικονομίας χρόνου.  

Να σημειωθεί ακόμη ότι συχνά οι αρχαιολογικές μελέτες χρησιμοποιούν 
εθνογραφικές και πειραματικές παρατηρήσεις, προκειμένου να διακρίνουν τον 
εξειδικευμένο από τον μαθητευόμενο τεχνίτη (Bodu et al. 1990· Fisher 1990· 
Pigeot 1990· Finlay 1997, 206· Grimm 2000), ενώ η διασπορά των τεχνέργων 
συμβάλλει στην ανασύνθεση του μαθησιακού περιβάλλοντος (Bodu et al. 1990· 
Fisher 1990· Grimm 2000), όπως θα δούμε στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο. 

5.5 Κοινωνικοποίηση, χώροι και τόποι της παιδικής ηλικίας 
 

Οι αρχαιολόγοι προκειμένου να εξιχνιάσουν τις συμπεριφορές των ανθρώπων 
του παρελθόντος, δε μελετούν μόνο τους τύπους των τεχνέργων αλλά και τη 
διασπορά τους στο χώρο (Binford, Binford 1966· Schiffer 1976, 1987· Kent 
1984). Ήδη από τη δεκαετία του 1970 η αρχαιολογική βιβλιογραφία συνδέει τα 
παιδιά με τη διασπορά των τεχνέργων, χρησιμοποιώντας την εθνοαρχαιολογική 
παρατήρηση (Bonnichsen 1973· Watson 1979· Hayden, Cannon 1983· Deal 
1985· Schiffer 1987· Stevenson 1990) και το πείραμα (Wilk, Schiffer 1979· 
Hammond, Hammond 1981). Οι περισσότερες πρώιμες μελέτες χαρακτηρίζουν 
την επίδραση των παιδιών στη διασπορά των τεχνέργων ως τυχαίο και 
παραμορφωτικό παράγοντα (distorting factor) του αρχαιολογικού γίγνεσθαι, 
θεωρώντας αδύνατη τη μελέτη του σχετικού πλαισίου συμπεριφοράς. Πιο 
πρόσφατες, ωστόσο, έρευνες επισημαίνουν, όπως είδαμε και παραπάνω, ότι οι 
δραστηριότητες των παιδιών λαμβάνουν χώρα σε περιοχές περιφερειακές σε 
σχέση με αυτές των ενηλίκων. Η κριτική επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες έρευνες 
δεν διεξάγονται σε οικιακά περιβάλλοντα, δε λαμβάνουν υπόψη το ρόλο της 
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κοινωνικοποίησης στη διαμόρφωση της παιδικής συμπεριφοράς, ενώ 
χρησιμοποιούν παρατηρήσεις μεμονωμένων περιστατικών ως βάση για την 
εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων (Baxter 2005).  

Γεγονός είναι, πάντως, ότι τα παιδιά κοινωνικοποιούνται στο περιβάλλον 
όπου ζουν και διδάσκονται τις εκάστοτε αποδεκτές νόρμες, αξίες και 
συμπεριφορές, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τη χρήση του χώρου, παράμετρος 
τόσο πολιτισμικά (προ)καθορισμένη, ώστε οι άνθρωποι να νιώθουν αμηχανία σε 
καταστάσεις όπου τα σχετικά πρότυπα συμπεριφοράς διαφέρουν από τα 
συνηθισμένα γι’ αυτούς (Kent 1984). Τα παιδιά διδάσκονται τους κοινωνικά και 
πολιτισμικά αποδεκτούς χώρους για τις ανάγκες και τις συμπεριφορές τους, όπως 
το φαγητό, ο ύπνος, η εργασία και το παιχνίδι. Οι ενήλικες ενθαρρύνουν, 
περιορίζουν ή αποκλείουν τα παιδιά από ή προς συγκεκριμένες περιοχές (Kent 
1984· Spencer et al. 1989, 107-108), που κάθε άλλο παρά ουδέτερες πολιτισμικά 
είναι, αφού κάθε χώρος είναι συνυφασμένος με τις συμπεριφορές και τις δράσεις 
που πρέπει να λαμβάνουν χώρα σ’ αυτόν (Kent 1990· Rapoport 1990, 10) 
ανάλογα με την ηλικία, το βιολογικό φύλο και την κοινωνική θέση των ατόμων 
(Moore 1986). Οι ιδιότητες ενός χώρου γνωστοποιούνται, επομένως, στα παιδιά 
σύμφωνα με τις πολιτισμικά καθορισμένες εμπειρίες, δράσεις και ευκαιρίες που 
τους παρουσιάζονται από τους ενήλικες (Gauvin 1992, 27), οι οποίοι 
προδιαγράφουν τις περιοχές των παιδικών δραστηριοτήτων, διαμορφώνουν τις 
(προ)οπτικές των παιδιών για τον κόσμο και (προ)καθορίζουν το πού και το πώς 
αυτά θα περάσουν το χρόνο τους. Καθώς, λοιπόν, ο χώρος είναι μια ιδιαίτερα 
φορτισμένη, από τις εκάστοτε πολιτισμικές παραμέτρους των ενηλίκων, διάσταση, 
είναι σχεδόν αυτονόητο ότι τα παιδιά κάθε άλλο παρά τυχαία τον χρησιμοποιούν. 
Αντιθέτως η συμπεριφορά τους απέναντί του, χαρακτηρίζεται από κανονικότητα 
και ομοιομορφία, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικές νόρμες και αξίες του 
εκάστοτε περιβάλλοντος (εικ. 10). Παρατηρήσεις όπως αυτές είναι, λοιπόν, 
απαραίτητες στη μελέτη της διασποράς των τεχνέργων (Gibb, King 1991). 

Δεδομένου ότι τα παιδιά διαμορφώνουν ενεργά τον κόσμο γύρω τους, 
πράγμα που αποτυπώνεται στα τέχνεργα και τη διασπορά τους, και οι 
δραστηριότητές τους είναι δυναμικά παρούσες σε όλους τους τομείς του υλικού 
πολιτισμού, ο ουσιαστικός συνυπολογισμός τους είναι απαραίτητος σε κάθε 
σοβαρή και ολοκληρωμένη αρχαιολογική υπόθεση εργασίας (Baxter 2005), 
λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη ότι τα παιδιά εισέρχονται σε χώρους που, όπως 
προαναφέρθηκε, συνδέονται με μηνύματα, νοήματα, δραστηριότητες και 
συμπεριφορές που άπτονται των λεγόμενων (κατα)κτητικών - αυτοκρατορικών 
πρακτικών των ενηλίκων (Baxter 2005). Κατ’ αντίστοιχο τρόπο, οι συμπεριφορές 
των παιδιών στο παιχνίδι ή την εργασία σχετίζονται άμεσα με τους πολιτισμικούς 
ορισμούς της παιδικής ηλικίας ενός συγκεκριμένου τόπου και χρόνου. Τα παιδιά, 
ανάλογα με τον κοινωνικό και πολιτισμικό τους περίγυρο, μπορεί να έχουν 
απεριόριστο χρόνο για παιχνίδι ή μπορεί να εργάζονται σκληρά, συνεισφέροντας 
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στα καθήκοντα των ενηλίκων και δημιουργώντας τις δικές τους εμπειρίες με το 
περιβάλλον. Η εμπειρική για παράδειγμα εξερεύνηση του χώρου από τα παιδιά, 
εγγράφεται στις εγγενείς πρακτικές τους και περιλαμβάνει, λόγου χάρη, μυστικές ή 
ειδικές κρυψώνες, άγνωστες και μη προσβάσιμες στους ενηλίκους. 

 

 
 
Εικ. 10, Φωτογραφία νηπίου σε λαχανόκηπο (γύρω στα 1920, Η.Π.Α.). Τα 

παιδιά μαθαίνουν τον κόσμο γύρω τους μέσα από την προσωπική τους εμπειρία, 
αλλά οι χώροι που εξερευνούν είναι ήδη πολιτισμικά φορτισμένοι και ταυτισμένοι. 

(Baxter 2005, fig. 3, p. 61) 
 

5.6. Αρχαιολογία της Παιδικής Ηλικίας και σκελετικά υπολείμματα παιδιών 
 

Τα παιδιά έχουν μια σχετικά μακροχρόνια παρουσία στην έρευνα των 
ταφικών καταλοίπων, επειδή στον συγκεκριμένο τομέα είναι εκ των πραγμάτων 
περισσότερο ορατά. Ακόμη σήμερα οι αρχαιολόγοι που ασχολούνται με την 
παιδική ηλικία νιώθουν, δικαιολογημένα ώς ένα βαθμό, πιο ασφαλείς με τις ταφές, 
αφού there is no better place to seek children than where they can unquestionably be seen 
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(Whittlesey 2002, 152). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μια ταφή είναι το αποτέλεσμα 
της δράσης των ζωντανών (Lucy 1994, 24), οπότε οι ταφές, συμπεριλαμβανομένων 
και των παιδικών, αντικατοπτρίζουν ιδανικά, αντιλήψεις και πρακτικές των 
ενηλίκων (Cahan et al. 1993). Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν νομιμοποιεί τη 
διατύπωση γενικευμένων κρίσεων για την εκάστοτε κατασκευή της παιδικής 
ηλικίας, ακόμη και στο πλαίσιο του ίδιου χρονικού και πολιτισμικού ορίζοντα 
(Rothschild 2002). Οι παιδικές ταφές, εξάλλου, αφορούν στα παιδιά που δεν 
έζησαν αρκετά ώστε να γίνουν ενήλικες, οπότε, εκ των πραγμάτων, δεν είναι 
αντιπροσωπευτικές της θέσης των παιδιών και των αντιλήψεων γι’ αυτά (Baxter 
2005, 93-94). 

Οι αρχαιολόγοι αντιμετωπίζουν τις παιδικές, και όχι μόνο, ταφές με τρεις 
τρόπους. Σύμφωνα με τον πρώτο  - περισσότερο παραδοσιακό - τρόπο, τα ταφικά 
κατάλοιπα αντικατοπτρίζουν την κοινωνική οργάνωση, προσφέροντας την 
δυνατότητα ανασύνθεσης των κοινωνικών ρόλων που είχαν τα μέλη μιας κοινωνίας 
εν ζωή (Saxe 1970· Brown 1971· Tainter 1978· O’ Shea 1981, 1984, 1996). Ο 
βασικός άξονας του τρόπου αυτού περιγράφεται πολύ εύστοχα από τη Rothschild, 
η οποία αναφέρει σχετικά: it is assumed that distinctions visible in mortuary practices 
reflect status distinctions visible during life. If patterns exist in mortuary practices, it is 
assumed that they relate to structural divisions in society (Rothschild 1979, 600). Ο 
δεύτερος τρόπος προσέγγισης αναπτύχθηκε στους κόλπους της 
Μεταδιαδικαστικής Αρχαιολογικής Σχολής και, ως περισσότερο εναλλακτικός, 
υποστηρίζει ότι οι ταφικές πρακτικές δεν παραπέμπουν με απόλυτη ασφάλεια στην 
εν ζωή κοινωνική θέση του ατόμου. Ενώ τα κτερίσματα, όπου υπάρχουν, μπορεί 
να είναι προσωπικά αντικείμενα του νεκρού ή ακόμη και δώρα των οικείων του, 
αντανακλώντας το κύρος της οικογένειας και την εσκεμμένη προσπάθειά της να 
διαμορφώσει μια διαφοροποιημένη και οπωσδήποτε εξιδανικευμένη εικόνα του 
εκλιπόντος (Κοκκινίδου, Νικολαΐδου 1993, 30). Τα κτερίσματα μπορεί, επίσης, να 
απηχούν δοξασίες για τη μεταθανάτια ζωή ή να συνδέονται με την ηλικία, το φύλο 
και τις συνθήκες θανάτου (Chapman, Randsborg 1981). Ο τρίτος τρόπος 
προσέγγισης των ταφών αποτελεί το «πάντρεμα» των δύο προηγούμενων και έχει 
ως κύριο εκφραστή του τον Carr (1995, 109), ο οποίος συμπληρώνει το σχετικό 
με τις ταφές και τα ταφικά έθιμα έργο του Binford (1971). Ο Carr υποστηρίζει ότι 
οι κοινωνικοί και οι πνευματικοί - συμβολικοί παράγοντες είναι εξίσου σημαντικοί 
για την ολοκληρωμένη ερμηνεία των ταφικών καταλοίπων, ενώ η ηλικία, και 
ειδικότερα η διάκριση παιδιού - ενηλίκου, είναι μαζί με την κάθετη κοινωνική 
διαστρωμάτωση από τις βασικότερες παραμέτρους που πρέπει να 
συνυπολογίζονται στην ερμηνεία των ταφών. 

 Η Sofaer Derevenski (2000, 6), ασκώντας κριτική στις παραπάνω 
προσεγγίσεις, υπενθυμίζει τις περιπτώσεις εκείνες όπου παιδιά και ενήλικες 
ενταφιάζονται και κτερίζονται με παρόμοιους τρόπους, μολονότι οι παιδικές 
ταφές, όπως εξάλλου και οι γυναικείες, ερμηνεύονται, συνήθως, στο πλαίσιο του 
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οικογενειακού κύρους. Το επιχείρημα αυτό επιστρατεύεται, κυρίως, στις 
περιπτώσεις των πολύτιμων κτερισμάτων, όπως είναι τα κοσμήματα και τα όπλα, 
οπότε χρησιμοποιούνται τα γνωστά ανδροκεντρικά και ενηλικοκεντρικά 
επιχειρήματα. Η Sofaer Derevenski συμπεραίνει, επίσης, ότι οι περισσότερες 
μελέτες των ταφικών καταλοίπων απορρίπτουν την αποδοχή των παιδιών, αλλά και 
των γυναικών, ως ισχυρών ιδίω δικαιώματι. 

Με βάση τα μέχρι σήμερα αρχαιολογικά και εθνογραφικά δεδομένα, 
παρατηρείται ότι οι ταφικές πρακτικές που σχετίζονται με τα παιδιά, σε πολλές 
περιπτώσεις, δε διαφέρουν από αυτές των ενηλίκων. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι 
και τα συμπεράσματα της Scott (1993, 1999), η έρευνα της οποίας αφορά σε 
ταφές βρεφών διαπολιτισμικά. Ανασκαφικά δεδομένα, επίσης, από μεσολιθικές και 
νεολιθικές θέσεις της ουκρανικής κοιλάδας του Δνείπερου, αποδεικνύουν την 
ισότιμη μεταχείριση όλων των νεκρών ανεξαρτήτως ηλικίας (Lillie 1997). Η 
εξάλειψη οποιασδήποτε διαφοροποίησης, κοινωνικής, συμβολικής, βιολογικής και 
ηλικιακής, στα συγκεκριμένα ταφικά κατάλοιπα, πιθανότατα υποδηλώνει ότι οι 
ενήλικες και τα παιδιά ήταν ισόβαθμοι κοινωνικοί παράγοντες με ισότιμο 
οικονομικό ρόλο στις κοινωνίες τους, δίχως, ωστόσο, να αποκλείεται το 
ενδεχόμενο της απουσίας της παιδικής ηλικίας, τουλάχιστον έτσι όπως αυτή 
εκλαμβάνεται στους σύγχρονους δυτικούς πολιτισμούς. Σε άλλους πάλι 
πολιτισμούς, όπως της κλασικής Αθήνας, τα ταφικά μνημεία προσφέρονται για 
λεπτομερείς διαχωρισμούς των νεκρών, όχι μόνο σε ενήλικες και παιδιά, αλλά και 
στην περαιτέρω διάκριση των τελευταίων σε βρέφη, νήπια, προεφήβους και 
εφήβους (Beaumont 1994· 2000). Τα σκελετικά υπολείμματα, τέλος, είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμα στη μελέτη της παιδικής παλαιοπαθολογίας (Perzigian et al. 
1984· Goodman, Armelagos 1989· Storey 1992), η οποία αποτελεί πτυχή της 
κοινωνικής θέσης των παιδιών. Δεν πρέπει, βέβαια, να ξεχνάμε ότι σε κάθε 
περίπτωση η αρχαιολογία μπορεί να μας δώσει απαντήσεις σχετικά με το τι έκαναν 
οι άνθρωποι του παρελθόντος σε σχέση με το θάνατο, όχι, όμως, και για το τι 
σκέφτονταν γι’ αυτόν. 

5.7. Αρχαιολογία της Παιδικής Ηλικίας: βασικές αρχές και άξονες μελέτης 
 

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο που αφορά στην Αρχαιολογία της Παιδικής 
Ηλικίας, κρίνεται σκόπιμη η απαρίθμηση των βασικότερων αρχών της: 

1. Η Αρχαιολογία της Παιδικής Ηλικίας έχει ως αντικείμενό της 
τον ιδίω δικαιώματι συνυπολογισμό των παιδιών στις 
αρχαιολογικές αναλύσεις. 

2. Ο συνυπολογισμός των παιδιών δημιουργεί μια γόνιμη δίοδο 
για τη μελέτη της αλλαγής και της (α)συνέχειας διαχρονικά, ενώ 
έχει ως αποτέλεσμα τη σύνθεση πλούσιων ερμηνευτικών 



 52

σχημάτων για την καλύτερη κατανόηση των κοινωνιών του 
παρελθόντος ως ολοτήτων (Baxter 2005, 11). 

3. Η Αρχαιολογία της Παιδικής Ηλικίας εξετάζει όλες τις 
πιθανότητες που σχετίζονται με τα παιδιά ως κοινωνικές 
παραμέτρους που επηρεάζουν κάθε τομέα της ζωής, έστω και 
μέσω της παρουσίας τους. 

4. Αποφεύγει, τέλος, τις πρόχειρες, επιδερμικές, αινιγματικές και 
προβληματικές όψεις του υλικού πολιτισμού που σχετίζονται με 
τα παιδιά ή αποδίδονται για λόγους ευκολίας σε αυτά, 
στοχεύοντας έτσι στην πλήρη αποκατάσταση της εικόνας των 
συγκεκριμένων, ικανών προς αντικειμενική γνώση κοινωνικών 
μονάδων. 

 
Η παραπάνω εκτενής παρουσίαση των σύγχρονων θεωρητικών 

προσεγγίσεων της παιδικής ηλικίας και της σχετικής με αυτήν αρχαιολογίας, θα 
αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην ερμηνεία των αρχαιολογικών δεδομένων που 
αφορούν στις όψεις της παιδικής ηλικίας κατά την Παλαιολιθική Εποχή, τα οποία 
και παρουσιάζονται στα αμέσως επόμενα κεφάλαια. 
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6. Οι παιδικές ταφές της Παλαιολιθικής Εποχής 

 
Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι ταφές θεωρούνται από πολλούς ως ένα από τα 

ασφαλέστερα πεδία μελέτης της παιδικής ηλικίας, ακριβώς επειδή σ’ αυτές τα 
παιδιά είναι εκ των πραγμάτων περισσότερο ορατά. Η ασφάλεια, όμως, αυτή είναι 
σχετική, εάν όχι πλασματική, αφού τα ταφικά κατάλοιπα μπορούν κάλλιστα να 
μετατραπούν σε παγίδα, εάν ο αρχαιολόγος δεν έχει πάντοτε κατά νου ότι οι 
εκάστοτε ταφικές τελετουργίες αποτελούν πράξεις των ζωντανών, που σκοπό τους 
έχουν να διαιωνίσουν συμβολικά τη σπουδαιότητα του νεκρού συγγενή ή 
συντρόφου τους, στον οποίο εξακολουθούν να βλέπουν κατά κάποιο τρόπο την 
προέκταση του εαυτού τους. Η Αρχαιολογία του Θανάτου είναι στην 
πραγματικότητα ιδιαίτερα χρήσιμη στη μελέτη της θρησκείας και των δοξασιών 
μιας κοινωνίας, ακριβώς επειδή αυτές είναι που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη 
μεταχείριση του νεκρού σώματος (Renfrew, Bahn 2001, 431-432). Όσον αφορά 
στα κτερίσματα, πρέπει να υπογραμμιστεί για άλλη μια φορά ότι αυτά θα 
μπορούσαν κάλλιστα να αποτελούν ενδείξεις μιας κάποιας πίστης στη μετά 
θάνατον ζωή, γεγονός που υποδηλώνεται έντονα με τις προσφορές τροφών, αλλά 
ακόμη και απαλλαγής από το μίασμα του θανάτου που έχει «μολύνει» τα 
προσωπικά αντικείμενα του νεκρού. Πέρα από τα όποια προβλήματα, η μελέτη 
των ταφών συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση ενός πολιτισμού και του 
κοινωνικού συστήματος που τον πλαισιώνει, παρέχοντας ταυτόχρονα ενδείξεις για 
τη θέση των ανθρώπων μέσα σ’ αυτό. 

Οι πρώτες εσκεμμένες ταφές συνδέονται με τις κοινωνίες των Neanderthal, 
ενώ από την Ανώτερη Παλαιολιθική είναι γνωστές πολλές περιπτώσεις ταφών σε 
τεχνητό όρυγμα και με κτερίσματά τους κυρίως αντικείμενα προσωπικού 
στολισμού (Renfrew, Bahn 2001, 406). Η πράξη της ταφής υποδηλώνει 
τουλάχιστον σεβασμό και δέος προς το νεκρό, αφήνοντας υπαινιγμούς για τον 
συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων της εποχής και την ψυχολογική τους 
αντίδραση απέναντι στο θάνατο. Η παρουσία των κτερισμάτων, ως πιθανή ένδειξη 
μιας κάποιας πίστης στην ύπαρξη μεταθανάτιας ζωής, είναι πολύ δύσκολο να 
αποδειχτεί ειδικά σε τόσο πρώιμες φάσεις της ιστορίας του ανθρώπου (Renfrew, 
Bahn 2001, 407). Δεν αποκλείεται, επίσης, η τοποθέτηση των κτερισμάτων να 
αποσκοπεί στη διατήρηση ή και την ενίσχυση της εξωτερικής εικόνας, της 
εμφάνισης ή ακόμη και της κοινωνικής θέσης του ατόμου που φεύγει από τη ζωή. 

Η αξιολόγηση των ταφικών καταλοίπων, και ειδικότερα αυτών της 
Παλαιολιθικής Εποχής, χρειάζεται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ιδιαίτερη προσοχή. 
Η μελέτη τους απαιτεί πρωτίστως την κατανόηση των διαδικασιών σχηματισμού 
των αρχαιολογικών εναποθέσεων και την εξιχνίαση των συνθηκών που 
μεσολάβησαν από την εποχή της ταφής μέχρι την ανασκαφή και την αποκάλυψή 
της. Για παράδειγμα τα υπολείμματα πανίδας που έχουν βρεθεί σε αρκετές ταφές 
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και που η παραδοσιακή αρχαιολογική προσέγγιση συνήθιζε να ερμηνεύει στο 
πλαίσιο του ταφικού τελετουργικού, αντιμετωπίζονται πλέον με σκεπτικισμό, ενώ 
σχεδόν πάντοτε εξετάζεται το ενδεχόμενο μήπως ανήκουν σε ζώα, που 
αναζητώντας τροφή εγκλωβίστηκαν στις ταφικές δομές, διαστρεβλώνοντας έτσι 
την αρχαιολογική εικόνα (Renfrew, Bahn 2001, 406). Το πρόβλημα των 
κτερισμάτων γίνεται εντονότερο όταν η έρευνα στρέφεται σε ακόμη πιο 
απομακρυσμένες χρονικά περιόδους, όπως είναι η Παλαιολιθική. Οι ενδείξεις της 
παρουσίας τους που άλλοτε είχε θεωρηθεί δεδομένη, σήμερα σε πολλές 
περιπτώσεις αμφισβητείται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διάσημη 
ταφή του σπηλαίου Shanidar στο βόρειο Ιράκ, πάνω στην οποία εντοπίστηκε γύρη 
που αρχικά ερμηνεύτηκε ως προσφορά λουλουδιών, δίχως, όμως, κάτι τέτοιο να 
ισχύει τελικά, αφού αποδείχτηκε ότι ο συσχετισμός της με τα ανθρώπινα 
κατάλοιπα ήταν τυχαίος (Renfrew, Bahn 2001, 406). Σε γενικές γραμμές 
ασφαλέστερες είναι οι ενδείξεις που αφορούν στην παρουσία των κτερισμάτων και 
των ταφικών πρακτικών από την Ανώτερη Παλαιολιθική και εξής (Renfrew, Bahn 
2001, 406).   

Στο παραπάνω πλαίσιο τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πραγματοποιηθεί 
πολλές μελέτες σχετικά με τις ταφές και τις ταφικές πρακτικές της Μέσης και 
κυρίως της Ανώτερης Παλαιολιθικής (Harrold 1980· Binant 1991 β· Defleur 
1993· Real-Salvatore, Clark 2001· Vanhaeren, d’ Errico 2002· Zilhao, Trinkaus 
2002), μέσα από τις οποίες καταβάλλονται λιγότερο ή περισσότερο σημαντικές 
προσπάθειες για την κατανόηση των αντίστοιχων κοινωνιών. Η πιο πρόσφατη και 
πλήρης, αυτή των Zilhao και Trinkaus, βασική πηγή της παρούσας εργασίας, 
στηρίζεται στις παλαιότερες μελέτες του Binant (1991 β) και των Riel - Salvatore 
και Clark (2000), με αρκετές προσθήκες, οι οποίες εμπλουτίζουν τις γνώσεις μας 
για τις παιδικές ταφές της Παλαιολιθικής Εποχής. Όσον αφορά, λοιπόν, στη 
Μέση Παλαιολιθική, οι Zilhao και Trinkaus συμπεριλαμβάνουν στη βάση 
δεδομένων τους τις παιδικές ταφές των θέσεων Dederiyeh 2 (Akazawa, Muhesen 
2002), Mezmaiskaya I (Golovanona et al. 1998 α, 1998 β, 1999), Qafzeh 6, 7, 
12, 13, 21, 22 (Tillier 1999), Skhul 2, 3, 10 (McCown, Keith 1939) και Shanidar 
9 (Trinkaus 1983). Ενώ, στις παιδικές ταφές της Ανώτερης Παλαιολιθικής 
προσθέτουν εκείνες των θέσεων Ostuni 2 (Giacobini 1999· Mussi 2000), Barma 
Grande 1, 2, 5 και 6 (Giacobini 1999· Mussi 2000), Dolni Vestonice 4, 36 
(Svoboda et al. 1996· Sladek et al. 2000· Trinkaus et al. 2000 β), Kostenki 2, 14, 
15, 18 (Sinitsyn 1998), Paviland I (Aldhouse - Green 2000), καθώς και την Malta 
I (Abramova 1984· Binant 1991 β· Kuzmin, Orlova 1998), μολονότι, ίσως, 
πρόκειται για δύο ταφές (Soffer et al. 2001)6. 
                                         

6 Να σημειωθεί ότι οι Zilhao και Trinkaus δεν περιλαμβάνουν στη μελέτη τους: α) την ταφή της θέσης 
Abri Labattut, σε αντίθεση με τους Vanhaeren και d’ Errico (2002), λόγω των αμφιβολιών που υπάρχουν σχετικά 
με το χαρακτηρισμό του ευρήματος ως εσκεμμένης ταφής (Binant 1991 β), την ηλικία του νεκρού και τη 
χρονολόγηση β) την ταφή Balla I (Hillenbrand 1991) επειδή παραμένει αδημοσίευτη γ) την ταφή Staroselje, 



 55

Έχοντας, λοιπόν, ως οδηγό αυτή την ιδιαίτερα χρήσιμη δουλειά των Zilhao 
και Trinkhaus, συγκροτήθηκε ο Πίνακας 1, ο οποίος αφορά στις παιδικές ταφές 
της Παλαιολιθικής Εποχής και περιλαμβάνει συγκεντρωτικές πληροφορίες για τη 
θέση εύρεσης, την ηλικία θανάτου, την ηλικιακή κατηγορία και τον 
ανθρωπολογικό τύπο κάθε νεκρού, καθώς, επίσης, τις ταφικές δομές και 
τελετουργίες, δεδομένου ότι η κοινωνική θέση δεν εκφράζεται μόνο με την 
παρουσία και το είδος των κτερισμάτων, αλλά και μέσα απ’ όλη τη διαδικασία της 
ταφής (Renfrew, Bahn 2001, 207). Ο συγκεκριμένος πίνακας αποτελεί, 
ουσιαστικά, μια σύντομη επισκόπηση του δημοσιευμένου αρχαιολογικού υλικού 
που αφορά στις παιδικές ταφές στον ευρωπαϊκό, κυρίως, χώρο και στην Εγγύς 
Ανατολή. Τα αντίστοιχα δεδομένα συνεξετάζονται με αυτά που αφορούν στις 
ταφές εφήβων και ενηλίκων του ίδιου γεωγραφικού και χρονολογικού πλαισίου, για 
την εξαγωγή συγκριτικών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τη μεταχείριση 
διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών μετά θάνατον, ακριβώς επειδή ζητούμενο δεν 
είναι μόνο η διερεύνηση της κοινωνικής διάκρισης, αλλά και της κοινωνικής δομής 
αυτής καθαυτής. Στη ζωή, και πιθανότατα και στο θάνατο, το άτομο έχει και 
διατηρεί, αντίστοιχα, την κοινωνική του θέση, καθώς συνδέεται με μια σειρά από 
ρόλους, η αναζήτηση και κατανόηση των οποίων αποτελεί έναν από τους 
βασικότερους στόχους της αρχαιολογίας. Διαφορετικά, η κατάταξη των ατόμων 
σε πίνακες, δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια απλή, γραμμική παράθεση, ενώ 
η αβασάνιστη τοποθέτησή τους πλάι σε μια σειρά μεταβλητών, όπως είναι η 
χρήση ώχρας ή η παρουσία κτερισμάτων, μπορεί να μετατραπεί σε μια εξαιρετική 
υπεραπλούστευση (Renfrew, Bahn 2001, 208).  

 
ΠΙΝ. 1, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΤΗΣ 

ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (κατά Zilhao, Trinkhaus 2002, 521-524) 
 

ΘΕΣΗ 

ΗΛΙΚΙΑ 
(ΣΕ 

ΜΗΝΕΣ
/ ΕΤΗ) 

ΗΛΙΚΙΑ
ΚΗ 

ΚΑΤ/ΡΙ
Α 

ΑΝΘΡ/ΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ ΔΟΜΕΣ ΧΡΗΣΗ 

ΩΧΡΑΣ 

ΤΕΛ/ΚΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚ

ΕΣ 

ΧΡΟΝ/
ΣΗ (Kyr 

BP) 

ΠΟΛΙΤ/ΚΟΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 

Qafzeh 
13 

Νεογνό Βρέφος Πρώιμος 
Σύγχρονος 

   120-90 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

                                                                                                                        
επειδή πρόσφατες έρευνες (Marks et al. 1997) απέδειξαν ότι ανάγεται στο ύστερο Ολόκαινο και ότι είχε 
παρεισφρύσει στα ανώτερα Μουστέρια στρώματα της θέσης δ) την ταφή La Ferrassie 4 α, επειδή τα σκελετικά 
υπολείμματά της είναι συνανήκοντα με αυτά της ταφής Le Moustier 2 (Maureille 2002) ε) τις ταφές Combe - 
Capelle και Les Cottes, αφού η στρωματογραφία της πρώτης είναι αβέβαιη, ενώ η δεύτερη ενδέχεται να μην είναι 
παλαιολιθική (Gambier 1989) στ) το έμβρυο της Santa Maria d’ Agnano, επειδή βρέθηκε στο σώμα της μητέρας 
του και γι’ αυτό δεν εκλαμβάνεται ως χωριστή ταφή ζ) τα σκελετικά υπολείμματα ενός οκτάχρονου παιδιού από το 
σπήλαιο Marronnier (Onoratini 1999), επειδή δεν προέρχονται από ταφή και ίσως ανήκουν σε δύο τουλάχιστον 
άτομα η) τα σκελετικά κατάλοιπα του τρίχρονου παιδιού από το Le Figuier (Combier 1967, 369-370· Billy 1979· 
Onoratini 1999), επειδή βρέθηκαν κατά την αφαίρεση επίχωσης με μηχανικό μέσο, οπότε η χρονολόγηση και η 
στρωματογραφία τους δεν είναι ασφαλείς. 
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Shanida
r 7 

9 μηνών Βρέφος Neanderthal Εστία Όχι  120-90 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

Shanida
r 9 

9 μηνών Βρέφος Neanderthal  Όχι Πολλαπλή 
ταφή 

120-90 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

Qafzeh 
21 

3 ετών Βρέφος Πρώιμος  
Σύγχρονος 

   120-90 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

Qafzeh 
12 

3-4 ετών Παιδί Πρώιμος  
Σύγχρονος 

   120-90 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

Qafzeh 
22 

4-6 ετών Παιδί Πρώιμος  
Σύγχρονος 

   120-90 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

Skhul 1 4-6 ετών Παιδί Πρώιμος  
Σύγχρονος 

Όρυγμα Όχι  120-90 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

Skhul 
10 

4-6 ετών Παιδί Πρώιμος  
Σύγχρονος 

   120-90 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

Qafzeh 
10 

6 ετών Παιδί Πρώιμος  
Σύγχρονος 

Όρυγμα Όχι  120-90 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

Qafzeh 
15 

8-10 ετών Παιδί Πρώιμος 
Σύγχρονος 

Όρυγμα Όχι  120-90 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

Skhul 8 10 ετών Παιδί Πρώιμος 
Σύγχρονος 

   120-90 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

La 
Ferrassi
e 5 

2 μηνών Έμβρυο Neanderthal Όρυγμα; 
Τύμβος 

Όχι  75-60 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

Mezmai
skaya 1 

0-3 μηνών Βρέφος Neanderthal  Όχι  45-40 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μικόκια) 

La 
Ferrassi
e 4 b 

0-1 μηνών Έμβρυο Neanderthal Όρυγμα Όχι  75-60 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

Kebara 
1 

7 μηνών Βρέφος Neanderthal  Όχι  60-50 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

Kiik-
Koba 2 

7 μηνών – 
1 έτους 

Βρέφος Neanderthal Όρυγμα Όχι  70-50 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

Amud 
7 

10 μηνών Βρέφος Neanderthal Όρυγμα Όχι Σιαγώνα 
ελαφιού στη 
λεκάνη 

65-55 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

Le 
Mousti
er 2 

0-2 μηνών Βρέφος Neanderthal Όρυγμα Όχι  40 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 
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Zaskaln
aya 1 

1 μηνός Βρέφος Neanderthal Όρυγμα Όχι Πολλαπλή 
ταφή 

39 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μικόκια) 

Dederiy
eh 1 

1-3 μηνών Βρέφος Neanderthal Όρυγμα Όχι Λίθος στο 
κεφάλι / 

φολίδα στον 
θώρακα 

70-55 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

Dederiy
eh 2 

1-3 μηνών Βρέφος Neanderthal  Όχι  70-55 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

La 
Ferrassi
e 8 

2 μηνών Βρέφος Neanderthal  Όχι  75-60 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

Roc-de-
Marsal 
1 

2-3 μηνών Βρέφος Neanderthal Όρυγμα Όχι  περίπου 
70 

Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

Zaskaln
aya 2 

2-3 μηνών Βρέφος Neanderthal Όρυγμα Όχι Πολλαπλή 
ταφή 

39 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μικόκια) 

La 
Ferrassi
e 6 

3-5 ετών Παιδί Neanderthal Όρυγμα Όχι; Λίθος πάνω 
από τον 
τάφο. Τρία 
λίθινα 
εργαλεία; 

75-60 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

Zaskaln
aya 3 

5-6 ετών Παιδί Neanderthal Όρυγμα Όχι Πολλαπλή 
ταφή 

39 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μικόκια) 

Teshik-
Tash 1 

8-9 ετών Παιδί Neanderthal Όρυγμα Όχι Ταφικός 
κύκλος με 
κέρατα 
κατσίκας. 
Οστέινη 
αιχμή; 

70-35; Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

Tarams
a I 

8-10 ετών Παιδί Πρώιμος 
Σύγχρονος 

Όρυγμα; 
Τύμβος 

Όχι  80-50 Ύστερη Μέση 
Εποχή Λίθου 

La 
Ferrassi
e 3 

10 ετών Παιδί Neanderthal Όρυγμα Όχι  75-60 Mέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

Cro-
Magno
n 5 

1 μηνός Βρέφος Πρώιμος  
Σύγχρονος 

 Όχι  27-21 Ανώτερη 
Παλαιολιθική 
(Γκραβέττια;) 

Dolni 
Vestoni
ce 36 

1-2 μηνών Βρέφος Πρώιμος 
Σύγχρονος 

 Όχι  27,5-26,5 Ανώτερη 
Παλαιολιθική 
(Παβλόβια) 

Predmo
sti ΙΙ 

0-3 μηνών Βρέφος Πρώιμος  
Σύγχρονος 

Ομαδική 
Ταφή 

Όχι  27-26 Ανώτερη 
Παλαιολιθική 
(Παβλόβια) 

Predmo
sti 12 

0-3 μηνών Βρέφος Πρώιμος 
Σύγχρονος 

Ομαδική 
Ταφή 

Όχι  27-26 Ανώτερη 
Παλαιολιθική 
(Παβλόβια) 

Predmo 0-3 μηνών Βρέφος Πρώιμος Ομαδική Όχι  27-26 Ανώτερη 



 58

sti 13 Σύγχρονος Ταφή Παλαιολιθική 
(Παβλόβια) 

Predmo
sti 6 

2-3 μηνών Βρέφος Πρώιμος 
Σύγχρονος 

Ομαδική 
Ταφή 

Όχι  27-26 Ανώτερη 
Παλαιολιθική 
(Παβλόβια) 

Predmo
sti 8 

3-4 ετών Παιδί Πρώιμος 
Σύγχρονος 

Ομαδική 
Ταφή 

Ναι  27-26 Ανώτερη 
Παλαιολιθική 
(Παβλόβια) 

Malta 1 >4 ετών Παιδί Πρώιμος 
Σύγχρονος 

Λίθινη 
«σαρκοφά
γος» σε 
όρυγμα 

Ναι Κοσμήματα 
(όστρεα) 

112 
ελεφάντινες 
ψήφοι, 
δόντια, 

ελεφάντινα 
(εγχειρίδιο; 
και αιχμή) 
και λίθινα 
εργαλεία (2) 

/ οστέινο 
διάδημα 

>21 Ανώτερη 
Παλαιολιθική 
(Ανατολική 
Γκραβέττια) 

Lagar 
Velho 1 

4-5 ετών Παιδί Πρώιμος 
Σύγχρονος 

Όρυγμα Ναι Φωτιά/ 
σάβανο/ 
κοσμήματα

/ οστά 
λαγού και 
ελαφιού/ 
δόντια 
ελαφιού/ 
όστρεα 

(Littorina 
Obtusata) 

25-24,5 Ανώτερη 
Παλαιολιθική 
(Γκραβέττια) 

Kosten
ki 15  

6-7 ετών Παιδί Πρώιμος 
Σύγχρονος 

Όρυγμα Ναι Σε κάθετη 
στάση. 150 
διάτρητα 
δόντια 
αλεπούς, 
οστέινα και 
λίθινα 
εργαλεία 
(οστέινη 
βελόνα και 
“lissoir”), 
ωμοπλάτη 
μαμούθ 

32-27 Ανώτερη 
Παλαιολιθική 
(Γκορονττσόβια
) 

Kosten
ki 18 

6-7 ετών Παιδί Πρώιμος 
Σύγχρονος 

Όρυγμα Όχι Οστά, 
τοποθετημέ
να σε τρεις 
στρώσεις, 
κάλυπταν το 
σώμα 

21,020 
+_180 

Ανώτερη 
Παλαιολιθική 
(Ανατολική 
Γκραβέττια) 

Predmo 6-7 ετών; Παιδί Πρώιμος Ομαδική Όχι  27-26 Ανώτερη 
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sti 2 Σύγχρονος Ταφή Παλαιολιθική 
(Παβλόβια) 

Predmo
sti 15 

4-12 ετών; Παιδί Πρώιμος 
Σύγχρονος 

Ομαδική 
Ταφή 

Όχι  27-26 Ανώτερη 
Παλαιολιθική 
(Παβλόβια) 

Predmo
sti 16 

4-12 ετών; Παιδί Πρώιμος 
Σύγχρονος 

Ομαδική 
Ταφή 

Όχι  27-26 Ανώτερη 
Παλαιολιθική 
(Παβλόβια) 

Predmo
sti 17 

4-12 ετών; Παιδί Πρώιμος 
Σύγχρονος 

Ομαδική 
Ταφή 

Όχι  27-26 Ανώτερη 
Παλαιολιθική 
(Παβλόβια) 

Dolni 
Vestoni
ce 4 

4-12 ετών; Παιδί Πρώιμος 
Σύγχρονος 

Ωμοπλάτ
η μαμούθ

Ναι 42 διάτρητα 
δόντια 
αλεπούς/ 
λίγα καμένα 
οστά/ 
οστέινα 
εργαλεία 

31-25 Ανώτερη 
Παλαιολιθική 
(Παβλόβια) 

Sunghir 
3 

9-10 ετών Παιδί Πρώιμος 
Σύγχρονος 

Όρυγμα Ναι Διπλή ταφή. 
Όπλα/ 

κοσμήματα
/ ψήφοι. 

24,100+_
240 

Ανώτερη 
Παλαιολιθική 
(Ανατολική 
Γκραβέττια) 

 

6.1. Ταφικές τελετουργίες και ηλικία θανάτου 
 

Οι Zilhao και Trinkaus έχουν ταξινομήσει τους νεκρούς των παλαιολιθικών 
ταφών σε πέντε ηλικιακές κατηγορίες: α) έμβρυα, β) βρέφη, γ) παιδιά, δ) εφήβους 
και ε) ενήλικες, με βάση τα φυσικά - βιολογικά και εθνογραφικά κριτήρια που 
καθορίζουν κατά μέσον όρο τα ανθρώπινα στάδια ανάπτυξης (Zilhao, Trinkaus 
2002, 526). Ο τοκετός αποτελεί το κριτήριο διάκρισης του εμβρύου από το 
βρέφος, δεδομένου ότι τα επταμηνίτικα έμβρυα εκλαμβάνονται ως πρόωρα 
νεογνά. Ο απογαλακτισμός σηματοδοτεί την έναρξη της παιδικής ηλικίας στα τρία 
με τέσσερα κατά μέσον όρο χρόνια, με το 58% των βρεφών να απογαλακτίζονται 
στα δύο, το 76% στα τρία και το 90% στα τέσσερα έτη (Stuart - Macadam 1995). 
Το τέλος της παιδικής ηλικίας και τα πρώτα στάδια της εφηβείας, τοποθετούνται 
στην ηλικία των δώδεκα, ενώ άτομα άνω των δεκαπέντε χαρακτηρίζονται ως 
ενήλικες, παρά το γεγονός ότι η βιολογική τους ανάπτυξη δεν έχει ακόμη 
ολοκληρωθεί, κυρίως επειδή τα υγιή θηλυκά είναι, συνήθως, ικανά για 
αναπαραγωγή και οικογένεια. Επιπλέον, στις περισσότερες σύγχρονες 
τροφοσυλλεκτικές κοινωνίες τα άτομα άνω των δεκαπέντε και των δύο φύλων, 
συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της κοινότητάς τους 
(Bogin 1998). 

Η ηλικιακή ταξινόμηση των νεκρών είναι απαραίτητη προκειμένου να 
διαπιστωθούν πιθανές διαφοροποιήσεις μεταξύ των νεαρών ατόμων και των 
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ενηλίκων ή ανάμεσα στις επιμέρους ηλικιακές διαβαθμίσεις μοναχά των πρώτων. 
Τα αποτελέσματα τέτοιων αναλύσεων μπορεί να αποβούν χρήσιμα, τηρουμένων 
πάντα των αναλογιών, στην ταύτιση των αρχαιολογικών καταλοίπων που 
συνδέονται με την παρουσία των παιδιών. Ιδιαίτερα σημαντικές προς την 
κατεύθυνση αυτή είναι οι έρευνες των Vanhaeren και d’ Errico (2001, 2002), οι 
οποίες εστιάζουν σε μορφομετρικές αναλύσεις επίρραπτων σε παιδικά ενδύματα 
οστρέινων ψήφων (εικ. 11) από διάφορες παλαιολιθικές και επιπαλαιολιθικές ταφές 
της Γαλλίας και της Ιταλίας, αποσκοπώντας στη δημιουργία μοντέλων που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην αναζήτηση των παιδιών σε αρχαιολογικά 
περιβάλλοντα διαφορετικά των ταφικών. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών 
είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και συνοψίζονται ως εξής: 

α) τα συγκεκριμένα όστρεα είναι μικρότερα σε μέγεθος είτε από τη φύση 
τους, είτε έπειτα από ανθρώπινη παρέμβαση που απαιτεί, εκτός από την 
αντίστοιχη τεχνογνωσία, αρκετή επένδυση χρόνου, 

β) είναι, επίσης, μικρότερης κλίμακας από τα όστρεα των εναποθέσεων 
κατοίκησης, οι οποίες περιλαμβάνουν κατάλοιπα διαφόρων ηλικιακών 
κατηγοριών, 

γ) ο μικρογραφικός αυτός χαρακτήρας τους, συνηγορεί ότι τα υπό μελέτη 
όστρεα διαμορφώθηκαν σε επίρραπτα ενδυμάτων ή περίαπτα για τα παιδιά, 
γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτά, τουλάχιστον σε ορισμένες θέσεις της Ανώτερης 
Παλαιολιθικής, ενδεχομένως περιβάλλονταν από ένα (προ)καθορισμένο κοινωνικό 
στάτους.  

Τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν, ίσως, να εφαρμοστούν και σε θέσεις 
διαφόρων εποχών, στις οποίες έχουν βρεθεί οστρέινα κοσμήματα παρόμοια με 
αυτά που μελετούν οι Vanhaeren και d’ Errico, ως έμμεση μαρτυρία της 
παρουσίας των παιδιών. Να σημειωθεί, επίσης, ότι το εν λόγω μοντέλο άπτεται της 
συσχέτισης των παιδιών με το μικρογραφικό αντικείμενο, ζήτημα που έχει ήδη 
συζητηθεί, τοποθετώντας το σε ένα σχετικά ασφαλές και αξιόπιστο πλαίσιο που 
βασίζεται στη σταθερά επαναλαμβανόμενη διαχείριση, αξιοποίηση και 
μορφοποίηση μιας πρώτης ύλης σε συγκεκριμένο τέχνεργο, μέσα από 
προκαθορισμένους (καλλι)τεχνικούς σταθερότυπους. 
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Εικ. 11, Οστρέινες ψήφοι και περίαπτα από δόντια ζώων από την ταφή Lagar 

Velho I, κτερίσματα τυπικά των παιδικών παλαιολιθικών ταφών της Ευρώπης. 
(Vanhaeren, d’ Errico 2002, p. 115) 
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6.2 Κτερισμένες παιδικές ταφές της Μέσης Παλαιολιθικής 
 

Όπως αναφέρθηκε ήδη η κτέριση των ταφών της Μέσης Παλαιολιθικής 
αποτελεί ένα σύνθετο και επίμαχο ζήτημα (εικ. 12), αφενός λόγω των 
προβλημάτων της έρευνας αυτής καθαυτής, π.χ. παλιές, ελλιπείς ως προς την 
εκτέλεση ή τη δημοσίευσή τους ανασκαφές, και αφετέρου εξαιτίας της ίδιας της 
φύσης του υλικού που δε διαφέρει συνήθως από αυτή των τεχνέργων που απαντούν 
σε στρώματα κατοίκησης. Ο χαρακτηρισμός ενός αντικειμένου ως κτερίσματος 
είναι, επομένως, ασφαλής μόνον εφόσον βασίζεται σε μελέτες ταφονομίας και 
χρήσης ενός συγκεκριμένου χώρου (Vanhaeren, d’ Errico 2002, 177). Ορισμένοι, 
μάλιστα, μελετητές απορρίπτουν εντελώς την παρουσία των κτερισμάτων στις 
ταφές της Μέσης Παλαιολιθικής (Gargett 1989, 1999· Stringer, Gamble 1993· 
Noble, Davidson 1996), ενώ αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό και καχυποψία 
ακόμη και αυτές της Ανώτερης. Η επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με νέες ανασκαφές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με 
σύγχρονες, (δι)επιστημονικές μεθόδους. 

 Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα έχει παρατηρηθεί ότι στις ταφές της 
Μέσης Παλαιολιθικής, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων παιδικών, 
απαντούν, συνήθως, ως κτερίσμτα, λίθινα εργαλεία και οστά ζώων. Σε αρκετές, 
επίσης, περιπτώσεις υπάρχουν ίχνη ερυθρής ώχρας, που σε ορισμένες περιπτώσεις 
όπως για παράδειγμα στα ταφικά στρώματα του Qafzeh, έχει αποδειχτεί ότι δεν 
είχαν σχέση με τους ανθρώπινους σκελετούς (Hovers et al. χ.χ.). Αμφίβολη είναι 
η χρήση της ώχρας και στην περίπτωση της ταφής La Ferrassie 1 (Capitan, 
Perony 1912), που μαζί με αυτήν του Teshik Tash, αποτελούν τις μόνες μέχρι 
στιγμής ταφές της Μέσης Παλαιολιθικής με οστέινα εργαλεία. Τα διάτρητα 
καλυμμένα με ερυθρό χρώμα όστρεα των ταφών του Qafzeh (Bar Yosef 1992), 
όπως, επίσης, τα λίγα τύπου Dentalium από το Saint-Cesaire, αποτελούν μάλλον 
εξαιρέσεις. Μέχρι, ωστόσο, την πλήρη δημοσίευση των αντίστοιχων ανασκαφικών 
δεδομένων δεν είναι εφικτή η περαιτέρω αξιοποίηση των παραπάνω πληροφοριών 
(Vanhaeren, d’ Errico 2002, 177-178). 

Οι κτερισμένες παιδικές ταφές της Μέσης Παλαιολιθικής έχουν 
συγκεντρωθεί στον Πίνακα 2, τα δεδομένα του οποίου προέρχονται κυρίως από 
τη βάση δεδομένων των Zilhao και Trinkhaus (2002), καθώς και από τις μελέτες 
των Vanhaeren και d’ Errico (2002). Συνεξετάζονται, επίσης, διάφορες χρήσιμες 
μεταβλητές, όπως είναι οι ταφικές δομές, η χρήση της ώχρας και οι τελετουργικές 
πρακτικές. 

 
ΠΙΝ. 2, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΤΕΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΤΑΦΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (κατά Zilhao, Trinkhaus, 2002, 
521-524 και Vanhaeren, d’ Errico 2002, πίν. 10.3) 

 



 63

ΘΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ 
(ΣΕ 

ΜΗΝΕΣ/ 
ΕΤΗ) 

ΗΛΙΚΙΑΚ
Η 

ΚΑΤΗΓΟ
ΡΙΑ 

ΑΝΘΡ/ΓΙΚ
ΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΔΟΜΕ
Σ 

ΧΡΗΣΗ 
ΩΧΡΑΣ

ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙ
ΚΕΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΧΡΟΝ/ΣΗ 
(Kyr BP) 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ
ΚΟΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑ
Σ 

La 
Ferrassi
e 6 

3-5 ετών Παιδί Neanderthal Όρυγμα Όχι; Λίθος πάνω από 
τον τάφο. Τρία 
λίθινα εργαλεία;

75-60 Μέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

Amud 7 10 μηνών Βρέφος Neanderthal Όρυγμα Όχι Σιαγώνα 
ελαφιού στη 
λεκάνη 

65-55 Μέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

Dederiy
eh 1 

1-3 μηνών Βρέφος Neanderthal Όρυγμα Όχι Λίθος στο 
κεφάλι / φολίδα 
στον θώρακα 

70-55 Μέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

Qafzeh - Παιδί (;)    Σιαγώνα 
μεγάλου 
θηλαστικού 

 Μέση 
Παλαιολιθική 

Teshik-
Tash 1 

8-9 ετών Παιδί Neanderthal Όρυγμα Όχι Ταφικός κύκλος 
με κέρατα 
αιγοειδούς. 

Οστέινη αιχμή; 

70-35; Μέση 
Παλαιολιθική 
(Μουστέρια) 

 
Ο εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός των κτερισμένων βρεφικών και 

παιδικών ταφών της Μέσης Παλαιολιθικής (Μουστέριας), δεν επιτρέπει την 
εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Παρατηρούμε, ωστόσο, ότι όλες αφορούν 
στον άνθρωπο του Neanderthal, έχουν πραγματοποιηθεί σε ορύγματα, ενώ ίχνη 
ώχρας δε σώζονται σε καμία. Τα κτερίσματα είναι, συνήθως, λίθινα εργαλεία ή 
οστά ζώων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ταφή Teshik-Tash 1 που 
περικλείεται από ένα είδος ταφικού περιβόλου από κέρατα αιγοειδούς. Είναι, 
επίσης, χαρακτηριστικό ότι δε φαίνεται να υπάρχει σαφής διάκριση και 
διαφοροποίηση ως προς την κτέριση και γενικότερα το ταφικό τελετουργικό των 
βρεφών, των παιδιών και των ενηλίκων Neanderthal. Ενώ αξιοσημείωτο είναι το 
ότι οι ακτέριστες βρεφικές και παιδικές ταφές Neanderthal είναι πολύ 
περισσότερες, γεγονός που, εάν δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός, πιθανότατα, 
αντανακλά τη συνηθισμένη για τα δεδομένα της εποχής πρακτική.  

 
6.3 Κτερισμένες παιδικές ταφές της Ανώτερης Παλαιολιθικής 

 
Με το πέρασμα στην Ανώτερη Παλαιολιθική τα ανασκαφικά δεδομένα 

αυξάνουν όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 3. Ιδιαίτερα σημαντικές για την 
κατανόηση των παιδικών ταφών της εποχής είναι και πάλι οι μελέτες των 
Vanhaeren και d’ Errico (2002, 179-180), τα αποτελέσματα των οποίων 
συνοψίζονται ως εξής (εικ. 13): 

α) οι γκραβέττιες παιδικές ταφές της βορειοανατολικής Ευρώπης διαφέρουν 
από αυτές της ιταλικής χερσονήσου ως προς την εντυπωσιακή κτέρισή τους με 
όστρεα. Είκοσι διαφορετικά είδη οστρέων, κυρίως Cyclope και Cyprea, έχουν 
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εντοπιστεί σ’ αυτές, ενώ τα διάτρητα όστρεα, που είναι πολύ σπάνια, ανήκουν στα 
είδη Dentalium και Littorina Obtusata (Vanhaeren, d’ Errico 2002, 180), 

β) τα ίδια ταφικά σύνολα διαφέρουν και ως προς τους τύπους περιάπτων από 
δόντια ζώων, που έχουν εναποτεθεί σ’ αυτά ως κτερίσματα. Στις δεκαπέντε από τις 
είκοσι συνολικά ταφές της ιταλικής χερσονήσου που εξετάζονται από τους 
συγκεκριμένους μελετητές, έχουν βρεθεί αρκετά περίαπτα από δόντια ελαφιού, 
ενώ στις ταφές της βορειοανατολικής Ευρώπης απαντούν πολύ συχνά περίαπτα 
από δόντια αλεπούς. Οι ταφές της ιταλικής χερσονήσου έχουν, επίσης, αποδώσει 
αρκετά λίθινα εργαλεία, τη στιγμή που σ’ αυτές του βορρά, υπάρχουν διάφορα 
άλλα είδη λίθινων τεχνέργων, όπως περίαπτα και διάτρητοι δίσκοι (Vanhaeren, d’ 
Errico 2002, 180). 

γ) διαφοροποίηση υπάρχει και στην τοποθέτηση των αντικειμένων 
προσωπικού στολισμού και των ελεφαντοστέινων τεχνέργων. Η παρουσία των 
τελευταίων είναι εξαιρετικά περιορισμένη στην ιταλική χερσόνησο, σε αντίθεση με 
τη βόρεια και την ανατολική Ευρώπη. Οστά ζώων, ωστόσο, απαντούν πολύ συχνά 
στις ταφές της ιταλικής χερσονήσου. 

Διαφορετικές από τις υπόλοιπες ταφές της ιταλικής χερσονήσου, αλλά 
αρκετά όμοιες μεταξύ τους, είναι αυτές των θέσεων Cro - Magnon και Combe 
Chapelle, στις οποίες έχουν βρεθεί όμοια είδη οστρέων (Hinia reticulate και 
Littorina littorea), αλλά καθόλου περίαπτα από δόντια ελαφιών. Εξαίρεση ή ειδική 
περίπτωση φαίνεται να αποτελεί η παιδική ταφή του Labattut, που παρουσιάζει 
σημαντικές διαφορές από τις υπόλοιπες της ίδιας γεωγραφικής ενότητας π.χ. 
Arene Candide, Paglicci, Barma Grande, Ostuni (Vanhaeren, d’ Errico 2002, 
180). 

 
ΠΙΝ. 3, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΤΕΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 

ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗΣ (κατά Zilhao, Trinkhaus, 2002, 521-524 και Vanhaeren, d’ 
Errico 2002, πίν. 10.2) 
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ΘΕΣΗ ΗΛΙ

ΚΙΑ 
(ΣΕ 
ΜΗ
ΝΕΣ

/ 
ΕΤΗ

) 

ΗΛΙΚΙΑ
ΚΗ 

ΚΑΤΗΓ
ΟΡΙΑ 

ΑΝΘΡ/ΓΙ
ΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ 

ΔΟΜΕ
Σ 

ΧΡΗΣ
Η 

ΩΧΡΑ
Σ 

ΤΕΛΕΤΟΥΡ
ΓΙΚΕΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕ
Σ 

ΧΡΟΝ/ΣΗ 
(Kyr BP) 

ΠΟΛΙΤΙΣΤ
ΙΚΟΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤ
ΑΣ 

Lagar 
Velho 1 

4-5 
ετών 

Παιδί Πρώιμος 
Σύγχρονος 

Όρυγμ
α 

Ναι Φωτιά/ 
σάβανο, 

κοσμήματα/ 
οστά λαγού 
και ελαφιού/ 
δόντια 
ελαφιού/ 
όστρεα 

(Littorina 
Obtusata) 

25-24,5  Γκραβέττια 

Dolni 
Vestonice 4 

4-12 
ετών; 

Παιδί Πρώιμος  
Σύγχρονος 

Ωμοπλ
άτη 

μαμούθ

Ναι 42 διάτρητα 
δόντια 

αλεπούς, λίγα 
καμένα οστά, 
οστέινα 
εργαλεία 

31-25 Παβλόβια 

Predmosti 
(ομαδική 
ταφή) 

 Παιδιά    14 ελεφάντινες 
ψήφοι ;/ 
κρανίο 
αλεπούς; 

 Γκραβέττια 

Cro 
Magnon 
(γενικά) 

 Παιδιά    Περισσότερα 
από 300 
όστρεα 
διαφόρων 
ειδών/ 
δόντια/ 
ελεφάντινες 
ψήφοι /  

 Γκραβέττια 

Kostenki 15  6-7 
ετών 

Παιδί Πρώιμος 
Σύγχρονος 

Όρυγμ
α 

Ναι Σε κάθετη 
στάση. 150 
διάτρητα 
δόντια 
αλεπούς, 
οστέινα και 
λίθινα 
εργαλεία 
(οστέινη 
βελόνα και 
“lissoir”), 
ωμοπλάτη 
μαμούθ 

32-27 Γκορονττσό
βια 

Malta 1 >4 Παιδί Πρώιμος Λίθινη Ναι Κοσμήματα – >21 Ανατολική 
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ετών Σύγχρονος «σαρκο
φάγος» 
σε 

όρυγμα

όστρεα – 112 
ελεφάντινες 
ψήφοι, δόντια 
, ελεφάντινα 
(εγχειρίδιο; 
και αιχμή) και 

λίθινα 
εργαλεία (2) / 
οστέινο 
διάδημα 

Γκραβέττια 

Labattut  Παιδί    Όστρεα/ 
δόντια 
ελαφιού 

 Γκραβέττια 

 
Με βάση τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι: 
α) από τις ταφές πολύ νεαρών ατόμων της Ανώτερης Παλαιολιθικής, 

κτερισμένες είναι μόνο των παιδιών, σε αντίθεση με αυτές των εμβρύων και των 
βρεφών, πράγμα που δεν ισχύει στη Μέση Παλαιολιθική, από την οποία σώζονται 
ελάχιστες αλλά κτερισμένες ταφές βρεφών. Θα πρέπει, βέβαια, να έχουμε κατά 
νου ότι οι ταφές, πράγμα που ισχύει διαχρονικά, πιθανότατα συνοδεύονταν από 
τελετουργίες και δρώμενα που δεν αφήνουν υλικά κατάλοιπα, όπως μουσική, 
χορό, τραγούδι κ.τ.λ. 

β) τα παιδιά μεταξύ τριών και δώδεκα ετών ενταφιάζονται σε ειδικά 
διαμορφωμένες δομές, συνήθως λαξεύματα, επικαλύπτονται με ώχρα και 
συνοδεύονται από διάφορα συχνά πολύ αξιόλογα κτερίσματα. Αυτό ισχύει τόσο 
στην περίπτωση της ταφής Lagar Velho Ι (εικ. 14), που εντοπίστηκε σε 
βραχοσκεπή, όσο και στις υπαίθριες ταφές Dolni Vestonice I, Kostenki 15 και 18 
και Malta. Οι ακτέριστες παιδικές ταφές του Predmosti δικαιολογούνται από την 
απουσία κτερισμάτων και στις ταφές των ενηλίκων. 

γ) όσον αφορά στα κτερίσματα αξιοσημείωτη είναι η παρουσία των 
οστρέινων και των οστέινων αντικειμένων, στοιχείο που ενισχύει σημαντικά τα 
αποτελέσματα των ερευνών των Vanhaeren και d’ Errico. Χρήσιμη προς την 
κατεύθυνση αυτή θα ήταν μια ολοκληρωμένη για κάθε περίοδο της Απώτερης 
Προϊστορίας μελέτη, η οποία θα βασιζόταν σε μορφομετρικές αναλύσεις των 
οστρέων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι μικρού μεγέθους από τη φύση τους 
ή έπειτα από ειδική επεξεργασία. Σε κάθε, πάντως, περίπτωση τα όστρεα φαίνεται 
να αποτελούν μια ισχυρή ένδειξη, για να μην πούμε απόδειξη, της παρουσίας των 
παιδιών. 

δ) οι συχνά πλούσιες σε κτερίσματα παιδικές ταφές της Ανώτερης 
Παλαιολιθικής, ίσως αντανακλούν ώς ένα βαθμό την κοινωνική θέση που είχαν τα 
παιδιά κατά τη διάρκεια της ζωής τους, δεδομένου ότι στις σχετικά ισότιμες 
κοινωνίες, όπως θεωρούνται αυτές των κυνηγών - τροφοσυλλεκτών, η κοινωνική 
θέση αποκτάται με τα επιτεύγματα κάθε ατόμου (π.χ. στο κυνήγι) κατά τη 
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διάρκεια της ζωής του και αντανακλάται συχνά στις ταφικές πρακτικές, που 
δέχτηκε από τους συγγενείς ή τους συντρόφους του, μετά το θάνατό του 
(Renfrew, Bahn 2001, 204). Στο σημείο, λοιπόν, αυτό τίθεται εύλογα το ερώτημα 
εάν τα παιδιά της Ανώτερης Παλαιολιθικής, σε μεμονωμένες περιπτώσεις ή ακόμη 
και στο σύνολό τους, στο πλαίσιο πάντοτε μιας συγκεκριμένης πολιτισμικής 
παράδοσης, απόκτησαν την κοινωνική τους θέση, χάρη στα επιτεύγματα και την 
προσφορά τους στην ομάδα ή μέσω ενός συστήματος κληρονομικής ταξινόμησης 
και διαφοροποίησης. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι οι ταφές βρεφών και εμβρύων της 
υπό εξέταση εποχής έχουν βρεθεί ακτέριστες. Στην περίπτωσή τους, εξάλλου, 
αποκλείεται εκ των πραγμάτων η κατάκτηση μιας κοινωνικής θέσης μέσω της 
προσωπικής προσφοράς και διάκρισης. Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο για ένα παιδί 
δέκα ή δώδεκα ετών, το οποίο μπορεί κάλλιστα να συμμετέχει στις 
δραστηριότητες της κοινότητάς του. Μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι ένα άτομο αυτής 
της ηλικίας είναι παιδί σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα. 

 

 
 
Εικ. 12, Οι κυριότερες ευρωπαϊκές θέσεις με κτερισμένες ταφές της Μέσης 

και πρώιμης Ανώτερης Παλαιολιθικής. 
(Vanhaeren, d’ Errico 2002, fig. 10.3, p. 158) 
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Εικ. 13, Συχνότητα των οστρέινων ψήφων σε ευρωπαϊκές θέσεις της 
Παλαιολιθικής Εποχής. 

(Vanhaeren, d’ Errico 2002, fig. 10.19, p. 182) 
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Εικ. 14, Η ταφή Lagar Velho I με τα κτερίσματά της. 
(http://www.athenapub.com/8.zilhao1.htm) 

 
6.4 Οι πολλαπλές ταφές της Παλαιολιθικής Εποχής 

 
Στα προηγούμενα κεφάλαια εξετάστηκαν οι μεμονωμένες παιδικές ταφές της 

Παλαιολιθικής, οι οποίες σχετίζονται με το πως αντιμετωπίζονταν τα παιδιά ως 
άτομα απέναντι στο θάνατο από τους ζωντανούς συγγενείς και συντρόφους τους. 
Την εικόνα μας συμπληρώνουν οι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πολλαπλές 
παλαιολιθικές ταφές παιδιών ή ενηλίκων και παιδιών, καθώς επιτρέπουν τη μελέτη 
πιθανών διαφοροποιήσεων ως προς τις ταφικές πρακτικές που εφαρμόζονται στις 
ηλικιακές κατηγορίες που περιλαμβάνουν. Να σημειωθεί ότι γενικά οι πολλαπλές 
ταφές δεν είναι πάντοτε ταυτόχρονες, ενώ ο μικρός βαθμός διατάραξής τους 
αποτελεί, συνήθως, ένδειξη ότι δεν απέχουν χρονικά. Η πλέον διαδεδομένη 
εξήγηση των πολλαπλών ταφών, ειδικά όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι 
ταυτόχρονες, είναι κάποιο φυσικό γεγονός, όπως μια επιδημική ασθένεια ή ένας 
σεισμός. Σε κάθε, ωστόσο, περίπτωση, και άσχετα από την αιτία ή τις αιτίες 
θανάτου, μια πολλαπλή ταφή ισοδυναμεί με μια επιλεκτική πρακτική ως προς τη 
σύνθεσή της ανά ηλικία και βιολογικό φύλο, η οποία αντανακλά, από διαφορετική 
οπτική γωνία, τις επιλογές και την ιδιοσυγκρασία μιας συγκεκριμένης κοινωνίας 
απέναντι στο θάνατο. Ενδιαφέροντα είναι, επίσης, τα συμπεράσματα που μπορεί 
να προκύψουν αναφορικά με τη σχέση των νεκρών μιας πολλαπλής ταφής ή μέσα 
από τη σύγκριση πολλών τέτοιων ταφών μεταξύ τους, προκειμένου να 
διαπιστωθούν κοινά χαρακτηριστικά και επιλογές που σχετίζονται με την 
οργάνωση μιας κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια 
προσπάθεια κατανόησης της θέσης και της αντιμετώπισης των παιδιών. Στον 
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Πίνακα 4 παρατίθενται οι πολλαπλές παλαιολιθικές ταφές ενηλίκων, βρεφών και 
παιδιών. 

 
ΠΙΝ. 4, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ(Κατά Zilhao, Trinkaus 2002, 528, πίν. 33-4) 
 

ΘΕΣΗ ΕΜΒ
ΡΥΑ 

ΒΡΕ
ΦΗ 

ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗ
ΒΟΙ 

ΕΝΗΛ
ΙΚΕΣ 

ΧΡΟΝ/Σ
Η (Kyr 

BP) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ 

Shanidar 
4,6,8, 9 

 1   3 120-90 Όχι ταυτόχρονα 
γεγονότα 

Zaskalnaya 
1,2,3 

 2 1   70-35 Όχι ταυτόχρονα 
γεγονότα 

Barma 
Grande 

2,3,4 

   2 1 27-20  

Cussac 
3,4,5 

    3 27-20  

Dolni 
Vestonice 
13,14, 15 

    3 27-20  

Fanciulli 
5,6 

   1 1 27-20  

Predmosti 
“mass 
grave” 

 4 2 4 8 27-20 Σύνδεση με 
καταστροφικό 
γεγονός 

Sunghir 
2,3 

  1 1  27-20 Ταυτόχρονος 
θάνατος 

συγγενών εξ 
αίματος; 

Veneri 
Parabita 

1,2 

    2 27-20  

 
Σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 4 μόλις δύο πολλαπλές ταφές 

ανάγονται στη Μέση Παλαιολιθική. Η πρωιμότερη αφορά στην ταφική 
διαμόρφωση του σπηλαίου Shanidar, όπου βρέθηκαν τέσσερις νεκροί, οι οποίοι, 
όμως, δεν ενταφιάστηκαν ταυτόχρονα (Trinkaus 1983). Κανένας απ’ αυτούς δε 
συνδέεται με κτερίσματα ή κάποια τελετουργική πρακτική, πέραν της ταφής αυτής 
καθαυτής, ενώ, όπως έχει ήδη αναφερθεί, πρόσφατες έρευνες οδήγησαν στη 
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διαπίστωση ότι τα υπολείμματα γύρης από άνθη που είχαν αρχικά συνδεθεί με τον 
σκελετό εννιάμηνου βρέφους (Shanidar 9), ως ένδειξη ιδιαίτερης μεταχείρισής του 
(Solecki 1975· Leroi - Gourhan 1999), οφείλονται στη δράση τρωκτικών 
(Sommer 1999). Η οψιμότερη πολλαπλή ταφή της Μέσης Παλαιολιθικής βρέθηκε 
σε όρυγμα εντός του Στρώματος ΙΙΙ της θέσης Zaskalnaya VI και περιλαμβάνει 
δύο βρέφη και ένα παιδί, που επίσης δεν ενταφιάστηκαν ταυτόχρονα (Smirnov 
1991). 

Οι πολλαπλές ταφές αυξάνονται σημαντικά με το πέρασμα στην Ανώτερη 
Παλαιολιθική. Το φαινόμενο αυτό απαντά στην ευρωπαϊκή Γκραβέττια και στην 
ιταλική επιγκραβέττια σε εντυπωσιακή συχνότητα (Formicola 2007). Όλες αυτές 
οι ταφές περιλαμβάνουν νεκρούς και των δύο φύλων. Παιδιά, ωστόσο, έχουν 
βρεθεί μόνο στο Sunghir και το Predmosti, περιπτώσεις που εξετάζονται χωριστά 
εξαιτίας του ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν. 

6.4.1 Η διπλή ταφή στο Sunghir 
Η διπλή ταφή στο Sunghir αποτελεί, ίσως, την πιο εντυπωσιακή και πιο 

εκλεπτυσμένη ταφή της Ανώτερης Παλαιολιθικής (Formicola 2007). 
Περιλαμβάνει ένα εννιάχρονο - δεκάχρονο κορίτσι και ένα δωδεκάχρονο - 
δεκατετράχρονο αγόρι, που ενταφιάστηκαν με τα κεφάλια τους ακουμπισμένα το 
ένα με το άλλο, μέσα σε ένα επίμηκες και ρηχό λάξευμα. Τα σώματά τους είχαν 
καλυφθεί με ερυθρή ώχρα και συνοδεύονταν από πλούσια κτερίσματα, που 
περιλαμβάνουν δέκα χιλιάδες διάτρητες ψήφους από ελεφαντόδοντο, πιθανότατα 
επίρραπτες στα ενδύματα, εκατοντάδες διάτρητα δόντια αλεπούς, ελεφάντινες 
περόνες, ελεφάντινα δισκοειδή περίαπτα και δόρατα από χαυλίους μαμούθ, ένα 
από τα οποία έχει μήκος 2,40 μ. (Formicola 2007). Οι ελεφάντινες ψήφοι είναι, 
σύμφωνα με τις σχετικές μορφομετρικές αναλύσεις, κατά ένα τρίτο μικρότερες σε 
σχέση με αυτές που βρέθηκαν σε μεμονωμένη ταφή ενηλίκου, στην ίδια πάντα 
θέση (Vanhaeren, d’ Errico 2001). Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού 
ψήφων, καθεμία από τις οποίες απαιτεί, σύμφωνα με πειραματικές έρευνες, 
τουλάχιστον μία ώρα δουλειάς από εξειδικευμένο τεχνίτη (White 1999), όπως, 
εξάλλου, και των υπόλοιπων εξίσου σημαντικών κτερισμάτων, ενισχύουν την 
υπόθεση που υποστηρίζει ότι τα νεαρά άτομα της Γκραβέττιας είχαν το δικό τους, 
ξεχωριστό στάτους. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η διπλή παιδική ταφή του Sunghir 
απέχει από αυτήν του ενηλίκου της ίδιας θέσης 1,000 περίπου χρόνια, οπότε δεν 
αποκλείεται οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στις ψήφους να συνδέονται με 
πιθανές αλλαγές στις τεχνολογικές και πολιτισμικές πρακτικές, καθώς επίσης στους 
αντίστοιχους σταθερότυπους (Zilhao, Trinkaus 2002, 527). Ο μοναδικός πλούτος 
των κτερισμάτων της συγκεκριμένης ταφής θεωρείται συχνά ως αποτέλεσμα και 
αντανάκλαση του οικογενειακού - κληρονομικού στάτους των νεκρών, άποψη που 
όμως καλό είναι, όπως έχει ήδη συζητηθεί, να αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη 
(Zilhao, Trinkaus 2002, 528), αφού δεν αποκλείεται οι νεκροί να είχαν αποκτήσει 
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κοινωνικό γόητρο μέσα από την προσωπική τους δράση και εμβέλεια, ενώ 
ορισμένοι μελετητές τοποθετούν το όριο ανάμεσα στην παιδική ηλικία και την 
εφηβεία στα δέκα με δώδεκα χρόνια (Zilhao, Trinkaus 2002, 528). Τα πολύτιμα 
αντικείμενα προσωπικού στολισμού, όπως εξάλλου και τα υπόλοιπα κτερίσματα 
της ταφής του Sunghir, οπωσδήποτε χρησιμοποιήθηκαν από τους νεκρούς για 
όσο διάστημα αυτοί βρίσκονταν στη ζωή και δεν κατασκευάστηκαν αποκλειστικά 
για το μεταθανάτιο ταξίδι τους, λόγω της μεγάλης επένδυσης εργασίας και κυρίως 
χρόνου που απαιτεί η κατασκευή τους. 

Οι νεκροί της διπλής ταφής στο Sunghir πιθανότατα ήταν συγγενείς εξ 
αίματος, οι οποίοι πέθαναν και ενταφιάστηκαν ταυτόχρονα, υπόθεση που 
στηρίζεται στην αδιατάρακτη θέση των σωμάτων και των κτερισμάτων τους 
(Zilhao, Trinkaus 2002, 528) και στις ραδιοχρονολογήσεις. Οι αναλύσεις DNA, 
επίσης, έδειξαν ότι ο σκελετός του κοριτσιού παρουσιάζει σοβαρές γενετήσιες 
δυσπλασίες (Formicola 2007), αλλά, όμως, είχε και εκείνο την ίδια ακριβώς 
μεταχείριση με τον άλλο νεκρό. Γενικά τα άτομα με σωματικές δυσπλασίες 
φαίνεται πως τυγχάνουν ισότιμης με τα φυσιολογικά μεταχείρισης μετά θάνατον, 
όπως αποδεικνύεται και από άλλες ταφές της Ανώτερης Παλαιολιθικής, γεγονός 
που αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερων συζητήσεων και σχολιάζεται στο συμπέρασμα 
του παρόντος κεφαλαίου (Formicola 2007). 

6.4.2 Η πολλαπλή ταφή στο Predmosti 
Αποτελεί τη δεύτερη πολλαπλή ταφή της Ανώτερης Παλαιολιθικής που 

περιλαμβάνει παιδιά (εικ. 15). Υπενθυμίζεται ότι στις υπόλοιπες πολλαπλές ταφές 
της εποχής υπάρχουν μόνον ενήλικες ή ενήλικες και έφηβοι. Κατά συνέπεια οι 
περιπτώσεις του Sunghir και του Predmosti αποτελούν μάλλον εξαιρέσεις, που 
ωστόσο συνηγορούν υπέρ της υπόθεσης ότι τα πριν από την εφηβεία παιδιά της 
Γκραβέττιας, αναγνωρίζονταν ως ξεχωριστή κοινωνική κατηγορία και 
αντιμετωπίζονταν με ξεχωριστό τρόπο στο θάνατο όπως και οι ενήλικες (Zilhao, 
Trinkaus 2002, 528), πράγμα που επιτρέπει να υποθέσουμε ότι κάτι τέτοιο, ίσως, 
ίσχυε και όταν αυτά ήταν στη ζωή. 

Η πολλαπλή ταφή του Predmosti ανασκάφηκε από τον Maska το 1894. 
Περιλαμβάνει τα σκελετικά υπολείμματα δεκαοκτώ ατόμων. Το συγκεκριμένο 
σύνολο δε δημοσιεύτηκε ποτέ αναλυτικά, αλλά μελετήθηκε από διάφορους 
ερευνητές (Svoboda 2000 β· Klima 1991) με βάση τα ημερολόγια της ανασκαφής 
και τις φωτογραφίες του Matiegka (1934). Σύμφωνα με τον Maska (Svoboda et al. 
1996, 226) ο τάφος εντοπίστηκε κάτω από ένα λιθοσωρό πάχους 0,40 μέτρων. Το 
νοτιότερο τμήμα του ήταν ακάλυπτο και είχε υποστεί έντονη διατάραξη. Ίχνη 
ερυθρής ώχρας δεν παρατηρήθηκαν, ενώ η παλαιότερη πληροφορία (Binant 1991 
β) ότι μέσα στον τάφο βρέθηκε ένα περιδέραιο από δεκατέσσερις οστέινες 
ψήφους, δεν επιβεβαιώνεται από το ημερολόγιο της ανασκαφής, όπου αντιθέτως 
σχολιάζεται η παντελής απουσία κτερισμάτων. Όπως, εξάλλου, διαπιστώθηκε 
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αργότερα το εν λόγω περιδέραιο είναι σύγχρονο και αποτελείται από τις ψήφους 
που βρέθηκαν στα στρώματα κατοίκησης της ίδιας θέσης. Σύμφωνα με τους 
Svoboda et al. (1996), τα μόνα πιθανά κτερίσματα, όπως προκύπτει από τη 
μελέτη των ανασκαφικών δεδομένων, είναι ίσως ένα κρανίο αλεπούς, ορισμένα 
σκόρπια απολεπίσματα πυριτόλιθου και λίγα θραύσματα απανθρακωμένων οστών, 
τα οποία θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως υστερότερες, ανθρωπογενείς ή μη, 
διαταράξεις. Έτσι, οι μόνες ασφαλείς τελετουργικές ενδείξεις, πέραν της ίδιας της 
ταφής, είναι τα δύο οστά ωμοπλάτης μαμούθ πάνω από τους δύο νεκρούς της 
βορειοανατολικής και της νοτιοδυτικής, αντίστοιχα, πλευράς (Zilhao, Trinkaus 
2002, 530). 

Από τους δεκαοκτώ νεκρούς, οκτώ είναι ενήλικες, τέσσερις άνδρες και 
τέσσερις γυναίκες, και δέκα νεαρής γενικά ηλικίας, οι οποίοι περιγράφονται από 
τον ανασκαφέα ως mostly children, the youngest of them only half a year old, ενώ, 
σύμφωνα με την αναπαράσταση του Klima, τρία είναι βρέφη, τέσσερα είναι παιδιά 
και τρία νεαρά γενικώς άτομα. Χρησιμοποιώντας, ωστόσο, το φωτογραφικό υλικό 
του Matiegka (1934), ένας από τους νεκρούς, ο Predmosti 6, που ο  Klima θεωρεί 
παιδί, θα πρέπει να ήταν τριών περίπου ετών, οπότε υπάγεται στην ηλικιακή 
κατηγορία του βρέφους. Ενώ ένας άλλος, ο Predmosti 7, υπολογίζεται με βάση τα 
ίδια στοιχεία πως πέθανε δώδεκα ή δεκατεσσάρων ετών, οπότε θα πρέπει να 
χαρακτηριστεί ως έφηβος. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των βρεφών, των παιδιών και 
των εφήβων της συλλογικής ταφής του Predmosti, είναι αντίστοιχα, τρία, έξι και 
ένα ή τέσσερα, πέντε και ένα, ανάλογα με το ως τι εκλαμβάνεται κάθε φορά ο 
σκελετός Predmosti 6 (Zilhao, Trinkaus 2002, 530). 

Σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα, οι νεκροί της πολλαπλής ταφής του 
Predmosti, πέθαναν και ενταφιάστηκαν ταυτόχρονα, πιθανότατα εξαιτίας κάποιου 
καταστροφικού γεγονότος, ερμηνεία συνήθης σε παρόμοιες περιπτώσεις, η οποία, 
ωστόσο, δε φαίνεται να επιβεβαιώνεται στην προκειμένη περίπτωση. Η υπόθεση 
αυτή, ωστόσο, στηρίζεται στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάταξη των σκελετών, 
στο βαθμό και την κατάσταση διατήρησης των ανατομικών τους 
χαρακτηριστικών, στην απουσία ενδείξεων επαναχρησιμοποίησης του τάφου, 
καθώς επίσης στον ενταφιασμό των νεαρών ατόμων με ενήλικες και των δύο 
φύλων. Είναι, μάλιστα, πολύ πιθανό ότι οι νεκροί συνδέονταν μεταξύ τους με 
στενούς κοινωνικούς ή και βιολογικούς δεσμούς. Οι ηλικίες που αποδίδονται από 
τον Matiegka στους τέσσερις γυναικείους σκελετούς, είναι αντίστοιχα δεκαπέντε με 
δεκαέξι χρόνια για τον Predmosti 6, είκοσι με είκοσι πέντε για τον Predmosti 1, 
είκοσι με τριάντα για τον Predmosti 10 και τριάντα με τριάντα πέντε για τον 
Predmosti 4. Τα δεδομένα αυτά οδηγούν στην υπόθεση ότι τα βρέφη και τα 
παιδιά του τάφου θα μπορούσαν να είχαν μητέρες τους τις νεαρότερες γυναίκες, 
ενώ οι μεγαλύτερες σε ηλικία ενδεχομένως ήταν μητέρες ορισμένων εφήβων ή και 
ενηλίκων. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία διαμορφώνεται το θεωρητικό σχήμα 
που συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα:  
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ΠΙΝ. 5, ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΤΑΦΗΣ ΤΟΥ 

PREDMOSTI (Κατά Zilhao, Trinkaus 2002, 531, πίν. 33-5) 
 

ΓΥΝΑΙΚΕΙ
ΟΣ 

ΣΚΕΛΕΤΟ
Σ 

ΗΛΙΚ
ΙΑ 

ΗΛΙΚΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΓΟΝΟΙ 

Predmosti 5 15-16 -  0
Predmosti 1 20-25 16 και 20 1 βρέφος και 1 παιδί 2
Predmosti 

10 
20-30 16, 20 και 24 1 βρέφος και δύο παιδιά 3

Predmosti 4 30-35 16, 20, 24 και 28 1 βρέφος, δύο παιδιά, ένας έφηβος και 
ένας ενήλικας 

5

 
Φυσικά, το σχήμα του Πίνακα 5 αποτελεί μια υπόθεση εργασίας που 

βασίζεται στις εξής συμβάσεις: 
 α) ότι η μέση ηλικία της γυναικείας αναπαραγωγής είναι τα δεκαέξι χρόνια, 
 β) ότι κάθε γυναίκα, πλην της νεότερης, τεκνοποιούσε κάθε τέσσερα χρόνια, 
 γ) ότι οι γυναίκες αυτές έζησαν μέχρι τα χρόνια που καλύπτονται από το 

μεσοδιάστημα του μικρότερου και του μέγιστου ορίου της υποτιθέμενης ηλικίας 
θανάτου τους.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτει ότι οι τρεις μεγαλύτερες σε 
ηλικία γυναίκες θα μπορούσαν να είχαν αποκτήσει τρία βρέφη, πέντε παιδιά, έναν 
έφηβο και έναν ενήλικα. Όσον αφορά στους τέσσερις σκελετούς ανδρών, ο 
Martiegka υποθέτει ότι οι δύο από αυτούς, οι Predmosti 9 και 3, ήταν είκοσι με 
είκοσι πέντε και τριάντα πέντε με σαράντα ετών, αντίστοιχα. Η οδοντική ανάλυση, 
όμως, του Predmosti 14, έδειξε ότι αυτός ήταν μεσήλικας, ενώ ο Klima τον 
θεωρεί ως το μεγαλύτερο σε ηλικία άτομο του τάφου. Εφαρμόζοντας στους 
ανδρικούς σκελετούς το θεωρητικό σχήμα που προτείνεται για τους γυναικείους, 
θα μπορούσε να διατυπωθεί η υπόθεση ότι ο τέταρτος και νεαρότερος ενήλικας 
άνδρας, ο Predmosti 18, ίσως ήταν γιος μιας οποιασδήποτε από τις τρεις 
γυναίκες, με πιθανότερη τη μεγαλύτερη σε ηλικία (Predmosti 4), η οποία θα 
μπορούσε επιπλέον να είναι μητέρα και της νεαρότερης γυναίκας του συνόλου 
(Predmosti 5), οπότε προκύπτει ότι οι Predmosti 18 και 5 ήταν αδέλφια, που η 
Predmosti 4 γέννησε στα δεκαέξι ή στα δεκαεννέα της. Οι ενήλικες της ταφής 
διαμορφώνουν τουλάχιστον τρία ζευγάρια, τα δύο από τα οποία θα μπορούσαν να 
αποτελούνται από τις γυναίκες Predmosti 1 και 10 και τους άνδρες Predmosti 3 
και 9, ενώ το τρίτο από τους πιο ώριμους ενήλικες του συνόλου, τη γυναίκα 
Predmosti 4 και τον άνδρα Predmosti 14, γεγονός που συμφωνεί με την 
τοποθέτηση και τη διάταξη των αντίστοιχων σκελετών στον τάφο (Zilhao, 
Trinkaus 2002, 531).  
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Σύμφωνα, λοιπόν, με την τοποθέτηση και τη διάταξη των νεκρών, οι 
Predmosti 1 και 3 κείτονταν ο ένας δίπλα στον άλλο, όπως επίσης οι Predmosti 
10 και 9, διαμορφώνοντας ίσως και στο θάνατο τα ζευγάρια που ενδεχομένως ήταν 
στη ζωή. Επιπλέον, καταλάμβαναν την κεντρική περιοχή του τάφου, πράγμα που 
μπορεί να αντανακλά τον ρόλο τους στην οργάνωση και την ιεραρχία του 
κοινωνικού τους συνόλου και της καθημερινότητάς του. Από την άλλη μεριά, οι 
Predmosti 4 και 14 είχαν τοποθετηθεί χωριστά, αλλά με έναν πολύ ιδιαίτερο 
τρόπο, καταλαμβάνοντας τα δύο άκρα του τάφου, ενώ είναι οι μόνοι που είχαν 
καλυφτεί με οστό ωμοπλάτης μαμούθ. Η πρακτική αυτή, ίσως, σχετίζεται με το 
ότι τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, έχαιραν ιδιαίτερης μεταχείρισης και 
υψηλότερου κοινωνικού στάτους. Έτσι όπως είναι τοποθετημένοι στον τάφο οι 
Predmosti 4 και 14, μοιάζουν σαν να αγκαλιάζουν και να προστατεύουν στο 
θάνατο, όπως ίσως και στη ζωή, τα νεαρότερα μέλη με την πείρα και τη σοφία 
τους. Κατά συνέπεια, η τοποθέτηση των Predmosti 5 και 18 στην περιφέρεια του 
τάφου, μπορεί να σχετίζεται με το νεαρό της ηλικίας τους ή με την πιθανότητα να 
ήταν άγαμοι ή έγγαμοι, αλλά με δίχως ακόμη απογόνους (Zilhao, Trinkaus 2002, 
532). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί όλα δείχνουν ότι οι άνθρωποι του Predmosti 
πέθαναν ταυτόχρονα εξαιτίας κάποιου απρόβλεπτου δυσμενούς γεγονότος, όπως 
π.χ. η έλλειψη τροφής ή οι άσχημες καιρικές συνθήκες και ενταφιάστηκαν 
ταυτόχρονα, πιθανότατα από επιζώντες της ομάδας ή από γείτονες, πριν 
κατασπαραχθούν από σαρκοφάγα ζώα. Η έλλειψη κτερισμάτων, που έρχεται σε 
αντίθεση με την επιμελημένη κατασκευή του τάφου, ίσως σχετίζεται με τις 
ιδιάζουσες και ενδεχομένως απρόβλεπτες ώς ένα βαθμό συνθήκες θανάτου. 
Φαίνεται, πάντως, ότι η διάταξη των νεκρών μέσα στον τάφο αντικατοπτρίζει μια 
ακέραια, ή σχεδόν ακέραια, κοινωνική ομάδα, πυρήνας της οποίας είναι τα τρία 
ζευγάρια και οι απόγονοι της μεγαλύτερης σε ηλικία γυναίκας. Όπως όλα 
δείχνουν, οι συγκεκριμένοι νεκροί δεν ενταφιάστηκαν τυχαία, ενώ με βάση τα 
αρχαιολογικά δεδομένα προκύπτουν σχεδόν αβασάνιστα οι ακόλουθες 
παρατηρήσεις: 

α) η πολύ συγκεκριμένη θέση κάθε νεκρού είναι αντίστοιχη του κοινωνικού 
του ρόλου, 

β) ο κοινωνικός ρόλος κάθε νεκρού σχετίζεται άμεσα με την ηλικιακή του 
κατηγορία, άσχετα από το βαθμό συγγένειας που έχει με τους υπόλοιπους. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι τα βρέφη και τα παιδιά δεν ενταφιάστηκαν μαζί με τις 
υποτιθέμενες μητέρες τους, ενώ οι γυναίκες τοποθετήθηκαν δίπλα στους άνδρες 
που θεωρούνται σύντροφοί τους, 

γ) οι ενήλικες και τα βρέφη διαμορφώνουν δύο ηλικιακές κατηγορίες που 
αναγνωρίζονται κοινωνικά, ενώ τα παιδιά μια τρίτη ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα, 
που διαχωρίζεται σαφώς από τους ενήλικες, όπως, εξάλλου, και τα βρέφη, αλλά 
όχι από τους εφήβους (Zilhao, Trinkaus 2002, 533). 
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Εικ. 15, Η πολλαπλή ταφή στο Predmosti. 
(Zilhao, Trinkaus 2002, fig. 33.1, p. 529) 

 
6.5 Υπαίθριες ταφές (Open - Air Cemeteries) 

 
Η δυσκολία συσχέτισης των υπαίθριων ταφών με άλλες παραμέτρους που 

αφορούν στη χρήση του χώρου, όπως είναι οι περιοχές δράσης, τα όρια της 
κατοίκησης ή η ύπαρξη άλλων ταφών, είναι σχεδόν δεδομένη στις περισσότερες 
περιπτώσεις. Μια μεμονωμένη υπαίθρια ταφή μπορεί να επακολούθησε διαφόρων 
άλλων δραστηριοτήτων, τα ίχνη των οποίων εξαλείφθηκαν από φυσικούς ή 
ανθρωπογενείς παράγοντες και επεμβάσεις. Καλό παράδειγμα αποτελεί το 
Sunghir, όπου τα οικιστικά στρώματα χρονολογούνται στα 27-28,000 πριν από το 
παρόν, ενώ οι ταφές στα 23-24,000 πριν από το παρόν (Pettit, Bader 2000). Αλλά 
και οι ταφές στο Dolni Vestonice φαίνεται πως είναι υστερότερες σε σχέση με τα 
στρώματα κατοίκησης (Svoboda et al. 1996, 214). 

Σε υπαίθρια, λοιπόν, αρχαιολογικά περιβάλλοντα της Παλαιολιθικής, οι 
λειτουργίες και οι χρήσεις του χώρου μπορεί να είναι πολλαπλές και να 
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συμπίπτουν ή να αλληλοκαλύπτονται όχι οπωσδήποτε σκόπιμα. Να σημειωθεί, 
επίσης, ότι οι υπαίθριες ταφές μιας θέσης ενδέχεται να μην είναι σύγχρονες μεταξύ 
τους, ενώ μπορεί να μην είναι το αποτέλεσμα κάποιας κοινωνικής αντίληψης και 
πρακτικής (Zilhao, Trinkaus 2002, 533). Ο Πίνακας 6 περιλαμβάνει τις 
μεμονωμένες υπαίθριες ταφές βρεφών, παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, καθώς και 
τις συλλογικές ταφές παιδιών και ενηλίκων της Μέσης και, κυρίως, της Ανώτερης 
Παλαιολιθικής. Στον ίδιο πίνακα περιλαμβάνονται και οι υπαίθριες ταφές των 
θέσεων Sunghir και Predmosti που εξετάστηκαν παραπάνω. 

 
ΠΙΝ. 6, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ 

(Κατά Zilhao, Trinkaus 2002, 534, πίν. 33.6) 
 

ΘΕΣΗ ΕΜΒΡ
ΥΑ 

ΒΡΕΦ
Η 

ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒ
ΟΙ 

ΕΝΗΛΙ
ΚΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗ
ΣΕΙΣ 

ΧΡΟΝ/Σ
Η (Kyr 

BP) 
Taramsa   1    70-35 
Brno     2  27-20 
Dolni 
Vestonice I 

  1  1  27-20 

Dolni 
Vestonice 
II 

 1   3 Το βρέφος 
εντοπίστηκε 
στα σκελετικά 
υπολείμματα 
ενηλίκου 

27-20 

Kostenki 2   1    27-20 
Kostenki 14     1  27-20 
Kostenki 15   1   Μεμονωμένη 

ταφή, κάτω 
από στρώμα 
κατοίκησης 

27-20 

Kostenki 18     1 Μακριά από 
στρώματα 
κατοίκησης 

27-20 

Malta   1    27-20 
Pavlov     1  27-20 
Predmosti  4 5 1 9 Πολλαπλή – 

συλλογική 
ταφή 

27-20 

Sunghir   1 1 1 Το παιδί είχε 
ενταφιαστεί 
μαζί με έφηβο 

27-20 

 
Σχολιάζοντας τα δεδομένα του Πίνακα 6 παρατηρούμε ότι οι σωζόμενες 

υπαίθριες ταφές βρεφών είναι μόλις δύο, ανάγονται στην Ανώτερη Παλαιολιθική, 
ενώ περιλαμβάνουν και ενήλικες. Η μία είναι αυτή του Predmosti που συζητήθηκε 
αναλυτικά στο προηγούμενο κεφάλαιο, ενώ η άλλη βρέθηκε στην Γκραβέττια θέση 
Dolni Vestonice (εικ. 16) και περιλαμβάνει, εκτός από ένα βρέφος, τρεις 
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ενήλικες, η ηλικία των οποίων κυμαίνεται από δεκαέξι ώς είκοσι πέντε έτη 
(Formicola 2007). Ο ένας από τους ενήλικες είχε το πρόσωπό του στραμμένο 
προς τα κάτω, ενώ ένας άλλος ήταν στο πλάι, με τα χέρια του στην περιοχή της 
ήβης του σκελετού που κείτονταν στη μέση. Οι νεκροί που ήταν θαμμένοι στο 
πλάι είναι άνδρες, ενώ το φύλο του μεσαία τοποθετημένου ατόμου δεν είναι 
δυνατόν να προσδιοριστεί. Η ταφή είναι πλούσια κτερισμένη με διάτρητα δόντια 
σαρκοβόρων και ελεφάντινα περίαπτα. Τα κρανία και η περιοχή της λεκάνης του 
μεσαίου σκελετού ήταν επικαλυμμένα με ερυθρή ώχρα (Formicola 2007). 
Ειδικότερα, τέλος, για τον μεσαίο σκελετό αξίζει να σημειωθεί ότι φέρει ίχνη 
έντονων εκ γενετής δυσπλασιών στα πόδια (Formicola 2007), γεγονός που δεν 
επηρέασε την ισότιμη μετά θάνατον μεταχείρισή του, όπως είδαμε και στην 
περίπτωση του Sunghir. 

Οι υπαίθριες ταφές παιδιών είναι περισσότερες και χρονολογούνται, κυρίως, 
στην Ανώτερη Παλαιολιθική. Και πάλι είναι συνήθως συλλογικές περιλαμβάνοντας 
άτομα και άλλων ηλικιακών βαθμίδων. Ενώ, για άλλη μια φορά αναδεικνύεται η 
σημασία της ταφής του Predmosti, της μόνης μέχρι στιγμής υπαίθριας πολλαπλής 
ταφής με βρέφη, παιδιά, έφηβο και ενήλικες. 
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Εικ. 16, Η τριπλή ταφή στο Dolni Vestonice με τα κτερίσματά της. 
 (Gamble 1986, fig. 7.14, 411) 
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6.6 Ταφές σε σπήλαια ή βραχοσκεπές (Cave / Rockshelter Cemeteries) 
 

Σε αντίθεση με τις υπαίθριες οι ταφές σε σπήλαια ή βραχοσκεπές 
οριοθετούνται σαφέστερα στον χώρο, οπότε είναι ευκολότερο να εντοπιστούν και 
να διερευνηθούν, όπως αποδεικνύεται και από τον σαφώς μεγαλύτερο, σε σχέση με 
τις υπαίθριες, αριθμό τους. Τα αντίστοιχα αρχαιολογικά δεδομένα 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.  

 
ΠΙΝ. 7, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ / 

ΒΡΑΧΟΣΚΕΠΕΣ (Κατά Zilhao, Trinkaus 2002, 534, πίν. 33.7) 
 

ΘΕΣΗ ΕΜΒΡ
ΥΑ 

ΒΡΕΦ
Η 

ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒ
ΟΙ 

ΕΝΗΛΙ
ΚΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗ
ΣΕΙΣ 

ΧΡΟΝ/Σ
Η (Kyr 

BP) 
Qafzeh - 1 5 1 6  120-90 
Shanidar - 2 - - 3  120-90 
Tabun - - - - 1  120-90 
Skhul - - 3 - 7  120-90 
Amud - 1 - - 1  70-35 
Dederiyeh - 2 - - -  70-35 
Feldhofer - - - - 1  70-35 
Kebara - 1 - - 1  70-35 
Kiik-Koba - 1 - - 1  70-35 
La Chapelle 
– aux - 
Saints 

- - - - 1  70-35 

La Ferrassie 1 2 2 - 2  70-35 
La Quina - - - 1 -  70-35 
Le Moustier - 1 - 1 -  70-35 
Le 
Regourdou 

- - - 1 -  70-35 

Mezmaiskay
a 

- 1 - - -  70-35 

Roc-de-
Marsal 

- 1 - - -  70-35 

Teshik-
Tash 

- - 1 - -  70-35 

Saint-
Cesaire 

- - - 1 -  70-35 

Shanidar - - - - 2  70-35 
Spy - - - - 3  70-35 
Zaskalnaya 
VI 

- 2 1 - -  70-35 

Arene 
Candide 

- - - 1 -  27-20 

Baousso Da 
Torre 

- - - 1 2  27-20 

Barma 
Grande 

- - - 2 4  27-20 
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Caviglione - - - - 1  27-20 
Cro-
Magnon 

- 1 - - 4 Το παιδί 
μάλλον 

νεογέννητο ή 
έμβρυο 

27-20 

Cussac - - - 1 3  27-20 
Fanciulli - - - 1 2  27-20 
Lagar 
Velho 

- - 1 - -  27-20 

Ostuni - - - - 2  27-20 
Paglicci - - - 1 1  27-20 
Paviland - - - - 1  27-20 
Veneri 
Parabita 

- - - - 2  27-20 

 
Όσον αφορά, λοιπόν, στην Ανώτερη Παλαιολιθική, μόνο ένα βρέφος, το 

Cro-Magnon 5, και ένα παιδί, το Lagar Velho I, ενταφιάστηκαν, αντίστοιχα, σε 
σπήλαιο και βραχοσκεπή. Το Lagar Velho I αποτελεί μάλλον μεμονωμένη ταφή, 
ενώ το Cro-Magnon 5, που είναι έμβρυο προχωρημένης εγκυμοσύνης ή πρόωρο 
νεογνό, πιθανότατα ενταφιάστηκε μαζί με τη μητέρα του Cro- Magnon 2. Η 
συγκεκριμένη ταφή, επομένως, μπορεί να ανήκει στη μητέρα και όχι στο βρέφος 
per se, όπως, εξάλλου, ισχύει και στις ταφές εγκύων από τις θέσεις Ostuni και Abri 
Pataud (Binant 1991 β). Η περίπτωση του Cro-Magnon 5 ούτως ή άλλως δεν 
αποτελεί εξαίρεση του μοντέλου που προκύπτει από τα δεδομένα του Πίνακα 7, 
ότι, δηλαδή, στην Γκραβέττια, οι προέφηβοι δεν ενταφιάζονται στους ίδιους 
χώρους με τους εφήβους και τους ενήλικες (Zilhao, Trinkaus 2002, 535-536). 
Αντιθέτως, τα παιδιά από τριών ώς δώδεκα ετών, ενταφιάζονται σε ειδικά 
κατασκευασμένες δομές σε σπήλαια, σε βραχοσκεπές (Lagar Velho I) ή σε 
υπαίθριες θέσεις (Dolni Vestonice I, Kostenki 15, 18, Malta) και συνοδεύονται 
από ταφικές τελετουργίες και πρακτικές, όπως είναι η επικάλυψη με ερυθρή ώχρα 
και η τοποθέτηση κτερισμάτων. Εξαίρεση αποτελούν οι παιδικές ταφές του 
Predmosti, όπου οι ενήλικες έχουν ενταφιαστεί όπως ακριβώς και τα νεαρότερης 
ηλικίας άτομα (Zilhao, Trinkaus 2002, 535-536). 

 
6.7. Γενικές παρατηρήσεις 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προκύπτουν οι εξής γενικές παρατηρήσεις 

που αφορούν, κυρίως, στην Γκραβέττια πολιτισμική ενότητα: 
α) οι προέφηβοι αντιμετωπίζονται στο θάνατο διαφορετικά από τους εφήβους 

και τους ενήλικες, 
β) τα παιδιά ενταφιάζονται χωριστά και με σχεδόν παρόμοιο τελετουργικό 

με τους ενήλικες, 
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γ) χωριστά ενταφιάζονται και τα βρέφη δίχως όμως τελετουργικό. Ακόμη και 
οι ταφές βρεφών αυτές καθαυτές είναι εξαιρετικά σπάνιες, αφού με εξαίρεση την 
περίπτωση του Predmosti, απομένουν μόνο δύο παραδείγματα, το Cro-Magnon 
5 και το Dolni Vestonice 36. Το βρέφος ή έμβρυο Cro-Magnon 5 έχει 
πιθανότατα ενταφιαστεί με τη μητέρα του, ενώ τα ανασκαφικά δεδομένα του 
Dolni Vestonice 36 είναι ασαφή και επισφαλή, 

δ) οι μελετητές υποθέτουν είτε ότι οι Γκραβέττιοι δεν ενταφιάζουν τα βρέφη 
τους ή ότι τα ενταφιάζουν με εκείνους από τους οποίους εξαρτώνται, κυρίως τις 
μητέρες τους, ενώ κρίνονται άξια ιδιαίτερης ταφής μόνον εφόσον έχουν 
ανεξαρτητοποιηθεί πλήρως. Οι ταφές, ωστόσο, των εμβρύων και των βρεφών της 
Μέσης Παλαιολιθικής που, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ανήκουν κυρίως στον 
ανθρωπολογικό τύπο του Neanderthal, είναι σχεδόν ισάριθμες με αυτές των 
ενηλίκων, πράγμα που δείχνει ότι τουλάχιστον στην προκειμένη περίπτωση δεν 
υπάρχει διαφοροποίηση στο θάνατο ανάλογα με την ηλικία. Επιπλέον, οι ενδείξεις 
τελετουργικού πέραν της ταφής κατά την ίδια χρονική περίοδο, αφορούν εξίσου 
στα νεαρότερα άτομα και στα μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά. 

Στην ύστερη Μέση Παλαιολιθική αντίθετα δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις 
ανάλογες των ηλικιακών και αναπτυξιακών σταδίων, τουλάχιστον με βάση τα 
δεδομένα από τις ταφές. Το γεγονός, επίσης, ότι οι ταφές νεογνών και βρεφών 
εκπροσωπούν το 39% των ταφών της εποχής, οδηγεί στη διαπίστωση ότι η 
σπανιότητά τους κατά την Γκραβέττια πιθανότατα δεν οφείλεται σε ταφονομικούς 
παράγοντες, αλλά σε πολιτισμικές πρακτικές και κοινωνικές επιλογές. Η 
σπανιότητα αυτή γίνεται πιο αισθητή εάν λάβουμε υπόψη το ποσοστό 
θνησιμότητας των πολύ νεαρών ατόμων στις κοινωνίες των τροφοσυλλεκτών - 
κυνηγών. 

Συμπερασματικά, κατά την Γκραβέττια ο απογαλακτισμός και οι απαρχές 
της εφηβείας, φαίνεται πως αποτελούν ορόσημα στη ζωή και την ανάπτυξη του 
ανθρώπου. Αυτό που προκύπτει από τη μελέτη των ταφών, πολλαπλών και 
μεμονωμένων, είναι ότι τα έμβρυα και τα βρέφη δεν ενταφιάζονται με κάποιο 
συγκεκριμένο τελετουργικό. Η παρουσία βρεφών στο Predmosti αποτελεί 
μεμονωμένη περίπτωση, που συνήθως ερμηνεύεται από τις ιδιάζουσες συνθήκες 
θανάτου των ατόμων της ταφής αυτής. Είναι επιπλέον χαρακτηριστικό ότι στην 
ίδια θέση, τα βρέφη ενταφιάστηκαν μαζί, μακριά από τα υπόλοιπα μέλη της 
ομάδας και τις υποτιθέμενες μητέρες τους. Τα παιδιά ενταφιάζονται με 
διαφορετικό τελετουργικό από αυτό των εφήβων και των ενηλίκων. Και πάλι η 
περίπτωση του Predmosti, όπου παιδιά, έφηβοι και ενήλικες έχουν ενταφιαστεί 
μαζί, αποτελεί εξαίρεση. Τα παιδιά του Predmosti, όπως και τα βρέφη, 
ενταφιάστηκαν στην ίδια περιοχή και μάλιστα αρκετά μακριά από τις υποτιθέμενες 
μητέρες τους. Γενικά, η συγκεκριμένη ταφή είναι πολύ σημαντική αφού όπως όλα 
δείχνουν, ο ενταφιασμός των νεκρών της πραγματοποιήθηκε με βάση την ηλικία 
θανάτου και όχι τους πιθανούς βιολογικούς δεσμούς τους. 
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Από τη μέση Ανώτερη Παλαιολιθική και εξής υπάρχουν σχετικά ασφαλείς 
ενδείξεις ότι τα νεαρά παιδιά, έπειτα από την ηλικία των τεσσάρων και τον 
απογαλακτισμό τους, αποκτούν ιδιαίτερη θέση στις κοινωνικές τους ομάδες. Η 
χρήση της ώχρας και η παρουσία των κτερισμάτων στις ταφές τους αποτελούν 
κοινές πρακτικές. Είναι μάλιστα πολύ ενδιαφέρον ότι οι οστρέινες ψήφοι των 
παιδικών ταφών, ουσιαστικά αποτελούν τις μικρογραφικές εκδοχές των ψήφων των 
ενηλίκων, γεγονός που θεωρείται ένδειξη της αντιμετώπισης των παιδιών ως 
χωριστής και διακριτής κοινωνικής ομάδας στους κόλπους της κοινότητας. Οι 
ψήφοι αυτές, που βρίσκονται σε μεγάλους αριθμούς ακόμη και σε ταφές της 
Επιπαλαιολιθικής, κοσμούν, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ενδύματα. Υπολογίζεται 
μάλιστα ότι για την κατασκευή ενός ενδύματος κοσμημένου με οστρέινες ψήφους, 
απαιτούνταν τουλάχιστον τριάντα με πενήντα ώρες εργασίας, ενώ οι σχετικές 
αναλύσεις δείχνουν ότι τα εν λόγω ενδύματα δεν προορίζονταν αποκλειστικά για 
την ταφή, αλλά είχαν φορεθεί από τους κατόχους τους και ενόσω εκείνοι ζούσαν. 
Σε τελική ανάλυση φαίνεται ότι οι άνθρωποι της μέσης Ανώτερης Παλαιολιθικής 
και της Επιπαλαιολιθικής, αφιέρωναν πολύ χρόνο, προσοχή και προσπάθεια στην 
κατασκευή ψήφων για τα παιδιά. Οι ταφονομικές και τεχνολογικές αναλύσεις 
αυτών των τεχνέργων αντανακλούν τη συμπεριφορά και τις προθέσεις των 
ενηλίκων απέναντι στο «μέλλον» τους, δηλαδή στα παιδιά τους.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν, τέλος, οι πολλαπλές ταφές στο Predmosti, στο 
Dolni Vestonice και στο σπήλαιο Romito στην Ιταλία, καθώς, μεταξύ άλλων, 
περιλαμβάνουν νεαρά άτομα με γενετικές δυσπλασίες. Οι δύο πρώτες έχουν 
παρουσιαστεί αναλυτικά σε αντίστοιχα κεφάλαια, ενώ η τελευταία είναι μια 
ιδιαίτερα φροντισμένη ταφή εφήβου με εμφανή σημάδια νανισμού, ο οποίος παρά 
το πρόβλημά του έζησε μέχρι τα δεκαεπτά του και ενταφιάστηκε με ξεχωριστό 
τρόπο. Οι ταφές αυτές, αποτελούν έναυσμα για πολύ ενδιαφέρουσες σχετικές 
συζητήσεις (Formicola 2007), σχετικά με μια ξεχωριστή κοινωνική κατηγορία που 
η έρευνα έχει, επίσης, αφήσει στην αφάνεια. 
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7. Αποτυπώματα παιδικών ποδιών 
 

Τα αποτυπώματα των ποδιών αποτελούν ίσως τα πιο σπουδαία και 
αναμφίβολα τα πιο ζωντανά ανθρωπολογικά ευρήματα που μπορεί να αποδώσει 
μια αρχαιολογική θέση οποιασδήποτε εποχής. Τα αρχαιότερα στον κόσμο 
ανθρώπινα αποτυπώματα πέλματος χρονολογούνται στα 3,6 - 3,75 εκατομμύρια 
χρόνια πριν από το παρόν. Βρέθηκαν στο Laetoli της Τανζανίας και ανήκουν στον 
ανθρωπολογικό τύπο Australopithecus afarensis (Leakey 1987), ενώ όλα τα 
ανιχνεύσιμα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους υπέδειξαν ότι διέφεραν πολύ λίγο 
από τα δικά μας (Renfrew, Bahn 2001, 453). Tα αρχαιότερα αποτυπώματα 
ανθρώπινων πελμάτων της Ευρώπης εντοπίστηκαν στην Terra Amata, στη Νότια 
Γαλλία και χρονολογούνται στα 360,000 χρόνια πριν από το παρόν. Ακολουθούν 
χρονολογικά αυτά του σπηλαίου της Θεόπετρας στην Καλαμπάκα της Θεσσαλίας, 
τα οποία ανάγονται στα 46,330 +- 1,590 χρόνια πριν από το παρόν (Φακορέλλης 
- Μανιάτης 1998). Αποτυπώματα ανθρωπίνων πελμάτων σώζονται, επίσης, σε 
αρκετά σπήλαια της Ιταλίας (Tana della Basura) και της Γαλλίας (L’ Aldene, 
Fontanet, Pech Merle, Montespan, Niaux), τα οποία χρονολογούνται κάτω από 
τα 20,000 χρόνια πριν από το παρόν, αποτελώντας ασφαλή ίχνη της μετακίνησης 
των Ανατομικά Σύγχρονων Ανθρώπων (Μανώλης et al. 1998, 81). Τα σπήλαια 
αποτελούν φυσικά μέσα συντήρησης όπου διάφορα ίχνη της δραστηριότητας των ζώων και 
των ανθρώπων μπορούν να παραμείνουν αδιατάρακτα για χιλιάδες χρόνια, εφόσον το 
επιτρέπουν οι φυσικές συνθήκες (Μανώλης et al. 1998, 81). Οι συνθήκες αυτές 
συνοψίζονται στη σύσταση του εδάφους, που πρέπει να είναι αμμώδης ή 
αργιλώδης, στις πιθανές γεωλογικές διαταραχές και διαμορφώσεις, καθώς επίσης 
στην έκταση και το είδος των μεταγενέστερων ανθρώπινων και ζωικών δράσεων 
που μπορούν να οδηγήσουν στην αλλοίωση ή και τον αφανισμό των παλαιότερων 
ιχνών (Μανώλης et al. 1998, 81). 

 
7.1 Η δημιουργία και η μελέτη των απολιθωμένων αποτυπωμάτων ποδιών  

 
Τα αποτυπώματα των ποδιών είναι αποτέλεσμα της συμπίεσης του εδάφους 

από το βάρος του ανθρώπινου σώματος κατά την όρθια βάδιση. Όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω η μορφή των αποτυπωμάτων εξαρτάται από τη φύση του 
εδάφους στο οποίο αυτά πραγματοποιήθηκαν. Έτσι, το αποτύπωμα στο αμμώδες 
ή στο τεφρώδες έδαφος διαφέρει από αυτό στο αργιλώδες και γενικά εύπλαστο 
έδαφος. Στην πρώτη μάλιστα περίπτωση το πόδι δεν αποτυπώνεται καλά και οι 
ανατομικές λεπτομέρειες δεν είναι ευανάγνωστες, οπότε η μόνη ασφαλής 
διαπίστωση που μπορεί να γίνει είναι εάν τα ίχνη των πελμάτων ανήκουν ή όχι σε 
δίποδο ον.  
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Η μελέτη των αποτυπωμάτων μπορεί να οδηγήσει μέσω συγκρίσεων και 
πειραματικής έρευνας σε σημαντικές πληροφορίες όπως (Day 1991· Μανώλης et 
al. 1998, 82): 

- μορφολογικές: αφορούν στο σχήμα των μαλακών μορίων του ποδιού, στο 
μέγεθος και στη μορφή της ανατομικής εικόνας, δηλαδή στη θέση της 
μεταταρσίου περιοχής, της φτέρνας, των δακτύλων και την παρουσία της ποδικής 
καμάρας. Οι μετρήσεις επιτρέπουν υπολογισμούς του μεγέθους καθώς και 
συγκρίσεις με άλλους ανθρώπινους πληθυσμούς. Ακόμη, μπορεί να υπολογιστεί το 
ανάστημα με βάση τα παγκόσμια δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία το μέγεθος του 
ποδιού αποτελεί το 15,5 % του αναστήματος [κανόνας του Olivier] (Μανώλης et 
al. 1998, 82). Για τα παιδιά κάτω των δώδεκα ετών η παραπάνω αναλογία 
μετατοπίζεται στο 16-17% του αναστήματος. Τα αποτυπώματα στο σπήλαιο του 
Niaux ανήκουν σε δύο παιδιά οκτώ και έντεκα ετών, το ανάστημα των οποίων 
ήταν 133,7 και 139,3 εκατοστά, ενώ το βάρος τους είκοσι εφτά (27) και τριάντα 
(30) κιλά αντίστοιχα. Τα πέλματά τους επίσης ήταν στενότερα και με μεγαλύτερη 
καμάρα απ’ ότι των σημερινών παιδιών ( Leroi - Gourhan 1967· Μανώλης et al. 
1998, 82).  

- συμπεριφοράς: η μελέτη των αποτυπωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε 
υποθέσεις σχετικά με τον τρόπο βαδίσματος και τη μέτρηση του βηματισμού, 
πράγμα που όμως απαιτεί αδιατάρακτη σειρά βημάτων. Τέτοια παραδείγματα 
σώζονται στα σπήλαια Reseau Clastres (εικ. 17) (Αίθουσα των Πινάκων) και Tuc 
d’ Audoubert (Αίθουσα των Πτερνών), όπου αντίστοιχα βρέθηκαν πέντε με έξι 
κανονικές σειρές πενήντα συνολικά αποτυπωμάτων από πτέρνες, βαθιά 
εντυπωμένες στο αργιλικό έδαφος (Duday, Peruchon 1985). Το ιδιαίτερα 
περιορισμένο πλάτος και η ελαφρά απόκλιση του βήματος, οδήγησαν στο 
συμπέρασμα ότι τα αποτυπώματα αυτά ανήκουν σε πολύ νεαρά άτομα. 

- περιβαλλοντικές: αφορούν στις περιπτώσεις όπου εκτός από ανθρώπινα 
υπάρχουν και αποτυπώματα ζώων, οπότε είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τη 
συγχρονικότητα και τη συνύπαρξη του ανθρώπου με τα ζώα. Στο σπήλαιο του 
Fontanet (εικ. 18) για παράδειγμα μπορούμε να ακολουθήσουμε τα 
αποτυπώματα ενός παιδιού που κυνηγούσε ένα σκυλάκι ή μια αλεπού (Renfrew, 
Bahn 2001, 454). H διατήρηση, επίσης, αρχαιοβοτανικών δεδομένων καθιστά 
εφικτή και την ανασύνθεση του παλαιοκλίματος και του παλαιοπεριβάλλοντος 
κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Τα ανθρώπινα αποτυπώματα μας πληροφορούν και για τα μη διατηρημένα 
μαλακά μέρη των προϊστορικών ανθρώπων, καθώς και για την ανατομία των 
άκρων, ενώ, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό, επιτρέπουν την εκτίμηση της ηλικίας 
του ατόμου που τα δημιούργησε. Στις περιπτώσεις των ενηλίκων είναι συχνά 
δυνατός ο υπολογισμός του αναστήματος και του σωματικού βάρους, εγχείρημα 
που δεν είναι εύκολο για τα νεαρότερης ηλικίας άτομα, όπου τα περιθώρια 
σφάλματος είναι μεγαλύτερα. Σε κάθε, πάντως, περίπτωση τα αποτυπώματα των 
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πελμάτων μαρτυρούν με τον πιο ζωντανό τρόπο ότι μέσα στα σπήλαια είχαν 
περπατήσει παιδιά, γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση παλαιότερες ερμηνείες 
που χαρακτήριζαν τις σπηλιές ως τόπους λατρευτικών και μυητικών τελετουργιών, 
στους οποίους τα πολύ νεαρά άτομα δεν είχαν πρόσβαση (Μανώλης et al. 1998, 
82· Roveland 2000, 32). 

Τα μέχρι σήμερα γνωστά αποτυπώματα πελμάτων ενηλίκων και παιδιών 
έχουν δημιουργηθεί από γυμνά πόδια, με εξαίρεση αυτά των σπηλαίων Fontanet 
(Clottes 1985· Μανώλης et al. 1998, 83) και Θεόπετρας (Μανώλης et al. 1998, 
83), που ανάγονται στα 20,000 με 12,000 χρόνια πριν από το παρόν (Pales 1960· 
Molleson et al. 1972· Day 1991). Στη Θεόπετρα τα δύο από τα τρία ασφαλή 
αποτυπώματα πελμάτων έχουν πιθανότατα γίνει από πόδι καλυμμένο με κάποιο 
υπόδημα. Το ότι η πλειονότητα των αποτυπωμάτων έχει γίνει από γυμνά πόδια, 
έχει οδηγήσει στην υπόθεση ότι οι άνθρωποι της Ανώτερης Παλαιολιθικής 
βάδιζαν ξυπόλυτοι πράγμα, ωστόσο, αδιανόητο για τις κλιματολογικές συνθήκες 
της εποχής. Η απουσία των υποδημάτων αποδίδεται συχνά σε λατρευτικούς ή 
πολιτισμικούς λόγους. Ενώ, πειστικότερη μοιάζει η άποψη ότι οι άνθρωποι 
αφαιρούσαν τα υποδήματά τους στην είσοδο των σπηλαίων για να τα 
προστατεύσουν από το λασπώδες έδαφος (Μανώλης et al. 1998, 83). 

 

 
 

Εικ. 17, Reseau Clastres. Σχεδιαστική αναπαράσταση των σωζόμενων 
αποτυπωμάτων ποδιών. 

(Guthrie 2005, p. 128) 
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Εικ. 18, Αποτύπωμα παιδικού ποδιού στο σπήλαιο Fontanet. 
(Guthrie 2005, p. 129) 

  
7.2 Τα αποτυπώματα παιδικών ποδιών της Παλαιολιθικής Εποχής. Το 

παράδειγμα της Θεόπετρας 
 

Οι Pales, Garcia και Duday, που έχουν μελετήσει συστηματικά τα 
παλαιολιθικά αποτυπώματα ποδιών από τα ευρωπαϊκά σπήλαια και τα έχουν 
συγκρίνει με αντίστοιχα σύγχρονων ευρωπαϊκών πληθυσμών, καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι αυτά σχεδόν στο σύνολό τους ανήκουν σε παιδιά (Pales 1976· 
Duday, Garcia 1985). Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι τα περισσότερα σπήλαια με 
παιδικά αποτυπώματα ποδιών είναι βραχογραφημένα, γεγονός που σύμφωνα με 
αρκετούς ερευνητές δεν είναι τυχαίο (Guthrie 2005). Είναι, πάντως, 
χαρακτηριστικό ότι τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα σπήλαια 
ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα από παιδιά που είχαν 
καταφύγει σε αυτά για παιχνίδι ή από περιέργεια. Φαίνεται ότι τα παιδιά ανέκαθεν 
δε δίσταζαν να εξερευνούν τις σκοτεινές αίθουσες των σπηλαίων. 

Στον Πίνακα 8 έχουν συγκεντρωθεί τα σωζόμενα αποτυπώματα παιδικών 
πελμάτων από τον ευρωπαϊκό χώρο. Όλα τους ανάγονται στην Ανώτερη 
Παλαιολιθική και έχουν βρεθεί σε σπήλαια, το περιβάλλον των οποίων, όπως 
αναφέρθηκε ήδη, ευνοεί τη διατήρησή τους. Ο ανθρωπολογικός τύπος των 
παιδιών στα οποία ανήκουν τα αποτυπώματα αυτά, δεν είναι δυστυχώς πάντοτε 
σαφής. Στον ίδιο πίνακα παρατίθενται, όπου αυτό είναι εφικτό, ο αριθμός και η 
ηλικία των παιδιών που μας άφησαν τα αποτυπώματά τους, καθώς και η σχετική 
βιβλιογραφία. 
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ΠΙΝ. 8, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗΣ  

 
ΘΕΣΗ 

(ΣΠΗΛΑΙΟ) 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ  

ΗΛΙΚΙΑ 
(ΣΕ ΕΤΗ) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Niaux (Γαλλία) 2 9 και 12 Pales 1976· Clottes 1985· 
Guthrie 2005 

Fontanet (Γαλλία)   Guthrie 2005 
Pech-Merle (Γαλλία) 1 ή 2 όμοιου 

σωματότυπου  
15-16 Duday – Garcia 1985 · Guthrie 

2005 
Erberua (Γαλλία)   Guthrie 2005 
Aldene (Γαλλία)   Guthrie 2005 
Montespan (Γαλλία) 2 11 και 16 Guthrie 2005 
Tuc d’ Audoubert 
(Γαλλία) 

3  Begouen 1925· Guthrie 2005 

Reseau Clasters 
(Γαλλία) 

  Guthrie 2005 

Chauvet (Γαλλία) 1 8 Garcia 2003· Guthrie 2005 
Ojo Quarena (Ισπανία) - - Guthrie 2005 
Foisac (Γαλλία)   Guthrie 2005 
Θεόπετρα (Ελλάδα) 2 2-4 Guthrie 2005 
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Τα αποτυπώματα της Θεόπετρας (εικ. 19) είναι από τα πληρέστερα 
δημοσιευμένα σύνολα, γι’ αυτό και εξετάζονται εκτενέστερα πέρα από το γεγονός 
ότι το παράδειγμα αφορά στον ελλαδικό χώρο, αποτελώντας τις μοναδικές μέχρι 
στιγμής σωζόμενες μαρτυρίες για τα παιδιά της Παλαιολιθικής στη χώρα μας 
(Μανώλης et al. 1998, 81-85· Φακορέλλης, Μανιάτης 1998). Πρόκειται για σειρές 
βημάτων που ανήκουν σε διαφορετικά άτομα, αφού τα δύο πρώτα έχουν 
δημιουργηθεί από πόδια καλυμμένα με κάποιο υπόδημα, το τρίτο από γυμνό 
πόδι, ενώ το τέταρτο δε διακρίνεται καθαρά. Για τη μελέτη τους 
χρησιμοποιήθηκαν η στερεοφωτογραφία και η φωτογραμμετρία, οι οποίες 
απέδωσαν παρόμοια αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, το αποτύπωμα 2, που είναι 
μεγαλύτερο από το πόδι που το δημιούργησε, ανήκει πιθανότατα σε αρσενικό 
τρίχρονο ή θηλυκό τρίχρονο - τετράχρονο παιδί με ανάστημα 0,94 - 1,00 μ., το 
οποίο φορούσε υποδήματα. Το αποτύπωμα 3 έγινε από γυμνό πόδι και ανήκει σε 
παιδί ηλικίας 2 με 2,5 ετών, αναστήματος 0,86 - 0,92 μ., δυσκαθόριστου φύλου 
(Μανώλης et al. 1998, 83-84). Οι μελετητές καταλήγουν στα εξής πολύ 
ενδιαφέροντα συμπεράσματα (Μανώλης et al. 1998, 84-85): 

1. τα αποτυπώματα ανήκουν σε παιδιά ηλικίας δύο με τεσσάρων ετών, 
2. τα παιδιά αυτά μπορεί να ανήκουν στο σύγχρονο είδος ανθρώπου ή στο 
είδος του Neanderthal. Για τους ρυθμούς ανάπτυξης των παιδιών 
Neanderthal δεν είναι σχεδόν τίποτα γνωστό. Ο Trinkaus (1983), 
βασιζόμενος σε κρανιακά υπολείμματα, υποθέτει ότι αυτά, τουλάχιστον 
κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής τους, έμοιαζαν με τα παιδιά των 
Ανατομικά Σύγχρονων Ανθρώπων, ενώ ο Dean (Dean et al., 1986) 
πιστεύει ότι ο ρυθμός ανάπτυξής τους μπορεί να ήταν ταχύτερος από των 
παιδιών των πρώιμων σύγχρονων ανθρώπων, 

3. η ραδιοχρονολόγηση του στρώματος στο οποίο βρέθηκαν τα 
αποτυπώματα στα 46,330 +- 1,590 χρόνια πριν από το παρόν, αφορά σε 
ένα χρονικό ορίζοντα, κατά τη διάρκεια του οποίου είναι πολύ πιθανή η 
συνύπαρξη των Ανατομικά Σύγχρονων Ανθρώπων με τους Neanderthal, 

4. αν η τεχνολογία αποκρουσμένου λίθου είναι όπως δείχνουν οι πρώτες 
εκτιμήσεις Μουστέριας τεχνοτροπίας, τότε είναι περισσότερο λογικό να 
πρόκειται περί παιδιών Neanderthal, οπότε η σπουδαιότητα του 
ευρήματος είναι ακόμη μεγαλύτερη, αφού θα είναι η πρώτη εικόνα της 
ανατομίας του ποδιού των νεαρών Neanderthal και δη από τον ελλαδικό 
χώρο. Αλλά και στην περίπτωση που αποδειχτεί ότι πρόκειται για παιδιά 
Ανατομικά Σύγχρονων Ανθρώπων, και πάλι η σημασία των 
αποτυπωμάτων της Θεόπετρας είναι τεράστια, αφού τεκμηριώνουν την 
παρουσία του είδους στην Ευρώπη πολύ νωρίτερα, συμπληρώνοντας κατά 
κάποιο τρόπο το κενό που υπάρχει στο λεγόμενο Μοντέλο της 
Αντικατάστασης (Stringer 1994), σύμφωνα με το οποίο οι Ανατομικά 
Σύγχρονοι Άνθρωποι εμφανίζονται στα 90,000 χρόνια πριν από το παρόν 
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στην Παλαιστίνη και στα 40,000 - 42,000 χρόνια πριν από το παρόν στη 
θέση Bacho - Kiro της Βουλγαρίας, για να τους βρούμε έπειτα στη 
Μοραβία (Predmosti, Dolni Vestonice) και αργότερα στη Γαλλία, την 
Ιταλία και την Ελλάδα (Θεόπετρα).   

 
 
 

 
 

Εικ. 19, Τα αποτυπώματα παιδικών ποδιών στη Θεόπετρα. 
(Φακορέλλης, Μανιάτης 1998, εικ. 51)
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8. Παιδιά και εργαλειοτεχνίες 
 

Η συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση σχολιάστηκε ακροθιγώς στο 
σχετικό με την κατευθυνόμενη μάθηση κεφάλαιο. Οι απαρχές της τοποθετούνται 
στην Γαλλία, όπου υπάρχει πλούσια παράδοση στη μελέτη των παλαιολιθικών 
λιθοτεχνιών. Στο πλαίσιο αυτό η διδακτορική διατριβή της Sylvie Ploux υπήρξε 
πρωτοποριακή. Στον αγγλοσαξονικό χώρο η συγκεκριμένη προσέγγιση 
εμφανίζεται με σχετική καθυστέρηση, στις αρχές της δεκαετίας του ’90. 
Χαρακτηριστική προς την κατεύθυνση αυτή υπήρξε η δουλειά της Joan Gero, η 
οποία στο πλαίσιο του σεμιναριακού της μαθήματος της “Genderlithics”, θίγει με 
σαφήνεια την επικράτηση της ανδροκεντρικής αντίληψης στη μελέτη και την 
ανάλυση των εργαλειοτεχνιών, θεωρώντας την ως άμεση συνέπεια της κυρίαρχης 
στην αρχαιολογική ερμηνεία αντίληψης του άνδρα - κατασκευαστή τεχνέργων 
[Man-the-Toolmaker] (Gero 1991). Το πλέον σίγουρο είναι πάντως ότι η πέτρα 
είναι άφυλη και ότι ο τρόπος χρήσης της είναι αυτός που της προσδίδει κοινωνική 
και συμβολική διάσταση. Ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση είναι η θέση των 
παιδιών στο όλο ζήτημα, με δεδομένη την επικράτηση των ενηλικοκεντρικών και 
δη ανδροκεντρικών προσεγγίσεων που κυριαρχούν στην αρχαιολογική 
ερμηνευτική ανάλυση. 

Οι ερευνητές που αναζητούν τα παιδιά της Ανώτερης Παλαιολιθικής μέσα 
από τη μελέτη των εργαλειοτεχνιών, εκφράζουν την πεποίθηση ότι αυτές 
αποτελούν το μοναδικό τομέα της Ανώτερης Παλαιολιθικής τεχνολογίας που 
μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια ταύτισης και διερεύνησης του κόσμου των 
παιδιών. Οι ίδιοι ενώ παραδέχονται την αξία των ταφικών καταλοίπων και των 
απολιθωμένων αποτυπωμάτων των παιδικών πελμάτων (Grimm 2000), τονίζουν 
ότι μαρτυρίες όπως αυτές δεν επαρκούν για την πλήρη ανασύνθεση της παρούσας 
ή της μελλοντικής και αναμενόμενης εικόνας μας για τη ζωή και τις 
δραστηριότητες των παιδιών του Ύστερου Πλειστόκαινου (Sofaer Derevenski 
1994 α· Moore, Scott 1997· Grimm 2000).   

 
8. 1 Μαθητευόμενοι τεχνίτες λίθινων εργαλείων της Ανώτερης 

Παλαιολιθικής 
 
Η μελέτη των τεχνολογιών αποκρουσμένου λίθου μπορεί να συμβάλλει 

ουσιαστικά στην αναζήτηση και την τοποθέτηση των παιδιών στο αρχαιολογικό 
γίγνεσθαι της Ανώτερης Παλαιολιθικής - και όχι μόνο. Ο λίθος αποτελεί την 
πλέον διαδεδομένη πρώτη ύλη που, εκτός από το ότι μπορεί να αποκτηθεί 
σχετικά εύκολα, δεν είναι ανέφικτο ή ριψοκίνδυνο να δουλευτεί από αρχάριους και 
ερασιτέχνες. Επιπλέον, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό, δεν ανακυκλώνεται όπως ο 
πηλός ή το μέταλλο (Finlay 1997, 206). Η ανθεκτικότητά της και η 
εξακολουθητική και ταυτόχρονα αφαιρετική επεξεργασία της, διασφαλίζουν τις 
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πληροφορίες που σχετίζονται με τις ικανότητες του τεχνίτη, οι οποίες 
αποτυπώνονται και διατηρούνται εσαεί στη μορφολογία και κατ’ επέκταση στην 
τυπολογία των λίθινων εργαλείων (Grimm 2000, 54). Είναι, ωστόσο, ευρέως 
αποδεκτό ότι η τεχνολογία αποκρουσμένου λίθου αποτελεί μια εσωτερική 
διαδικασία που απαιτεί εντατική και μακροχρόνια εξάσκηση μέχρι τη σταθερά 
επαναλαμβανόμενη επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος (Pelegrin 1990· 
Whittaker 1994). Γι’ αυτό είναι σχεδόν δεδομένο ότι η εκπαίδευση πρέπει να 
αρχίζει στα πρώιμα στάδια της ζωής, τα οποία δεν είναι άλλα από την παιδική 
ηλικία και την εφηβεία (Pigeot 1990· Karlin, Julien 1994). Αυτό επιβεβαιώνεται 
και από εθνοαρχαιολογικά παραδείγματα, όπως είναι η συμμετοχή των παιδιών 
στην κατασκευή λίθινων εργαλείων στους πολιτισμούς Alyawara της Αυστραλίας 
(Binford 1986) και η εκμάθηση της επεξεργασίας αιχμών για το κυνήγι από 
σχιστόλιθο ή χαλαζίτη (quartz) ήδη από την ηλικία των τριών ετών στους Yamana 
της Tierra del Fuego στη Χιλή (Grimm 2000).  

Έχοντας, λοιπόν, σχεδόν νομοτελειακά, δεδομένη τη μακρά περίοδο 
μαθητείας που συνήθως αρχίζει στην παιδική ηλικία, δεν πρέπει να μας εκπλήσσει 
ότι έχουν ανιχνευτεί αρκετές περιπτώσεις αρχαρίων - παιδιών λιθοξόων της 
Ανώτερης Παλαιολιθικής ειδικά σε αρχαιολογικά περιβάλλοντα 
δυτικοευρωπαϊκών θέσεων, όπως αυτές στην ευρύτερη περιοχή της Λεκάνης του 
Παρισιού π.χ. Pincevent, Etiolles κ. ά. (Karlin, Pigeot 1989· Bodu et al. 1990· 
Pigeot 1990· Bodu 1996· Olive 1998). Οι ειδικοί αποδίδουν μέρος των 
συγκεκριμένων εργαλειοτεχνιών σε αρχάριους και έμπειρους τεχνίτες, στο πλαίσιο 
της εγχειρηματικής αλυσίδας και υπό το πρίσμα της διαδικασίας ανασύνδεσής της 
(Pelegrin et al. 1988· Boeda et al. 1990· Schlanger 1990, 1994· Karlin et al. 
1991, 1993· Karlin, Julien 1994). Η προσέγγιση αυτή αποζητά την ανάκτηση του 
εκάστοτε τεχνολογικού συστήματος και των σταδίων που αυτό περιλαμβάνει, από 
την προμήθεια της πρώτης ύλης ώς την κατασκευή, χρήση ή απόρριψη του 
προϊόντος. 

Η υπόθεση ότι οι πυρήνες πυριτόλιθου δουλεύονται από ένα μόνο άτομο 
(Bodu et al. 1990), οδηγεί σε δύο παραπλήσιες αντιλήψεις στο πλαίσιο της τεχνο-
κοινωνιολογικής προσέγγισης της αλυσίδας κατασκευής (Karlin, Julien 1994, 
159). Η πρώτη αφορά στο ότι οι μεμονωμένοι τεχνίτες εντοπίζονται και 
ταυτίζονται αρχαιολογικά και η δεύτερη στο ότι οι κινήσεις των τεχνιτών αυτών 
αποτυπώνονται στις επιφάνειες της πρώτης ύλης αφήνοντας ανιχνεύσιμα κατάλοιπα 
και στο χώρο. Έτσι, οι μελετητές έχουν καταλήξει στα παρακάτω κριτήρια 
διάκρισης των αρχαρίων, πιθανότατα παιδιών, τεχνιτών:  

1. οι αρχάριοι ασκούν περιορισμένο έλεγχο σε βασικές τεχνολογικές αρχές, 
2. δεν παράγουν χρήσιμα αποκρούσματα, 
3. δεν έχουν πρόσβαση σε καλής ποιότητας πρώτη ύλη, 
4. τείνουν να εργάζονται σε περιοχές που είναι περιφερειακές σε σχέση με 
τους χώρους εργασίας των έμπειρων, ενήλικων τεχνιτών.  
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Αναλυτικότερα η απουσία άσκησης ελέγχου βασικών τεχνολογικών αρχών, 
διαφαίνεται από τα λάθη στην αντίληψη και την εκτέλεση της λάξευσης. Στο 
συμπέρασμα αυτό κατέληξε και σχετική έρευνα του Phil Shelley (1990), ο οποίος 
μελέτησε για περισσότερο από έντεκα χρόνια διάφορους μαθητευόμενους 
λιθοξόους. Οι τεχνικές λάξευσης ενός πυρήνα πυριτόλιθου που εφαρμόζονται από 
τους αρχάριους, συχνά αντανακλούν τη μη ολοκληρωμένη ή ανεπαρκή αντίληψη 
τους πάνω στο αντικείμενο, γεγονός που έχει ως συνέπεια την απόσπαση 
αποκρουσμάτων με υπέρβαση και την εγκατάλειψη του υλικού. Οι πτερυγόσχημες 
αντίθετα φτέρνες είναι χαρακτηριστικές των αποκρουσμάτων που παράγονται από 
τους εμπειρότερους τεχνίτες. Οι βολβοί επίκρουσης, επίσης, στους πυρήνες των 
αρχαρίων είναι συνήθως πιο έντονοι, ενώ οι παραγόμενες φολίδες φέρουν τμήματα 
του φλοιού της πρώτης ύλης. Τα δύο τελευταία χαρακτηριστικά οφείλονται στη 
χρήση σκληρού κρουστήρα και στην εφαρμογή υπερβολικής και ανεξέλεγκτης 
δύναμης από τον λιθοξόο. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της τεχνολογίας παραγωγής 
λεπίδων, οι αρχάριοι κατά κοινή παραδοχή αποτυγχάνουν στη διατήρηση της 
σωστής γωνίας επίκρουσης και της επιφάνειας απόσπασης της λεπίδας. Επίσης δεν 
παρακολουθούν συστηματικά τα στάδια της διαδικασίας αποφλοίωσης του 
πυρήνα, καθώς και τη γενικότερη οργάνωσή του, όπως κάνουν οι έμπειροι 
λιθοξόοι, οι οποίοι, επιπλέον, γνωρίζουν πως να διορθώνουν τα λάθη τους, χάρη 
στην τεχνογνωσία και την κινητική δεξιοτεχνία τους (Finlay 1997, 206· Grimm 
2000, 55). Θα πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπόψη ότι ο βαθμός ικανότητας και η 
έφεση ενός λιθοξόου δεν είναι πάντοτε συνυφασμένες με την ηλικία του. Με λίγα 
λόγια ένας αρχάριος δεν είναι αναγκαστικά και παιδί. 

Με βάση τα παραπάνω το γεγονός ότι οι αρχάριοι συνήθως δεν παράγουν 
χρήσιμα προϊόντα, οφείλεται στην εγγενή αδυναμία τους να αποσπάσουν 
απολεπίσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία άμεσα ή με 
επιπλέον διαμόρφωση και επανεπεξεργασία. Συχνά οι αποκρούσεις των αρχαρίων 
εντοπίζονται άθικτες και εγκαταλελειμμένες στη θέση λάξευσης, σε αντίθεση με τα 
ευρέως διαδεδομένα στο χώρο απολεπίσματα των έμπειρων λιθοξόων. Αυτό πολύ 
πρακτικά σημαίνει ότι σε ότι αφορά στους αρχάριους, ο στόχος δεν είναι 
αναγκαστικά η παραγωγή χρήσιμων εργαλείων, αλλά η απόκτηση εμπειρίας στη 
λάξευση μέσα από την πρακτική εξάσκηση (Bodu et al. 1990· Pigeot 1990). 
Έκφραση της μη παραγωγικότητας των αρχαρίων αποτελεί, επίσης, η τάση να 
εγκαταλείπουν τους υπό επεξεργασία πυρήνες ήδη από τα πρώτα στάδια, κυρίως 
επειδή αποθαρρύνονται από τυχόν ατυχήματα ή από την αδυναμία τους στην 
εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα και αδιέξοδα που προκύπτουν κατά τη 
διαδικασία της λάξευσης (Bodu et al. 1990· Shelley 1990). 

Η διάκριση του αρχάριου τεχνίτη μπορεί να πραγματοποιηθεί και από το ότι 
οι έμπειροι συνδέονται με την επεξεργασία της ποιοτικής πρώτης ύλης. Οι 
αναβαθμισμένες δεξιότητες του έμπειρου τεχνίτη αντανακλώνται, εξάλλου, σε όλα 
τα τεχνολογικά στάδια, το πρώτο από τα οποία είναι φυσικά η επιλογή της πρώτης 
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ύλης, η οποία πρέπει να έχει τις κατάλληλες προδιαγραφές (μέγεθος, σχήμα, 
ποιότητα) για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Οι αρχάριοι φαίνεται 
πως έχουν μικρή εάν όχι καθόλου πρόσβαση σε καλής ποιότητας πρώτη ύλη, 
πράγμα που είναι απόλυτα λογικό εάν όχι αυτονόητο. Έτσι είτε δουλεύουν 
κατώτερης ποιότητας πρώτη ύλη, είτε «ανακυκλώνουν» αυτή που έχει 
εγκαταλειφθεί για τον ένα ή τον άλλο λόγο από τους πεπειραμένους λιθοξόους. 

Οι αρχάριοι, επίσης, εξασκούνται σε χώρους που είναι περιφερειακοί σε 
σχέση με τις ζώνες δράσης των έμπειρων τεχνιτών, οι οποίες συνήθως βρίσκονται 
στην ευρύτερη περιοχή εστιών, πράγμα που απαντά με ιδιαίτερη συχνότητα στις 
υπαίθριες εγκαταστάσεις της Λεκάνης του Παρισιού (Bodu et al. 1990· Pigeot 
1990). 

 
8. 2 Μαθητευόμενοι τεχνίτες εργαλείων αποκρουσμένου λίθου: 

η περίπτωση της θέσης Solvieux 
 

Ο αρχάριος λαξευτής της θέσης Solvieux εντοπίστηκε μέσα από την 
ανασύνδεση και τη μελέτη του λεγόμενου πυρήνα 5, ο οποίος ανήκει στην 
Περιγόρδια πολιτισμική παράδοση και αποτελείται από είκοσι επτά (27) 
θραύσματα που συλλέχθηκαν από τρία διαφορετικά σημεία (Grimm 2000, 56). Η 
πλειονότητα των θραυσμάτων αυτών προέρχεται από μια καλά οριοθετημένη 
συγκέντρωση στη νοτιοανατολική γωνία της εγκατάστασης (Location 1), ενώ τα 
υπόλοιπα, που αντιπροσωπεύουν τα τελευταία στάδια της επεξεργασίας, 
εντοπίστηκαν στη βορειοδυτική περιοχή της ανασκαφής (εικ. 20). Τα μεσαία, 
επίσης, και άνω τμήματα μιας λεπίδας με κορυφή βρέθηκαν μαζί στη θέση 2 α 
(Location 2 α), ενώ το τελευταίο απολέπισμα φολίδας στη θέση 2 β (Location 2 
b). Ο πυρήνας, τέλος, εντοπίστηκε θραυσμένος σε δύο κομμάτια στη θέση 3 
(Location 3). Ο τρόπος επεξεργασίας του πυρήνα 5 εμφανίζει πολλές ομοιότητες 
με άλλες περιπτώσεις αρχαρίων λιθοξόων από διάφορες παλαιολιθικές θέσεις της 
Λεκάνης του Παρισιού (Grimm 2000, 56). 

Η βαθμονόμηση του τεχνίτη του πυρήνα 5 στο πλαίσιο της εγχειρηματικής 
αλυσίδας, βασίστηκε στο αντίστοιχο διακριτικό διάγραμμα (diacritical diagram), 
που αποτελεί έναν ερμηνευτικό σχεδιασμό του υπό εξέταση υλικού με βάση τη 
λεπτομερή επανατοποθέτηση των «αρνητικών» των αποκρουσμάτων του (εικ. 21). 
Η λεπτομερής ανάλυση, φολίδα προς φολίδα, του πυρήνα αποκάλυψε πολλά 
σφάλματα στην εκτέλεση, τυπικά εκείνων που γίνονται από ένα αρχάριο τεχνίτη, 
όπως οι παχιές και ευρείες απολεπίσεις στο κύριο σώμα του πυρήνα, ο έξεργος 
βολβός επίκρουσης, που οφείλεται στη χρήση σκληρού κρουστήρα και στην 
εφαρμογή υπερβολικής δύναμης, η παρουσία υπολειμμάτων του φλοιού στις 
φολίδες, οι οποίες, επιπλέον, έχουν αναστρεφόμενες και όχι πτερυγόσχημες 
απολήξεις. Ο αρχάριος τεχνίτης του πυρήνα 5, φαίνεται πως σε γενικές γραμμές 
γνώριζε τις βασικές τεχνικές απόσπασης λεπίδων της περιγόρδιας τεχνολογίας, οι 
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οποίες προϋποθέτουν στενό πυρήνα με κατακόρυφες πλευρές, αντιθετική επιφάνεια 
επίκρουσης και κατάλληλη προετοιμασία των σημείων κρούσης. Οι φολίδες που 
έχουν αφαιρεθεί από κάθε πλευρά του πυρήνα 5, θα μπορούσαν να ερμηνευτούν 
ως μια προσπάθεια εκ μέρους του αρχάριου να δώσει σ’ αυτόν το σωστό σχήμα.  

Επιπλέον ο τεχνίτης του πυρήνα 5, πράγμα που ισχύει και σε άλλες 
περιπτώσεις αρχαρίων από δυτικοευρωπαϊκές θέσεις της ίδιας εποχής, δεν είχε 
πρόσβαση σε καλής ποιότητας πρώτη ύλη, αλλά εξασκήθηκε με υλικό που είχε 
αρχικά δουλευτεί και απορριφθεί από έναν εξειδικευμένο τεχνίτη. Σ’ αυτή τη 
διαπίστωση οδηγεί η προσεκτική μελέτη των πέντε φολίδων αποφλοίωσης που 
εντοπίστηκαν στη θέση 1 (Location 1) και οι οποίες στην πραγματικότητα 
αντιστοιχούν στις πέντε πρώτες αποκρούσεις από τον πυρήνα, σύμφωνα πάντα με 
το διακριτικό διάγραμμα. Επίσης η προετοιμασία της επιφάνειας κρούσης 
πραγματοποιήθηκε από έναν έμπειρο και ικανό τεχνίτη, που είχε οδηγό του τις 
φλεβώσεις του πετρώματος (Grimm 2000, 56). Φαίνεται, όμως, ότι ο έμπειρος 
αυτός τεχνίτης δεν ικανοποιήθηκε από την ποιότητα της πρώτης ύλης και την 
εγκατέλειψε ή την παραχώρησε στον άπειρο αρχάριο, οι προσπάθειες του οποίου 
απέτυχαν με αποτέλεσμα την τελική θραύση του πυρήνα σε δύο κομμάτια και την 
οριστική απόρριψή του στη θέση 3 (Location 3) όπου βρέθηκε. 

Δύο ακόμη χαρακτηριστικά του πυρήνα οδηγούν στη διαπίστωση ότι 
δουλεύτηκε από αρχάριο. Το πρώτο αφορά στο ότι το μεγαλύτερο μέρος της 
δουλειάς πραγματοποιήθηκε στο βορειότερο τμήμα της εγκατάστασης, 
περιφερειακά, δηλαδή, σε σχέση με τη ζώνη της εντατικής επεξεργασίας των 
πυρήνων του Solvieux. Το δεύτερο σχετίζεται με τον μη παραγωγικό χαρακτήρα 
της λάξευσης, τα περισσότερα από τα προϊόντα της οποίας εντοπίστηκαν άθικτα 
και αναξιοποίητα στη θέση 1 (Grimm 2000, 57). Η συγκεκριμένη περίπτωση, 
ωστόσο, διαφέρει από τις υπόλοιπες όμοιές της ως προς τη σχετικά όψιμη 
εγκατάλειψη του πυρήνα από τον μαθητευόμενο, ο οποίος εξάντλησε πεισματικά 
όλα τα περιθώρια της πρώτης ύλης και των ικανοτήτων του. Επιπλέον, η εύρεση 
προϊόντων της δουλειάς του στη θέση 2, συνδέεται με την αναζήτηση βοήθειας 
από κάποιον έμπειρο λαξευτή, τόσο στην προετοιμασία όσο και στην απόσπαση 
μιας λεπίδας με κορυφή που θα ήταν και το επόμενο λογικά στάδιο στο πλαίσιο 
της περιγόρδιας τεχνολογίας λεπίδων. 

Τα περισσότερα λίθινα κατάλοιπα της ίδιας θέσης έχουν μελετηθεί, 
ανασυνδεθεί και αποδοθεί σε έμπειρους τεχνίτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει ο πυρήνας 8 που σχετίζεται σε επίπεδο συμπεριφοράς με τον πυρήνα 
5, αφού η διασπορά των θραυσμάτων τους στον χώρο είναι παρόμοια. 
Συγκεκριμένα, επτά φολίδες που συνδέονται με την αποφλοίωση και την 
προετοιμασία της επιφάνειας κρούσης του πυρήνα 8, βρέθηκαν στη θέση 1, ενώ η 
τελευταία φολίδα που αποσπάστηκε από αυτόν εντοπίστηκε στη θέση 2, μόλις λίγα 
εκατοστά μακριά από αυτή του πυρήνα 5. Τα τελευταία, επίσης, υπολείμματα των 
δύο πυρήνων συλλέχθηκαν από μια πολύ μικρή περιοχή της θέσης 3. Το γεγονός 
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ότι δεν εντοπίστηκαν λεπίδες που να ανήκουν στον πυρήνα 8, συνδέεται 
πιθανότατα με τη διαμόρφωσή τους σε εργαλεία ή με την αποθήκευσή τους για 
μελλοντική χρήση (Grimm 2000, 58). 

Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσαμε ίσως να υποθέσουμε ότι ο αρχάριος 
της συγκεκριμένης θέσης, πιθανότατα είναι, δεδομένης της αναγκαίας μακράς 
περιόδου μαθητείας που απαιτεί η λάξευση, πολύ νεαρό άτομο, το οποίο 
εργάζεται μαζί μ’ έναν έμπειρο γνώστη του αντικειμένου. Ίσως στη θέση 1 ο 
αρχάριος παρακολουθούσε τον ειδικό που δούλευε αρχικά και τους δύο πυρήνες. 
Ο έμπειρος τεχνίτης επέλεξε τελικά τον πυρήνα 8, κρίνοντάς τον ως 
καταλληλότερο και αποσύρθηκε στη βορειοδυτική περιοχή της εγκατάστασης, η 
οποία έχει χαρακτηριστεί και ως ζώνη λάξευσης. Με την αναχώρηση του ειδικού ο 
αρχάριος καταπιάστηκε με τον εγκαταλελειμμένο πυρήνα 5 και απέσπασε απ’ 
αυτόν, χρησιμοποιώντας σκληρό κρουστήρα και εφαρμόζοντας υπερβολική και 
όχι απόλυτα ελεγχόμενη δύναμη, δεκαεφτά (17) φολίδες. Αβέβαιος για το πως να 
συνεχίσει, αναζήτησε τη βοήθεια ενός εμπειρότερου πριν προχωρήσει στο 
επόμενο τεχνολογικό στάδιο, αυτό της απόσπασης λεπίδας με κορυφή, οπότε και 
μετακινήθηκε στη θέση 2. Οι δύο λιθοξόοι, ο μαθητευόμενος και ο έμπειρος, 
εργάστηκαν πλέον μαζί στη θέση 3, όπου εξάντλησαν τα περιθώρια του υλικού 
τους και το εγκατέλειψαν επιτόπου (Grimm 2000, 59-60). 

Θεωρίες όπως των Lave και Wenger (1991) οι οποίες συζητήθηκαν 
αναλυτικά στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, προσφέρουν το υπόβαθρο για τη 
μελέτη των κοινωνικών δυναμικών της μάθησης στον τομέα της λάξευσης κατά την 
Ανώτερη Παλαιολιθική - και όχι μόνο. Σύμφωνα με τους συγκεκριμένους 
ερευνητές η μάθηση είναι συνυφασμένη με τις σχέσεις ανάμεσα στα άτομα μιας 
κοινωνικής ομάδας. Κρίσιμο, τονίζουν, χαρακτηριστικό των σχέσεων αυτών 
αποτελεί ο παράγοντας της Νόμιμης Περιφερειακής Συμμετοχής (Legitimate 
Peripheral Participation / L.P.P.) των αρχαρίων (Lave, Wenger 1991, 34-36), 
στο πλαίσιο του οποίου η μάθηση πραγματοποιείται με την παρακολούθηση και 
την εφαρμογή των πρακτικών των ειδικευμένων - ενήλικων τεχνιτών από τους 
μαθητευόμενους, που γι’ αυτό το σκοπό κινούνται αρχικά στην περιφέρεια δράσης 
των ειδικών, ώσπου να γίνουν σταδιακά ισότιμα μέλη της ομάδας τους. Η μάθηση 
πραγματοποιείται σε ένα πλαίσιο προετοιμασίας που (καθ)ορίζεται από τα μέλη 
της κοινότητας, έχοντας ως βασικό άξονα την καθοδήγηση του μαθητευόμενου 
από τον έμπειρο - εξειδικευμένο τεχνίτη, ο οποίος προσφέρει τη δυνατότητα της 
μερικής και σταδιακής πρόσβασης στο υλικό και στα «μυστικά» της επεξεργασίας 
και αξιοποίησής του. Η μορφή της Νόμιμης Περιφερειακής Συμμέτοχής 
εξαρτάται, επίσης, από τον καταμερισμό της εργασίας σε μια συγκεκριμένη 
κοινωνική ομάδα, καθώς επίσης από τη φύση και τις ανάγκες της. Σύμφωνα, 
εξάλλου, με τον Goody (1989) η μάθηση στις μικρές και κλειστές κοινωνίες 
πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό από την ίδια την οικογένεια. 
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Η εφαρμογή των παραπάνω στην περίπτωση του Solvieux οδηγεί στην εξής 
υπόθεση εργασίας: όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εντατική λάξευση πυριτόλιθου 
γινόταν στο βορειότερο τμήμα της εγκατάστασης, όπου οι ειδικοί και έμπειροι, 
πιθανόν ενήλικοι, τεχνίτες παρήγαν λεπίδες που προορίζονταν για το κυνήγι 
(Winterman 1975· Perpere 1997). Ο αρχάριος, επομένως, που επεξεργάστηκε 
τον πυρήνα 5 θα μπορούσε να είναι ένα νεαρό άτομο, αγόρι ή κορίτσι, που 
εκπαιδευόταν στην κατασκευή λεπίδων στο πλαίσιο του «μεγάλου παιχνιδιού» που 
δεν είναι άλλο από το κυνήγι μεγαλόσωμων θηλαστικών. Εκπαιδευτής του ίσως 
ήταν κάποιο λιγότερο ή περισσότερο συγγενικό πρόσωπο. Η υπόθεση δεν 
αποκλείει τα θηλυκά άτομα από τη λάξευση και το κυνήγι (Bodu et al. 1990· 
Gero 1991· Karlin et al. 1993), ενώ υπάρχουν αρκετές σχετικές εθνογραφικές 
μαρτυρίες, οι οποίες συνδέουν τις γυναίκες με την αμφιπρόσωπη λάξευση μεγάλου 
αριθμού φολίδων που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αλιεία (Grimm 2000). 
Ορισμένοι, ωστόσο, μελετητές υποστηρίζουν ότι η εξειδικευμένη τεχνολογία 
λεπίδων, που απαιτούνταν στο κυνήγι των μεγάλων ζώων φαίνεται πιθανότερο ότι 
αποτελούσε ανδρική δραστηριότητα, αλλά και υπόθεση γενικότερα (Grimm 2000, 
60-61), οπότε η λάξευση εργαλείων από τις γυναίκες για τις καθημερινές τους 
δραστηριότητες, ενδεχομένως πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο άλλων ομάδων 
πρακτικής εξάσκησης, άμεσα συνυφασμένες με τις ανάγκες και τις προδιαγραφές 
των δράσεων για τις οποίες προορίζονταν (Conkey 1991). Γι’ αυτό είναι αρκετοί 
οι μελετητές που έχουν ως αντικείμενό τους τη διερεύνηση των μεταβλητών που 
σχετίζονται με τη διάκριση των φυλετικά (προ)καθορισμένων μαθησιακών - 
εκπαιδευτικών πλαισίων και ομάδων (Gero 1991· Bird 1993· Gorman 1995). 

Συμπερασματικά για το Solvieux, η ανασύνδεση του πυρήνα 5 οδηγεί στη 
διαπίστωση ότι ο αρχάριος - μαθητευόμενος τεχνίτης κινούνταν στην περιφέρεια 
του πεδίου δράσης των ειδικών, το οποίο βρισκόταν κοντά σε ελεγχόμενες από 
τους τελευταίους, αλλά προσβάσιμες και στον πρώτο, πηγές πρώτης ύλης (Grimm 
2000, 61). 

Στο πλαίσιο πάντα της Νόμιμης Περιφερειακής Συμμετοχής των αρχάριων 
στον κόσμο των ειδικών, οι πρώτοι θα μπορούσαν ίσως να ασχολούνται, πέρα από 
την παρακολούθηση της εκπαίδευσής τους, και με τις παρακάτω δραστηριότητες: 

1. την απομάκρυνση των απορριμμάτων λάξευσης από το πρωτογενές 
πεδίο εργασίας (Whiting, Whiting 1975· Lillehammer 1989), 

2. τη μεταφορά καύσιμης ύλης για τις εστίες γύρω από τις οποίες 
πραγματοποιούνταν συνήθως η λάξευση (Audouze et al. 1988· 
Audouze, Enloe 1997), 

3. τη συγκέντρωση και μεταφορά μη πυριτολιθικών πετρωμάτων από 
ποτάμια και ρέματα στις ζώνες εντατικής λάξευσης των ειδικευμένων 
τεχνιτών, τα οποία θα χρησιμοποιούνταν ως κρουστήρες, αμόνια ή 
ακόμη και ως δομικό υλικό για τις εστίες που πρόσφεραν ζεστασιά, 
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φωτισμό και τη συχνά απαραίτητη για την επεξεργασία του 
πυριτόλιθου θερμότητα (Bodu 1996· Grimm 2000), 

4. την περισυλλογή και μεταφορά ρητινών και άλλων συγκολλητικών 
ουσιών ή την παρασκευή νημάτων για την ένθεση των αιχμών σε 
στελέχη από οργανικά υλικά, όπως οστό ή ξύλο (Bergman, Mc Ewan 
1997), 

5. τη συγκέντρωση στελεχών από οργανικά υλικά τα οποία 
χρησιμοποιούνταν στην κατασκευή συνθετότερων εργαλείων (Tixier et 
al. 1980), 

6. τη συνδρομή στους ειδικούς σε στάδια όπως το ξεχόνδρισμα και η 
τελική διαμόρφωση των σύνθετων εργαλείων [π.χ. η στειλέωση των 
λεπίδων στα στελέχη] (Bordes, Grabtree 1969· Newcomer 1975), 

7. τη συνοδεία των εξειδικευμένων τεχνιτών στους χώρους εξόρυξης ή 
συλλογής της πρώτης ύλης. 

Δραστηριότητες όπως οι παραπάνω μπορούν να γίνουν ορατές αρχαιολογικά 
μέσα από τη μελέτη των τρόπων που: 

1. τα εργαλεία έχουν κατασκευαστεί και αξιοποιηθεί,   
2. ο χώρος έχει χρησιμοποιηθεί, 
3. τα απορρίμματα και τα χρήσιμα προϊόντα έχουν κατανεμηθεί και 
διασκορπιστεί στο πεδίο. 

Πέρα από την κριτική που έχει δεχτεί το μοντέλο της Νόμιμης 
Περιφερειακής Συμμετοχής και η οποία εστιάζεται στο ότι παραπέμπει στη 
δυτικοευρωπαϊκή παιδαγωγική αντίληψη άφησέ με να σου δείξω πώς γίνεται, αυτό δεν 
παύει να αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη αναλυτική προσέγγιση για τη διάκριση 
και τον καθορισμό του πλαισίου συμμετοχής των μαθητευομένων, προκειμένου να 
γίνουν κατανοητές οι κοινωνικές δυναμικές και συμβάσεις της λάξευσης. Επιπλέον, 
η συγκεκριμένη θεωρία λαμβάνει υπόψη τα εκάστοτε κοινωνικά 
μικροπεριβάλλοντα και τις επιμέρους συνάφειες, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα 
της αναζήτησης των παιδιών στην προϊστορία δεν είναι άσχετο από το καθήκον 
της σωστής τοποθέτησης και των υπόλοιπων κοινωνικών παραγόντων, ειδικότερα 
σε εποχές που η φύση των τεχνέργων που κυριαρχούν (κυρίως λίθινα εργαλεία) 
καθιστά - ή τουλάχιστον καθιστούσε - περισσότερο αισθητή και ορατή την 
παρουσία μόνο των ανδρών. Όλες οι ενδείξεις από το Solvieux οδηγούν στη 
διαπίστωση ότι η θέση είναι αντιπροσωπευτική των δράσεων μιας εγκατάστασης 
κυνηγών που επιβίωναν με τη συμμετοχή όλων των μελών συμπεριλαμβανομένων 
και των παιδιών. Επιπλέον, τα στοιχεία που προκύπτουν από τη μελέτη των 
εργαλειοτεχνιών της συγκεκριμένης θέσης, αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο 
ότι η μάθηση αποτελεί μια μεταβλητή - κλειδί για την κατανόηση της τεχνολογίας 
και γι’ αυτό απαιτείται η αναζήτησή της μέσα από τη σχετική ανάγνωση του 
εκάστοτε υλικού από τους ειδικούς (Grimm 2000, 66-67).  
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Εικ. 20, Solvieux: χαρτογράφηση των σημείων λάξευσης του πυρήνα 5. 

(Grimm 2000, fig. 5.2) 
 

 
 

Εικ. 21, Διακριτικό διάγραμμα του πυρήνα 5. 
(Grimm 2000, fig. 5.3) 

 
 

8. 3 Άλλες περιπτώσεις μαθητευόμενων τεχνιτών εργαλείων 
αποκρουσμένου λίθου   

 
Η Nicole Pigeot έχει προχωρήσει στην ανασύνδεση τριάντα έξι (36) λίθινων 

θραυσμάτων από μια συγκεκριμένη οικιστική ενότητα, γνωστή ως U5, της θέσης 
Ettoiles στη Λεκάνη του Παρισιού (Pigeot 1990). Τα είκοσι πέντε (25) 
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θραύσματα χαρακτηρίζονται από εξαιρετική μαεστρία στη σύλληψη και την 
εκτέλεσή τους, ενώ τα έντεκα (11) παρουσιάζουν σοβαρά λάθη και παραλείψεις, 
οπότε αποδίδονται σε αρχάριους. Επιπλέον, τα τελευταία δεν έχουν μετατραπεί σε 
εργαλεία, ενώ εντοπίστηκαν στην περιφέρεια της περιοχής εύρεσης των εργαλείων 
που θεωρούνται αποτέλεσμα της εργασίας των εμπειρότερων λιθοξόων. Η Pigeot 
διακρίνει τρία επίπεδα επάρκειας των τεχνιτών, από τον περισσότερο στον 
λιγότερο έμπειρο, ενώ διαβλέπει τη διδασκαλία των τελευταίων από τους πρώτους 
μέσα από τις διαδικασίες της άμεσης καθοδήγησης και της μίμησης. Στο 
Pincevent (Bodu et al. 1990) πάλι, η λάξευση έχει πιο ευκαιριακό χαρακτήρα και 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο και άλλων δραστηριοτήτων, σε αντίθεση με το 
Ettoilles. Οι μελετητές προσθέτουν στις κατηγορίες της Pigeot μια ακόμη, αυτή 
του παιδιού, που συνδέεται με τον παιχνιδιάρικο και μη χρηστικό χαρακτήρα των 
χονδροειδώς και αδρά λαξευμένων αποκρουσμάτων, τα οποία διακρίνονται από 
ακόμη χαμηλότερου επιπέδου τεχνογνωσία από εκείνα που αποδίδονται στους 
αρχάριους λαξευτές. 

Bορειότερα, στη γερμανική θέση Trollesgave, έχουν εντοπιστεί δύο 
συγκεντρώσεις αποκρουσμάτων στην περιφέρεια ενός μεγάλου λίθινου 
καθίσματος, οι οποίες διαφέρουν ως προς το βαθμό προετοιμασίας του πυρήνα 
και την ικανότητα απόσπασης των λεπίδων, οπότε έχουν ερμηνευτεί ως προϊόντα 
ενός δασκάλου και του μαθητή του. Αξιοσημείωτος είναι ο έμφυλος και πλήρως 
υποκειμενικός χαρακτηρισμός του τελευταίου από τους ερευνητές του, οι οποίοι 
τον θεωρούν ως ένα small boy training under the guidance of the skilled knapper…so 
pleased with the products of his labour that some of them had to be kept under his pillow 
(Fisher 1990, 460-462). Οι σχεδιαστικές αναπαραστάσεις συμπληρώνουν τον 
παραπάνω ερμηνευτικό δογματισμό, απεικονίζοντας τον πατέρα να λαξεύει, τη 
μητέρα να επεξεργάζεται με ένα ξέστρο δέρματα και τα αρσενικά παιδιά να 
παίζουν με αιχμές δοράτων. Το ίδιο, εξάλλου, ισχύει και στην περίπτωση του 
Pincevent, όπου ο Bodu και οι συνεργάτες του έχουν δώσει ονόματα στα παιδιά 
λιθοξόους που θεωρούν ότι έχουν ταυτίσει, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: Will we 
eventually have to baptize them: Paul, Pierre, or Rahan, Noah, Graylag? (Bodu et al. 
1990). Οι ίδιοι αιτιολογούν την ανδροκρατική τους αυτή ερμηνεία με την 
πεποίθηση ότι …flintknapping was a dominant masculine activity, which excluded women 
as knappers. Possibly women only resharpened the tools they were using (Bodu et al. 1990, 
156). Οπωσδήποτε ερμηνείες όπως αυτές είναι εντελώς μονόπλευρες, 
υποκειμενικές και επηρεασμένες από την ανδροκρατική παράδοση στην επιστήμη. 
Εντυπωσιάζει, επίσης, το γεγονός ότι βρίσκονται σε σχετικά πρόσφατη 
βιβλιογραφία, που ακολούθησε των αντιδράσεων και της κριτικής προς την 
ανδροκρατούμενη έρευνα. Οι μελέτες αυτές είναι από τη μια πρωτοποριακές, 
επειδή αναζητούν τα παιδιά, τα τέχνεργα που σχετίζονται μ’ αυτά και τις 
συνακόλουθες δραστηριότητες και από την άλλη παραδοσιακές επειδή 
απορρίπτουν τη συμμετοχή των γυναικών στην κατασκευή εργαλείων 
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αποκρουσμένου λίθου, ενώ από τα παιδιά μόνο τα αρσενικά εμφανίζονται να 
έχουν τη δυνατότητα μύησης στα μυστικά της αντίστοιχης τεχνογνωσίας. Όλες 
αυτές οι αντιλήψεις αποτελούν απόρροια της σύνδεσης του άνδρα με την 
τεχνολογία σύμφωνα, εξάλλου, και με τα νεώτερα δυτικά πρότυπα. Η σχέση των 
γυναικών με τις εργαλειοτεχνίες αναθεωρείται ολοένα στο πλαίσιο, κυρίως, των 
φεμινιστικών προσεγγίσεων, ενώ για καθαρά ιστορικούς λόγους αξίζει να 
σημειωθεί ότι έχει περάσει πάνω από ένας αιώνας από τότε που ο Smith 
παρουσίασε στο έργο του Man the Primeval Savage εικόνες γυναικών να λαξεύουν.  

 
8. 4 Μαθητευόμενοι τεχνίτες εργαλείων αποκρουσμένου λίθου στο 

αρχαιολογικό γίγνεσθαι: μια σύντομη κριτική θεώρηση 
 

Είναι καταρχήν ευρέως αποδεκτό ότι οι παραπάνω ερμηνευτικές 
προσεγγίσεις είναι εντυπωσιακές και έχουν συμβάλλει στη μεθοδολογία 
βαθμονόμησης και ταύτισης των διαφορετικών ικανοτήτων και επιπέδων λάξευσης, 
όπως αντανακλώνται και αποτυπώνονται στα παραγόμενα προϊόντα. Τέτοιες 
μελέτες μπορεί να έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα, αλλά είναι ιδιαίτερα 
χρονοβόρες και δαπανηρές. Το βασικότερο, όμως, πρόβλημα με αυτές είναι η 
ταύτιση του ατόμου per se, αφού όχι μόνο από εθνογραφικές μαρτυρίες (Binford 
1986, 553), αλλά και από αντίστοιχες αρχαιολογικές, όπως για παράδειγμα τα 
δεδομένα από τη θέση Solvieux, έχει παρατηρηθεί να δουλεύεται ένας πυρήνας 
από τουλάχιστον δύο διαφορετικά πρόσωπα, που εφόσον έχουν τις ίδιες ή 
παραπλήσιες γνώσεις και ικανότητες στο συγκεκριμένο τομέα τότε δε μπορούν να 
είναι αρχαιολογικά ορατά. Επιπλέον, ακόμη και στην περίπτωση που διαφαίνεται 
ξεκάθαρα ότι έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικούς λιθοξόους, τότε πώς 
είμαστε βέβαιοι ότι αυτός που είναι λιγότερο ικανός είναι αναγκαστικά παιδί και 
δη αρσενικού φύλου; Τα διάφορα, επίσης, σενάρια για τον τρόπο διεξαγωγής της 
μάθησης (μίμηση, άμεση / έμμεση καθοδήγηση) όπως, εξάλλου, και η χρήση της 
αντίστοιχης ορολογίας, ακόμη και εκείνης που περιλαμβάνει το ζεύγος μαθητής - 
δάσκαλος, είναι, συχνά, απόρροιες της σύγχρονης δυτικοευρωπαϊκής κουλτούρας. 
Είναι πολύ πιθανό ότι στις προϊστορικές κοινωνίες βασικό μέλημα της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας ήταν το χειροπιαστό αποτέλεσμά της, το αντίστοιχο 
υλικό απόκτημα - τέχνεργο, παρά η θεώρησή της ως μέσο για τη διάπλαση και τη 
μεταμόρφωση του ατόμου. Έτσι, θεωρίες όπως η Νόμιμη Περιφερειακή 
Συμμετοχή έχουν, με κάθε επιφύλαξη, περισσότερες δυνατότητες εφαρμογής ως 
σχετικές αντιλήψεις - πλαίσια, αφού δίδουν έμφαση όχι τόσο στις ικανότητες του 
μαθητευόμενου, όσο στην ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή του σε μια ομάδα 
πρακτικής εφαρμογής και εξάσκησης, όπου ο σχετικός χαρακτήρας της γνώσης 
και η εναλλακτική φύση της ουσίας μπορούν να συνεκτιμηθούν. Η εφαρμογή του 
συγκεκριμένου πλαισίου στο αρχαιολογικό υλικό μοιάζει κατάλληλη, έχοντας ως 
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δεδομένα τα προβλήματα ταύτισης του διδακτικού μηχανισμού και του 
περιβάλλοντος μάθησης (Finlay 1997, 209). 

Για όλους αυτούς τους λόγους, το συγκεκριμένο κεφάλαιο μάλλον εγείρει 
παρά ξεκαθαρίζει τους προβληματισμούς και τα ερωτήματα σχετικά με τη φύση 
και τον χαρακτήρα της συμμετοχής των παιδιών στην κατασκευή των λίθινων 
εργαλείων. Βασικό δεδομένο μας αποτελεί το γεγονός ότι τα παιδιά συμμετέχουν 
στο αρχαιολογικό γίγνεσθαι, άσχετα από το αν εμείς μπορούμε ή όχι να τα 
ταυτίσουμε επαρκώς, κυρίως, επειδή έχουμε κατά νου διαφορετικές και πολλές 
φορές παγιωμένες αντιλήψεις που αφορούν στην παιδική συμπεριφορά. Έτσι, προς 
το παρόν υποψιαζόμαστε ή είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε ότι τα παιδιά της 
Ανώτερης Παλαιολιθικής λάξευαν, αλλά μας είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστα το 
πότε και το πως. Αρκετοί μάλιστα μελετητές παραλληλίζουν αυτή την καθόλα 
πιθανή δραστηριότητα με τη συμμετοχή των παιδιών στον βιοτεχνικό και 
βιομηχανικό τομέα του σύγχρονου αναπτυσσόμενου κόσμου (Finlay 1997, 210), 
όπου όχι μόνο δραστηριοποιούνται από νωρίς, αλλά μαθαίνουν και πολύ 
γρήγορα, αποτελώντας επάξιους των ενηλίκων κατασκευαστές προϊόντων.  

Σε τελική ανάλυση αυτό που χρειάζεται και που, ευτυχώς, φαίνεται να 
κερδίζει ολοένα έδαφος, είναι η αποδέσμευση των λιθοτεχνιών από την 
προσκόλληση των μελετητών στην τεχνολογική και τυπολογική ανάλυση και η 
προσπάθεια αναζήτησης του ανθρώπου πίσω από αυτές. Να σημειωθεί ότι ήδη 
από το τέλος της δεκαετίας του ‘70 είχε αρχίσει να γίνεται αισθητή κάποια 
δυσφορία στο θέμα της ανάπτυξης των τυπολογικών αναλύσεων και ταξινομήσεων, 
οι οποίες δεν οδηγούν παρά στη χρονοστρωματογραφική και πολιτισμική 
ερμηνεία των λίθινων εργαλειακών συνόλων. Είναι, επομένως, παρήγορο και 
ελπιδοφόρο το γεγονός ότι μερικοί ειδικοί προσπαθούν να αποδείξουν ότι οι 
λιθοτεχνίες εμπεριέχουν ένα μεγάλο αριθμό πληροφοριών, οι οποίες μπορούν να 
συμβάλλουν θετικά στην αναπαράσταση του τρόπου ζωής των τροφοσυλλεκτών - 
κυνηγών της Παλαιολιθικής, καθώς και στην κατανόηση της συμπεριφοράς τους 
απέναντι στο περιβάλλον τους (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 γ, 10). Σημαντική 
προς την κατεύθυνση αυτή υπήρξε η επίδραση της αναζήτησης και της 
ανασύνθεσης της εγχειρηματικής αλυσίδας, στόχος της οποίας είναι η 
αναπαραγωγή και η διάταξη του συνόλου των κινήσεων που σχετίζονται με ένα 
άμορφο κομμάτι πρώτης ύλης, από την επιλογή του ώς την οριστική εγκατάλειψη 
οποιουδήποτε αποκρούσματος προέρχεται από αυτό (Κουρτέση - Φιλιππάκη 
1996 γ, 10). Έτσι, σε κάθε επίπεδο της ανάλυσης οι τεχνικές διαδικασίες που 
αφορούν στην απόκτηση, την παραγωγή και τη χρήση των λίθινων τεχνέργων, 
συνθέτουν ειδικές τεχνολογικές αλυσίδες, οι οποίες επιτρέπουν την καταγραφή και 
των υπολοίπων δραστηριοτήτων απόκτησης, κατανάλωσης και μετατροπής που 
γίνονται από μια ομάδα σε μια συγκεκριμένη θέση (Κουρτέση - Φιλιππάκη 1996 
γ, 10). Η αλληλεπίδραση αυτών των παραμέτρων οδηγεί στην αναπαράσταση του 
τεχνικού συστήματος και μέσα από άλλες αναλύσεις, όπως αυτές που 



 103

παρουσιάστηκαν στο παρόν κεφάλαιο, στην κοινωνική οργάνωση της ομάδας και 
την αναζήτηση των συμπεριφορών του προϊστορικού ανθρώπου (Κουρτέση - 
Φιλιππάκη 1996 γ, 10). Καλό θα ήταν η προσπάθεια αυτή να γίνει παράδειγμα 
προς μίμηση και για τους ειδικούς άλλων εποχών, όπως η Εποχή του Χαλκού 
κατά τη διάρκεια της οποίας η τεχνολογία αποκρουσμένου λίθου εξακολουθεί να 
χρησιμοποιείται. 
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9. Παιδιά και αναπαραστάσεις στην τέχνη 
 

Μερικές εκατοντάδες αποτυπωμάτων χεριών έχουν εντοπιστεί σε περίπου 
τριάντα ολόγραφα ευρωπαϊκά σπήλαια της Ανώτερης Παλαιολιθικής. Τα 
αποτυπώματα αυτά αποδίδονται με ώχρα, μαγγάνιο ή πηλό και σπανιότερα με 
διάφορες χρωστικές (εικ. 22). Έχουν ακόμη διατηρηθεί αρκετά αρνητικά χεριών, 
αποτέλεσμα της αυθόρμητης υποστήριξης ή της προσπάθειας ανάκτησης της 
ισορροπίας με την πίεση των χεριών στη μαλακή οροφή των σπηλαίων. 
Σημαντικό, ωστόσο, πρόβλημα παραμένει η ταύτιση του φύλου και της ηλικίας 
των ανθρώπων στους οποίους ανήκουν τα αποτυπώματα αυτά, ζήτημα που 
εξετάζεται αναλυτικά στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο (Guthrie 2005, 117). 

 

 
 

Εικ. 22, Χαρακτηριστικό αποτύπωμα παιδικού χεριού από ευρωπαϊκό 
σπήλαιο. 

 
9.1 Ταυτίζοντας το φύλο και την ηλικία των γραπτών αποτυπωμάτων 

χεριών 
 

Αρκετοί ερευνητές της παλαιολιθικής τέχνης μελετούν εδώ και δεκαετίες τα 
γραπτά αποτυπώματα χεριών από τα σπήλαια της Ευρώπης (Sollas 1914· Leroi-
Gourhan 1967· Verbrugge 1969· Pradel 1975· Groenen 1987· Guthrie 2005). 
Όλοι παραδέχονται το βαθμό δυσκολίας στην ταύτιση του φύλου και της ηλικίας 
των ατόμων που άφησαν πίσω τους τα συγκεκριμένα αποτυπώματα (εικ. 23). Το 
πρόβλημα γίνεται ακόμη δυσχερέστερο μέσα από μελέτες σε σύγχρονους 
πληθυσμούς, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε διαπιστωμένες διαφοροποιήσεις των 
διαστάσεων των χεριών ανάλογα με την ηλικία και το φύλο (Snyder et al. 1977). 
Στον πίνακα 9 συγκεντρώνονται οι ευρωπαϊκές θέσεις της Ανώτερης 
Παλαιολιθικής, στις οποίες έχουν εντοπιστεί γραπτά αποτυπώματα χεριών. 

 
ΠΙΝ. 9, ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ 

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ 
ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗΣ  
(Κατά Guthrie 2005, 123) 

 
ΘΕΣΗ (ΣΠΗΛΑΙΟ) 
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Abri du Poisson, Γαλλία 
Abri Labattut, Γαλλία 
Altamira, Ισπανία 
Arcy-sur-Cure, Γαλλία 
Baume Latrone, Γαλλία 
Bedeilhac, Γαλλία 
Bernifal, Γαλλία 
Chauvet, Γαλλία 
Cosquer, Γαλλία 
El Castillo, Ισπανία 
Erberua, Γαλλία 
Font de Gaume, Γαλλία 
Cargas, Γαλλία 
Grotte du Bison, Γαλλία 
La Fuente del Salin, Ισπανία 
La Fuente del Trucho, Ισπανία 
La Garma, Ισπανία 
Le Bayol, Γαλλία 
Les Combarelles, Γαλλία 
Les Fieux, Γαλλία 
Les Marveilles, Γαλλία 
Les Trois Freres, Γαλλία 
Maltravieso, Ισπανία 
Moulin-de-Laguenay, Γαλλία 
Paglicci, Ιταλία 
Pech-Merle, Γαλλία 
Roucadour, Γαλλία 
Roc-de-Vezac, Γαλλία 
Tibran, Γαλλία 
Tito Bustillo, Ισπανία 

 
Οι πρώιμες μελέτες των γραπτών αποτυπωμάτων χεριών δε μπόρεσαν να 

καταλήξουν σε οποιοδήποτε συμπέρασμα σχετικά με την ηλικία και το φύλο των 
ανθρώπων που τα δημιούργησαν, δεδομένης της απουσίας των απαραίτητων 
τεχνολογικών μέσων, όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Η πλέον 
εμπεριστατωμένη, μέχρι στιγμής, σχετική μελέτη είναι αυτή του Guthrie, ο 
οποίος επισκέφθηκε τα περισσότερα σπήλαια με γραπτά αποτυπώματα χεριών, 
συγκεντρώνοντας διακόσια ένα (201) ασφαλή δείγματα, από τα οποία προέκυψαν 
οι απαραίτητες για την έρευνά του μετρήσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που 
αντιμετώπισε ο συγκεκριμένος ερευνητής ήταν η σπανιότητα των ακέραιων 
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αποτυπωμάτων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την παράμετρο των συνολικά 
δεκατριών μετρήσεων - μεταβλητών που περιλάμβανε η μελέτη κάθε 
αποτυπώματος προκειμένου να είναι πλήρης, προκάλεσε σοβαρές δυσκολίες στη 
στατιστική ανάλυση του δείγματος, βασικός στόχος της οποίας ήταν η εξαγωγή 
συμπερασμάτων αναφορικά με το φύλο και την ηλικία των ατόμων στα οποία 
ανήκαν. Έτσι, τα περισσότερα αποτυπώματα έδωσαν γύρω στις πέντε με έξι κατά 
μέσον όρο μετρήσεις, ενώ υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες δεν ήταν εφικτό να 
γίνει παρά μόνο μια μέτρηση. Ο Guthrie σημειώνει, ωστόσο, ότι σε όλα τα 
αποτυπώματα του δείγματός του, κατόρθωσε να μετρήσει τουλάχιστον το μήκος 
και το πλάτος, ενδείξεις αρκετά σημαντικές για την ταύτιση του φύλου και της 
ηλικίας. Οι παράμετροι αυτές, εξάλλου, αποτέλεσαν τους δύο βασικούς άξονες της 
στατιστικής του επεξεργασίας, τα αποτελέσματα της οποίας συνοψίζονται στα 
παρακάτω (Guthrie, 123-124): 

1. Η πλειονότητα των ανθρώπων της Ανώτερης Παλαιολιθικής που 
άφησαν πίσω τους τα αποτυπώματα των χεριών τους είναι νεαρά 
άτομα. 

2. Τα άτομα αυτά εμφανίζουν μεγάλες ηλικιακές διαφοροποιήσεις. 
Ορισμένα αποτυπώματα μπορεί να έχουν γίνει από πολύ μικρά 
παιδιά. Δύο, μάλιστα, από τo σπήλαιo Gargas, είναι τόσο μικρής 
κλίμακας που πιθανότατα έγιναν από βρέφος ή νήπιο που κάποιος 
μεγαλύτερος μετέφερε στην πλάτη του. 

3. Τα περισσότερα αποτυπώματα ανήκουν σε εφήβους. Περίπου το 
20% του συνολικού δείγματος ανταποκρίνεται στις μετρήσεις και το 
σχήμα που έχουν τα ανθρώπινα χέρια κατά την περίοδο της 
εφηβείας. 

4. Η συντριπτική πλειονότητα των ατόμων αυτών είναι αρσενικού 
φύλου. Από το συνολικό δείγμα των διακοσίων ενός (201) 
αποτυπωμάτων, τα εκατόν εξήντα δύο (162) ταυτίστηκαν ως ανδρικά 
και τα τριάντα εννέα (39) ως γυναικεία ή ανδρικά πολύ νεαρής 
ηλικίας. Αυτό το δεδομένο, σε συνδυασμό με την πιθανότητα ότι τα 
περισσότερα αποτυπώματα ανήκουν σε εφήβους, οδήγησε τον 
Guthrie στην υπόθεση ότι κάποιοι από τους παλαιολιθικούς 
καλλιτέχνες θα πρέπει να ήταν έφηβοι. 

5. Πέρα από τα συμπεράσματα περί ηλικίας και φύλου, ενδιαφέρον 
παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι το 78% των αποτυπωμάτων είναι 
αρνητικά αριστερών χεριών και μόλις το 17% δεξιών. Αυτό, κατά 
τον Guthrie, οφείλεται σε καθαρά πρακτικούς λόγους, αφού το δεξί 
χέρι θα πρέπει να χρησίμευε στο κράτημα του λύχνου ή της 
χρωστικής ύλης με το οποίο θα γινόταν το αποτύπωμα.  
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Εικ. 23, Σχεδιαστική αναπαράσταση δακτυλικών αποτυπωμάτων παιδιών από 

διάφορα ευρωπαϊκά σπήλαια. 
(Guthrie 2005, p.115) 

 
9.2 Αποτυπώματα χεριών σε αργιλώδεις επιφάνειες 

 
Είναι γεγονός ότι τα σπήλαια που χρησιμοποιήθηκαν από τους ανθρώπους 

της Ανώτερης Παλαιολιθικής δεν είναι ένας λευκός και καθαρός ασβεστολιθικός 
καμβάς. Τα περισσότερα είναι γεμάτα υγρασία και λάσπη. Πολλές φορές μάλιστα 
οι άνθρωποι στην προσπάθειά τους να τα εξερευνήσουν, στηρίζονταν στις μαλακές 
οροφές τους, όπου και άφηναν τα αποτυπώματα των χεριών τους. Πολλά από αυτά 
τα αποτυπώματα σφραγίστηκαν από φυσικές εναποθέσεις που οφείλονται στις 
κλιματολογικές και περιβαλλοντικές αλλαγές του Ύστερου Πλειστόκαινου (π.χ. 
Pech - Merle). Στο σπήλαιο Massat της Γαλλίας, ο Barriere (1979) μέτρησε 
δεκαπέντε αποτυπώματα δακτύλων ανθρώπινου χεριού, τα οποία έγιναν κατά τη 
διάρκεια της Ανώτερης Παλαιολιθικής. Το πλάτος τους κυμαίνεται από 
δεκατέσσερα ώς δεκαέξι χιλιοστά και ο Guthrie (2005, 125) πιστεύει ότι σύμφωνα 
με τις μετρήσεις και τα κριτήρια της βάσης δεδομένων του θα πρέπει να ανήκουν 
σε άτομο (ή άτομα) μικρότερο των έντεκα ή δώδεκα ετών. Στον κύριο, επίσης, 
θάλαμο του σπηλαίου Niaux στη Γαλλία, υπάρχουν μικρά αποτυπώματα από 
δάχτυλα παιδικών χεριών (Duday, Garcia 1985). Στο σπήλαιο Montespan, επίσης 
της Γαλλίας, σώζεται η μορφή ενός αλόγου, η οποία είναι σχεδιασμένη με το 
δάχτυλο πάνω στο αργιλώδες υπόβαθρο και που ίσως σχετίζεται με τα 
αποτυπώματα από τα δάχτυλα των χεριών ενός παιδιού που βρέθηκαν στον 
περιβάλλοντα χώρο. Αποτυπώματα χεριών έχουν εντοπιστεί και στο σπήλαιο 
Fontanet της Γαλλίας, τα οποία φαίνεται ότι πραγματοποιήθηκαν όταν οι 
παλαιολιθικοί επισκέπτες του προσπάθησαν να στηριχτούν στα αργιλώδη 
τοιχώματά του. Στην ίδια θέση δύο πολύ καλά σωζόμενα αποτυπώματα 
πιθανότατα ανήκουν σε παιδιά διαφόρων ηλικιών (Clottes 1985), ενώ ένας έφηβος 
επισκέπτης, που έχει ταυτιστεί από τις μετρήσεις των αποτυπωμάτων των ποδιών 
και των χεριών του (Duday, Garcia 1985), κάθισε οκλαδόν και διαμόρφωσε με τα 
δάχτυλά του μια μάζα λάσπης σε σχήμα καρδιάς. Αλλά και τα αποτυπώματα 
δακτύλων από το σπήλαιο Bayol της Γαλλίας ανήκουν, σύμφωνα με τις μετρήσεις 
του Guthrie (2005, 126), σε εφήβους. Το γνωστό από τους πήλινους βίσωνές του 
σπήλαιο Tuc d’ Audoubert, περιλαμβάνει αποτυπώματα από τα χέρια και τα 
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πόδια ατόμων πολύ νεαρής ηλικίας (Guthrie 2005, 126). Το ίδιο ισχύει και στην 
περίπτωση του σπηλαίου Rouffignac (εικ. 24), όπου η στατιστική ανάλυση 
οδήγησε στη διαπίστωση ότι τα αποτυπώματα, στην πλειονότητά τους (92%), 
ανήκουν πιθανότατα σε δύο παιδιά, ένα κορίτσι δύο με τριών ετών και ένα αγόρι 
της ίδιας ηλικίας ή ένα κορίτσι πέντε με έξι χρόνων (Stapert 2007). Ενώ, τα 
υπόλοιπα αποτυπώματα χεριών ανήκουν σε δυο με τέσσερα παιδιά, έξι με 
δεκατριών ετών (Stapert 2007). Παρατηρούμε, για άλλη μια φορά, ότι τα 
περισσότερα αποτυπώματα ανήκουν σε εφήβους και παιδιά. Οι ηλικιακές, δηλαδή, 
διαφοροποιήσεις συμπίπτουν με εκείνες των γραπτών αποτυπωμάτων χεριών. Με 
δεδομένο, εξάλλου, το γεγονός ότι τα τελευταία έγιναν σκόπιμα, ενώ αυτά στις 
αργιλώδεις επιφάνειες των σπηλαίων μάλλον τυχαία και περιστασιακά, δε θα ήταν 
παράλογο να υποθέσουμε ότι οι περισσότεροι επισκέπτες, και γιατί όχι 
«καλλιτέχνες», των παλαιολιθικών σπηλαίων ήταν, κυρίως, παιδιά και έφηβοι 
(Guthrie 2005, 126). Η ύπαρξη, επίσης, αποτυπωμάτων χεριών πολύ μικρών 
παιδιών σε σπήλαια, όπως για παράδειγμα το Rouffignac, οδηγεί τους μελετητές 
στη σκέψη ότι αυτά, μάλλον, δε σχετίζονται με κάποιες μυητικές τελετουργίες, 
όπως αυτές που πραγματοποιούνταν κατά τη μετάβαση από την παιδική στην 
εφηβική ηλικία, δίχως, ωστόσο, να αποκλείεται η πιθανότητα διεξαγωγής 
παρόμοιων τελετών και για τη μετάβαση από το βρεφικό ηλικιακό στάδιο σε αυτό 
του παιδιού. Δεν είναι, τέλος, λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι πολύ απλά τα 
αποτυπώματα χεριών και ποδιών, ανήκουν σε παιδιά που διασκέδαζαν και έπαιζαν 
(Stapert 2007).   

 

 
 

Εικ. 24, Αποτυπώματα στην αίθουσα Α1 του Rouffignac. 
(Sharpe, Van Gelder 2004, fig. 3) 

 
9. 3 Οι αναπαραστάσεις των «χαμένων δακτύλων»: τελετουργία, 

ασθένεια, κρυοπαγήματα ή παιδικό παιχνίδι; 
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Έχει παρατηρηθεί ότι από αρκετά γραπτά αποτυπώματα χεριών σε σπήλαια 

της Γαλλίας (π.χ. Gargas) και της Ισπανίας (π.χ. Maltravieso) απουσιάζουν 
δάχτυλα (εικ. 25). Τα παραμορφωμένα αυτά αποτυπώματα χεριών αποτελούν το 
αντικείμενο μιας συζήτησης που έχει ξεκινήσει εδώ και μια εκατονταετία και που 
συνεχίζεται ακόμη, με αρκετούς μελετητές να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 
σχετίζονται με κάποια τελετουργική πρακτική που περιλαμβάνει τον 
ακρωτηριασμό των δακτύλων (Groenen 1987). Όλοι, ωστόσο, όσοι έχουν 
ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα, λαμβάνουν υπόψη ότι η απουσία 
δακτύλων από τα αποτυπώματα χεριών, προϋποθέτει καλή γνώση και έλεγχο της 
αντίστοιχης διαδικασίας, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο παιχνίδι με τις σκιές. 
Είναι, επίσης, ακόμη υπό συζήτηση αν αυτά έγιναν με τα χέρια διπλωμένα στο 
πλαίσιο κάποιας δυσνόητης σε μας σημειολογικής γλώσσας ή αν απεικονίζουν 
κάποια πραγματική ασθένεια (Bahn, Renfrew 2001, 459). Σε ορισμένα μάλιστα 
από τα αποτυπώματα του Cargas λείπουν μέχρι και τέσσερα δάχτυλα, με 
αποτέλεσμα ορισμένοι ερευνητές να τα χαρακτηρίζουν ως παθολογικές ενδείξεις. 
Σχετικά πρόσφατα υποστηρίχθηκε η άποψη ότι τα χαμένα αυτά δάχτυλα 
οφείλονται στην ασθένεια Raynaud, που σχετίζεται με την κακή κυκλοφορία του 
αίματος στα ανθρώπινα άκρα υπό συνθήκες υπερβολικής υγρασίας και κρύου. Η 
ασθένεια αυτή είναι, ωστόσο, εξαιρετικά σπάνια σε αρσενικά άτομα νεαρής 
ηλικίας, όπως πιθανότατα είναι αυτά που μας άφησαν τα αντίστοιχα αποτυπώματα. 
Το ίδιο ισχύει και για τη θεωρία που υποστηρίζει ότι η απουσία των δακτύλων 
σχετίζεται με κρυοπαγήματα. Ο Guthrie (2005, 131-132), τέλος, πιστεύει ότι τα 
συγκεκριμένα αποτυπώματα έχουν απλώς γίνει από την απρόσεκτη και 
παιχνιδιάρικη διάθεση των παιδιών στα οποία, κυρίως, ανήκουν. 

 

 
 
Εικ. 25, Χαμένα παιδικά δάκτυλα. Σχεδιαστικές αναπαραστάσεις τους από 

διάφορα ευρωπαϊκά σπήλαια. 
(Guthrie 2005, p. 131) 
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9. 4 Αναζητώντας το παιδί μέσα από τις αναπαραστάσεις της 

παλαιολιθικής τέχνης 
 

Ο Guthrie (2005, 137-139) αποδίδει αρκετές παλαιολιθικές βραχογραφίες 
σε παιδιά και νεαρά εν γένει άτομα, και κατ’ αναλογία με το παιδί - λιθοξόο της 
Grimm, έχει καταλήξει σε ορισμένα κριτήρια ταύτισης του παιδιού που έχει 
ασχοληθεί με τις αναπαραστάσεις της τέχνης. Ο ίδιος σχολιάζει: Drawers can often 
be identified by characteristics of their work, probably more so than Knappers. That is 
ultimately how art experts recognize forgeries. We sometimes refer to these individually 
distinctive qualities as the artist’s “hand” or “signature”. Despite this uniqueness, most 
variation among drawings is related to developmental skills, which are highly correlated with 
an individual’s age. I was challenged by Dawe’s and Grimm’s characterizations of novice 
knapping skills to articulate a comparable list that could be used to characterize novice 
drawing skills (Guthrie 2005, 138). Τα κριτήρια, λοιπόν, αυτά είναι: 

1. Τα λάθη που γίνονται στην αρχική οπτική σύλληψη και έχουν ως 
αποτέλεσμα δυσκολίες στην απόδοση και τον έλεγχο της κλίμακας, 
του σχήματος, του μεγέθους και των αναλογιών. 

2. Η ανικανότητα στην εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα οπτικής που 
παρουσιάζονται κατά τη σχεδίαση. 

3. Το γεγονός ότι οι παραστάσεις συχνά γίνονται σε θραύσματα πρώτης 
ύλης και δεν αποτελούν ολοκληρωμένα έργα. Συχνά μάλιστα 
απορρίπτονται και παραμερίζονται αμέσως μετά την εκτέλεσή τους. 
Έτσι, ο στόχος δεν είναι η παραγωγή ενός ολοκληρωμένου 
τεχνέργου, αλλά η εξάσκηση και μόνο. 

4. Το ότι οι παραστάσεις πραγματοποιούνται συχνά δίχως την 
απαιτούμενη προετοιμασία της επιφάνειας, κάποτε μάλιστα 
επικαλύπτοντας παλαιότερα σχέδια. 

5. Οι πρώτες ύλες και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται 
χαρακτηρίζονται από απλότητα και μικρή επένδυση σε προσχέδια 
και στάδια προετοιμασίας, ενώ συχνά δεν αρμόζουν στο θέμα, το 
μέγεθος και γενικότερα τα χαρακτηριστικά και την αισθητική 
παρουσίαση της παράστασης. 

6. Οι παραστάσεις πολλές φορές εκτελούνται σε ασυνήθιστα μέρη, 
κάποτε μάλιστα ιδιαίτερα δυσπρόσιτα, όπου είναι σχεδόν απίθανο να 
πραγματοποιηθούν μελλοντικές επισκέψεις. 

7. Οι παραστάσεις συχνά εγκαταλείπονται σε πολύ πρώιμα στάδια της 
εκτέλεσής τους. 

8. Η τελική εκτέλεση απέχει κατά πολύ από τις φόρμες και τις γραμμές 
των πιο επιτηδευμένων και έμπειρων καλλιτεχνών. 
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9. Η προσπάθεια διακρίνεται από την επανασχεδίαση και το δεύτερο 
«πάτημα» των γραμμών, που ούτως ή άλλως αντανακλούν το «βαρύ 
χέρι» του καλλιτέχνη. 

10. Η δουλειά των νεαρών «καλλιτεχνών» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
ως ένα είδος graffiti, που σημαίνει ότι είναι λιγότερο ήπια και 
οργανωμένη, ενώ παραπέμπει σε μια μάλλον γρήγορη εκτέλεση 
χωρίς περιορισμούς και καλλιτεχνικούς φραγμούς.  

 
9.5 Η τέχνη των παλαιολιθικών παιδιών έξω από τα σπήλαια 

 
Χαρακτηριστική για τη μελέτη της τέχνης των παιδιών έξω από τα σπήλαια 

περίπτωση αποτελεί η υπαίθρια θέση Dolni Vestonice, όπου εντοπίστηκαν πάνω 
από εφτακόσια πήλινα, οπτά ομοιώματα ζώων (λιονταριών, αρκούδων, μαμούθ, 
ρινόκερων, λύκων, αλόγων, βισώνων), περίπου στο μέγεθος μιας μπάλας του 
γκολφ. Ανάμεσά τους, υπάρχουν και στεατοπυγικά ειδώλια γυμνών γυναικών, ενώ 
περίπου δέκα χιλιάδες θραύσματα παρόμοιων ειδωλίων εντοπίστηκαν σε αρκετές 
άλλες θέσεις της Μοραβίας. Πολλοί μελετητές τα έχουν ερμηνεύσει στο πλαίσιο 
κάποιας θρησκευτικής - τελετουργικής πρακτικής, που περιλάμβανε την 
εσκεμμένη καταστροφή τους (Soffer 1987). Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να 
αποτελούν παιχνίδια που θρυμματίστηκαν κατά την απρόσεκτη και εντατική 
χρήση τους από παιδιά (Guthrie 2005, 142). Τα πήλινα αυτά ομοιώματα έχουν 
κατασκευαστεί με γρήγορο και μάλλον άτεχνο τρόπο, ενώ φέρουν εμφανή ίχνη 
εντατικής χρήσης. Παρόμοια ομοιώματα ανθρώπων και ζώων του Πλειστόκαινου, 
μήκους μόλις λίγων εκατοστών, έχουν αποκαλυφθεί και σε διάφορες θέσεις της 
Ρωσίας [Avdeevo, Kostenki, Tolbaga, Ust’-kova, Mal’ta] (Abramova 1995). 

O Foley (1962) ήταν από τους πρώτους που παρατήρησαν ότι το μέγεθος 
και τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων παλαιολιθικών ομοιωμάτων, 
προσομοιάζουν με εκείνα των παιδικών παιχνιδιών των ιστορικών χρόνων. Είναι, 
επίσης, γεγονός ότι η ζωή των παλαιολιθικών παιδιών οπωσδήποτε θα 
περιελάμβανε το παιχνίδι, που αποτελεί μια παγκόσμια και διαχρονική πρακτική 
(Brown 1991). Επιπλέον, ο Svensson (1993) επισημαίνει ότι τα παιχνίδια 
ανήκουν στην κατηγορία των αντικειμένων που καταστρέφονται ευκολότερα και 
συχνότερα, ενώ η διασπορά τους στο χώρο είναι σημαντική. Στο ίδιο 
συμπέρασμα κατέληξε και η Lillehammer (1989) μέσα από τη μελέτη 
μεσολιθικών θέσεων της Νορβηγίας. Μελετητές, τέλος, όπως ο Guthrie δε 
διστάζουν να προτείνουν ότι αυτά τα αντικείμενα μπορεί να είχαν φτιαχτεί ακόμη 
και από τα ίδια τα παιδιά τα οποία εν συνεχεία έπαιζαν μ’ αυτά. Ο ίδιος, εύστοχα 
επισημαίνει ότι certainly this is as likely a possibility as assuming they were made by adults 
for a sacred purpose. Και είναι πράγματι γεγονός ότι στις περισσότερες θέσεις 
τέτοιου είδους τέχνεργα συνυπάρχουν με αυτά που θεωρούνται καλλιτεχνικά 
αριστουργήματα και που, συνήθως, αποδίδονται σε ενήλικες. Οπωσδήποτε κάποια 
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από τα έργα αυτά θα προορίζονταν και για τα παιδιά, τη στιγμή μάλιστα που τα 
τέχνεργα που κατασκευάζονται από παιδιά και προορίζονται γι’ αυτά, αποτελούν 
μια ολόκληρη κατηγορία τέχνης και αντικειμένων διαχρονικά και διαπολιτισμικά 
(Guthrie 2005, 143). 
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10. Συζήτηση 

 
Η ενασχόληση του αρχαιολόγου με τον άνθρωπο είναι ιδιαίτερα δύσκολο 

και γοητευτικό εγχείρημα ειδικότερα όταν αφορά στα παιδιά. Η διερεύνηση των 
όψεων της παιδικής ηλικίας κατά τη διάρκεια μιας τόσο μακρινής εποχής όπως η 
Παλαιολιθική, είναι ακόμη πολυπλοκότερη και συνθετότερη υπόθεση, ακριβώς 
επειδή, αντιμετωπίζοντας την παιδική ηλικία ως ζητούμενο και όχι ως δεδομένο, 
ελλοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος να την προσεγγίζουμε επιφορτισμένοι από τις 
αντίστοιχες προκαταλήψεις του σύγχρονου δυτικού κόσμου και πολιτισμού στον 
οποίο ζούμε. Παραμένει άγνωστο εάν οι σύγχρονες αντιλήψεις και εκφάνσεις περί 
παιδικής ηλικίας μπορούν να εφαρμοστούν σ’ αυτή την τόσο πρώιμη φάση της 
ιστορίας του ανθρώπου, από την οποία δεν έχουν απομείνει παρά ελάχιστες, σε 
σχέση με υστερότερες εποχές, υλικές και καθόλου γραπτές μαρτυρίες. Το μόνο, 
εξάλλου, σταθερό και αντικειμενικό χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας, είναι η 
υπόστασή της ως αδιαμφισβήτητης φυσικής περιόδου στη ζωή του ανθρώπου, 
δίχως, ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι δεν αποτελεί και πολιτισμική κατασκευή. Οι 
κοινωνικές και δομικές συνθήκες, λοιπόν, κάτω από τις οποίες αυτή συγκροτείται, 
και δη σε τόσο πρώιμες εποχές, δεν είναι εύκολο να διαπιστωθούν, ενώ οι όποιες 
σχετικές υποψίες παραμένουν στη σφαίρα των υποθέσεων, έχοντας ελάχιστα 
αποδεικτικά ερείσματα. Με λίγα λόγια το αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας 
συνδέεται με εγγενείς δυσκολίες, εφόσον αφορά στην πτυχή εκείνη των κοινωνιών 
της Απώτερης Προϊστορίας που ο σύγχρονος δυτικός κόσμος αποκαλεί παιδί και 
που μας είναι άγνωστο πώς οι αντίστοιχες κοινωνίες είχαν προσδιορίσει τη 
χρονική κατάτμηση της ανθρώπινης ύπαρξης και εάν είχαν συμπεριλάβει στο 
σχετικό σχήμα κάποια παρόμοια έννοια για τα πρώτα της στάδια. Επιπλέον 
προβλήματα δημιουργεί το γεγονός ότι η ηλικία είναι μια διάσταση που, όπως 
έχει ήδη αναφερθεί, συνδέεται με όλες εκείνες τις πτυχές που συνθέτουν την 
ταυτότητα του ατόμου, ενώ συνιστά μια κοινωνική σχέση απόλυτα συνυφασμένη 
με τις κυρίαρχες κοινωνικές έννοιες στις οποίες θεμελιώνονται οι διάφορες 
κοσμοθεωρίες.  

Με δεδομένες τις παραπάνω δυσκολίες οι σχετικές με την παιδική ηλικία 
κατά την Παλαιολιθική μαρτυρίες, που μπορεί να είναι λίγες και περιορισμένες, 
αλλά σαφώς περισσότερες από αυτές που κανείς περιμένει να έχουν διασωθεί, 
ευτυχώς επιτρέπουν τη μελέτη του παιδιού ως ενεργητικού υποκειμένου και δη 
μέσα στο λόγο, σε άμεση, δηλαδή, συνάρτηση με τον κοινωνικό και πολιτισμικό 
περίγυρό του, ακολουθώντας έτσι τις επιταγές της σύγχρονης κοινωνιολογικής 
προσέγγισης της παιδικής ηλικίας. Αδιαμφισβήτητα σημαντικό μέρος των 
μαρτυριών αυτών άπτονται της Αρχαιολογίας του Θανάτου. Τα συμπεράσματα 
που προκύπτουν από τις ταφές των παιδιών της Παλαιολιθικής, μεμονωμένες και 
συλλογικές σε ποικίλους ηλικιακούς συνδυασμούς, παρουσιάστηκαν ως γενικές 
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παρατηρήσεις σε σχετικό κεφάλαιο. Στο σημείο αυτό να προσθέσουμε ότι οι 
ταφές της Ανώτερης, κυρίως, Παλαιολιθικής επιτρέπουν να ανιχνεύσουμε τις 
κοινωνικά αποδεκτές στρατηγικές διαχείρισης των νεκρών παιδιών, που δεν έζησαν 
αρκετά ώστε να γίνουν ενήλικες, από την πλευρά του ευρύτερου κοινωνικού 
συνόλου. Οι στρατηγικές αυτές, όπως είναι επόμενο, ποικίλλουν και διακρίνονται 
για τη σύγχρονη πολλαπλότητά τους. Επιτρέπουν, ωστόσο, να υποψιαστούμε το 
συχνό διαχωρισμό των βρεφών, που είναι εκ φύσεως πλήρως εξαρτημένα από τους 
ενήλικες, από τα παιδιά, που δεν αποκλείεται όχι μόνο να συμμετείχαν στα 
κοινωνικά δρώμενα μέσα από σαφώς (προ)καθορισμένους όρους, αλλά ακόμη και 
να είχαν αποκτήσει κατά την διάρκεια της σύντομης ζωής τους, το δικό τους, 
διόλου ευκαταφρόνητο, κοινωνικό στάτους. Πολλοί, εξάλλου, μελετητές, δε 
διστάζουν, και δικαίως ώς ένα βαθμό, να υποστηρίξουν ότι άνθρωποι που σύμφωνα 
με τα δικά μας δεδομένα ήταν στην παιδική τους ακόμη ηλικία, είχαν σημαντική 
δύναμη και πλούτο, στηρίζοντας την άποψή τους, κυρίως, στον ιδιαίτερο τρόπο 
ταφής τους, που δε θεωρούν σωστό να ερμηνευτεί στο πλαίσιο της οικογένειας και 
της δράσης των ενηλίκων. Με αυτό το σκεπτικό, το μυαλό μας πηγαίνει, κάνοντας 
ένα σημαντικό χρονολογικό άλμα, στο πασίγνωστο παράδειγμα του εννιάχρονου 
Φαραώ Τουταγχαμών, ο οποίος δεν παύει να εκπλήσσει, αλλά και να γοητεύει, τον 
μέσο άνθρωπο του δυτικού κόσμου, που δε μπορεί να πιστέψει εύκολα πως ένα 
«παιδί» κατείχε ένα τόσο σημαντικό αξίωμα.  

Με βάση τα παραπάνω θα ήταν ίσως τολμηρό, αλλά όχι απίθανο, να 
υποστηριχτεί ότι αρκετές κοινωνίες των κυνηγών - τροφοσυλλεκτών δεν ήταν, 
τηρουμένων πάντοτε των αναλογιών, τόσο ενηλικοκεντρικές, όπως είναι πολλές 
από τις δικές μας. Η όποια ποικιλία των εικόνων της παιδικής ηλικίας στα χρόνια 
αυτά, δεν οδηγεί το μελετητή της σε αντιφάσεις, ενώ επιτρέπει να διαφανεί ότι τα 
παιδιά κάθε άλλο παρά στο περιθώριο των κοινωνιών τους βρίσκονταν. Αυτό 
ισχύει ακόμη και για όσα νεκρά παιδιά είχαν εκ γενετής προβλήματα υγείας τα 
οποία, όπως όλα δείχνουν, αντιμετωπίζονταν με τον ίδιο με τα φυσιολογικά άτομα 
σεβασμό, δίχως, ωστόσο, να συνδέονται με κάποια εξατομικευμένη ή 
περιπτωσιολογική οπτική. Γενικά, οι ταφές αποτυπώνουν τη σημαντική 
συναισθηματική επένδυση του κοινωνικού συνόλου απέναντι σε αυτό το 
χαρακτηριστικό που, ενδεχομένως διαχρονικά φέρουν τα παιδιά, ότι, δηλαδή, 
αποτελούν το μέλλον και τη συνέχεια του ανθρώπινου είδους και των όσων υλικά 
και πνευματικά το πλαισιώνουν.  

Με τη μελέτη των μαρτυριών που προέρχονται από τα μη ταφικά 
αρχαιολογικά περιβάλλοντα, κατανοούμε καλύτερα την παιδική ηλικία ως μια 
κοινωνική κατασκευή διαμορφωμένη μέσα από ένα σύνολο κοινωνικών δυνάμεων 
και σχέσεων, οικονομικών συμφερόντων, τεχνολογικών παραμέτρων και 
πολιτισμικών επιλογών, η οποία είναι εκτεθειμένη στις ίδιες κοινωνικές δυνάμεις 
με την ενηλικότητα. Οι μαρτυρίες αυτές μας επιτρέπουν να προσεγγίσουμε όψεις 
της κοινωνικοποίησης των παιδιών της Ανώτερης Παλαιολιθικής, δεδομένου ότι 
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μέσα από διαδικασίες όπως είναι η ζωτικής σημασίας για τις κοινωνίες της εποχής 
κατασκευή λίθινων εργαλείων, τα παιδιά εκπαιδεύονται, συμμετέχοντας με ενεργό 
τρόπο στην ομαλή ένταξή τους στην ομάδα και τις δραστηριότητές της. Οι 
συγκεκριμένες, έστω και αποσπασματικές, εκφάνσεις της κοινωνικοποίησης των 
παιδιών σ’ αυτά τα τόσο πρώιμα χρόνια της ιστορίας του ανθρώπου, δίνουν τη 
γενικότερη αίσθηση ότι διακρίνονται από ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, 
όπως είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων δεξιοτήτων και της προσωπικότητας του 
ατόμου. Κάπως έτσι, εξάλλου, οι σύγχρονοι ερευνητές είναι σε θέση να διακρίνουν 
με αρκετά πειστικό τρόπο «δασκάλους» και «μαθητές». Ο ακριβής 
προσδιορισμός, ωστόσο, της ηλικίας ή του φύλου των «μαθητών» παραμένει στη 
σφαίρα της υπόθεσης, η οποία, ωστόσο, δεν αποκλείει κανένα πιθανό συνδυασμό. 
Με τη λογική αυτή ένα παιδί, ανεξαρτήτως φύλου, θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω 
από τα ανιχνεύσιμα απομεινάρια των σταδίων μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
μάλιστα έχοντας περισσότερες πιθανότητες από έναν ενήλικα, δεδομένου ότι η 
μάθηση, για ευνόητους λόγους, αρχίζει συνήθως σε μικρές ηλικίες.  

Αυτό που, επίσης, έχει σημασία μέσα από τη μελέτη των υλικών μαρτυριών 
που αφορούν στα παιδιά της Ανώτερης, κυρίως, Παλαιολιθικής, είναι η γενικότερη 
αίσθηση ότι αυτά βιώνουν και διαχειρίζονται την ηλικία τους, τις σχέσεις τους με 
τους συνομηλίκους τους και τους ενηλίκους, καθώς επίσης τη γύρω τους 
πραγματικότητα. Φαίνεται, λοιπόν, ότι δεν αποτελούν εξαρτημένες μεταβλητές 
συνυφασμένες με την καθημερινότητα των ενηλίκων, ενώ συμμετέχουν στην 
παραγωγική διαδικασία, εξοικειώνονται με τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις και 
δεξιότητες στο πλαίσιο, όπως είδαμε, της λεγόμενης κατευθυνόμενης μάθησης. Η 
τελευταία συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης, εφόσον 
περιλαμβάνει την κατάκτηση και αφομοίωση όλων των απαραίτητων εφοδίων μέσα 
από την παρατήρηση, τη μίμηση, τη λεκτική καθοδήγηση και την εξάσκηση με 
τρόπο, ωστόσο, όπως είναι εύλογο, σταδιακό και περιφερειακό. Είναι πολύ 
σημαντικό ότι μοντέλα όπως αυτό της Νόμιμης Περιφερειακής Συμμετοχής των 
Lave και Wenger καθώς και εκείνο της Cahan, μπορούν να εφαρμοστούν με 
σχετική άνεση και ασφάλεια σε κάποια αρχαιολογικά περιβάλλοντα, οδηγώντας 
στην εξαγωγή πολύτιμων, εάν όχι συμπερασμάτων, τουλάχιστον γενικών 
παρατηρήσεων και σκέψεων. 

Και μολονότι είναι γεγονός ότι καμία από τις σχετικές αρχαιολογικές 
μαρτυρίες της εποχής δεν νομιμοποιεί τη διατύπωση γενικευμένων κρίσεων για 
την κατασκευή της παιδικής ηλικίας ακόμη και στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου 
πολιτισμικού ορίζοντα, μπορούμε, ωστόσο, να παρακολουθήσουμε διακριτικά 
κάποιες από τις όψεις της ζωής των παιδιών της εποχής. Και ενώ άλλες από τις 
όψεις αυτές φωτίζονται λιγότερο και άλλες περισσότερο, λόγω του 
αποσπασματικού χαρακτήρα των μαρτυριών, η γενική αίσθηση που με σχετική 
ευκολία αποκομίζει κανείς μελετώντας τις, είναι πολύ απλά ότι τα παιδιά φαίνεται 
πως δεν ήταν βάρος για τις κοινωνίες τους, αλλά ήταν ομαλά ενταγμένα σε αρκετές 
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από αυτές ως αναπόσπαστα μέλη τους και γι’ αυτό αξίζει να μελετώνται ιδίω 
δικαιώματι. 
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