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Εισαγωγή
Στη διάρκεια του 20ου αιώνα καταγράφεται ένα αυξανόμενο
ενδιαφέρον των ερευνητών για μία περισσότερο ανθρωποκεντρική
προσέγγιση της κεραμικής θέτοντας ερωτήματα ευρύτερα και πιο ποικίλα
από αυτά της χρονολογικής και στιλιστικής εξέλιξης. Ένα από αυτά τα
ερωτήματα, το οποίο εξετάζει η παρούσα εργασία, αφορά στη διερεύνηση
των χρηστικών ρόλων της κεραμικής. Το ζήτημα της χρήσης των αγγείων
απασχόλησε τους ερευνητές σε σχέση με τη μεγάλη γενική κατηγορία της
κεραμικής, η οποία προορίζεται να εξυπηρετήσει καθημερινές ανάγκες του
ανθρώπου, άμεσα σχετιζόμενες με τη διαβίωση του. Για να αποδοθεί αυτή
ακριβώς η σημασία της κεραμικής, έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς
στην αρχαιολογική βιβλιογραφία όροι όπως «χρηστική» («utilitarian»),
«λειτουργική» («functional»), «οικιακή» («domestic» ή «subsistence»),
«χοντροειδής» («coarceware») ή «απλή» («plainware») κεραμική. Όλοι οι
παραπάνω όροι παραμένουν δόκιμοι και, παρά την προβληματική που
παρουσιάζει καθένας από αυτούς, 1 χρησιμοποιούνται και σήμερα ως
συνώνυμοι.
Ο στόχος της εργασίας αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα: σε επίπεδο
αρχαιολογικής προσέγγισης επιχειρείται η διερεύνηση της βιβλιογραφίας, η
οποία εξετάζει το ζήτημα των χρήσεων της κεραμικής και η παρουσίαση
των διαφορετικών προσεγγίσεων στην έρευνα με την παράθεση
αντιπροσωπευτικών
παραδειγμάτων.
Σε
επίπεδο
πληροφορικής
διερευνώνται
οι
δυνατότητες
σχεδιασμού
ενός
πληροφοριακού
συστήματος, το οποίο θα έχει ως στόχο να υποστηρίξει την
επιχειρηματολογία ενός συγκεκριμένου ερευνητικού ερωτήματος, αυτού
της χρήσης της κεραμικής.
Στο πλαίσιο της εργασίας χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν ορισμένα
κύρια προβλήματα: σε επίπεδο αρχαιολογικής ανάλυσης αντιμετωπίστηκε
το πρόβλημα της ταξινόμησης της πολυσχιδούς βιβλιογραφίας:
εθνογραφικά παραδείγματα, εθνοαρχαιολογικές προσεγγίσεις, άρθρα τα
οποία
πραγματεύονταν
μεμονωμένα
γνωρίσματα
της
κεραμικής,
αρχαιομετρικές αναλύσεις και εργαστηριακά πειράματα, σύνθετες μελέτες
με πολλαπλά επίπεδα ανάλυσης, όλα πραγματεύονταν το ζήτημα της
χρήσης από μία ορισμένη ερευνητική σκοπιά. Έγινε επομένως προσπάθεια
να οργανωθεί η βιβλιογραφία σε ευρύτερες θεματικές κατηγορίες και να
αποδοθεί με τρόπο, ο οποίος να αναδεικνύει τις κύριες προσεγγίσεις στην
έρευνα και τη συμβολή της καθεμίας στην τεκμηρίωση της χρήσης της
κεραμικής. Το δεύτερο πρόβλημα, εν μέρει απόρροια του πρώτου,
εντοπίστηκε στο επίπεδο της πληροφορικής. Η φύση του ερωτήματος είναι
ερευνητική, στόχος επομένως δεν είναι η απλή παράθεση παρατηρήσεων
(γνωρίσματα της κεραμικής) αλλά και η διατύπωση τελικών προτάσεων
(χρήσεις της κεραμικής). Η αρχική απόπειρά εννοιολογικής παράστασης
της πληροφορίας ανέδειξε δύο κύριες λογικές δυσκολίες:
1

Rice, Ρ., 1987, οπ. π., σελ. 210
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•

Ο κύριος πυρήνας του εννοιολογικού σχεδιασμού παρίστανε την
εξής πληροφορία: οντότητες οι οποίες αποδίδουν γνωρίσματα της
κεραμικής έχουν αμφίδρομη σχέση με οντότητες οι οποίες
αποδίδουν συμπεράσματα(χρήσεις). Αναλυτικά:
1. Οντότητες, οι οποίες αποδίδουν γνωρίσματα της κεραμικής
σχετίζονται με_ οντότητες, οι οποίες αποδίδουν χρήσεις
(συμπεράσματα).
2. Οντότητες, οι οποίες αποδίδουν χρήσεις (συμπεράσματα)
προκύπτουν
από_
οντότητες
οι
οποίες
αποδίδουν
γνωρίσματα.
Η λογική απορία που προέκυψε ήταν ότι η μετάβαση από τα
αρχικά δεδομένα στα τελικά συμπεράσματα δεν ήταν αυτονόητη.
Για να δικαιολογηθεί ο συγκεκριμένος
σχεδιασμός του
πληροφοριακού συστήματος θα έπρεπε να γίνει σαφές ότι η
συσχέτιση δεν είναι αυθαίρετη αλλά είναι απόρροια μιας λογικής
διεργασίας , η οποία μας επιτρέπει να συσχετίζομε τα δεδομένα με
τα συμπεράσματα. Επιπλέον θα έπρεπε να φανεί ότι η συσχέτιση
δεν είναι συγκυριακή αλλά έχει καθολική ισχύ.

•

Ένα δεύτερο συστατικό στοιχείο της εννοιολογικής παράστασης
ήταν ότι διαφορετικές υποοντότητες δεδομένων σχετίζονται με_
συμπεράσματα (χρήσεις), τα οποία είναι δυνατόν να είναι
διαφορετικά χωρίς ωστόσο να αλληλοαναιρούνται.
Έπρεπε επομένως να αναδειχθεί η συνολική λογική συσχέτιση
των διαφορετικών δεδομένων με τα διαφορετικά συμπεράσματα
και να γίνει σαφές πώς αιτιολογείται η ύπαρξη διαφορετικών
συμπερασμάτων για το ίδιο ερώτημα. Και σε αυτή την περίπτωση
θα έπρεπε να φανεί ότι η συνολική συσχέτιση των δεδομένων δεν
είναι συγκυριακή αλλά έχει καθολική ισχύ.

Λόγω των ζητημάτων τα οποία προέκυψαν στα πρώτα στάδια της
εργασίας
ο
αρχικός
στόχος
της
εννοιολογικής
σχεδίασης
επαναπροσδιορίστηκε. Θα έπρεπε να αναδειχθούν τα ενδιάμεσα στάδια τα
οποία δικαιολογούν τη μετάβαση από τα αρχικά δεδομένα στα τελικά
συμπεράσματα. Σύμφωνα με τον J. C. Gardin 2 κάθε προσπάθεια
συναγωγής συμπερασμάτων είναι δυνατόν να αναλυθεί σε τρία λογικά
στάδια. Η μετάβαση από κάθε λογικό στάδιο στο επόμενο υποστηρίζεται
από λογικές διεργασίες.

Αρχικές
προτάσεις

2

Ενδιάμεσες
προτάσεις

Τελικές
προτάσεις

Gardin, J.C.,….., 5-11
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Το ερώτημα της χρήσης της κεραμικής θεωρήθηκε ως πρόσφορο για
μία ανάλογη διαδικασία λογικής ανάλυσης για δύο λόγους:
• Ξεκινώντας από αρχικά δεδομένα καταλήγουμε σε τελικές προτάσεις
(συμπεράσματα για τη χρήση). Εφόσον η μετάβαση δεν είναι
αυθαίρετη θα πρέπει να αναδειχθούν και να διατυπωθούν οι
ενδιάμεσες προτάσεις που δικαιολογούν τη μετάβαση στο τελικό
στάδιο.
• Διαφορετικά δεδομένα καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα
για το ίδιο ερώτημα. Υπάρχει επομένως και θα πρέπει να αναδειχθεί
η συνολική λογική συσχέτιση των επιμέρους λογικών διαδικασιών.
Η εργασία στο σύνολο της προσανατολίσθηκε στη δυνατότητα
ανάδειξης των λογικών σχέσεων που συνέχουν τις αρχικές παρατηρήσεις
με τις τελικές προτάσεις. Η διαδικασία διερεύνησης της αρχαιολογικής
βιβλιογραφίας συμπορεύτηκε με μία διαδικασία λογικής επεξεργασίας και
παράστασης των πληροφοριών με τη μορφή λογικών διαγραμμάτων. Η
εργασία δομείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσεται ο
αρχαιολογική συζήτηση σε σχέση με το ερώτημα της χρήσης της
κεραμικής. Μετά από μία σύντομη ιστορική επισκόπηση της μελέτης της
κεραμικής
(Κεφάλαιο
1),
παρουσιάζεται
η
προβληματική
του
συγκεκριμένου ερωτήματος, το ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο και οι γενικές
κατευθύνσεις της έρευνας (Κεφάλαιο 2). Στη συνέχεια αναλύονται οι
διαφορετικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν και παρουσιάζονται
αντιπροσωπευτικές για κάθε προσέγγιση εργασίες, ενώ
επιχειρείται
αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των προβλημάτων που παρουσιάζει η
εφαρμογή τους (Κεφάλαια 3-4). Η ανάπτυξη του πρώτου μέρους
συνοδεύεται από πίνακες, οι περισσότεροι από τους οποίους συνιστούν
λογικά διαγράμματα. Τα λογικά διαγράμματα επαναδιατυπώνουν
ουσιαστικά
τον προβληματισμό, ο οποίος αναπτύσσεται στο κείμενο,
δομημένο όμως με τη μορφή λογικών διαδικασιών συνοδευόμενων από
σχετικά παραδείγματα. Τα διαγράμματα ενσωματώνουν τα κύρια σημεία
των συλλογισμών που αναπτύσσονται στο πρώτο μέρος αναδεικνύοντας
και ελέγχοντας ταυτόχρονα τη μεταξύ τους λογική συσχέτιση. Επιπλέον,
στόχος των διαγραμμάτων είναι να συμβάλλουν στην κατανόηση της
συνολικής συσχέτισης των διαδικασιών, τις οποίες θα πρέπει να
υποστηρίζει ένα πληροφοριακό σύστημα, ώστε να συμβάλλει στη σύνοψη
της επιχειρηματολογίας των ερευνητών για τους πιθανούς χρηστικούς
ρόλους της αρχαίας κεραμικής. Η συνολική δομή των διαδικασιών τις
οποίες θα πρέπει να υποστηρίζει το πληροφοριακό σύστημα παρουσιάζεται
και αναλύεται στο δεύτερο μέρος της εργασίας συνοδευόμενο από ανάλυση
των λειτουργικών απαιτήσεων.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ….
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ΜΕΡΟΣ Ι

“Humans are unique in that we
cannot be considered apart
from our material culture.”
(J.M. Scibo, 1999, Pottery and PeopleA dynamic interaction, p. 2)

Κεφάλαιο 1

Ιστορική επισκόπηση της μελέτης της κεραμικής

Από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα και εξής, η αρχαιολογία
θεμελιώθηκε ως μία πραγματική επιστήμη με σαφώς ορισμένο θεωρητικό
πλαίσιο και ερωτήματα. Η λεγόμενη Σύγχρονη Αρχαιολογία χαρακτηρίζεται
από τρεις διακεκριμένες κατευθύνσεις: την περιγραφή της μορφής, δηλαδή
την περιγραφή και την ταξινόμηση της υλικής μαρτυρίας στο χώρο και στο
χρόνο, τον καθορισμό της λειτουργίας των λειψάνων της αρχαίας
δραστηριότητας και τον προσδιορισμό της διαδικασίας μέσα από την οποία
αναπτύσσεται ο ανθρώπινος πολιτισμός στα διαφορετικά του επίπεδα 3 .
Το ενδιαφέρον των ερευνητών για τη μελέτη της κεραμικής είναι
σχεδόν τόσο παλιό όσο και αυτή η αρχαιολογική σκέψη γι’ αυτό και μία
ιστορική επισκόπηση της μελέτης της κεραμικής αποτελεί ταυτόχρονα και
μία επισκόπηση της πορείας της αρχαιολογικής έρευνας. Η P. Rice 4
απαριθμεί μία σειρά από αίτια, τα οποία, μεταξύ άλλων, εξηγούν την
έμφαση που έχει δοθεί σε αυτήν την κατηγορία τεχνέργων. Η μακρά
ιστορία της κεραμικής 5 , η παρουσία της από μία εποχή και εξής σε όλα τα
μέρη του κόσμου, η καλή διατήρηση και ανθεκτικότητα των ψημένων
3
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Η πρωιμότερη καταγεγραμμένη περίπτωση αντικειμένων από ψημένο πηλό είναι
τα πήλινα ειδώλια από το Dolni Vestonice της Τσεχοσλοβακίας, βλ. Sinopoli,
C., 1991, 1 και fig. 4 για έναν χάρτη κατανομής των θέσεων με την πρωιμότερη
εμφάνιση κεραμικής.
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πηλών, η έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς των συλλεκτών για τα
θραύσματα των αγγείων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να διατηρηθεί η
σχέση τους με τον ανθρωπογενή χώρο, καθώς και η συχνότητα εμφάνισης
της κεραμικής στις αρχαιολογικές θέσεις όπου συνήθως αποτελεί το πλέον
κοινό εύρημα, είναι κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους οι ερευνητές
εστίασαν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον τους σε αυτήν την κατηγορία τεχνέργων.
Σύμφωνα με τη συγγραφέα ο σπουδαιότερος ίσως λόγος της σημασίας της
κεραμικής για την αρχαιολογική έρευνα έγκειται στον τρόπο κατασκευής
της: η κεραμική παράγεται μέσα από μία προσθετική διαδικασία, κατά την
οποία τα διαδοχικά στάδια εντυπώνονται στο τελικό προϊόν έτσι ώστε το
σχήμα, η διακόσμηση, η σύνθεση και οι μέθοδοι κατασκευής είναι δυνατόν
να διαφωτίσουν για την ανθρώπινη συμπεριφορά που τα παρήγαγε.
Οι C. Orton et al. επιχειρώντας μία ιστορική επισκόπηση της μελέτης
της κεραμικής διακρίνουν τρεις κύριες φάσεις στην έρευνα: την
«καλλιτεχνική-ιστορική φάση», τη «φάση της ταξινόμησης» και τη «φάση
της σύνθεσης» 6 . H πρωιμότερη φάση στην ιστορία της μελέτης της
κεραμικής είναι η ονομαζόμενη «καλλιτεχνική-ιστορική φάση» επειδή η
μελέτη ήταν προσανατολισμένη σε ζητήματα σχετικά με την καλλιτεχνική
αξία της κεραμικής με έμφαση στον θαυμασμό της τεχνικής, της αισθητικής
αξίας και την αναπαράσταση κλασικών σκηνών. Γραπτά κείμενα που
αναφέρονται σε κεραμική προερχόμενη από ανασκαφές, μαρτυρούνται από
το 15ο αιώνα τουλάχιστον. Το 1587 ο Petrus Albinus ανέσκαψε και
δημοσίευσε προϊστορικά αγγεία από την περιοχή του Meissen και το
εγχείρημα του θεωρείται η πρώτη «κανονική ανασκαφή» για την
προϊστορική αρχαιολογία. Στη διάρκεια του 17ου αιώνα επικρατούσε ένα
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ταφικά κατάλοιπα, ενώ ο 18ος αιώνας κατά τη
διάρκεια του οποίου ήρθαν στο προσκήνιο τα ετρουσκικά, τα ελληνικά και
τα ρωμαϊκά αγγεία, χαρακτηρίστηκε ως η μεγάλη εποχή των συλλεκτών.
Το 19ο αιώνα, καθώς οι ανασκαφές στην κεντρική και βόρεια
Ευρώπη έφερναν στο φως ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες κεραμικής,
ιδιαίτερα σαμιακής, αναδεικνυόταν και η ανάγκη για την ταξινόμηση αυτού
του υλικού και τη σύνθεση των δεδομένων. Οι μεγάλοι αριθμοί των
αρχαίων αντικειμένων που συσσωρεύονταν στις ευρωπαϊκές συλλογές,
έκαναν επιτακτική την αποδοχή κάποιου γενικότερου πλαισίου που θα
επέτρεπε την κατανόηση και συστηματοποίηση αυτής της πλούσιας
μαρτυρίας. Για την ταξινόμηση του υλικού, έμφαση δόθηκε κυρίως σε
κριτήρια χρήσιμα για τον έλεγχο της αυθεντικότητας των αντικειμένων. Τα
κριτήρια αυτά άπτονταν στιλιστικών και διακοσμητικών γνωρισμάτων, τα
οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της προέλευσης και
στη χρονολόγηση. Απόρροια αυτής της προσέγγισης ήταν η ευρέως
διαδεδομένη χρήση της κεραμικής στη δημιουργία τυπολογιών, οι οποίες
απετέλεσαν τη βάση για τη χρονολόγηση. Η λεγόμενη φάση της
«τυπολογικής ταξινόμησης» ξεκίνησε πραγματικά τη δεκαετία του 1880,
την εποχή που ο Pitt-Rivers ανέπτυσσε την τυπολογική ταξινόμηση κι
άλλων κατηγοριών τεχνέργων. Οι πρωτοποριακές αντιλήψεις της εποχής
για την παλαιότητα του ανθρωπίνου γένους, την αρχή της εξέλιξης του
Δαρβίνου και το Σύστημα των Τριών Εποχών, προσέφεραν ένα σαφή
πλαίσιο για τη μελέτη του παρελθόντος και έθεσαν τις βάσεις της
Σύγχρονης Αρχαιολογίας με την εμφάνιση μιας νέας πρότασης για το
6
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επιστημονικό περιεχόμενο της αρχαιολογίας, της λεγόμενης -κατά το
πρότυπο άλλων επιστημονικών κλάδων- «Νέας Αρχαιολογίας», η οποία
εμφανίστηκε κατά κύριο λόγο στη Βόρεια Αμερική και στη συνέχεια και
στην Αγγλία.
Στη λεγόμενη φάση της «τυπολογικής ταξινόμησης», έμφαση
δόθηκε στην κάθετη –χρονολογική- ταξινόμηση. Βασική μονάδα
ταξινόμησης ήταν κυρίως τα όστρακα και σπανιότερα ολόκληρα αγγεία. Τα
όστρακα αναλύονταν με βάση τα διακριτά τους γνωρίσματα και στη
συνέχεια επανασυντίθενταν ως καθαροί «τύποι-απολιθώματα». Η έμφαση
στην κάθετη ταξινόμηση ήταν μάλλον αναμενόμενη καθώς η κεραμική
ήταν ένα από τα κύρια μέσα (και φυσικά το πλέον άφθονο) για
χρονολόγηση, σε μία εποχή που κυριαρχούσε η ιδέα της μονογραμμικής
εξέλιξης και η προσοχή της αρχαιολογίας εστίαζε στην πολιτιστική ιστορία
και ανάπτυξη. Στόχος της κάθετης ταξινόμησης ήταν η σύνθεση
αλληλουχιών που αναγνωρίζονταν σε σχετικές περιοχές μιας περιφέρειας
με στόχο να αναγνωριστεί μία κυρίαρχη χρονολογική ακολουθία. Κάτι
τέτοιο θα επέτρεπε κάθε απόλυτη χρονολόγηση που προσδιοριζόταν σε μία
θέση να μεταφερθεί σε άλλες θέσεις της κυρίαρχης ακολουθίας, μία
διαδικασία την οποία πρώτος ο Sir Flinders Petrie ονόμασε “cross-dating”.
Στην Ευρώπη ο όρος «τύπος» χρησιμοποιήθηκε χωρίς περιορισμούς
για να δηλώσει ένα μορφολογικό τύπο και ευρέως οριζόταν με βάση το
σχήμα ενός «τυπικού» αγγείου. Όπως παρατηρούν οι C. Orton et al. 7 οι
«τύποι» ορίστηκαν με βάση ένα κέντρο και όχι τα όρια του, ενώ, χωρίς
κάτι τέτοιο να δηλώνεται ρητά, οι τύποι ταυτίστηκαν με τις δημοσιεύσεις
των σχεδίων της κεραμικής από τους ανασκαφείς. Στην Αμερική ως
«τύπος» παγιώθηκε να θεωρείται ένα συγκεκριμένο είδος κεραμικής που
παρουσίαζε ένα μοναδικό συνδυασμό αναγνωρίσιμων, διακριτών
γνωρισμάτων. Καθώς όμως άρχισαν να συσσωρεύονται ολοένα και
περισσότεροι «τύποι», αναγνωρίστηκε παράλληλα και η σημασία των
«παραλλαγών», ενώ σε ανώτερο επίπεδο ταξινόμησης προτάθηκαν έννοιες
ευρύτερων και περισσότερο θεωρητικών τυπολογικών ομάδων, όπως π.χ.
οι «συχνότητες», οι «σειρές», οι «συστοιχίες κεραμικών τύπων» και τα
«κεραμικά συστήματα».
Το σημαντικότερο όμως, όσον αφορά στη σημασία της μελέτης της
κεραμικής, ήταν ότι οι τυπολογίες θεωρήθηκαν ότι αντανακλούσαν
πολιτιστικές και ιστορικές σχέσεις, σχέσεις οι οποίες στηρίζονταν στη
διαπίστωση ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ τύπων, στυλ ή γνωρισμάτων
συναφών στο χώρο και στο χρόνο. Μπορούσαν επομένως οι τυπολογίες να
συμβάλουν στον προσδιορισμό πολιτιστικών περιοχών, όπως αυτές
ορίζονταν από τον Gordon Childe 8 . Όπως παρατηρεί ο D. Arnold 9 , η
πεποίθηση ότι οι τυπολογίες αντανακλούσαν πολιτιστικές και ιστορικές
σχέσεις, στηρίχθηκε σε μία σειρά από αποδοχές. Μεταξύ αυτών κυρίαρχη
ήταν η αποδοχή ότι η κεραμική μπορεί να αντανακλά τον ανθρώπινο
πολιτισμό με τέτοιο τρόπο ώστε οι κύριες δυνάμεις πολιτιστικής αλλαγής, οι
οποίες μπορούν να επηρεάσουν μία κοινωνία, αντανακλώνται στην
κεραμική της. Επιπλέον, οι τυπολογικές ομοιότητες ή οι ομοιότητες
συγκεκριμένων
γνωρισμάτων
θεωρήθηκαν
ότι
ήταν
αποτέλεσμα
πολιτιστικής επαφής ή διάχυσης. Άνθρωποι μιας περιοχής υιοθετούν αγγεία
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ή ιδέες για την κατασκευή τους ή τη διακόσμηση τους μέσω του εμπορίου,
των ανταλλαγών, της μετανάστευσης ή της κατοχής. Αντίστροφα, οι
διαφορές στους τύπους, τα γνωρίσματα ή το στυλ υποδηλώνουν την
έλλειψη τέτοιων πολιτιστικών επαφών και διάχυσης.
Η πεποίθηση ότι η ταξινόμηση της κεραμικής ήταν δυνατόν να
φωτίσει άλλες όψεις του πολιτισμού όφειλε πολλά στην επιρροή που
άσκησε η πρώιμη αμερικάνικη ανθρωπολογία στο χώρο της αρχαιολογίας
(ιδιαίτερα της αμερικάνικης) και κατ’ επέκταση στη μελέτη της κεραμικής 10 .
Ενώ η αρχαιολογία στην Ευρώπη αναπτύχθηκε περισσότερο σε σχέση με
την ιστορική επιστήμη, επιχειρήθηκε δηλαδή η μελέτη του ευρωπαϊκού
πολιτισμού μέσα από μία ιστορική οπτική με στόχο την αποκατάσταση μίας
γραμμικής εξέλιξης, η αρχαιολογία στην Αμερική έχοντας ως αντικείμενο
μελέτης έναν μη ευρωπαϊκό πολιτισμό με τον οποίο κανείς δε διεκδικούσε
συγγένεια στράφηκε στην ανθρωπολογία. Στην Αμερική υπήρχε ένας
ισχυρός δεσμός μεταξύ ανθρωπολόγων και αρχαιολόγων που μελετούσαν
τους Ινδιάνους της Αμερικής. Ιδιαίτερα στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα
θεωρίες, οι οποίες υιοθετήθηκαν ή αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της
ανθρωπολογίας, επηρέασαν και τη μελέτη της κεραμικής. Ο ανθρωπολόγος
Franz Boas (1858-1942) αντέδρασε στην διαδεδομένη τάση των
ανθρωπολόγων του 19ου αιώνα να χρησιμοποιούν τις πολιτιστικές
ομοιότητες για να συνθέτουν ευρείας κλίμακας γενικεύσεις. Αντιδρώντας
στην έλλειψη καλής ποιότητας δεδομένων κατά την προηγούμενη περίοδο,
ο ίδιος έδειξε μεγάλη προσοχή στη συλλογή και κατάταξη των
πληροφοριών που παρέχει το πεδίο. Η προσήλωση του στις αρχές της
νοησιαρχίας 11 τον οδήγησαν σε μία σχετικιστική προσέγγιση, βάση της
οποίας οι μονάδες ανάλυσης ορίζονταν διαφορετικά για κάθε πολιτισμό
χωρίς να αναγνωρίζεται η σημασία διαπολιτιστικών μέτρων σύγκρισης. Η
ανθρώπινη κοινωνική δραστηριότητα ερμηνεύθηκε ως το αποτέλεσμα της
προσκόλλησης
σε
μία
σειρά
από
πολιτιστικούς
«κανόνες»,
χαρακτηριστικούς για κάθε κοινωνική ομάδα. Η παρατηρούμενη
ομοιομορφία στις πολιτισμικές εκφάνσεις, άρα και η ομοιομορφία της
υλικής μαρτυρίας, οφείλεται στην ύπαρξη αυτών των «κανόνων». 12 Η
προσέγγιση αυτή του Franz Boas επηρέασε τη μελέτη της κεραμικής στην
αρχαιολογία, η οποία εστίασε το ενδιαφέρον της στη μελέτη της κεραμικής
συγκεκριμένων πολιτισμών, ενώ έδειξε περιορισμένο ενδιαφέρον στο να
αξιοποιήσει παρατηρούμενες ομοιότητες στην κεραμική για να υποστηρίξει
κάποιες διαπολιτιστικές γενικεύσεις.
Ένα ακόμη πεδίο στο οποίο η πρώιμη αμερικάνικη ανθρωπολογία
επηρέασε την αρχαιολογία ήταν αυτό της υποβάθμισης του ρόλου του
περιβάλλοντος στη διαμόρφωση του πολιτισμού. Η άποψη αυτή επηρέασε
αντιστοίχως τη μελέτη της κεραμικής, για την οποία θεωρήθηκε ότι η
ποικιλομορφία της δεν σχετίζεται με περιβαντολογικούς παράγοντες, η
σημασία των οποίων περιορίζεται στην προμήθεια των πρώτων υλών για
10
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την παραγωγή κεραμικής. Εφόσον λοιπόν η σημασία του περιβάλλοντος
ήταν αμελητέα, τότε τόσο η ανθρώπινη συμπεριφορά όσο και η κεραμική
ήταν αποκλειστικά προϊόντα του πολιτισμού.
Μία ακόμη ιδέα η οποία προέρχεται από το χώρο της πρώιμης
αμερικάνικης ανθρωπολογίας και επέδρασε στη μελέτη της κεραμικής και
στην αρχαιολογία ήταν αυτή της αλληλεξάρτησης των στοιχείων που
συνθέτουν έναν πολιτισμό, αντίληψη η οποία έχει τις απαρχές της στο 19ο
αιώνα και στις ιδέες των H. Spenser και E. Durkheim, οι οποίοι συνέκριναν
την κοινωνία με έναν ζωντανό οργανισμό. Ο πολιτισμός θεωρήθηκε ως ένα
αδιάσπαστο όλο, τα συστατικά μέρη του οποίου αλληλεπιδρούν με τέτοιο
τρόπο ώστε αλλαγή σε ένα από τα μέρη θα προκαλούσε αντίστοιχα αλλαγή
σε ένα ή περισσότερα άλλα μέρη. Κατ’ αναλογία και η κεραμική
αλληλεπιδρά με τον υπόλοιπο πολιτισμό γι’ αυτό και φέρει πληροφορίες και
για άλλες όψεις του πολιτισμού. Είναι δυνατόν επομένως για τους
αρχαιολόγους, μέσω της μελέτης και ταξινόμησης της κεραμικής, να
ανιχνεύσουν και τις μη κεραμικές όψεις του πολιτισμού.
Η Νέα Αρχαιολογία πέτυχε απόλυτα τον έναν από τους τρεις στόχους
της αρχαιολογικής ανάλυσης, αυτόν δηλαδή της περιγραφής της
αρχαιολογικής μαρτυρίας στο χώρο και στο χρόνο, όμως το θεωρητικό της
πλαίσιο δεν της επέτρεψε να ερμηνεύσει ικανοποιητικά τις παρατηρούμενες
ομοιομορφίες και διαφορές των πολιτισμών. Άφησε επομένως αναπάντητα
τα ερωτήματα της λειτουργίας των αρχαίων καταλοίπων και τον
προσδιορισμό της πολιτιστικής διαδικασίας. Τα ερωτήματα αυτά επιχείρησε
να απαντήσει το δεύτερο μεγάλο ρεύμα της Σύγχρονης Αρχαιολογίας, αυτό
της Διαδικαστικής Αρχαιολογίας, η αρχή της οποίας τοποθετείται στα μέσα
της δεκαετίας του ’60 με τον L.R.Binford. Σύμφωνα με τη νέα προσέγγιση
παρουσιάζεται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία της επιστήμης
με έμφαση στον υλισμό, την παραγωγική σκέψη και τη γενίκευση, ως
αντίλογο στην ιδεαλιστική, επαγωγική και επιμεριστική αντίληψη που είχε
επηρεάσει την ανθρωπολογική σκέψη από την εποχή του Franz Boas 13 .
Επιπλέον επικράτησε ένα αυξημένο ενδιαφέρον για την κατανόηση της
περιβαντολογικής αλληλεπίδρασης, των τρόπων δηλαδή με τους οποίους η
προσαρμογή στο περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει πολιτιστική αλλαγή. Η
περιβαντολογική αλληλεπίδραση την εποχή αυτή θεωρήθηκε ουσιώδης για
την κατανόηση της πολιτιστικής διαδικασίας και βασίστηκε στην
«πολιτιστική οικολογία» του Julian Steward (1902-1972). 14 Η έμφαση
στην περιβαντολογική αλληλεπίδραση έδωσε τις βάσεις για περισσότερο
διαπολιτιστικές γενικεύσεις από ότι η πολιτιστική-ιστορική προσέγγιση του
παρελθόντος. Ένα ακόμη σημείο, σημαντικό για τη νέα αντίληψη, είναι
αυτό που χαρακτηρίστηκε ως «συνολική αντίληψη του κοινωνικού
φαινομένου» (μία θεώρηση που από τα μανιφέστα του L.R.Binford πήρε το
όνομα «Συστημική Προσέγγιση»), ως αντίλογος στην επιμεριστική
προσέγγιση της Νέας Αρχαιολογίας.
Οι C. Orton et al. 15 προσπαθώντας να περιγράψουν τις τάσεις
που επικράτησαν στη μελέτη της κεραμικής από τα μέσα του 20ου αιώνα και
13
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εξής, ονομάζουν την περίοδο αυτή «φάση της σύνθεσης» («contextual
phase»). Στη λεγόμενη «φάση της σύνθεσης» έγιναν προσπάθειες να
ενσωματωθούν στο κύριο ρεύμα της μελέτης της κεραμικής εθνογραφικές
και εθνοαρχαιολογικές μελέτες, επιστημονικές μέθοδοι και όψεις της
τεχνολογίας. Χαρακτηριστικό της περιόδου είναι μια αυξανόμενη τάση για
όλο και μικρότερες φυσικές ενότητες προς μελέτη, ανοίγοντας το δρόμο σε
ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών. Κάποιες από αυτές
τις τεχνικές είναι αρκετά απλές ώστε να μην απαιτείται μία μεγάλη
εξειδίκευση για τη διαχείριση τους 16 , ενώ στο άλλο άκρο βρίσκονται
τεχνικές πολύ εξειδικευμένες που απαιτούν επιστημονική εμπειρία.
Ένας συνδυασμός πολιτιστικών και τεχνολογικών ερωτημάτων
επιχειρήθηκε για πρώτη φορά από την A. Shepard, μία γεωλόγο η οποία
επέδειξε πρώτη φορά ενδιαφέρον για τη μελέτη της κεραμικής τη δεκαετία
του ’30. Η Α. Shepard συνέθεσε για πρώτη φορά ρεύματα που μέχρι τότε
βρίσκονταν σε εξέλιξη (χρονολόγηση, εμπόριο/ κατανομή, τεχνολογική
εξέλιξη) και προσδιόρισε τις όψεις της ανεσκαμένης κεραμικής που θα
έπρεπε να εξεταστούν για καθέναν από αυτούς τους τομείς έρευνας (ο
προσδιορισμός των τύπων για τη χρονολόγηση, ο προσδιορισμός των
υλικών και των πηγών τους για το εμπόριο και ο προσδιορισμός των
φυσικών χαρακτηριστικών των αγγείων για να εξεταστεί η θέση τους στην
πολιτιστική ανάπτυξη). Επανέλαβε το πρόβλημα της χρήσης των αγγείων
για τον προσδιορισμό πολιτιστικών ομάδων και, αντιδρώντας στη σχεδόν
γραμμική όψη της τυπολογίας που χαρακτήριζε παλαιότερες εργασίες,
πρότεινε μία θεώρηση της τυπολογίας βασισμένη σε τεχνολογικά
χαρακτηριστικά, με αποδοχή του περιορισμού που εμπεριέχεται στην
απόπειρα ταξινόμησης με βάση κυρίως όστρακα. Στην πολύτιμη
συνεισφορά της Α. Shepard μεταξύ των άλλων θα πρέπει να
συνυπολογιστεί και η συνεισφορά της στον τομέα των πετρολογικών
αναλύσεων με τη χρήση των λεπτών τομών για την αναγνώριση της
προέλευσης της κεραμικής. Η έκδοση το 1956 του βιβλίου της, «Ceramics
for the Archaeologist», έχει θεωρηθεί ως κομβικό σημείο στη μελέτη της
κεραμικής και απετέλεσε σταθερή αναφορά στην αρχαιολογική
βιβλιογραφία.
Μετά την εργασία της Α. Shepard η μελέτη της κεραμικής ανοίχθηκε
προς όλες τις κατευθύνσεις με αποτέλεσμα να γίνεται ολοένα και πιο
δύσκολη μια συνολική θεώρηση. Μία από τις βασικές μέριμνες την περίοδο
αυτή είναι η ολοκληρωτική αποδυνάμωση της αντίστασης που
δημιουργούσε στην πρόοδο της έρευνας η αντιμετώπιση των οστράκων ως
«πολιτιστικά απολιθώματα», αντίληψη προερχόμενη από την περίοδο της
τυπολογίας. Κάτι τέτοιο βέβαια δε σημαίνει την απόρριψη της αξίας της
ταξινόμησης αλλά την αποδοχή των περιορισμών στην απάντηση
ερωτημάτων σχετικών με τον πολιτισμό. Ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για
τη δημιουργία τυπολογιών με βάση τη μάζα του πηλού
(«fabric»),
προκάλεσε η δημοσίευση του βιβλίου του D. Peacock (1977), «Pottery and
Early Commerce-Characterization and Trade in Roman and Later
Ceramics», στο οποίο μεταξύ άλλων προτάσσεται η σημασία της μελέτης
των εγκλεισμάτων για την αναγνώριση της μάζας του πηλού («fabric») και
την ταύτιση της προέλευσης της κεραμικής.

16

βλ. π.χ. τις απλές μεθόδους που περιγράφει ο D. Peacock για την αναγνώριση
των εγκλεισμάτων, Peacock, D., 1977, 30-32
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Μία ακόμη σημαντική μορφή για τη διαμόρφωση των νέων τάσεων
στη μελέτη της κεραμικής είναι ο Frederic Matson, ο οποίος στην πρώιμη
δουλειά του είχε επικεντρωθεί σε ζητήματα τεχνολογίας. Το 1965
δημοσιεύθηκε το βιβλίο «Ceramics and Man», του οποίου ήταν εκδότης και
συγγραφέας δύο άρθρων. Στο βιβλίο αυτό ο Frederic Matson συνέδεσε
την «πολιτιστική οικολογία» του Julian Steward με τη μελέτη της
κεραμικής και υπογράμμισε την ανάγκη να πάμε πέρα από την κεραμική
στην κατανόηση του περιβάλλοντος και των πολιτισμικών μοντέλων. Για να
τονίσει τη διαφορά της δικής του προσέγγισης από τις παραδοσιακές
μελέτες της κεραμικής ονόμασε την προσέγγιση του «οικολογία της
κεραμικής» («ceramic ecology»). Η εργασία του Frederic Matson υπήρξε
πολύ σημαντική και επηρέασε πολλές μελέτες από τη δημοσίευση της και
εξής 17 .
Από τη δεκαετία του 1960 και εξής διαπιστώνεται ένα αυξανόμενο
ενδιαφέρον για τα ζητήματα της τεχνολογίας της κεραμικής, το οποίο
αναπτύχθηκε προς δύο κατευθύνσεις: αφενός ενδιαφέρον για την
τεχνολογία καθεαυτή ως δείκτη κοινωνικής προόδου και αφετέρου ένα
διευρυμένο ενδιαφέρον για την τεχνολογία όλων των κατηγοριών
κεραμικής. Πέραν του βιβλίου της Α. Shepard, πολύ σημαντική μεταξύ
άλλων για τη μελέτη της τεχνολογίας της κεραμικής, υπήρξε η έκδοση το
1981 της εργασίας της Ο. S. Rye, μίας επαγγελματίας αγγειοπλάστριας, η
οποία είχε πραγματοποιήσει εθνογραφικές μελέτες στο Πακιστάν, την
Αίγυπτο, την Παλαιστίνη και την Παπούα της Νέας Γουινέας και μελέτησε
όλη τη διαδικασία της παραγωγής παραδοσιακής κεραμικής σε εθνογραφικό
επίπεδο. Στο βιβλίο της με τίτλο «Pottery Technology, Principles and
Reconstructions», επιχείρησε αφενός να ερμηνεύσει τις τεχνικές με τις
οποίες οι αγγειοπλάστες παράγουν την κεραμική και τις φυσικές, χημικές
και μηχανικές αρχές που εμπλέκονται και αφετέρου να περιγράψει τα
χαρακτηριστικά και τις μεθόδους για την αποκατάσταση των τεχνικών
παραγωγής της κεραμικής μέσω των αρχαίων καταλοίπων 18 .
H αναγνώριση της σημασίας των εθνογραφικών δεδομένων για την
αρχαιολογική παρουσίαση ή τη δημιουργία μοντέλων είναι ένα ακόμη
χαρακτηριστικό των νέων τάσεων στη μελέτη της κεραμικής. Στη διάρκεια
του 20ου αιώνα έγιναν πολλές μελέτες για τις τεχνικές παραγωγής των
αγγείων σε πολλά μέρη του κόσμου, ενώ από το 1950 και εξής τονίστηκε η
σημασία αυτών των προσεγγίσεων για την αρχαιολογία. Συχνά η
λειτουργία των εθνογραφικών εξηγήσεων θεωρήθηκε ότι είναι μια
«προειδοποιητική αφήγηση», είτε υποδείχνοντας καταστάσεις όπου η
κεραμική δεν αντικατοπτρίζει ευρύτερα συμβάντα, είτε περιγράφοντας μία
συγκεκριμένη κατάσταση και προκαλώντας τους αρχαιολόγους να πουν αν
και πως θα μπορούσαν να τη διακρίνουν στην αρχαιολογική καταγραφή.
Μία ακόμη τάση που αναπτύχθηκε ήταν η μελέτη ζωντανών
κοινωνιών από μία αρχαιολογική οπτική, ως ένας τρόπος που θα επέτρεπε
να βοηθηθούν οι αρχαιολόγοι να κατανοήσουν τις διαδικασίες ανάμεσα στα
17

π.χ. Arnold, D.E. 1975, Ceramic Ecology of the Ayacucho Basin, Peru:
Implications for prehistory, Current Anthropology 16: 183-205, Arnold, D.E.
1975, οπ.π., Rice, P. 1981, Evolution of specialized pottery production: a trial
model, Current Anthropology 22: 219-240, Bjork, C., 1995, Early pottery in
Greece-A technological and functional analysis of the evidence from Neolithic
Achillion, Thessaly, Studies in Medditerranian Archaeology, vol. CXV, Rice, P.,
1984, xiii-xiv, κ.λ.π.
18
Rye, Ο. S., 1981
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ανεσκαμμένα ευρήματα και στις κοινωνίες που τα χρησιμοποίησαν. Η
μελέτη το υλικού πολιτισμού έχει μακρά ιστορία στην αμερικάνικη
ανθρωπολογία, αλλά το πεδίο στο οποίο δίνει την έμφαση η
Εθνοαρχαιολογία, όπως ονομάστηκε αυτός ο νέος τομέας έρευνας είναι
αρκετά διαφορετικό από τις περισσότερο παραδοσιακές μελέτες της
παραγωγής τεχνέργων. Η Εθνοαρχαιολογία, εκτός του ότι προσπαθεί να
αποκαταστήσει τη σχέση ανάμεσα στα τέχνεργα και στις άλλες όψεις του
πολιτισμού, ενδιαφέρεται και για ζητήματα όπως οι διαδικασίες απόρριψης
και σχηματισμού της αρχαιολογικής μαρτυρίας, οι σχέσεις δηλαδή ανάμεσα
στα «ζωντανά» και «νεκρά» σύνολα και το πως αυτά επηρεάζονται από
τους ρυθμούς καταστροφής διαφόρων τύπων.
Μία αξιοσημείωτη πρόοδος των τελευταίων δεκαετιών ήταν η
προσέγγιση της αρχαιομετρίας. Η εφαρμογή φυσικών και χημικών
αναλυτικών μεθόδων ενισχύθηκε από τη χρήση των ηλεκτρονικών
υπολογιστών, οι οποίοι επέτρεψαν την ταχεία ανάλυση των στατιστικών
δεδομένων. Οι ανάπτυξη των επιστημονικών μεθόδων βρήκε μεγάλη
εφαρμογή σε αρκετούς τομείς της μελέτης της κεραμικής όπως η μελέτη
της προέλευσης της κεραμικής, η μελέτη της τεχνολογίας και της
κατασκευής της κεραμικής, η μελέτη ζητημάτων σχετικών με τη χρήση των
αγγείων, ενώ περιθωριακά αναμίχθηκε και στο μεγάλο ζήτημα της
χρονολόγησης με ραδιοάνθρακα 14, όταν αναγνωρίστηκε το ενδεχόμενο
να υπάρχουν οργανικά κατάλοιπα σε κεραμική χαμηλής όπτησης. Το
μεγάλο εύρος των επιστημονικών αναλύσεων που είναι σε χρήση σήμερα
καθώς και το ειδικό πεδίο εφαρμογής της καθεμίας έχουν καταστήσει πλέον
την ανασκόπηση αυτών των μεθόδων μία σύνθετη εργασία. Σε πολλά
βιβλία για την μελέτη της κεραμικής τις τελευταίες δεκαετίες αφιερώνονται
κεφάλαια στην παρουσίαση διαφόρων μεθόδων επιστημονικών αναλύσεων,
ενώ και ολόκληρα βιβλία πλέον αναπτύσσουν το θέμα αυτό 19 .
Ο ολοένα αυξανόμενος όγκος της βιβλιογραφίας που καταπιάνεται
με το θέμα της κεραμικής είναι ενδεικτικός και της ολοένα αυξανόμενης
ικανότητας των αρχαιολόγων να χρησιμοποιούν την κεραμική για να
θέτουν και να απαντούν ερωτήματα για διάφορες όψεις του παρελθόντος
συμπεριλαμβανομένης
της
χρονολόγησης,
της
τεχνολογίας,
της
παραγωγής, της εξειδίκευσης, της κατανομής και του εμπορίου, καθώς και
ερωτήματα σχετικά με την κοινωνική οργάνωση, την πολιτική και την
ιδεολογία. Η επιστημονική ανάπτυξη και οι τεχνικές της στατιστικής έχουν
συμβάλει ακόμη περισσότερο στην ανάλυση της κεραμικής. Όλες αυτές οι
παρατηρούμενες τάσεις στη μελέτη της κεραμικής αφενός δημιουργούν τον
κίνδυνο της «υπερεξειδίκευσης» στην έρευνα. Αφετέρου, όπως
παρατηρούν οι C. Orton et al., η προφανής ποικιλότητα αυτής της φάσης
συγκαλύπτει στην πραγματικότητα μία αυξανόμενη ενότητα καθώς γίνεται
αντιληπτό ότι όλα αυτά τα θέματα σχετίζονται και μπορούν να
αλληλοϋποστηριχθούν 20 . Τρεις δεκαετίες μετά την έκδοση του βιβλίου της
A.Shepard, η δημοσίευση του βιβλίου της Prudence Rice “Pottery Analisys:
A Sourcebook», ήρθε να καλύψει το κενό μίας ολοκληρωμένης και
περιεκτικής ανακεφαλαίωσης των μελετών της κεραμικής. Με το βιβλίο
αυτό η συγγραφέας πέτυχε να δημιουργήσει ένα πλαίσιο αναφοράς για τη
μελέτη της κεραμικής, το οποίο λειτουργεί τόσο ως γενική εισαγωγή όσο
19

20

π.χ. Barcley, K. (2001)
Orton, C., 1993, σελ….
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και ως λεπτομερή επεξεργασία των θεμάτων, ενώ επιχείρησε να
ανακεφαλαιώσει τις ποικίλες τάσεις που επικρατούσαν στην μελέτη της
κεραμικής καθώς και όλες τις σύγχρονες για την εποχή της τεχνικές
μεθόδους ανάλυσης. 21
Ξεκινώντας από τη λεγόμενη «καλλιτεχνική φάση» και φτάνοντας
στη λεγόμενη «φάση της σύνθεσης», η μελέτη της κεραμικής, όπως και η
αρχαιολογική έρευνα στο σύνολο της, έχει διανύσει μια μεγάλη πορεία,
κάθε στάδιο της οποίας έχει αναδείξει διαφορετικές όψεις της κεραμικής. Η
αρχαία κεραμική είναι δυνατόν να εξεταστεί per se, ως ανθρώπινο
δημιούργημα με αισθητική αξία, την οποία άλλωστε δε θα πρέπει να
παρέβλεπαν και οι άνθρωποι που την παρήγαγαν, την εμπορεύονταν ή την
χρησιμοποιούσαν. Πολλά αγγεία ή και ολόκληρες κατηγορίες κεραμικής
διαθέτουν πράγματι υψηλή καλλιτεχνική αξία και θα αποτελούσε
παράβλεψη από πλευράς του ερευνητή το να μην αναδείξει και αυτήν την
ιδιότητα τους. Εντούτοις, τα πλέον ενδιαφέροντα ερωτήματα σήμερα είναι
αυτά τα οποία εξετάζουν την κεραμική μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης
πολιτιστικής σφαίρας των πολιτισμών του παρελθόντος. Η κεραμική θα
πρέπει να ειδωθεί υπό ένα ανθρωπολογικό πρίσμα ως μία όψη των
παρελθόντων κοινωνιών. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι
μελετώντας ζητήματα της κεραμικής τα οποία είναι ευρύτερα και πιο
ποικίλα από την χρονολογική και στιλιστική εξέλιξη.

21

Rice, P., (1987)
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Κεφάλαιο 2
Το ερώτημα της χρήσης των αρχαίων αγγείων

2.1 Θεωρητικό πλαίσιο
Πολλά από τα γνωρίσματα της κεραμικής που συνήθως
καταγράφονται στα όστρακα με στόχο την πολιτιστική και χρονολογική
ταξινόμηση,
αποτελούν
καταρχήν
ενδείξεις
των
τεχνικών
που
χρησιμοποίησαν οι αγγειοπλάστες της αρχαιότητας για να επιτύχουν την
επαρκή απόδοση των αγγείων στη χρήση για την οποία προορίζονταν.
Όπως υπογράμμισε ο D. Braun τα αγγεία είναι και εργαλεία 22 . H
μορφολογία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, σε ένα βαθμό δε και η
διακόσμηση τους, καθορίζονται από το προβλεπόμενο περιεχόμενο τους και
τις συνθήκες χρήσης. Αντίστροφα, η απόδοση των αγγείων ως προς την
εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων, καθορίζεται από τα γνωρίσματα της
κατασκευής, τη σύσταση του πηλού και τη μορφολογία του αγγείου. Η
δυνατότητα διερεύνησης του χρηστικού ρόλου των αγγείων μέσω των
χαρακτηριστικών της κατασκευής τους ή αντίστροφα η σχέση των
κατασκευαστικών χαρακτηριστικών με την απόδοση των αγγείων στο
πλαίσιο μιας προβλεπόμενης χρήσης, είναι ένα από τα ερωτήματα που
απασχόλησαν τη μελέτη της κεραμικής από τα μέσα περίπου του 20ου
αιώνα 23 .
Το ερώτημα της λειτουργίας των αρχαίων καταλοίπων είναι
αντιπροσωπευτικό των κατευθύνσεων που πήρε η έρευνα στο πλαίσιο της
Σύγχρονης Αρχαιολογίας. Σύμφωνα με τον Luis Binford και τη διατύπωση
από μέρους του των αρχών της «Συστημικής Προσέγγισης", τα αρχαία
αντικείμενα λειτουργούν μέσα στο κοινωνικό σύστημα με διαφορετικούς
τρόπους 24 : μπορεί να είναι «τεχνημικά» («technomic»), δηλαδή να
λειτουργούν άμεσα για την επιβίωση της κοινωνίας ή «κοινωνικοτεχνικά»
(«societechnic»), να λειτουργούν δηλαδή για να διατηρήσουν την
κοινωνική τάξη ή να πετύχουν την κοινωνική συνοχή, ή τέλος μπορεί να
είναι «ιδεοτεχνικά» («ideotechnic»), η λειτουργία τους δηλαδή να
σχετίζεται με το ιδεολογικό τμήμα του κοινωνικού συστήματος 25 . Επιπλέον
22

Braun D.P., 1983, 108.
εντούτοις σποραδικές εργασίες γύρω από το θέμα εμφανίζονται και νωρίτερα
όπως, π.χ. η εργασία του Ralph Linton ο οποίος εξέτασε τα γνωρίσματα των
μαγειρικών σκευών της βόρειας Αμερικής σε σχέση με την προβλεπόμενη χρήση
τους αλλά και σε σχέση με εξωτερικούς παράγοντες όπως το είδος της κοινωνικής
οργάνωσης, την τεχνογνωσία και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Βλ. Linton R.,
1944, 369-380.
24
Binford, L., 1962, 217-225.
25
Σε ανάλογο πνεύμα βρίσκονται και οι αρχές του ρεύματος του «εκλεκτικισμού»,
βάση του οποίου τα αντικείμενα τα οποία επηρεάζουν τη βιολογική υπόσταση του
ανθρώπου χαρακτηρίζονται ως «λειτουργικά», ενώ τα αντικείμενα που δεν έχουν
κάποιο ρόλο για την ανθρώπινη διαβίωση χαρακτηρίζονται ως «στιλιστικά». Βλ.
π.χ., Dunnell, R.C., 1978, 192-302.
23
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ένα αντικείμενο είναι δυνατόν να ανήκει ταυτόχρονα σε περισσότερες από
μία κατηγορίες, ενώ και οι τρεις γενικές κατηγορίες τέμνουν μορφολογικά
χαρακτηριστικά που μπορούν να ονομαστούν στιλιστικά. Σε ένα μαχαίρι
για παράδειγμα, η λεπίδα έχει αιχμηρή απόληξη εξαιτίας της
προβλεπόμενης τεχνολογικής λειτουργίας του αντικειμένου που είναι η
κοπή, ενώ η διακόσμηση στη λαβή εναρμονίζεται με στιλιστικές συμβάσεις
και εξυπηρετεί τη λειτουργία του αντικειμένου σε κοινωνικό ή ιδεολογικό
επίπεδο 26 . Σε αναλογία με τη διάκριση αυτή, η P. Rice σημειώνει ότι τα
αγγεία καθημερινής χρήσης, σύμφωνα με τον ορισμό του L.R. Binford, θα
μπορούσαν να χαρακτηριστούν και «τεχνημικά», καθώς σχετίζονται
πρωταρχικά με τις τεχνολογικές και οικονομικές όψεις ενός κοινωνικού
συστήματος 27 .
Στη βιβλιογραφία, όπου εξετάζονται τα χαρακτηριστικά της
κεραμικής σε σχέση με την προβλεπόμενη χρήση των αγγείων, έχουν
χρησιμοποιηθεί συχνά χωρίς διάκριση οι όροι «χρήση» («use») και
«λειτουργία» («function») για να δηλωθεί πάντα ο χρηστικός ρόλος των
πήλινων
αγγείων
στα
πλαίσια
καθημερινών
ανθρώπινων
δραστηριοτήτων 28 . Εντούτοις, όπως διευκρινίζεται σε κάποιες νεώτερες
εργασίες, οι δύο όροι δεν είναι ταυτόσημοι. 29 O όρος «λειτουργία» έχει
έννοια ευρύτερη και αφορά συνολικά στη συμπεριφορά ενός αντικειμένου
μέσα
σε
ένα
πολιτιστικό
σύστημα
σε
επίπεδο
τεχνολογικό
(«technofunction»), σε επίπεδο κοινωνικό («sociofunction») και σε επίπεδο
ιδεολογικό («ideofunction»). Η λειτουργία του τεχνέργου σε επίπεδο
τεχνολογικό («technofunction») αναφέρεται ακριβώς στο χρηστικό ρόλο
που έχει το αντικείμενο, ως προϊόν της τεχνολογίας ενός κοινωνικού
συστήματος. Συμπληρωματικά οι όροι κοινωνική και ιδεολογική λειτουργία
(«sociofunction» - «ideofunction») είναι συστατικά της ποικιλομορφίας των
τεχνέργων που παραδοσιακά εντάσσονται στη στιλιστική κατηγορία.
Εντούτοις και τα τρία αυτά επίπεδα ανάλυσης επηρεάζουν το σχεδιασμό
ενός αντικειμένου και εναλλακτικά ερμηνεύουν την τεχνολογική
ποικιλομορφία και αλλαγή. Σε διάκριση επομένως προς τον ευρύτερο όρο
«λειτουργία» που αφορά στο συνολικό ρόλο ενός αγγείου μέσα σε ένα
δεδομένο πολιτιστικό σύστημα, ο όρος «χρήση» αφορά ειδικότερα στην
υπηρεσία που προσφέρει ένα αντικείμενο ως προϊόν της τεχνολογίας αυτής
της κοινωνίας. 30
Στην προέκταση της «Συστημικής Προσέγγισης», η «Αρχαιολογία
της Συμπεριφοράς», ένα πρόγραμμα που εμφανίστηκε στο πανεπιστήμιο
της Αριζόνας στις αρχές της δεκαετίας του ΄70, επικεντρώθηκε στην
ερμηνεία της ποικιλομορφίας και της αλλαγής στην ανθρώπινη
συμπεριφορά εστιάζοντας στη μελέτη των σχέσεων ανάμεσα στους
ανθρώπους και τον υλικό πολιτισμό τους 31 . H διάκριση της ποικιλομορφίας
σε επίπεδο τεχνολογικό, κοινωνικό και ιδεολογικό είναι μεν ένα ελκυστικό
26

Shiffer, M.B. & Skibo, J.M., 1987, 596, David, N. & Kramer, C., 2001, 140
Rice P., 1987, 210. Βλ. επίσης και Εισαγωγή, σελ. 1-2.
28
Βλ. π.χ. , Smith, M., 1988, 912-923, Hally, D., 1986, 268-295, Mills, B. 1989,
132-147, David, N. & Kramer, C., 2001, 139-140, κ.λ.π.
29
Βλ. π.χ., Sackett J.M., 1977, 370, Skibo, J.M, 1992, 33-34, Bjork C., 1995, 7.,
κ.λ.π.
30
ας σημειωθεί ότι και σε νεώτερες εργασίες οι δύο όροι συχνά εξακολουθούν να
χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι καθώς δεν είναι πράγματι εφικτός ο απόλυτος
διαχωρισμός τους, βλ. π.χ. Bjork C., 1995, 7.
31
Shiffer, M.B., 1995, 1-24 & 1996, 644-646
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θεωρητικό πλαίσιο, εντούτοις λειτουργικά είναι δύσκολο να διαχωριστεί
πραγματικά η ποικιλότητα σε επίπεδα αιτιάσεων. Εστιάζοντας στη σχέση
αλληλεπίδρασης ανθρώπων-τεχνέργων, επιχείρησαν να δομήσουν ένα
πλαίσιο αρχών και κανόνων για τη διερεύνηση της ανθρώπινης
συμπεριφοράς σε κάθε εποχή και σε κάθε γεωγραφική περιοχή. Βασική
μονάδα της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι οι δραστηριότητες,
αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι τα αντικείμενα. Τα αντικείμενα,
ανάλογα με τις δραστηριότητες στις οποίες προβλέπεται να συμμετέχουν,
φέρουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά απόδοσης, τα οποία θα επιτρέψουν
την ομαλή διεκπεραίωση της δραστηριότητας. Η κατανόηση επομένως των
συσχετίσεων ανάμεσα στα γνωρίσματα της κατασκευής, τα χαρακτηριστικά
απόδοσης και τις προβλεπόμενες χρήσεις του αγγείου είναι ένα καλό
σημείο εκκίνησης για την κατανόηση της ποικιλομορφίας των τεχνέργων.
Εντούτοις πολλοί άλλοι παράγοντες υπεισέρχονται στη διαδικασία
απόδοσης γνωρισμάτων στην κεραμική γι’ αυτό η διερεύνηση της σχέσης
των γνωρισμάτων της κεραμικής και της προβλεπόμενης χρήσης θα πρέπει
να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο ερμηνευτικό πλαίσιο όπου θα
συνυπολογίζονται όλοι οι παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν συνολικά την
παρατηρούμενη ποικιλομορφία της κεραμικής και των τεχνέργων εν
γένη 32 .
Όπως επισημαίνει ο J. Skibo, η μελέτη της χρηστικότητας ενός
αντικειμένου παρουσιάζει μία σειρά από μοναδικές ιδιότητες 33 . Η
πλειονότητα των αντικειμένων, κατασκευάζονται για να εξυπηρετήσουν
πρωτίστως μία δεδομένη χρήση. Έτσι ένα μαγειρικό σκεύος μπορεί να έχει
και κοινωνική λειτουργία, μπορεί δηλαδή να έχει μορφολογικά
χαρακτηριστικά που είναι αναγνωριστικά της χρήσης του σκεύους από
συγκεκριμένα νοικοκυριά ή συγκεκριμένη περιφέρεια, εντούτοις σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να αποδώσει και ως χρηστικό σκεύος σε ένα
αποδεκτό επίπεδο. Επιπλέον τα πήλινα αγγεία, ως χρηστικά αντικείμενα,
συνδέονται στενά με την ίδια την επιβίωση και το σύνολο του συστήματος
της
εγκατάστασης.
Η
ομαλή
διεκπεραίωση
μιας
καθημερινής
δραστηριότητας στην οποία χρησιμοποιούνται πήλινα αγγεία, προϋποθέτει
την ικανοποιητική απόδοση τους, γεγονός που εξαρτάται από τον
κατάλληλο για τη δεδομένη χρήση σχεδιασμό τους, την κατάλληλη δηλαδή
σύσταση της μάζας του πηλού 34 και τη μορφή τους 35 . Επιπλέον, αλλαγές
στις καθημερινές πρακτικές μίας κοινωνικής ομάδας είναι δυνατόν να
αντανακλώνται στο σχεδιασμό των αγγείων της. Τέλος, μία ακόμη ιδιότητα
που χαρακτηρίζει τη μελέτη της κεραμικής από τη σκοπιά της
χρηστικότητάς της, είναι η δυνατότητα που διαθέτουν οι ερευνητές
σήμερα, χάρη στην ανάπτυξη των εργαστηριακών μεθόδων ανάλυσης, να
παρατηρήσουν και να μετρήσουν με ακρίβεια τόσο τα γνωρίσματα της
κεραμικής, τα οποία σχετίζονται με τη χρηστικότητα (σχήμα του αγγείου,
διαστάσεις, σύνθεση της μάζας του πηλού, επεξεργασία της επιφάνειας)
όσο και τις φυσικές ιδιότητες του αγγείου που σχετίζονται με αυτά τα
τεχνικά χαρακτηριστικά (ανθεκτικότητα στη μηχανική καταπόνηση,
ανθεκτικότητα στο θερμικό σοκ, διαπερατότητα, κ.λ.π.).

32

βλ. σελ. ……
Skibo, J.M, 1992, 34-35.
34
Βλ. π.χ., Bronitsky G. & Hamer R., 1986, 89-101, κ.λ.π.
35
Βλ. π.χ., , Smith, M., 1988, 912-923, κ.λ.π.
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Η προσέγγιση της κεραμικής ως προϊόν της τεχνολογίας δεν έχει
μείνει χωρίς κριτική από ερευνητές οι οποίοι προτάσσουν τον κοινωνικό και
ιδεολογικό ρόλο της κεραμικής έναντι της εξυπηρέτησης ενός «κοινότοπου
καθήκοντος»,
της
αναζήτησης
της
λεγόμενης
«πρωταρχικής
36
λειτουργίας». Είναι προφανές ότι η σφαιρική εξέταση της λειτουργίας της
κεραμικής στο πλαίσιο ενός δεδομένου κοινωνικού συστήματος
προϋποθέτει την εξέταση της όχι μόνο σε επίπεδο τεχνολογικό αλλά και σε
επίπεδο κοινωνικό και ιδεολογικό 37 . Εντούτοις αν και η κοινωνική και
ιδεολογική λειτουργία της κεραμικής είναι εξίσου σημαντική, η χρηστική
της λειτουργία παρουσιάζει
καταρχήν περισσότερες
δυνατότητες
τεκμηρίωσης καθώς άπτεται του τομέα της τεχνολογίας. Ο τομέας της
τεχνολογίας αποτελεί ένα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας καθώς επιτρέπει τη
διατύπωση ερωτημάτων, τα οποία είναι δυνατόν να ελεγχθούν μέσω της
παρατήρησης, των μετρήσεων και των εργαστηριακών αναλύσεων. Όπως
επισημαίνει ο J. Skibo, το να συνάγονται συμπεράσματα για την κοινωνική
και ιδεολογική λειτουργία ενός αντικειμένου ίσως να μην είναι εύστοχο αν
προηγουμένως δεν έχουν διερευνηθεί όλοι οι παράγοντες που συνδέονται
με τη χρήση του 38 .

2.2 Δεδομένα για την τεκμηρίωση της χρήσης των
αρχαίων αγγείων
Η τεκμηρίωση της χρήσης των αρχαίων αγγείων υποστηρίζεται από
αρκετές κατηγορίες δεδομένων, από τις οποίες κάποιες αφορούν άμεσα στα
ίδια τα αγγεία (χαρακτηριστικά της κατασκευής και μεταβολές οφειλόμενες
στη χρήση), ενώ άλλες αφορούν στο περιβάλλον εύρεσής τους (
στρωματογραφικές συνάφειες), σε πηγές που αναφέρουν πληροφορίες για
τη χρήση αγγείων, ενώ μία σημαντική κατηγορία έμμεσων δεδομένων είναι
τα εθνογραφικά ανάλογα.
Τα χαρακτηριστικά της κατασκευής περιλαμβάνουν την εξέταση των
μορφολογικών και των τεχνολογικών χαρακτηριστικών του αγγείου. Στα
μορφολογικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνονται, το σχήμα του αγγείου,
η συνολική μορφή του, οι επιμέρους διαστάσεις του καθώς και οι μεταξύ
τους αναλογίες. Όλα τα υπόλοιπα γνωρίσματα του αγγείου, δηλ. οι πρώτες
ύλες, η τεχνική κατασκευής, η επεξεργασία της επιφάνειας και η
θερμοκρασία όπτησης εντάσσονται στα τεχνολογικά γνωρίσματα και είναι
αυτά που καθορίζουν τις φυσικές του ιδιότητες, οι οποίες είναι
καθοριστικές για την απόδοσή του. Η διακόσμηση του αγγείου, στις
περισσότερες σχετικές εργασίες δεν εξετάζεται ή εξετάζεται μόνο
παρενθετικά, κυρίως όσον αφορά στη σχέση ανάμεσα στην καταπόνηση
που μπορεί να υφίσταται ένα αγγείο λόγω της χρήσης του και τη
δυνατότητα ή όχι διακόσμησης του. 39 Η έλλειψη για παράδειγμα
διακόσμησης σε κάποιες κατηγορίες αγγείων ερμηνεύεται συχνά ως
36
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αποτέλεσμα της υποβάθμισης της οπτικής απόδοσης του αγγείου λόγω της
επικράτησης άλλων χαρακτηριστικών (π.χ. αδρή, πορώδης επιφάνεια), ενώ
η σταθερή έλλειψη διακόσμησης σε κάποιες ζώνες του αγγείου μπορεί να
είναι ενδεικτική του τρόπου χειρισμού του αγγείου που προκαλεί ιδιαίτερη
φθορά ή καταπόνηση σε αυτά τα σημεία 40 . Η εξέταση των μεταβολών που
υφίσταται ένα αγγείο ως αποτέλεσμα μίας δεδομένης χρήσης,
συμπεριλαμβάνει τις φθορές διαφόρων τύπων (αποκρούσεις ή απολεπίσεις
της επιφάνειας) και τις επικαθίσεις (επικαθίσεις άνθρακα και υπολείμματα
του περιεχομένου). Τις τελευταίες δεκαετίες η ανάπτυξη της αρχαιομετρίας
και των εργαστηριακών μεθόδων ανάλυσης έχουν δώσει μεγάλη ώθηση
στην εξέταση των φυσικών ιδιοτήτων της κεραμικής και στην ανίχνευση
των υπολειμμάτων του περιεχομένου.
Οι στρωματογραφικές συνάφειες και η κατανομή στο χώρο
αποτελούν μία επιπλέον κατηγορία δεδομένων που μπορεί να υποστηρίξει
το χρηστικό ρόλο της κεραμικής. Ο τύπος του ευρύτερου ανθρωπογενούς
χώρου (π.χ. οικιστική εγκατάσταση , λιμενική, ταφικό σύνολο), του
επιμέρους συγκροτήματος (π.χ. οικία, βιοτεχνικός χώρος) και τέλος του
ειδικού χώρου στον οποίο βρέθηκε το αντικείμενο σε σχέση με τα υπόλοιπα
συνευρήματα του, οργανικά και ανόργανα, συνθέτουν το ευρύτερο
ερμηνευτικό πλαίσιο για την τεκμηρίωση
της χρήσης των αγγείων.
Εντούτοις η πλειονότητα των αγγείων προέρχεται από χώρους απόρριψης ή
άλλες διαταραγμένες αποθέσεις γεγονός που εμποδίζει την ευρεία
αξιοποίηση αυτής της κατηγορίας δεδομένων.
Το ερώτημα της χρήσης των αρχαίων αγγείων υποστηρίχθηκε
ιδιαίτερα από δεδομένα της εθνοαρχαιολογίας και την πειραματικής
αρχαιολογίας. Οι δύο αυτοί κλάδοι έρευνας έχουν ως κοινό στόχο τη
διατύπωση συσχετίσεων ανάμεσα στην ανθρώπινη συμπεριφορά και τον
υλικό πολιτισμό. Η πειραματική αρχαιολογία ασχολείται κυρίως με την
υλική πλευρά αυτής της σχέσης, ενώ η ισχύς της εθνοαρχαιολογίας
έγκειται στην άμεση παρατήρηση της συμπεριφοράς. Η πειραματική
αρχαιολογία εξετάζει κυρίως ζητήματα που αφορούν στον τρόπο
κατασκευής των αντικειμένων, τον τρόπο χρήσης τους και τον τρόπο με
τον οποίο χαρακτηριστικά της μορφής και της σύνθεσης μετατρέπονται
ώστε η κεραμική να προσαρμοστεί σε συγκεκριμένες χρήσεις και
συγκεκριμένες συνθήκες του περιβάλλοντος 41 . Η εθνοαρχαιολογική έρευνα
από την άλλη έχει ένα ευρύτερο ερευνητικό πεδίο εξετάζοντας ζητήματα
που αφορούν στη συνολική λειτουργία των αντικειμένων μέσα σε ένα
κοινωνικό σύστημα όχι μόνο ως προϊόντα της τεχνολογίας αλλά και ως είδη
με κοινωνική και ιδεολογική σημασία.

40
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2.3 Κατευθύνσεις στην έρευνα
Η ευρεία κατηγορία της κεραμικής καθημερινής χρήσης, αποτελεί το
αντικείμενο μελέτης όλων των εργασιών που εξετάζουν το χρηστικό ρόλο
της κεραμικής. Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι σε αυτήν την κατηγορία
κεραμικής τα γνωρίσματα που αφορούν στην λειτουργία των αντικειμένων
σε χρηστικό – τεχνολογικό επίπεδο, έχουν κυρίαρχο ρόλο καθώς η
επαρκής απόδοση τους εξασφαλίζει την επιβίωση της κοινωνίας και την
ομαλή έκβαση βασικών καθημερινών δραστηριοτήτων. Επιπλέον οι μεγάλες
ποσότητες και η σταθερή επανάληψη τύπων (με βάση τόσο τη μορφή όσο
και την τεχνολογία) της κεραμικής καθημερινής χρήσης επιτρέπει τη
σταθερή παρατήρηση επαναλαμβανόμενων γνωρισμάτων. Όσον αφορά στο
χρονολογικό ορίζοντα εφαρμογής αυτών των εργασιών, οι περισσότερες
εστιάζουν σε κεραμική των προϊστορικών χρόνων, περίοδος η οποία, λόγω
της έλλειψης γραπτών πηγών, κίνησε γενικότερα το ενδιαφέρον
ερευνητών όσον αφορά στην αναζήτηση μεθόδων και στην ανάπτυξη
ερμηνευτικών
μοντέλων
για
την
ανασύνθεση
της
ανθρώπινης
συμπεριφοράς. Αρκετές εργασίες επίσης πραγματεύονται κεραμική
ρωμαϊκών χρόνων. Η αφθονία και η μεγάλη τυποποίηση της κεραμικής της
περιόδου αποτελούν δύο σημαντικές προϋποθέσεις για τη μελέτη της
χρήσης των αγγείων καθώς για την ασφαλέστερη τεκμηρίωση
συμπερασμάτων απαιτείται διαπιστωμένη, σκόπιμη επομένως, επανάληψη
της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε μεγάλο αριθμό δειγμάτων. Η σταθερή
σχέση των γνωρισμάτων με τα χαρακτηριστικά απόδοσης επιτρέπει τη
διατύπωση προτάσεων για μία συνειδητή συμπεριφορά των τεχνιτών προς
όφελος μιας συγκεκριμένης χρήσης.
Οι εργασίες των πρώτων δεκαετιών έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην
εξέταση κυρίως των μορφολογικών χαρακτηριστικών της κεραμικής και
στη διατύπωση συσχετίσεων μεταξύ της μορφής και της χρήσης έλκοντας
την επιχειρηματολογία τους από τα εθνογραφικά παράλληλα. Τις
τελευταίες δεκαετίες, η εξέταση των φυσικών ιδιοτήτων της κεραμικής, η
οποία αρχικά υποστηρίχθηκε από εθνογραφικά δεδομένα και επιτόπια
υπαίθρια πειράματα, αναπτύχθηκε ιδιαίτερα, παράλληλα με την ανάπτυξη
των εργαστηριακών μεθόδων ανάλυσης, ενισχύοντας την έρευνα με
πολύτιμες πληροφορίες για τις φυσικές ιδιότητες των πρώτων υλών και τη
σχέση των
τεχνολογικών χαρακτηριστικών των αγγείων με τα
χαρακτηριστικά απόδοσης. Αντίστοιχα αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια
και ο τομέας της ανίχνευσης των υπολειμμάτων του περιεχομένου των
αγγείων με τη συμβολή των σύγχρονων αρχαιομετρικών μεθόδων
ανάλυσης. Παράλληλα, τις τελευταίες δεκαετίες, η εξέταση των
γνωρισμάτων της κεραμικής σε σχέση με την προβλεπόμενη χρήση τους
εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς, αυτό της εξέτασης του
συνόλου των παραμέτρων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αυτό που
ονομάζεται ποικιλομορφία των τεχνέργων 42 . Το ζητούμενο της έρευνας
λοιπόν σε θεωρητικό επίπεδο σήμερα είναι να προσδιοριστεί το σύνολο των
αιτιάσεων που επιδρούν στο φάσμα του υλικού πολιτισμού ενός κοινωνικού
συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό το ζήτημα της χρηστικότητας και η επίδραση
της στα γνωρίσματα της κεραμικής αναγνωρίζεται ως η πρωταρχική
παράμετρος για την κατανόηση της ποικιλομορφίας των τεχνέργων.
42

Βλ. Κεφάλαιο 3
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Μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για το ζήτημα της χρήσης της
κεραμικής θα αναδείκνυε καταρχήν δύο βασικές κατευθύνσεις στην
έρευνα. Η μία κατεύθυνση είναι αυτή της εξέτασης των γνωρισμάτων της
κατασκευής των αγγείων, ενώ η δεύτερη εξετάζει τη σημασία των
μεταβολών που υφίσταται η κεραμική σε σχέση με μία δεδομένη χρήση
(φθορές ή υπολείμματα περιεχομένου). Όπως επισημαίνει ο James Scibo
οι δύο αυτές κατευθύνσεις προδιαγράφουν μία διαφορά ουσιώδη ως προς
τα αντίστοιχα συμπεράσματα. Στην πρώτη περίπτωση αυτό το οποίο
αναδεικνύεται είναι η ενδεδειγμένη χρήση («intended technofunction») της
κεραμικής βάση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της κατασκευής της,
ενώ στη δεύτερη περίπτωση αναδεικνύεται η πραγματική χρήση («actual
technofunction») βάση των παρατηρούμενων μεταβολών που υπέστη το
Όπως
αγγείο λόγω ακριβώς αυτής της χρήσης (ή των χρήσεων). 43
επισημαίνει ο συγγραφέας, στις αναλύσεις κεραμικής και τα δύο πεδία
έρευνας είναι εξίσου σημαντικά καθώς το πρώτο
προσδιορίζει το
ενδεδειγμένο πλαίσιο δραστηριότητας ενός αντικειμένου, ενώ το δεύτερο
προσπαθεί να αναδείξει τις άμεσες ενδείξεις της πραγματικής χρήσης.
Εύκολα γίνεται κατανοητό ότι οι δύο αυτές χρήσεις δεν ταυτίζονται πάντα.
Σε μία ιδεώδη ανάλυση της κεραμικής και οι δύο αυτοί τομείς θα πρέπει να
εξετάζονται για την ανασύνθεση της χρήσης ενός αγγείου.

2.4 Η έρευνα στην Ελλάδα
Η Σύγχρονη Αρχαιολογία έστρεψε εξαρχής το ενδιαφέρον της
μακριά από την παραδοσιακή ιστορική προσέγγιση, στις διαδικασίες
εκείνες, οι οποίες έχουν σημασία που υπερβαίνει την ιστορική συγκυρία και
ανάγονται σε επίπεδο νόμου. Όπως επισημαίνει ο Κ. Κωτσάκης 44 σε χώρες
όπως η Ελλάδα, οι οποίες συγκροτήθηκαν σε εθνικά κράτη αφομοιώνοντας
ιστορικά επιχειρήματα, συντηρήθηκε ο παραδοσιακός ιστορικός ρόλος της
αρχαιολογίας, ενώ η Σύγχρονη Αρχαιολογία είχε περιορισμένη απήχηση.
Στο πλαίσιο αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό γιατί το ερώτημα της χρήσης
των αρχαίων αγγείων καθώς και άλλα αντιπροσωπευτικά της Σύγχρονης
Αρχαιολογίας δεν ενσωματώθηκαν γρήγορα στην αρχαιολογική έρευνα για
το προϊστορικό Αιγαίο. Ιδιαίτερα για την κεραμική, το κατεξοχήν εργαλείο
για τη δημιουργία τυπολογικών ταξινομήσεων και χρονολογικών
ακολουθιών, η παραδοσιακή αρχαιολογική οπτική παραμένει ως σήμερα
κυρίαρχη.
Πέραν κάποιων πρώιμων υβριδικών επισημάνσεων για τη σχέση
χρήσης και μορφής και τη συσχέτιση της χρήσης με την ονοματοθεσία των
αγγείων 45 , συστηματικές δημοσιεύσεις οι οποίες πραγματεύονται ζητήματα
χρήσης προϊστορικής κεραμικής στο Αιγαίο εμφανίζονται μετά το 1990 και
κατά κύριο λόγο εξετάζουν ΝΕ κεραμική από την Ηπειρωτική Ελλάδα. 46
Η Ζ. Τσιρτσώνη έχοντας προτείνει μια νέα τυπολογία των αγγείων
της Νεώτερης ΝΕ από την περιοχή της Μακεδονίας, βασισμένη στο
συνδυασμό τεχνολογικών, μορφολογικών και αισθητικών κριτηρίων
43

Skibo, J.M., 1992, 35
Κωτσάκης, Κ. 1998-99, 14
45
Furumark, A., 1972, 1, Georgiou, H., 1974, 166
46
Tenwolde, C., 1992, 1-24, Tsirtsoni, Z., 2000, 1-55 & 2001, 1-39, Vitelli, K.D.,
1989, 17-29 & 1999, 184-199, Bjork, C., 1995
44
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διερεύνησε στη συνέχεια τους δυνατούς χρηστικούς ρόλους των διαφόρων
τύπων με βάση τα χαρακτηριστικά της κατασκευής, τα στρωματογραφικά
συμφραζόμενα και εθνογραφικές παρατηρήσεις, καταλήγοντας μεταξύ
άλλων στο συμπέρασμα ότι τα περισσότερα σκεύη θα πρέπει να ήταν
Οι Κ. Vitelli και C. Bjork εξέτασαν κεραμική της
πολυλειτουργικά. 47
πρώιμης ΝΕ από το Φράγχθι και το Αχίλλειο αντίστοιχα εστιάζοντας κυρίως
στο ερώτημα αν τα αγγεία των πρώτων κεραμικών φάσεων της ΝΕ
προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν ως μαγειρικά σκεύη. Και στις δύο
περιπτώσεις η έρευνα υποστηρίζεται με πολλές κατηγορίες δεδομένων –
μορφολογικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά, μεταβολές οφειλόμενες στη
χρήση, εθνογραφικά ανάλογα- ενώ στην περίπτωση της κεραμικής του
Αχιλλείου πραγματοποιήθηκαν και αρχαιομετρικές αναλύσεις. Μέσω
διαδοχικών απορρίψεων και αξιολογήσεων και οι δύο έρευνες κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι τα αγγεία των πρώτων κεραμικών φάσεων δεν πρέπει
να είχαν χρησιμοποιηθεί ως μαγειρικά. 48 Τέλος ο C. Tenwold εξέτασε το
σύνολο των ολόκληρων αγγείων από την ΠΜ εγκατάσταση της Μύρτου
στην Αν. Κρήτη και προσπάθησε να συνάγει τους χρηστικούς τους ρόλους
με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους και τα στρωματογραφικά
δεδομένα-δομές, συνευρήματα και χωρικές κατανομές. 49
Πέραν της αξιοσημείωτης καθυστέρησης που παρουσιάζει η έρευνα
στο προϊστορικό Αιγαίο και τον περιορισμένο αριθμό των σχετικών
δημοσιευμάτων, θα πρέπει εντούτοις να επισημανθεί η άρτια τεκμηρίωση
και η μεθοδική ανάλυση που επιδεικνύεται ιδιαίτερα στις εργασίες για τη ΝΕ
κεραμική όπου είναι φανερή η πλήρης αξιοποίηση της πλούσιας από
δεκαετίες αγγλοσαξονικής βιβλιογραφίας. Ταυτόχρονα η ανάπτυξη και
ευρεία διάδοση των σύγχρονων αναλυτικών μεθόδων έχει συμβάλει στη
διερεύνηση επιμέρους ερωτημάτων για την κεραμική του προϊστορικού
Αιγαίου τόσο όσον αφορά στις φυσικές ιδιότητες κατηγοριών κεραμικής και
στην αξιολόγηση των κατάλληλων αντίστοιχα χρήσεων, όσο και όσον
αφορά στην προσπάθεια προσδιορισμού της χρήσης αγγείων με βάση τα
υπολείμματα του περιεχομένου τους. 50

47

Tsirtsoni, Z., 2000, 1-55 & 2001, 1-39
Vitelli, K.D., 1989, 17-29 & 1999, 184-199, Bjork, C., 1995. Βλ. και σελ……
49
Tenwolde, C., 1992, 1-24. Βλ. και σελ……
50
Tite, M.S. et al., 2001, 301-324, Kilikoglou, V. et al., 2002, 1317-1325,
Kilikoglou, V. et al., 1998, 261-279, Bowyer, C. 1972, 330-331, Bjork, C.,
1995, 83-88. Βλ. και σελ…….
48
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ενδεδειγμένη χρήση των αγγείων

3.1 Ταξινόμηση των αγγείων με βάση τη χρήση: το
σύστημα ταξινόμησης της Prudence Rice

Τα κεραμικά αντικείμενα έχουν εξυπηρετήσει μία μεγάλη ποικιλία
ανθρώπινων αναγκών. Όμως η πλέον θεμελιώδης και διαδεδομένη χρήση
του πηλού αφορά στην κατασκευή πήλινων αγγείων 51 . Σύμφωνα με την
ταξινόμηση της Prudence Rice οι χρήσεις των αγγείων διακρίνονται σε
τρεις βασικές κατηγορίες: την αποθήκευση, τη μεταποίηση και τη
διακίνηση (Εικ. 1). Αυτές οι βασικές κατηγορίες χρήσεων είναι δυνατόν να
διακριθούν σε υποκατηγορίες ανάλογα με τα είδη της αποθήκευσης, της
μεταποίησης και της διακίνησης. Συγκεκριμένα η διάκριση σε χρηστικές
υποκατηγορίες εξαρτάται από παράγοντες όπως το είδος του περιεχομένου
(υγρό ή στερεό), η θερμοκρασία του περιεχομένου (θερμό ή ψυχρό), η
έκθεση ή μη του αγγείου σε θερμότητα, η συχνότητα διακίνησης του
προϊόντος που αποθηκεύεται στο αγγείο (συχνή ή μη), η απόσταση
μεταφοράς (κοντινή, μακρινή), κ.λ.π. Άλλοι παράγοντες που είναι δυνατόν
να υπολογιστούν για τη χρηστική ταξινόμηση των αγγείων είναι η
δυνατότητα ή μη χειρισμού του περιεχομένου τους με το χέρι ή με μία
κουτάλα, η μορφή της ανθρώπινης επέμβασης κατά τη διαδικασία (απλή
παρατήρηση ή άμεση επέμβαση), κ.λ.π. 52
Σε κάθε περίπτωση ο χρηστικός ρόλος ενός δεδομένου αγγείου
προδιαγράφει και διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά στην απόδοση
του 53 (Πίν. 1). Τα αγγεία για παράδειγμα που χρησιμοποιούνται στο
μαγείρεμα πρέπει να έχουν καλή αντίσταση στις απότομες αυξομειώσεις της
θερμοκρασίας τους, στο λεγόμενο θερμικό σοκ, χαμηλή διαπερατότητα
ώστε να μην εμποδίζεται ο βρασμός, επαρκή ανθεκτικότητα στις αιφνίδιες
προσκρούσεις και δυνατότητα εύκολου χειρισμού του περιεχομένου τους.
Αγγεία τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά νερού θα πρέπει να
έχουν επαρκή ανθεκτικότητα ώστε να μην κινδυνεύουν με θραύση ή
αποκόλληση των προσαρτημάτων τους, όταν μεταφέρονται γεμάτα, ενώ το
σχήμα και η μορφή τους θα πρέπει να διευκολύνουν την άρση και
μεταφορά τους από άνθρωπο (εφόσον η μεταφορά γίνεται με αυτόν τον

51

Rice P., 1987, 207
Μία ακόμη παράμετρος για την χρηστική ταξινόμηση των πήλινων αγγείων είναι
και η ταξινόμηση σε σχέση με τον αριθμό των χρηστών (ατομική και συλλογική
χρήση), βλ. Βαλλιάνος, Χ. & Παδουβά, Μ., 1986, 68
53
για τα χαρακτηριστικά απόδοσης βλ. π.χ. Rice P., 1987, 224-232, Rye, O.S. 27
κ.εξ., κ.α.
52
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Εικόνα 1: Κατηγορίες χρήσης αγγείων (μετάφραση από P. Rice, 1987, Pottery
Analysis a Sourcebook, The University of Chicago Press, Fig. 7.1.)
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τρόπο). Επιπλέον θα πρέπει να διατηρούν το περιεχόμενο τους στο
εσωτερικό του αγγείου χωρίς να διαχέεται κατά τη μεταφορά 54 . Οι
ιδιότητες των αγγείων που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πόσιμου
νερού ποικίλουν ανάλογα με το κλίμα 55 . Η αποθήκευση των στερεών δεν
παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα, επομένως μία μεγάλη ποικιλία υλικών
μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλη για την αποθήκευση τους. Αντίθετα αγγεία
τα οποία προορίζονται για την αποθήκευση υγρών είναι δυνατόν να
διαθέτουν ιδιαίτερα προσαρτήματα όπως προχοές και οπές εκροής. Στα
αγγεία τα οποία προορίζονται για την αποθήκευση υγρών προϊόντων
μπορεί να απαιτείται χαμηλή διαπερατότητα ώστε να περιορίζεται η
απώλεια του περιεχομένου. Για τα επιτραπέζια σκεύη οι απαιτήσεις σε
σχέση με την καθεαυτή χρήση τους, δηλαδή την κατανάλωση υγρών ή
στερεών αγαθών, περιορίζονται κυρίως στη δυνατότητα συγκράτησης του
περιεχομένου τους, εφόσον πρόκειται για αγγεία πόσης ή στη δυνατότητα
άνετου χειρισμού του περιεχομένου τους εφόσον πρόκειται για αγγεία
κατανάλωσης τροφής. Πρόκειται για την κατηγορία χρηστικών αγγείων
στην οποία κατεξοχήν είναι δυνατόν να κυριαρχούν οπτικά χαρακτηριστικά
απόδοσης σχετιζόμενα με την κοινωνική ή ιδεολογική λειτουργία τους 56 .

3.2 Η ενδεδειγμένη χρήση των αγγείων – Η σημασία των
χαρακτηριστικών απόδοσης
Τα πήλινα αγγεία, ως σκεύη καθημερινής χρήσης, προορίζονται να
χρησιμοποιηθούν σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τον ορισμό
των M.B. Schiffer
J.M. Scibo μια δραστηριότητα συνίσταται σε μία
τυποποιημένη αλληλεπίδραση
(μηχανική, χημική, θερμική, οπτική,
ακουστική, οπτική, κ.λ.π.), ανάμεσα σε στοιχεία από τα οποία τουλάχιστον
ένα είναι πηγή ενέργειας 57 . Αναλύοντας για παράδειγμα μία δραστηριότητα
όπως το μαγείρεμα, τα ζεύγη που κάθε φορά δημιουργούνται είναι τριών
κατηγοριών: άνθρωπος-άνθρωπος, άνθρωπος-αντικείμενο, αντικείμενοαντικείμενο (Εικ. 2).
Σε μία δεδομένη δραστηριότητα το κάθε στοιχείο που συμμετέχει
ενεργοποιεί ένα σύνολο από δυνατότητες, οι οποίες ονομάζονται
χαρακτηριστικά απόδοσης. Η επαρκής απόδοση του κάθε στοιχείου
εξασφαλίζει την επιτυχή εξέλιξη της δραστηριότητας και την ομαλή
μετάβαση στην επόμενη, στο πλαίσιο μιας αλυσίδας δραστηριοτήτων 58 .
Έτσι για παράδειγμα ένα μαγειρικό σκεύος, το οποίο στο πλαίσιο της
δραστηριότητας του μαγειρέματος τοποθετείται κατευθείαν πάνω στη
φωτιά, θα ενεργοποιήσει μία σειρά από χαρακτηριστικά απόδοσης μεταξύ
των οποίων είναι και η ανθεκτικότητα του στο θερμικό σοκ, η αιφνίδια
54

για την επίδραση περιβαντολογικών παραμέτρων στο σχεδιασμό ενός αγγείου
μεταφοράς νερού, βλ. σελ……
55
Arnold, D., 1985, 28-29. Για την επίδραση των περιβαντολογικών παραγόντων
στα χαρακτηριστικά των αγγείων βλ. επίσης σελ…….
56
βλ. σελ……..
57
Schiffer, M.B & Skibo, J.M., 1997, 29
58
Schiffer, M.B & Skibo, J.M., 1997, 30, Braun, D, 1983, 108,κ.λ.π.
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μεταβολή δηλαδή της θερμικής του κατάστασης. Η ικανοποιητική του
απόδοση σε σχέση με αυτό το χαρακτηριστικό θα κρίνει και την ομαλή
εξέλιξη της δραστηριότητας. Σε περίπτωση αστοχίας του σκεύους θα
δημιουργηθούν μία σειρά από δυσλειτουργίες, όπως η απώλεια του
σκεύους με το περιεχόμενό του και η διακοπή της δραστηριότητας (Πίν.
2). Η αστοχία ενός σκεύους κατά τη χρήση είναι περισσότερο επιζήμια από
την αστοχία του στο στάδιο της παραγωγής. Η εξασφάλιση επομένως των
κατάλληλων χαρακτηριστικών απόδοσης έχει μεγάλη σημασία στην
παραγωγή της κεραμικής δεδομένου ότι ένα αγγείο θα πρέπει πρωτίστως
να είναι κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζεται ώστε η
κοινωνική ομάδα να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη εξέλιξη των καθημερινών
δραστηριοτήτων της. 59

Στοιχείο
αναφοράς
Καύσιμη ύλη
Φαγητό
Μάγειρας

Άλλο/α
Αλληλεπιδράσεις
στοιχείο/α
Αγγείο
Μ, Χ, Θ
Αγγείο
Μ, Θ, Χ
Κουτάλι
Μ
ανάδευσης
Κουτάλι
Αγγείο
Μ, Χ
(εσωτερική
ανάδευσης
επιφάνεια και
περιεχόμενο
Μάγειρας
Κουτάλι δοκιμής
Μ
Κουτάλι δοκιμής
Φαγητό
Μ, Θ, Χ
Μάγειρας
Φαγητό
(στο Μ, Θ, Χ
κουτάλι)
Ο
Μάγειρας
Καύσιμη ύλη,
αγγείο,
κουτάλι
ανάδευσης,
κουτάλι
δοκιμής,
κ.λ.π.
Μάγειρας
Νέα καύσιμη ύλη
Μ, Ο
Νέα καύσιμη ύλη
Καύσιμη ύλη
Μ, Θ
Άλλοι άνθρωποι
Σκεύος και φαγητό Ο, Χ
Άλλοι άνθρωποι
Καύσιμη ύλη
Ο, Θ
Άλλοι άνθρωποι
Μάγειρας
Ο, Α
Σημείωση: Τα είδη αλληλεπίδρασης είναι : Μ= μηχανικά,
Χ=χημικά, Θ=θερμικά, Ο=οπτικά, Α=ακουστικά

Χρονικό μοντέλο
συνεχές
συνεχές
επεισοδιακό
Επεισοδιακό

επεισοδιακό
επεισοδιακό
επεισοδιακό
περιοδικό

περιοδικό
περιοδικό
περιοδικό
περιοδικό
περιοδικό

Εικόνα 2: Οι αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται σε μία δραστηριότητα
μαγειρέματος φαγητού σε ανοιχτή φωτιά μέσα σε ένα αγγείο χαμηλής
όπτησης. Μετάφραση από Schiffer, M.B & Skibo, J.M., 1997. Τable 1.

Η καταλληλότητα ενός σκεύους για μια δεδομένη χρήση ή χρήσεις
εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά απόδοσής του και αυτά με τη σειρά τους
59

βλ. π.χ., Kingery, W.D., 1982, 42-43
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προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά της κατασκευής του αγγείου και τις
σχετιζόμενες με αυτά ιδιότητες ( Πιν. 1). Οι συγκεκριμένες επιδράσεις των
τεχνικών επιλογών στα χαρακτηριστικά απόδοσης δομούν συσχετισμούς, η
κατανόηση των οποίων παρέχει τεκμηριωμένες ενδείξεις για την
καταλληλότερη χρήση ενός αγγείου (Πίν. 3). Προς την αναγνώριση
τέτοιων συσχετισμών κινούνται πολλές μελέτες τις τελευταίες δεκαετίες,
εθνοαρχαιολογικές εργασίες και εργαστηριακές αναλύσεις. Εντούτοις, όπως
σημειώνουν οι M. Schiffer και J. Skibo, θα ήταν δύσκολο να
συστηματοποιηθεί το σύνολο αυτών των συσχετίσεων για κάθε είδος
τεχνέργου. Ένα τέτοιο σύνολο θα ονομαζόταν «σώμα συσχετισμών»
(«correlate matrix») 60 . Το λεγόμενο «σώμα συσχετισμών» αντιπροσωπεύει
το σύνολο των αρχών που είναι σχετικές για να κατανοήσουμε όλες τις
αλληλεπιδράσεις στην αλυσίδα συμπεριφοράς ενός αντικειμένου. Αν το
«σώμα των συσχετισμών» ήταν γνωστό εξ ολοκλήρου στον ερευνητή, θα
ήταν δυνατό να προσδιοριστεί το σύνολο των τεχνικών επιλογών που ήταν
διαθέσιμες στο αγγειοπλάστη ενός δεδομένου κοινωνικού συστήματος για
την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος απόδοσης και επιπλέον θα
επέτρεπε την απεικόνιση των επιδράσεων κάθε τεχνικής επιλογής στα
χαρακτηριστικά απόδοσης ενός δεδομένου αγγείου ή μίας κατηγορίας
αγγείων.
Η σχέση των τεχνικών χαρακτηριστικών με τα χαρακτηριστικά
απόδοσης δεν είναι ούτε απλή ούτε μονοσήμαντη. Ένα χαρακτηριστικό
απόδοσης μπορεί να επηρεάζεται ταυτόχρονα από περισσότερες από μία
τεχνικές επιλογές. Για παράδειγμα η ανθεκτικότητα ενός αγγείου στο
θερμικό σοκ επηρεάζεται ταυτόχρονα τόσο από γνωρίσματα μορφολογικά,
όπως το πάχος των τοιχωμάτων και το περίγραμμα του αγγείου, όσο και
από τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως το είδος και η ποσότητα των
προσμίξεων.
Ταυτόχρονα
οι
τεχνικές
επιλογές
επιδρούν
στα
χαρακτηριστικά απόδοσης με τρόπο σύνθετο. Για παράδειγμα η επιλογή της
προσθήκης αρκετής ποσότητας οργανικών προσμίξεων έχει ως αποτέλεσμα
τη δημιουργία μιας πορώδους μάζας πηλού, ιδιότητα χρήσιμη για τα
μαγειρικά σκεύη. Ταυτόχρονα όμως ακυρώνεται μία άλλη ιδιότητα, αυτή
της δημιουργίας σκληρών και συμπαγών τοιχωμάτων. Επομένως το αγγείο
δε θα ήταν κατάλληλο για χρήσεις όπως η μεταποίηση προϊόντων με την
άσκηση πίεσης (π.χ. σύνθλιψη προϊόντων). Λόγω ακριβώς των σύνθετων
επιδράσεων των τεχνικών επιλογών στα χαρακτηριστικά απόδοσης, οι
αγγειοπλάστες έρχονται αντιμέτωποι με μία σειρά τεχνολογικών
περιορισμών. Θα ήταν δηλαδή ανέφικτο για τον αγγειοπλάστη να επινοήσει
ένα σύνολο τεχνολογικών επιλογών, που θα απέδιδε ικανοποιητικά σε όλα
τα χαρακτηριστικά απόδοσης. Επιπλέον θα ήταν δύσκολο να επιτύχει στο
βέλτιστο βαθμό όλα τα χαρακτηριστικά απόδοσης που θα ήταν επιθυμητά
σε μία δεδομένη χρήση. Γι’ αυτό ο σχεδιασμός κάθε αντικειμένου
στηρίζεται καταρχήν σε ένα συμβιβασμό
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στην απόδοση του, βάση του οποίου επιδιώκεται η βελτίωση της απόδοσης
του αγγείου σε σχέση με μία δεδομένη χρήση (Πιν. 4). Στο παράδειγμα
των μαγειρικών σκευών του Πίν. 1 φαίνεται ότι για την εξασφάλιση της
γρήγορης απορρόφησης της θερμότητας απαιτούνται λεπτά τοιχώματα,
ενώ ταυτόχρονα για την καλύτερη ανθεκτικότητα του μαγειρικού σκεύους
στις προσκρούσεις απαιτούνται ισχυρά τοιχώματα. Είναι φανερό ότι ο
αγγειοπλάστης δε μπορεί να βελτιστοποιήσει ταυτόχρονα και τα δύο αυτά
χαρακτηριστικά απόδοσης γι’ αυτό θα πρέπει να αξιολογήσει, με βάση και
την τεχνογνωσία που διαθέτει, ποια θα ήταν η θεωρούμενη ως βέλτιστη
απόδοση για το συγκεκριμένο κοινωνικό σύστημα.
Η θεωρούμενη ως βέλτιστη απόδοση για ένα αντικείμενο είναι
απόρροια πολλών παραμέτρων, οι οποίες επηρεάζουν την απόδοση
γνωρισμάτων και την ποικιλομορφία της κεραμικής και καθορίζουν την
ιεράρχηση των χαρακτηριστικών απόδοσης με βάση όχι μόνο τις απαιτήσεις
που προκύπτουν από τη χρήση του αντικειμένου αλλά και τις ιδιαίτερες
συνιστώσες του κάθε κοινωνικού συστήματος το οποίο παράγει ή
καταναλώνει τα αντικείμενα.

3.2.1 Μορφολογικές ιδιότητες των αγγείων και ενδεδειγμένη χρήση
Η αναζήτηση της σχέσης ανάμεσα στη χρήση και τα μορφολογικά
χαρακτηριστικά ενός αγγείου έχει μακρά ιστορία στο χώρο της
αρχαιολογίας. 61 Μεγάλο μέρος της πρώιμης ιδιαίτερα βιβλιογραφίας
αρκείται σε βασικούς συσχετισμούς μορφής και χρήσης, οι οποίοι
συνιστούν μία απλή διάκριση κάποιων τύπων αγγείων, όπως αγγεία
μαγειρέματος, αποθήκευσης και σερβιρίσματος. Η λεγόμενη
χρηστική
ταξινόμηση της κεραμικής βάση της μορφής σε κάποιες πρώιμες εργασίες
ταυτίστηκε με την τυπολογική ταξινόμηση με δεδομένο ότι η διαφορά στη
μορφή θα πρέπει να ανταποκρίνεται και σε διαφορετική χρήση. 62 Η χρήση
οικείων όρων όπως αποθηκευτικός αμφορέας, πρόχους, πινάκιο, χύτρα,
ταυτίζει ουσιαστικά μορφολογικούς τύπους με συγκεκριμένες χρήσεις.
Αυτές οι γενικές διακρίσεις βασίστηκαν σε μία απλή αναλογία με σύγχρονα
σχήματα και δεν συνεισέφεραν επιστημονικά στην τεκμηρίωση της σχέσης
χρήσης και μορφής του αγγείου, καθώς στερούνταν θεωρητικού και
μεθοδολογικού πλαισίου. 63
Άλλες εργασίες, εντούτοις, παρέχουν πολύ λεπτομερέστερους
συσχετισμούς μεταξύ χρήσης και συγκεκριμένων γνωρισμάτων μεγέθους
και σχήματος. Η κύρια συνεισφορά αυτών των εργασιών είναι ότι
δημιούργησαν το απαιτούμενο μεθοδολογικό πλαίσιο καθώς προσδιόρισαν
τον τρόπο με τον οποίο τα μορφολογικά χαρακτηριστικά συσχετίζονται με
τη χρήση των αγγείων μέσω των χαρακτηριστικών απόδοσης.
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Αναγνωρίστηκε δηλαδή ότι για κάθε δεδομένη χρήση της κεραμικής
απαιτούνται κάποια χαρακτηριστικά απόδοσης, τα οποία προσδιορίστηκαν
και συσχετίστηκαν με δεδομένες χρήσεις, ενώ επιπλέον τα χαρακτηριστικά
απόδοσης συσχετίστηκαν με συγκεκριμένα γνωρίσματα της κεραμικής. 64
Ένας τομέας της σχετικής βιβλιογραφίας εστίασε στην ανάπτυξη ενδείξεων
καθολικής εφαρμογής για την πρόβλεψη της χρήσης, βασισμένων σε
εθνογραφικά δεδομένα για το μέγεθος και το σχήμα των αγγείων. 65 Η M.
Smith για παράδειγμα στα πλαίσια μίας διαπολιτιστικής εθνογραφικής
μελέτης, στην οποία συμπεριλήφθηκε υλικό από τις ΝΔ Ηνωμένες Πολιτείες
και τη Δυτική Αφρική, συσχέτισε κατηγορίες χρήσης με συγκεκριμένα
μορφολογικά γνωρίσματα. Τριάντα μεταβλητές σχετιζόμενες με τη μορφή
του αγγείου, τις διαστάσεις των μερών του και τις μεταξύ τους αναλογίες
θεωρήθηκαν ότι σχετίζονται με τη χρήση. Εντούτοις, όπως καταλήγει η
συγγραφέας, τα τρία βασικότερα μορφολογικά γνωρίσματα σε σχέση με τη
χρήση είναι το σχετικό άνοιγμα του περιγράμματος του αγγείου, η
αναλογία δηλαδή της μέγιστης και της ελάχιστης διαμέτρου του, η
διάμετρος του χείλους και ο όγκος του. 66
Χαρακτηριστικά απόδοσης, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τη μορφή
του αγγείου είναι η χωρητικότητα, η σταθερότητα, η προσβασιμότητα στο
περιεχόμενο, η δυνατότητα συγκράτησης του περιεχομένου στο εσωτερικό
μέσω του στομίου και η δυνατότητα εύκολης μεταφοράς του αγγείου.
Η χωρητικότητα εξαρτάται από το συνολικό σχήμα και μέγεθος του
αγγείου. Eκφράζεται σε ογκομετρικές μονάδες, όπως τα κ.ε. ή τα λίτρα και
μπορεί να υπολογιστεί μέσω κοινών μετρήσεων που αφορούν σε αγγεία
ολόκληρα ή αγγεία τα οποία είναι δυνατόν να αποκατασταθούν
σχεδιαστικά, ενώ τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες υπολογισμού
της χωρητικότητας των αγγείων μέσω υπολογιστικών προγραμμάτων με τη
χρήση ψηφιακών σχεδίων ή και ψηφιακών φωτογραφιών. 67 Η
χωρητικότητα είναι δυνατόν να αξιολογηθεί πολλαπλώς σε σχέση με
παραμέτρους όπως η διάρκεια της αποθήκευσης, το είδος του προϊόντος
που αποθηκεύεται και η ποσότητα 68 , ενώ είναι δυνατόν να επηρεαστεί και
από εξωγενείς παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα σε νερό 69 . Επιπλέον τα
αγγεία είναι δυνατόν να κατασκευάζονται σε τυποποιημένα μεγέθη,
υποδηλώνοντας χρήση ως ογκομετρικά δοχεία 70 .
H σταθερότητα ενός αγγείου, δηλαδή η ιδιότητα του να μην
ανατρέπεται εύκολα, εξαρτάται από μορφολογικά χαρακτηριστικά όπως ο
τύπος και η διάμετρος της βάσης, το σχήμα του, οι αναλογίες του και το
κέντρο βάρους 71 . Αγγεία τα οποία έχουν πλατιά και επίπεδη βάση ή χαμηλό
κέντρο βάρους, αγγεία δηλαδή τα οποία περιγράφονται ως πεπιεσμένα,
είναι ιδιαίτερα σταθερά. Αγγεία των οποίων το ύψος είναι μεγαλύτερο από
64
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τη μέγιστη διάμετρο, αγγεία με ψηλό λαιμό ή με κυρτή βάση, είναι δυνατόν
να χαρακτηριστούν ασταθή. Αν και η σχετική αστάθεια θα θεωρούνταν
γενικά ως ένα μη επιθυμητό
χαρακτηριστικό, εντούτοις σε αγγεία
προσωρινής αποθήκευσης υγρών
είναι ένα χαρακτηριστικό που
διευκολύνει τη χρήση τους λόγω των χειρισμών που απαιτούνται.
Η πρόσβαση στο περιεχόμενο προσδιορίζεται κυρίως από το άνοιγμα
του στομίου, ενώ σημασία έχει και το συνολικό μέγεθος και ύψος του
αγγείου. 72 Αν ένα αγγείο έχει πολύ στενό στόμιο, ή είναι πολύ μεγάλο ή
πολύ ψηλό, τότε η πρόσβαση στο περιεχόμενο του δυσχεραίνεται. Ένα
αγγείο με ψηλό και στενό λαιμό είναι κατάλληλο για την πρόχυση υγρών.
Αντίθετα ένα αγγείο χαμηλό με μεγάλο άνοιγμα στομίου, είναι κατάλληλο
για χρήσεις στις οποίες δίνεται έμφαση στην άμεση πρόσβαση στο
περιεχόμενο,
όπως
π.χ.
η
κατανάλωση
τροφής.
Ένα
ακόμη
χαρακτηριστικό, το οποίο απορρέει από το άνοιγμα του στομίου είναι και η
δυνατότητα
συγκράτησης
του
περιεχομένου.
Όσο
περισσότερο
περιορισμένο είναι το στόμιο τόσο μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα
συγκράτησης του περιεχομένου στο εσωτερικό του αγγείου, ένα
χαρακτηριστικό ιδιαίτερα χρήσιμο για αγγεία μεταφοράς ή προσωρινής
αποθήκευσης υγρών.
Η δυνατότητα συγκράτησης και μεταφοράς του αγγείου είναι ένα
χαρακτηριστικό που ενδιαφέρει κυρίως στα αγγεία που χρησιμοποιούνται
για μεταφορά. Η αξιολόγηση του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού έχει
περισσότερο ποιοτικό χαρακτήρα με την έννοια ότι δεν προκύπτει από
συγκεκριμένες μετρήσεις. Σχετίζεται με χαρακτηριστικά όπως το συνολικό
μέγεθος και βάρος του αγγείου, το σχήμα του (ως προς τη διευκόλυνση
της άρσης και μεταφοράς ή ως προς τη δυνατότητα στοίβαξης αγγείων που
προορίζονται για εμπόριο), τα προσαρτήματά του, αλλά επίσης σχετίζεται
και με παράγοντες όπως η επεξεργασία της επιφάνειας 73 . Μία εξαιρετικά
λεία ή στιλβωμένη επιφάνεια δυσχεραίνει τη συγκράτηση του αγγείου, ενώ
αντίθετα μία επιφάνεια αδρή ή με ανάγλυφες διακοσμητικές ζώνες τη
διευκολύνει.
Η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών απόδοσης σε σχέση με
μορφολογικά γνωρίσματα βασίζεται σε μετρήσεις που μπορούν να
ποσοτικοποιηθούν εύκολα και να εφαρμοστούν άμεσα στα αγγεία.
Εντούτοις, η προσπάθεια ανασύνθεσης των χαρακτηριστικών απόδοσης
που σχετίζονται με τη μορφή του αγγείου συναντά κάποιες δυσκολίες, οι
οποίες σχετίζονται με αυτό που θα ονομάζαμε ποιότητα των δεδομένων. Για
την ανασύνθεση αυτών των χαρακτηριστικών απαιτείται καταρχήν η καλή
διατήρηση των αγγείων, τα οποία θα πρέπει να είναι ολόκληρα ή να
διατηρούνται σε τέτοιο βαθμό ώστε να επιτρέπεται η ανασύνθεση της
μορφής τους. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της κεραμικής
διατηρείται σε μορφή θραυσμάτων, το πρόβλημα σε κάποιο βαθμό έχει
αντιμετωπιστεί με την ανάπτυξη μεθόδων σχεδιαστικής αποκατάστασης
των αγγείων μέσω αντιπροσωπευτικών τμημάτων τους 74 . Πολύ σημαντικά
επίσης για την κατανόηση της χρήσης των αγγείων είναι και τα τυχόν
εξωτερικά προσαρτήματα, τα οποία είναι σε χρήση μαζί με το αγγείο και
συμπληρώνουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του, όπως π.χ. τα υπόστατα
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και τα πώματα, τα οποία συνήθως συσχετίζονται με τα αγγεία μόνο στην
περίπτωση που αυτά έχουν βρεθεί στη θέση τους. Ένα ακόμη σχετικό
πρόβλημα είναι και η μη διατήρηση προσαρτημάτων από οργανικά υλικά
(π.χ., πώματα από δέρμα συγκρατημένα με σχοινί, θαμνώδη φυτά που
χρησιμοποιούνται ως πώματα, λαβές από λυγαριά, κ.λ.π.) 75 . Επιπλέον η
ευρεία χρήση εθνογραφικών παραλλήλων για την ταύτιση συγκεκριμένων
χρήσεων με συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά έχει αμφισβητηθεί
σε κάποιες δημοσιεύσεις, στις οποίες επισημαίνεται ότι πολύ παρόμοια
σχήματα τυχαίνει να έχουν πολύ διαφορετική χρήση. 76

Οι φυσικές ιδιότητες και η ενδεδειγμένη χρήση
3.2.2.1. Οι φυσικές ιδιότητες των πρώτων υλών
Η κατάλληλη διαμόρφωση των μορφολογικών χαρακτηριστικών είναι
ένας μόνο από τους τρόπους για να κατασκευαστεί ένα αγγείο κατάλληλο
για μία δεδομένη χρήση. Οι πρώτες ύλες, οι μέθοδοι κατασκευής και οι
συνθήκες όπτησης συμβάλουν στην απόκτηση συγκεκριμένων φυσικών
ιδιοτήτων, οι οποίες εξασφαλίζουν ότι το αγγείο θα μπορέσει να επιτελέσει
μία συγκεκριμένη λειτουργία. 77
Τα κεραμικά αντικείμενα παράγονται με την μετατροπή της αργίλου
σε σκληρό και ανθεκτικό υλικό με τη διαμεσολάβηση της θερμότητας 78 . Τα
κεραμικά συνίστανται από τρεις βασικές πρώτες ύλες: την άργιλο, τις μη
πλαστικές ύλες και το νερό. Άλλες πρώτες ύλες που σχετίζονται με την
παραγωγή της κεραμικής είναι οι διάφορες χρωστικές ύλες, οι οποίες
χρησιμοποιούνται για τη διακόσμηση και η καύσιμη ύλη που απαιτείται για
την όπτηση.
Η άργιλος είναι λεπτόκοκκο ιζηματογενές πέτρωμα, το οποίο
αποτελείται από κρυσταλλικούς, μικρούς κόκκους, μικρότερους από 0.002
mm, ορισμένων ένυδρων αργιλοπυριτικών ορυκτών γνωστών ως
αργιλικών ορυκτών 79 . Τα πιο συνηθισμένα από τα ορυκτά αυτά είναι ο
καολινίτης, ο μοντμοριλλονίτης, ο αλλοϋσίτης και ο ιλλίτης. Επίσης στις
αργίλους απαντώνται συνήθως άμορφα οργανικά υλικά και άλατα
ευδιάλυτα στο νερό. Από τα παραπάνω, τα αργιλικά κρυσταλλικά ορυκτά
αποτελούν τα κύρια συστατικά που καθορίζουν τις ιδιότητες όλων των
αργίλων. Συνήθως τα ορυκτά αυτά συνοδεύονται στις αργίλους από
χαλαζία, ασβεστίτη, αστρίους και πυρίτη.
Μία σημαντική ιδιότητα της αργίλου, απαραίτητη για τη χρήση της
στην παραγωγή αγγείων, είναι η πλαστικότητα 80 . Οι κόκκοι της αργίλου,
75

βλ. π.χ. Βαλλιάνος, Χ. & Παδουβά, Μ., 1986,59-60, 69, Psaropoulou, B., 1984,
42-43 & 53, Orton, C., 1993, 219
76
Orton, C., 1993, 28
77
Οι φυσικές ιδιότητες επιπλέον ρυθμίζουν χαρακτηριστικά απόδοσης σχετιζόμενα
με το στάδιο της παραγωγής των αγγείων, βλ. σελ.
78
Sinopoli, C.M., 1991, 9
79
Δεμίρης, Κ.Α., 1986, 66-78
80
Rice, P., 1987, 53

30

όταν αναμειχθούν με νερό, γίνονται πλαστικοί και κολλώδεις, επιτρέποντας
έτσι το πλάσιμο του υλικού σε μία ποικιλία σχημάτων. Τυπικά, όσο
μικρότεροι είναι οι κόκκοι της αργίλου τόσο μεγαλύτερη είναι η
πλαστικότητα της καθώς οι μικρότεροι κόκκοι διαβρέχονται καλύτερα από
το νερό γιατί έχουν αναλογικά μεγαλύτερη επιφάνεια σε σχέση με τη μάζα
τους 81 . Μία ακόμη ιδιότητα της αργίλου, σημαντική για την
αγγειοπλαστική, είναι η αντίδραση της κατά τη διαδικασία απώλειας του
νερού, μέσω του στεγνώματος αρχικά και στη συνέχεια μέσω της όπτησης.
Καθώς το νερό εξατμίζεται, ο όγκος της μάζας του πηλού μειώνεται, ενώ
χάνεται η πλαστικότητα. Όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα σε νερό
και όσο μικρότεροι είναι οι κόκκοι της αργίλου, τόσο μεγαλύτερη είναι η
συστολή της μάζας του πηλού και τόσο πιο αργή η διαδικασία απώλειας της
υγρασίας. Η ανομοιόμορφη συστολή ενός αγγείου είναι δυνατόν να
προκαλέσει παραμόρφωση των τοιχωμάτων ή και σπάσιμο του αγγείου. Οι
αγγειοπλάστες μπορούν να περιορίσουν την πιθανότητα παραμόρφωσης ή
σπασίματος του αγγείου προσθέτοντας μη πλαστικές προσμίξεις στη μάζα
του πηλού, οι οποίες βοηθούν στο να περιοριστεί η συστολή κατά την
εξάτμιση του νερού. Επιπλέον, κατά το στέγνωμα των αγγείων οι
αγγειοπλάστες μπορούν να επιτύχουν ομοιόμορφη και σταδιακή απώλεια
της υγρασίας με διάφορες μεθόδους όπως το στέγνωμα των αγγείων στη
σκιά ή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και το τακτικό γύρισμα τους,
ώστε η απώλεια της υγρασίας να είναι ομοιόμορφη σε όλη την επιφάνεια
του αγγείου 82 .
Η συμπεριφορά των υλικών κατά την όπτηση ποικίλει σημαντικά.
Ορισμένα είναι δύστηκτα (πυρίμαχα), ανταποκρίνονται δηλαδή στις
συνθήκες όπτησης χωρίς να τήκονται και γενικά παραμένουν σταθερά σε
υψηλές θερμοκρασίες. Άλλα υλικά τήκονται δημιουργώντας υάλωση. Αν η
μάζα του πηλού περιέχει πολλά εύτηκτα υλικά τότε είναι δυνατόν να
καταρρεύσει κατά την όπτηση. Σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 900º C
δεν προκαλείται τήξη, όποια και αν είναι η σύνθεση των υλικών. Πάνω από
τους 950º C ορισμένα υλικά αρχίζουν να τήκονται και να δημιουργούν
υάλωση, τα περισσότερα όμως παραμένουν δύστηκτα. Τα περισσότερα
πετρώματα και ιζήματα τήκονται σε θερμοκρασίες ανώτερες των 1300º C.
Υλικά όπως οι οργανικές προσμίξεις, τα οποία είτε αποσυντίθενται, είτε
εξαερώνονται, είτε καίγονται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 900º C,
δεν συγκαταλέγονται ούτε στα πυρίμαχα ούτε στα εύτηκτα υλικά αλλά
χαρακτηρίζονται ως ασταθή 83 .
Οι μη πλαστικές ύλες μπορεί να είναι πετρώματα, όπως ο χαλαζίας
και ο ασβεστίτης, οργανικά υλικά, όπως σπόροι, στελέχη φυτών ή τμήματα
από ρίζες, βιογενή υλικά, όπως όστρεα, κοράλλια, σπόγγοι, ή
ανθρωπογενή υλικά, όπως η κονιορτοποιημένη ψημένη άργιλος. Οι μη
πλαστικές ύλες συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην απόκτηση των φυσικών
ιδιοτήτων που θα εξασφαλίσουν τόσο την επιτυχημένη κατασκευή του
αγγείου, όσο και την επαρκή απόδοση κατά τη χρήση του 84 . Εκτός των μη
πλαστικών υλών που περιέχονται φυσικά στις αργίλους, οι αγγειοπλάστες
συνηθίζουν επίσης να προσθέτουν μη πλαστικά υλικά προκειμένου να
εξασφαλίσουν τις επιθυμητές ιδιότητες των αγγείων. Στην αρχαιολογική
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βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ο όρος «εγκλείσματα» («inclusions») για να
δηλωθούν οι μη πλαστικές ύλες, οι οποίες εμπεριέχονται στις φυσικές
αργίλους, ενώ ο όρος «προσμίξεις» («tempering») αναφέρεται σε μη
πλαστικές ύλες, οι οποίες σκόπιμα προστέθηκαν από τον αγγειοπλάστη.
Όπως παρατηρεί η O. Rye, με τη χρήση του όρου εγκλείσματα
(«inclusions»), γίνεται μία απλή περιγραφή της κεραμικής. Όταν όμως
χρησιμοποιείται ο όρος προσμείξεις («tempering») τότε διατυπώνεται μία
πρόταση για την ανθρώπινη συμπεριφορά στο παρελθόν. Το να συναχθεί
από τα όστρακα ότι πράγματι υπάρχει η συμπεριφορά, η οποία θα
χαρακτηριζόταν ως προσθήκη προσμείξεων σημαίνει ότι ο ερευνητής έχει
τη δυνατότητα να διαχωρίσει τις μη πλαστικές ύλες που προϋπήρχαν από
αυτές
που
προστέθηκαν.
Κάποια
είδη
προσμείξεων,
όπως
η
κονιορτοποιημένη ψημένη άργιλος, μπορούν άμεσα να χαρακτηριστούν ως
ανθρώπινες προσμίξεις καθώς δεν υπάρχουν σε φυσική μορφή. Εντούτοις
για πολλές άλλες κατηγορίες
συχνά δεν είναι εφικτή η διάκριση
εγκλεισμάτων και προσμίξεων. Εξαιτίας των δυσκολιών αυτών είναι
προτιμότερο αν δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις της ανθρώπινης
συμπεριφοράς να χρησιμοποιείται ο όρος εγκλείσματα 85 .

3.2.2.2 Φυσικές ιδιότητες των αγγείων και ενδεδειγμένη χρήση

Παραδοσιακά γνωρίσματα της κεραμικής όπως η σύσταση του πηλού
θεωρήθηκαν ότι ποικίλουν ως αποτέλεσμα φυσικών και πολιτιστικών
παραγόντων. Εντούτοις ένα ολοένα αναπτυσσόμενο πεδίο αρχαιολογικών
ερευνών έχει αρχίσει να δείχνει ότι η σύσταση των πρώτων υλών μαζί με
άλλα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας των αγγείων, μπορεί να σχετίζονται
άμεσα με τη λειτουργία τους. 86 Σύμφωνα με την O. Rye, η φύση των
υλικών και οι λειτουργίες της κεραμικής είναι δύο μεταβλητές
αλληλοεξαρτώμενες. 87 Όπως επισημαίνει, οι αγγειοπλάστες έχουν διάφορες
επιλογές για να επιτύχουν την παραγωγή αγγείων με διαφορετικές φυσικές
ιδιότητες 88 : να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά υλικά και διαδικασίες
όπτησης για κάθε κατηγορία, να χρησιμοποιήσουν τα υλικά τα οποία είναι
τα πλέον κατάλληλα για ένα τύπο, γνωρίζοντας ότι οι υπόλοιποι τύποι
αγγείων δε θα έχουν τις βέλτιστες ιδιότητες, να χρησιμοποιήσουν τα ίδια
υλικά για όλες τις κατηγορίες αγγείων, επιλέγοντας αυτά που θα
εξασφαλίσουν την καλύτερη μέση διευθέτηση. Μεταξύ των παραδοσιακών
κεραμέων φαίνεται να κυριαρχεί η δεύτερη λύση, όμως δεν λείπουν και
παραδείγματα της πρώτης. Μία ακόμη δυνατότητα που έχουν στη διάθεση
τους οι αγγειοπλάστες είναι να επιτύχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά
απόδοσης αξιοποιώντας μεθόδους δευτερογενούς επεξεργασίας των
αγγείων. Έτσι για παράδειγμα είναι δυνατόν να παραχθούν με τις ίδιες
τεχνικές επιλογές αγγεία τα οποία προορίζονται για αποθήκευση στερεών
85
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και υγρών προϊόντων και τα χαρακτηριστικά απόδοσης τους να
διαφοροποιηθούν στη συνέχεια, με την προσθήκη, π.χ., ενός οργανικού
επιχρίσματος στα αγγεία τα οποία προορίζονται για την αποθήκευση υγρών
προϊόντων.
Σημαντικά χαρακτηριστικά απόδοσης κατά τη χρήση τα οποία κατεξοχήν
έχουν απασχολήσει τη βιβλιογραφία και αποτελούν αντικείμενο
εργαστηριακών πειραμάτων είναι η ανθεκτικότητα των αγγείων στην
άσκηση μηχανικών πιέσεων και οι θερμικές τους ιδιότητες. Η ισχύς και η
ανθεκτικότητα ολόκληρου του αγγείου αφορά στην ικανότητα του να
διατηρεί το περιεχόμενο του χωρίς να καταστρέφεται καθώς και στην
ανθεκτικότητα του στις αιφνίδιες προσκρούσεις και στις αιφνίδιες αλλαγές
της θερμοκρασίας. Η ικανότητα ενός αγγείου να διατηρεί το περιεχόμενο
του εξαρτάται από το υφιστάμενο φορτίο ή την άσκηση πίεσης και
υπολογίζεται από την ισχύ θραύσης του (“fracture strength”) ή τον
συντελεστή ρήξης (“modulus of rupture”). 89 Η ικανότητα ενός αγγείου να
αντέχει σε μία αιφνίδια πρόσκρουση ή σε μία αιφνίδια μεταβολή της
θερμοκρασίας του εξαρτάται από την αντοχή του στην άσκηση μικρής
διάρκειας φορτίων ή πιέσεων και εξαρτάται από την ανθεκτικότητα του
(“toughness”) και την αντίσταση του στο θερμικό σοκ. Στην περίπτωση
του θερμικού σοκ, η ανάπτυξη πιέσεων που μπορεί να προκαλέσουν
θραύση του αγγείου εξαρτώνται με τη σειρά τους από τη θερμική διαστολή
και τη θερμική αγωγιμότητα των τοιχωμάτων.
H πρώτη, η οποία συζήτησε τη σημασία της ανθεκτικότητας για την
αρχαία κεραμική και αξιοποίησε πειραματικά δεδομένα ήταν η A.
Shepard 90 . Eντούτοις, η εργασία του D. Braun, “Pots as Tools”, αποτελεί
την πρώτη συστηματική προσπάθεια να ερμηνευθούν οι παρατηρούμενες
τεχνολογικές αλλαγές σε σχέση με μεταβολές στην απόδοση των αγγείων
κατά τη χρήση. 91 Έκτοτε αρκετές εργασίες ιδιαίτερα από τη Βόρεια
Αμερική πραγματεύονται την αμφίδρομη σχέση των τεχνικών επιλογών και
των φυσικών ιδιοτήτων των κεραμικών αναπτύσσοντας εργαστηριακές
μεθόδους ανάλυσης για τη μέτρηση της ισχύος, της ανθεκτικότητας και της
αντίστασης στο θερμικό σοκ 92 . Λόγω της καταστροφικής φύσης των
σχετικών εργαστηριακών πειραμάτων οι μετρήσεις γίνονται σε δοκίμια και
όχι στα ίδια τα αρχαία αγγεία. Για την παραγωγή δοκιμίων έχουν
χρησιμοποιηθεί
κυρίως
μη
ασβεστούχοι
άργιλοι
με
προσμίξεις
ασβεστόλιθου, χαλαζιακής άμμου και οστρέων, ενώ τα δοκίμια έχουν ψηθεί
σε χαμηλές θερμοκρασίες όπτησης (αρκετά χαμηλότερες από αυτές που
απαιτούνται για να προκληθεί υαλοποίηση των υλικών). Ο λόγος για αυτές
τις επιλογές είναι ότι οι περισσότερες εργασίες είτε εξετάζουν τις φυσικές
ιδιότητες των μαγειρικών σκευών των προϊστορικών χρόνων της Βορείου
Αμερικής όπου επικρατούν αυτά τα χαρακτηριστικά στην παραγωγή της
κεραμικής είτε έχουν επηρεαστεί από αυτές τις εργασίες. Αντίθετα οι
εργασίες των V. Kilikoglou et al. και M.S. Tite et al., εστιάζουν στις
ιδιότητες ασβεστούχων αργίλων υψηλής όπτησης με προσμίξεις χαλαζιακής
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άμμου, κατηγορία διαδεδομένη στα αγγεία μεταφοράς στην περιοχή του
Αιγαίου κατά την Εποχή του Χαλκού 93 .
Η ανθεκτικότητα των αγγείων στη μηχανική καταπόνηση αντιστοιχεί
σε δύο κύριες ιδιότητες τους, την επιφανειακή σκληρότητά και τη συνολική
ισχύ τους. Αν και οι δύο αυτές ιδιότητες αναφέρονται στην αντίσταση ενός
αγγείου στη μηχανική παραμόρφωση, η σκληρότητα ειδικά αφορά σε
παραμόρφωση της επιφάνειας ενώ η ισχύς αφορά στην αντίσταση του
αγγείου σε μηχανικές πιέσεις που αφορούν το σύνολο του αγγείου.
Η επιφανειακή σκληρότητα αφορά στην ανθεκτικότητα της
επιφάνειας σε μία ποικιλία μηχανικών πιέσεων, όπως η τριβή, το
κοπάνισμα, η διάτρηση και το γδάρσιμο. Η σκληρότητα της επιφάνειας
εξαρτάται από τεχνικές επιλογές που σχετίζονται με τη θερμοκρασία και τις
συνθήκες όπτησης, τη χημική σύσταση της αργίλου, την πορώδη υφή και
την επεξεργασία της επιφάνειας. Γενικά η σκληρότητα της επιφάνειας είναι
αυξημένη όταν τα αγγεία έχουν ψηθεί σε υψηλές θερμοκρασίες, ενώ η
όπτηση σε επαγωγική ατμόσφαιρα (ή έστω ατμόσφαιρα περιορισμένης
οξείδωσης) επίσης αυξάνει τη σκληρότητα της επιφάνειας γιατί σε αυτές τις
συνθήκες οι ενώσεις του σιδήρου αντιδρούν με το διοξείδιο του πυριτίου
προκαλώντας σχετική υάλωση σε χαμηλότερες θερμοκρασίες από το
συνηθισμένο 94 . Επιπλέον η παρουσία ενώσεων αλκαλικών μετάλλων,
συμπεριλαμβανομένων του σόδιου και του ποτάσσιου αυξάνουν τη
σκληρότητα της επιφάνειας των αργίλων. Το μέγεθος των σωματιδίων της
αργίλου και η ύπαρξη πόρων επηρεάζουν επίσης την ανθεκτικότητα της
επιφάνειας. Η λεπτόκοκκη μάζα του πηλού και η έλλειψη πόρων παρέχουν
μεγαλύτερη
ανθεκτικότητα
στις
διάφορες
μορφές
μηχανικής
παραμόρφωσης της επιφάνειας σε σχέση με μία πορώδη επιφάνεια ή
πηλούς χοντροειδούς σύστασης. 95 Η σκληρότητα της επιφάνειας μπορεί να
ρυθμιστεί με διάφορες μεθόδους επεξεργασίας της επιφάνειας όπως η
στίλβωση, η επάλειψη της επιφάνειας με ένα λεπτόκοκκο επίχρισμα αλλά
και η επάλειψη με οργανικά υλικά όπως η ρητίνη 96 . Η σκληρότητα είναι
δυνατόν να υπολογιστεί με πρακτικές μεθόδους, όπως ο ήχος που
παράγουν τα όστρακα ή η μορφή που παρουσιάζουν οι τομές τους όταν
σπάνε. Ο «μεταλλικός» ήχος των οστράκων είναι ενδεικτικός μίας σκληρής
κεραμικής. Αντίστοιχα οι τομές των σκληρών οστράκων παρουσιάζουν
περισσότερο καθαρές και οξείες ακμές. Εντούτοις καθώς οι μέθοδοι αυτοί
είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν έχει αναπτυχθεί και μία σειρά
εργαστηριακών μεθόδων οι οποίες υπολογίζουν τη σκληρότητα 97 . Από
αυτές η πλέον διαδεδομένη είναι η μέθοδος που εισήγαγε ο αυστριακός
ορυκτολόγος Friedrich Mohs το 1822. Πρόκειται για τη γνωστή κλίμακα
Mohs, η οποία χρησιμοποιεί δέκα ορυκτά κλιμακούμενης σκληρότητας με
μαλακότερο το γύψο και σκληρότερο το διαμάντι, τα οποία διαβαθμίζονται
σε μία κλίμακα από το ένα ως το δέκα. Στην πραγματικότητα, όσον αφορά
στην κεραμική, αρκεί μία ακόμη απλούστερη διαβάθμιση σε μαλακό (αυτό
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που μπορεί να χαραχθεί με το νύχι), σκληρό (αυτή η επιφάνεια που δε
μπορεί να χαραχθεί με το νύχι) και πολύ σκληρό (η επιφάνεια που δε
χαράσσεται με μαχαίρι). 98 H απλότητα της μεθόδου την καθιστά και
ιδιαίτερα εύκολη στη χρήση με έναν απλό εξοπλισμό εργαστηρίου.
Η ισχύς θραύσης και η ανθεκτικότητα των αγγείων εξαρτώνται από
πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά τους μεταξύ των οποίων είναι και οι φυσικές
ιδιότητες των πρώτων υλών. Στο πλαίσιο εργαστηριακών πειραμάτων που
πραγματοποίησαν οι G. Bronitsky & R. Hamer διαπίστωσαν ότι η
ανθεκτικότητα των αγγείων στην αιφνίδια πρόσκρουση σχετίζεται άμεσα με
τη σύσταση του πηλού. 99 Δοκίμια με καμένα όστρεα αποδείχθηκαν πολύ
ανθεκτικότερα αναλογικά με δοκίμια τα οποία περιείχαν προσμίξεις άμμου
και μη καμένων οστρέων. Επιπλέον φάνηκε ότι για ορισμένες κατηγορίες
υλικών το μέγεθος των προσμίξεων μπορεί να επηρεάσει την
ανθεκτικότητα των δοκιμίων. Συγκεκριμένα η ανθεκτικότητα των δοκιμίων
ήταν αντιστρόφως ανάλογη προς το μέγεθος των προσμίξεων. Οι V.
Kilikoglou et al. ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τις επιδράσεις των χαλαζιακών
προσμίξεων στις φυσικές ιδιότητες των κεραμικών από ασβεστούχες
αργίλους και διαπίστωσαν ότι η μηχανική συμπεριφορά των κεραμικών που
περιέχουν χαλαζία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ποσοστό των
χαλαζιακών προσμίξεων 100 . Όπως επισημαίνουν οι V. Kilikoglou et al. για
τον υπολογισμό της ισχύος των κεραμικών είναι σημαντικό να γίνεται
διάκριση ανάμεσα στην ισχύ των πρώτων υλών και στη συνολική ισχύ των
αγγείων, η οποία εξαρτάται από περισσότερες παραμέτρους όπως είναι η
μέθοδος κατασκευής, οι συνθήκες όπτησης (σκεύη τα οποία ψήνονται σε
υψηλότερες θερμοκρασίες ή που ψήνονται για κάποιο χρόνο σε αναγωγική
ατμόσφαιρα έχουν ανθεκτικότερα τοιχώματα), αλλά και μορφολογικά
χαρακτηριστικά των αγγείων όπως το πάχος και κυρτότητα τοιχωμάτων
καθώς και το συνολικό σχήμα τους. 101 Οι V. Kilikoglou & G. Vekinis
ανέπτυξαν ένα ποσοτικό μοντέλο, βασισμένο στη μέθοδο FEA (Finite
Element Analysis), για την πρόβλεψη της αστοχίας των αγγείων σχεδόν σε
όλες τις συνθήκες άσκησης πίεσης, υπολογίζοντας το συνολικό σχήμα του
αγγείου 102 . Η μέθοδος FEA χρησιμοποιήθηκε στο εργαστήριο αρχαιομετρίας
του Δημόκριτου προκειμένου να εκτιμηθούν εργαστηριακά οι διαφορετικές
ερμηνείες για τη χρήση ενός πρωτομινωικού απιόσχημου πιθαμφορέα από
τον αρχαιολογικό χώρο της Μύρτου στην ανατολική Κρήτη 103 . Για τη
χρήση των πιθαμφορέων της Μύρτου, καθώς και των υπολοίπων αγγείων
της θέσης έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις στη βιβλιογραφία 104 .
Κατά την επικρατέστερη άποψη τα αγγεία αυτά ήταν στατικά και
χρησίμευαν για την αποθήκευση. Εντούτοις το σχήμα τους μοιάζει με
ανάλογα στην περιοχή του νοτίου Αιγαίου για τα οποία θεωρείται ότι
χρησίμευαν για τη μεταφορά νερού. Για την παραγωγή των αγγείων έχει
χρησιμοποιηθεί ασβεστούχος άργιλος με χαλαζιακές προσμίξεις ενώ έχουν
ψηθεί σε υψηλή θερμοκρασία, η οποία βοηθά στη δημιουργία ανθεκτικών
τοιχωμάτων. Ένα από τα στοιχεία που προέκυψαν από τα εργαστηριακά
98
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πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε δοκίμια ήταν ότι δεν ήταν δυνατή η
επιτυχής άρση αυτών των αγγείων, γεμάτων, από τις λαβές. Αντίθετα
μπορούσαν να αποδώσουν πολύ καλά ως στατικά αγγεία αποθήκευσης,
δεδομένου ότι τα τοιχώματα μπορούσαν να αντέξουν την άσκηση πίεσης
από το περιεχόμενο.
Η ισχύς ολόκληρου του αγγείου αφορά στην ανθεκτικότητα του σε
μία ποικιλία μηχανικών πιέσεων, όπως οι αιφνίδιες προσκρούσεις, η πίεση
που ασκεί σε ένα αγγείο το περιεχόμενο του ή η πίεση που ασκείται λόγω
της πλευρικής επαφής του με άλλα αγγεία ή λόγω των χειρισμών κατά τη
χρήση του (π.χ. άρση του αγγείου). H ισχύς συνήθως αναλύεται με όρους
που αφορούν στην ανθεκτικότητα του αγγείου στην άσκηση διαφόρων
μορφών μηχανικών πιέσεων (πίεση= εφαρμοσμένη δύναμη ανά μονάδα
επιφάνειας). Δύο είδη ποσοτικών μετρήσεων ή μετρήσεων των «εγγενών
ιδιοτήτων» των υλικών αφορούν στην ισχύ των αγγείων: ο συντελεστής
ελαστικότητας και η αναλογία Poisson. Ο συντελεστής ελαστικότητας (ή
συντελεστής Young) υπολογίζει τη δυνατότητα των κεραμικών να αντέξουν
μηχανικές πιέσεις χωρίς να παραμορφωθούν ή να σπάσουν. Ο συντελεστής
ελαστικότητας (Ε) μετριέται ως η αναλογία της εφαρμοσμένης πίεσης προς
την παραμόρφωση που προέρχεται από μεταβολή των διαστάσεων του
δοκιμίου υπό την ισχύ της εφαρμοσμένης δύναμης. Η αναλογία Poisson
(m) είναι η μέτρηση της σχέσης των παραμορφώσεων που εμφανίζονται σε
κάθετες μεταξύ τους κατευθύνσεις. 105 Οι πιέσεις που υπολογίζονται είναι
έξι ειδών - έκτατες, τέμνουσες, αντίθετης κατά το μήκος φοράς,
συμπίεσης, εγκάρσιες και πρόσκρουσης- και είναι δυνατόν να
υπολογιστούν με μία σειρά από διαφορετικά πειράματα 106 . Κατά την ενεργή
χρήση, η απώλεια των αγγείων οφείλεται συνήθως σε αιφνίδια
πρόσκρουση. Εξαιτίας της φύσης των υλικών, τα περισσότερα κεραμικά
σπάνε αιφνίδια, χωρίς να παραμορφώνονται 107 . Ως εκ τούτου, η μηχανική
ισχύς των κεραμικών υλικών εκφράζεται συνήθως ως η αντίσταση στην
αιφνίδια πρόσκρουση. Η αντίσταση στην αιφνίδια πρόσκρουση, δεν
αναφέρεται σε κάποια μεμονωμένη φυσική ιδιότητα αλλά στην ποσότητα
της ενέργειας, η οποία όταν εφαρμοστεί με αυθαίρετο τρόπο και
κατεύθυνση, απαιτείται για να σπάσει ένα δεδομένο τεμάχιο 108 .
Τυπικά η ανθεκτικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να
θεωρηθεί επιθυμητό για κάθε χρηστική κατηγορία αγγείων. Εντούτοις για
κάποιες χρηστικές κατηγορίες το χαρακτηριστικό αυτό είναι περισσότερο
απαραίτητο. Τέτοιες κατηγορίες είναι τα αγγεία που χρησιμοποιούνται σε
εργασίες μεταποίησης αλλά και τα αγγεία μεταφοράς. Ταυτόχρονα για
κάποιες χρηστικές κατηγορίες η ανθεκτικότητα είναι δυνατόν να μην είναι
ένα πρωτεύον χαρακτηριστικό απόδοσης. Έτσι για παράδειγμα στην
περίπτωση των μαγειρικών σκευών πρωταρχική επιδίωξη είναι η
εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στο θερμικό σοκ και για την επίτευξη
αυτού του σύνθετου χαρακτηριστικού είναι δυνατόν να υποβαθμιστούν
άλλα (βλ. Πίν. 4 και σελ… για την ιεράρχηση των χαρακτηριστικών
απόδοσης).
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Σε σχέση με τις θερμικές ιδιότητες των αγγείων, το χαρακτηριστικό
απόδοσης που κατεξοχήν αποτελεί αντικείμενο εργαστηριακών αναλύσεων
είναι η ανθεκτικότητα στο θερμικό σοκ που αφορά στον υπολογισμό της
μέγιστης διαφοράς θερμοκρασίας που μπορεί να αντέξει το αγγείο χωρίς να
σπάσει ή να εξασθενήσει. Όταν ένα αγγείο θερμαίνεται και ψύχεται κατ’
επανάληψη, τότε είναι δυνατόν να υποστεί θερμικό σοκ 109 . Το θερμικό σοκ
είναι αποτέλεσμα έκτατων πιέσεων οι οποίες αναπτύσσονται στο σώμα του
αγγείου εξαιτίας των θερμικών κλίσεων και των διαφορών όσον αφορά στη
διαστολή και συστολή των υλικών. Στα μαγειρικά σκεύη, τα οποία
εκτίθενται άμεσα στη φωτιά, η πλευρά του αγγείου, η οποία έρχεται σε
επαφή με τη φωτιά, διαστέλλεται ταχύτερα από την εσωτερική επιφάνεια
του, η οποία έχει αρκετά χαμηλότερη θερμοκρασία λόγω της επαφής με το
περιεχόμενο του αγγείου. Αυτή η διαφορά θερμοκρασίας και διαστολής των
τοιχωμάτων έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη θερμικών πιέσεων, οι οποίες
εκτονώνονται με τη δημιουργία ανεπαίσθητων αρχικά ρωγμών. Οι ρωγμές
δημιουργούνται στην επιφάνεια του αγγείου αρχικά αλλά επεκτείνονται
προς το εσωτερικό των τοιχωμάτων προκαλώντας τελικά τη θραύση του
αγγείου. Ρωγμές επίσης μπορεί να δημιουργηθούν αντίστροφα και κατά τη
διαδικασία της ψύξης αν το εσωτερικό είναι θερμότερο από το εξωτερικό.
H ανθεκτικότητα ενός αγγείου στο θερμικό σοκ, άπτεται αρκετών
παραμέτρων που αφορούν τόσο στη μορφή, όσο και στα τεχνικά
χαρακτηριστικά του αγγείου. Το σχήμα του αγγείου μπορεί να επηρεάσει
την αντοχή του στο θερμικό σοκ. Οι θερμικές πιέσεις οι οποίες προκαλούν
ρωγμές, τείνουν να συγκεντρώνονται στα σημεία του αγγείου, όπου
δημιουργούνται ακμές, γι’ αυτό και τα
περισσότερα μαγειρικά σκεύη
έχουν στρογγυλεμένους πυθμένες και απλό περίγραμμα σώματος ώστε να
επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη διάχυση των θερμικών πιέσεων 110 . Επιπλέον
ένας ακόμη τρόπος για τη βελτίωση των θερμικών ιδιοτήτων του αγγείου
και τον περιορισμό των θερμικών πιέσεων είναι η δημιουργία λεπτότερων
και ομοιόμορφου πάχους τοιχωμάτων. Όσον αφορά στα τεχνικά
χαρακτηριστικά του αγγείου, μία βασική ιδιότητα των μαγειρικών σκευών
είναι η πορώδης υφή των τοιχωμάτων τους. Για να επιτευχθεί η μέγιστη
αντίσταση στο θερμικό σοκ, είναι επιθυμητοί οι μεγάλοι πόροι ή τα κενά
γιατί όταν μία δημιουργούμενη ρωγμή συναντά ένα κενό, εκτονώνεται και
σταματά. Ο απλούστερος τρόπος για να δημιουργηθούν πόροι στη μάζα του
πηλού είναι να χρησιμοποιηθούν οργανικές προσμίξεις οι οποίες καίγονται
κατά την όπτηση. Σημαντικό ρόλο επίσης στη δημιουργία τοιχωμάτων
πορώδους υφής παίζει και η θερμοκρασία όπτησης του αγγείου 111 . Σε πολύ
υψηλές θερμοκρασίες όπτησης ορισμένα υλικά τήκονται και υαλοποιούνται
με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανθεκτικών και συμπαγών τοιχωμάτων, τα
οποία όμως είναι ακατάλληλα για μαγειρικά σκεύη καθώς δεν έχουν
πορώδη υφή. Εντούτοις, ενώ η πορώδης υφή είναι ιδιαίτερα σημαντική
ιδιότητα για τα μαγειρικά σκεύη, ταυτόχρονα οι μεγάλοι πόροι αυξάνουν τη
διαπερατότητα, τη διάχυση δηλαδή του περιεχομένου μέσω των
τοιχωμάτων με αποτέλεσμα τη μείωση της θερμικής απορρόφησης και τον
μη ικανοποιητικό βρασμό του περιεχομένου. Η διαπερατότητα των
τοιχωμάτων μπορεί να αντιμετωπιστεί με δευτερογενή επεξεργασία και
109
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στεγανοποίηση του εσωτερικού των τοιχωμάτων, είτε
με τη χρήση
οργανικών επιχρισμάτων είτε με τη στίλβωση της επιφάνειας. Με τον τρόπο
αυτό επιτυγχάνεται η εξάλειψη της διαπερατότητας από το εσωτερικό προς
το εξωτερικό των τοιχωμάτων, ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται τα οφέλη της
πορώδους υφής 112 . Στο πλαίσιο της πειραματικής αρχαιολογίας οι M.
Schiffer et al. έδειξαν ότι κάποιες τουλάχιστον κατηγορίες οργανικών
επιχρισμάτων, πέραν των ως τώρα γνωστών ιδιοτήτων τους, μπορούν
επιπλέον να βελτιώσουν και την ανθεκτικότητα των μαγειρικών σκευών
περιορίζοντας την εμφάνιση ρωγμών 113 . Μία ακόμη παράμετρος σημαντική
για την ανθεκτικότητα του αγγείου στο θερμικό σοκ είναι η σύσταση της
μάζας του πηλού, το είδος δηλαδή των εγκλεισμάτων ή των προσμίξεων
και ο ρυθμός της θερμικής διαστολής τους σε σχέση με την άργιλο.
Εγκλείσματα ή προσμίξεις με χαμηλό ρυθμό διαστολής ή με ρυθμό
διαστολής ανάλογο με
αυτό της αργίλου παρέχουν ικανοποιητική
ανθεκτικότητα στο θερμικό σοκ. Πυριτικά ορυκτά όπως το ζιρκόνιο, οι
ασβεστούχες προσμίξεις, τα κονιορτοποιημένα όστρεα, τα καμένα
κονιορτοποιημένα όστρεα, είναι υλικά με βαθμό διαστολής ανάλογο με
αυτό των ψημένων πηλών γι’ αυτό και είναι κατάλληλα για την παραγωγή
μαγειρικών σκευών 114 . Ο κονιορτοποιημένη ψημένη άργιλος αποτελεί
επίσης μία πολύ κατάλληλη πρόσμιξη καθώς έχει τον ίδιο δείκτη διαστολής
με τον πηλό. Σύμφωνα επίσης με εργαστηριακά πειράματα έχει φανεί ότι το
μέγεθος των προσμίξεων επηρεάζει την ανθεκτικότητα των αγγείων στο
θερμικό σοκ. 115 Η ισχύς στο θερμικό σοκ απαιτεί επίσης τη διενέργεια
πειραμάτων καταστροφικής φύσης γι΄ αυτό χρησιμοποιούνται κι εδώ
δοκίμια.
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό απόδοσης επιθυμητό για τα μαγειρικά
σκεύη είναι ο βαθμός θερμικής απορρόφησης, ο ρυθμός δηλαδή με τον
οποίο η θερμότητα διαπερνάει τα τοιχώματα του αγγείου και θερμαίνει το
περιεχόμενο του. Το χαρακτηριστικό αυτό επίσης εξαρτάται τόσο από
τεχνικά χαρακτηριστικά όπως η σύσταση της μάζας του πηλού και η
στεγανοποίηση της εσωτερικής επιφάνειας του για να μη διαποτίζονται τα
τοιχώματα, όσο και από το πάχος των τοιχωμάτων 116 . Σύμφωνα με μία
παλαιότερη επαναλαμβανόμενη άποψη στη βιβλιογραφία ο ρυθμός
θερμικής απορρόφησης είχε θεωρηθεί επίσης ανάλογος της συνολικής
112

Schiffer, M. B., 1990, 373-381, Feathers, J.K., Schiffer, M.B. & Sillar, B, 2003,
171
113
Schiffer, M. B. et al., 1994, 204
114
βλ. Rice, P., 1987, 228-230 fig. 7.11, γράφημα της θερμικής διαστολής
ορισμένων κοινών προσμίξεων του πηλού (από Rye, O., 1976, fig. 3), Arnold,
D. 1985, 24-26, Rye. O. S., 1981, 27, Bronitsky, G. & Hamer, R., 1986, 9697
115
Αν και σε σχετικά πειράματα έχει φανεί ότι το μέγεθος των προσμίξεων
επηρεάζει την ανθεκτικότητα των αγγείων στο θερμικό σοκ, εντούτοις τα
αποτελέσματα είναι αντιφατικά. Βλέπε σχετικά τα αποτελέσματα των
πειραμάτων σε δοκίμια με καμένα όστρεα των Bronitsky, G. & Hamer, R.,
(Bronitsky, G. & Hamer, R., 1986, 96-97) και V. Steponaitis (στο Tite, M.S.,
1988, 12) όπου οι πρώτοι έδειξαν ότι η ανθεκτικότητα στο θερμικό σοκ είναι
αντιστρόφως ανάλογη του μεγέθους των προσμίξεων ενώ ο δεύτερος κατέληξε
στο αποτέλεσμα. Οι Bronitsky, G. & Hamer, R., αποδίδουν τη διαφορά των
αποτελεσμάτων στις διαφορετικές συνθήκες στις οποίες πραγματοποιήθηκαν τα
πειράματα.
116
Braun, D.P., 1983, 118

38

επιφάνειας του αγγείου, άποψη την οποία αναίρεσαν οι L. Young & T.
Stone 117 .
Η ανάπτυξη των εργαστηριακών μεθόδων ανάλυσης, τις τελευταίες
δεκαετίες, έχει δώσει μεγάλες δυνατότητες για την εξέταση των φυσικών
ιδιοτήτων της κεραμικής. Οι τεχνικές επιλογές
επηρεάζουν τις ιδιότητες
του αγγείου με τρόπο, ο οποίος γενικά παραμένει σταθερός κατά τη
διάρκεια χρήσης του αλλά και μετά την απόρριψη του, είναι επομένως
εφικτή η ανασύνθεση του συσχετισμού μεταξύ τεχνικών επιλογών και
χαρακτηριστικών απόδοσης. Εντούτοις ορισμένες φορές τα χαρακτηριστικά
απόδοσης είναι δυνατόν να αλλοιωθούν λόγω της παρατεταμένης χρήσης
ενός αγγείου, όπως για παράδειγμα η ανθεκτικότητα ενός μαγειρικού
σκεύους μπορεί να μειωθεί σταδιακά λόγω της παρατεταμένης έκθεσης του
στο θερμικό σοκ, ένα φαινόμενο γνωστό ως «θερμική κόπωση» («thermal
fatigue») 118 . Επίσης για την κατανόηση της σημασίας επιλογής
εναλλακτικών υλικών και διαδικασιών στην παραγωγή της κεραμικής θα
πρέπει να αναπτυχθούν μέθοδοι, οι οποίες θα μετρούν την απόδοση σε
συνθήκες προσομοίωσης και πραγματικής χρήσης. Όπως επισημαίνουν οι
G. Bronitsky & R. Hamer η καταστροφική χρήση πολλών πειραμάτων που
γίνονται για την απόδοση των κεραμικών, καθιστά απαραίτητη τη χρήση
δοκιμίων, γι’ αυτό και ένα ζητούμενο της έρευνας είναι η ανάπτυξη μιας
αυξανόμενης αλληλεπίδρασης μεταξύ των πειραμάτων που γίνονται σε
δοκίμια και των πραγματικών οστράκων της ανασκαφής 119 .

3.3 Το ευρύτερο ζήτημα της ποικιλομορφίας στην
κεραμική.

Κάθε προσπάθεια συσχέτισης των γνωρισμάτων της κεραμικής με
την προβλεπόμενη χρήση της δε θα έπρεπε να παραβλέπει ότι ένας
μεγάλος αριθμός παραμέτρων, κάποιες από τις οποίες δε σχετίζονται άμεσα
με την παραγωγή της κεραμικής, αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν το
σύνολο των γνωρισμάτων που αποδίδονται σε ένα αγγείο καθορίζοντας τα
τελικά χαρακτηριστικά του
(Πίν 5). Η κατανόηση των σύνθετων
παραμέτρων που επηρεάζουν τη διαδικασία απόδοσης γνωρισμάτων στην
παραγωγής κεραμικής είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί η
άστοχη απόπειρα αναζήτησης μιας μονοσήμαντης συσχέτισης των
γνωρισμάτων της κεραμικής με την καθαυτή χρήση της. Σύμφωνα με τους
M. Schiffer & J.M. Skibo 120 , η κατανόηση αυτών των παραμέτρων θα
μπορούσε να δημιουργήσει ένα θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση της
ποικιλομορφίας των τεχνέργων εν γένει. Το θεωρητικό πλαίσιο των M.
Schiffer & J.M. Skibo, παρά την κριτική που έχει δεχθεί, 121 αποτελεί
εντούτοις ένα καλό πλαίσιο αναφοράς για την κατανόηση της συνολικής
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ποικιλομορφίας της κεραμικής και των παραμέτρων που επηρεάζουν την
απόδοση γνωρισμάτων αλλά και την ιεράρχηση τους.
Πριν αναλυθεί το ζήτημα της ποικιλομορφίας των τεχνέργων θα είχε
σημασία η αναφορά στην επισήμανση της O. Rye για το τι ακριβώς
ορίζουμε ως ποικιλομορφία και διαφορετικότητα 122 . Σύμφωνα με τη
συγγραφέα θα πρέπει να δοθεί η κατάλληλη έμφαση στο βαθμό της
ποικιλίας που είναι δυνατόν να χαρακτηρίζει κάθε στάδιο της διαδικασίας
παραγωγής. Οι ταξινομήσεις και οι υποδιαιρέσεις που χρησιμοποιήθηκαν
από τους αγγειοπλάστες του παρελθόντος ήταν πολύ λιγότερο ακριβείς από
ότι τα μέσα που χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα για να αναλύσουμε αυτά τα
αποτελέσματα. Υλικά τα οποία ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό με βάση φυσικές
και χημικές μετρήσεις για τους αρχαίους αγγειοπλάστες μπορεί να
θεωρούνταν ίδια. Οι μέθοδοι μέτρησης επίσης ήταν πολύ λιγότερο
ευαίσθητες. Έτσι ενώ οι αναλύσεις μπορεί να δείχνουν ότι οι προσμίξεις
άμμου ποικίλουν μεταξύ 20-40% για τους ίδιους τους αγγειοπλάστες αυτή
η διαφορά μπορεί να κινείται σε λογικά πλαίσια και να μην διαχωρίζει τα
δύο δείγματα. Όσον αφορά επίσης στις θερμοκρασίες όπτησης είτε σε
κλίβανο είτε σε ανοιχτή φωτιά, αυτές μπορεί να ποικίλουν όχι μόνο από το
ένα ψήσιμο στο άλλο αλλά και ανάμεσα στα μέρη του ίδιου αγγείου έως και
400° βαθμούς. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και όσον αφορά στα σχήματα:
είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο να ανασυνθέσομε τα κριτήρια με βάση τα
οποία δύο αγγεία μπορεί να θεωρούνται «ίδια» ή «διαφορετικά». Επομένως
ένα ζήτημα για την έρευνα είναι η σχέση μεταξύ της θεωρούμενης από
εμάς σήμερα ποικιλομορφίας των τεχνέργων και της πραγματικής
ποικιλομορφίας όπως την εννοούσαν οι αρχαίοι αγγειοπλάστες.

3.3.1 Η ποικιλομορφία των τεχνέργων: Ο «κύκλος ζωής»
Ένα σημείο εκκίνησης για την κατανόηση της ποικιλομορφίας των
αγγείων και των τεχνέργων εν γένει είναι ότι η ποικιλομορφία καθοδηγείται
καταρχήν από τη ζητούμενη απόδοση του αγγείου στα πλαίσια μιας
Εντούτοις,
ο
αγγειοπλάστης
επιδιώκει
δεδομένης
χρήσης 123 .
χαρακτηριστικά απόδοσης όχι μόνο για το στάδιο της χρήσης αλλά για όλα
τα στάδια του «κύκλου ζωής», ο οποίος ξεκινάει από το στάδιο της
συλλογής των πρώτων υλών και ολοκληρώνεται με την τελική απόρριψη
του αντικειμένου. Για κάθε στάδιο είναι επιθυμητά διαφορετικά
χαρακτηριστικά απόδοσης, το σύνολο των οποίων δομεί το φάσμα των
επιθυμητών χαρακτηριστικών απόδοσης κάθε αντικειμένου (Πίν 6).
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Στο στάδιο της συγκέντρωσης των πρώτων υλών η ευκολία στην
προμήθεια των υλικών και στην επεξεργασίας τους είναι βασικές
παράμετροι, οι οποίες θα επηρεάσουν την ποικιλομορφία της κεραμικής. Οι
ελάχιστες απαραίτητες πρώτες ύλες για την παραγωγή κεραμικής είναι η
άργιλος, το νερό και η καύσιμη ύλη. Οι μη πλαστικές ύλες δεν έχουν
πρωτεύουσα σημασία καθώς
όλες οι φυσικές άργιλοι περιέχουν μη
πλαστικά εγκλείσματα, τα οποία μπορεί να εμφανίζονται σε τέτοια
συχνότητα ώστε να μην απαιτούνται άλλες προσμίξεις 124 . Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της διαπολιτιστικής εργασίας του D. Arnold, o οποίος
εξέτασε την απόσταση από την οποία οι αγγειοπλάστες προμηθεύονταν την
άργιλο και τις προσμίξεις, διαπίστωσε ότι πράγματι οι παραδοσιακοί
αγγειοπλάστες λαμβάνουν υπόψη τους αυτήν την παράμετρο. Από την
εξέταση ενός δείγματος 111 κοινοτήτων και από τις πέντε ηπείρους
διαπίστωσε ότι, αν και η απόσταση από τις πηγές αργίλου κυμαινόταν έως
και 50 χλμ., εντούτοις στο 33% των περιπτώσεων η άργιλος δεν απείχε
περισσότερο από 1 χλμ., ενώ συνολικά στο 84% των περιπτώσεων η
άργιλος δεν απείχε περισσότερο από 7 χλμ. 125 . Ανάλογη εικόνα
παρουσιάζει και το μοντέλο για τις αποστάσεις των προσμίξεων 126 , ενώ το
ίδιο δεν ισχύει για άλλες πρώτες ύλες όπως τα επιχρίσματα και οι
χρωστικές. Καθώς τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται σε μικρότερες
ποσότητες και η προμήθεια τους δεν είναι τόσο συχνή δεν υπολογίζεται ο
βαθμός δυσκολίας στην εξασφάλιση τους. Πολλές φορές η προμήθεια
αυτών των υλών γίνεται από μία απόσταση δεκάδων ή και εκατοντάδων
χλμ. 127 Όπως παρατηρεί ο D. Arnold υλικά όπως οι χρωστικές, τα
επιχρίσματα, τα σμάλτα, δεν έχουν πρωτεύουσα σημασία στην παραγωγή
της κεραμικής καθώς η χρήση τους δεν είναι καθολική. 128
Στο στάδιο της παραγωγής της κεραμικής υπάρχουν επιθυμητά
χαρακτηριστικά απόδοσης τα οποία διαμορφώνονται σε σχέση τόσο με τις
ιδιότητες των πρώτων υλών και την τεχνική παραγωγής όσο και με
εξωγενής παράγοντες. Κάποια από τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά
απόδοσης στο στάδιο της παραγωγής είναι η εξασφάλιση της κατάλληλης
πλαστικότητας, η ανθεκτικότητα των τοιχωμάτων κατά το πλάσιμο και το
σωστό στέγνωμα του αγγείου. Έτσι σε περιοχές όπου η πλαστικότητα του
πηλού δεν είναι ικανοποιητική, οι αγγειοπλάστες θα φροντίσουν να τη
βελτιώσουν με μία σειρά από τεχνικές, όπως η προσθήκη οργανικών
προσμίξεων. 129 Άργιλοι οι οποίες προέρχονται από την ομάδα του
μοντμοριλλονίτη απαιτούν περισσότερο νερό σε σχέση με άλλες αργίλους
για να εξασφαλιστεί η πλαστικότητα τους καθώς όταν έρθουν σε επαφή με
νερό η κρυσταλλική δομή τους διαστέλλεται περισσότερο 130 . Καθώς
απορροφούν περισσότερο νερό, ο κίνδυνος να παρουσιάσουν ρωγμές ή
παραμόρφωση κατά το στέγνωμα είναι αυξημένος λόγω της μεγάλης
συστολής που υφίστανται.
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H ιδιότητα αυτή των αργίλων της ομάδας του μοντμοριλλονίτη είναι
γνωστή σε πολλούς παραδοσιακούς κεραμείς, οι οποίοι τους
αποφεύγουν. 131 Η μέθοδος της κατασκευής του αγγείου έχει επίσης σημασία
για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών απόδοσης. Για την κατασκευή
μεγάλων χειροποίητων αγγείων πρέπει να εξασφαλιστεί η γρήγορη
εξάτμιση της υγρασίας από τα τοιχώματα, χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί
να ρυθμιστεί με την προσθήκη των κατάλληλων προσμίξεων. 132 Γενικά το
μέγεθος των μη πλαστικών υλών έχει σημασία για τον περιορισμό της
συστολής στο στάδιο του στεγνώματος του αγγείου. Καθώς το μέγεθος
των σωματιδίων της αργίλου και των μη πλαστικών υλικών συστέλλεται με
την εξάτμιση της υγρασίας, το στέγνωμα του αγγείου γίνεται ολοένα και
πιο δύσκολο γιατί ο περιορισμός των πόρων δυσχεραίνει την εξάτμιση της
υγρασίας. Στο σημείο αυτό οι μη πλαστικές ύλες διατηρούν τους πόρους
ανοιχτούς, βοηθώντας την επιτυχή εξάτμιση της υγρασίας. 133 Φαίνεται
λοιπόν ότι οι μη πλαστικές ύλες, πέραν της σημασίας που έχουν για την
κατάλληλη απόδοση του αγγείου κατά τη χρήση, έχουν επίσης μεγάλη
σημασία και στο στάδιο της παραγωγής. Η πλήρης αξιολόγηση τους
επομένως άπτεται του συνολικού «κύκλου ζωής» του αντικειμένου. Ένας
ακόμη παράγοντας, ο οποίος είναι δυνατόν να επηρεάσει τα επιθυμητά
χαρακτηριστικά απόδοσης είναι ο ρυθμός της παραγωγής. Όταν οι
αγγειοπλάστες παράγουν κεραμική συχνά και σε μεγάλες ποσότητες, τότε
χαρακτηριστικά απόδοσης όπως η ευκολία και η ταχύτητα στην παραγωγή
λαμβάνονται υπόψη. 134
Η διανομή σε απόσταση είναι ένα ακόμη στάδιο στον «κύκλο ζωής»
των τεχνέργων εκείνων, τα οποία χρειάζεται να μεταφερθούν από το χώρο
παραγωγής σε κάποιο χώρο αγοράς ή ανταλλαγής. Το στάδιο αυτό είναι
δυνατόν να ποικίλει όσον αφορά στον τρόπο μεταφοράς, τον αριθμό των
αγγείων που διακινούνται, την απόσταση που πρέπει να διανυθεί, κ.λ.π.
Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα επηρεάσουν την αξιολόγηση σχετικών
χαρακτηριστικών απόδοσης όπως η ευκολία μεταφοράς, η ανθεκτικότητα
στις προσκρούσεις και η δυνατότητα στοίβαξης των αγγείων. 135 O
εμπορικός αμφορέας των ρωμαϊκών χρόνων είναι ο τύπος αγγείου της
αρχαιότητας, ο οποίος κατεξοχήν συσχετίστηκε με το εμπόριο και τη
διακίνηση προϊόντων. Το κυλινδρικό και στενό επίμηκες σώμα, το σχήμα
του λαιμού με τις ισχυρές λαβές και η στενή βάση-πόδι, είναι όλα
μορφολογικά χαρακτηριστικά που έχουν συσχετιστεί με την ανάγκη
εύκολης μεταφοράς του αγγείου. 136 Ανάλογα η απόλυτη ομοιομορφία των
διαστάσεων ρωμαϊκών πινακίων καθώς και μορφολογικά χαρακτηριστικά
όπως το σχήμα του στομίου έχουν συσχετιστεί με τον τρόπο στοίβαξης
τους κατά τη μεταφορά. 137
Το σημαντικότερο στάδιο στον «κύκλο ζωής» ενός τεχνέργου είναι
αυτό της καθεαυτής χρήσης του, με την έννοια ότι ένα τέχνεργο
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κατασκευάζεται για να χρησιμοποιηθεί και όλη η διαδικασία παραγωγής θα
πρέπει καταρχήν να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα των τεχνέργων
σε δεδομένες χρήσεις. Συμπληρωματικά, πέραν των χαρακτηριστικών
απόδοσης που ήδη αναλύθηκαν, 138 στη βιβλιογραφία αναφέρεται μία
ακόμη κατηγορία χαρακτηριστικών απόδοσης, τα οποία σχετίζονται με τις
αισθήσεις.
Τα
λεγόμενα
αισθητήρια
χαρακτηριστικά
απόδοσης
απευθύνονται στις ανθρώπινες αισθήσεις της γεύσης, της όσφρησης, της
όρασης, της αφής και της ακοής. Έτσι για παράδειγμα ο Frederic Matson
παρατηρεί ότι οι αποθέσεις άνθρακα στο εσωτερικό κάποιων αγγείων από
την Εγγύς Ανατολή πιθανόν να αποτελούν μία μορφή επεξεργασίας της
επιφάνειας για να βελτιωθεί η γευστική απόδοση του αγγείου, δεδομένης
της ιδιότητας του άνθρακα να είναι ένα πολύ απορροφητικό υλικό. 139 Τα
οπτικά χαρακτηριστικά απόδοσης θα μπορούσαν για παράδειγμα να
αφορούν στη δυνατότητα να ξεχωρίσει ένα αντικείμενο σε μία αγορά μέσω
των οπτικών χαρακτηριστικών του, να προσελκύσει τον αγοραστή ή να
διακριθεί από απόσταση- χαρακτηριστικά απόδοσης, τα οποία είναι
επιθυμητά σε δραστηριότητες αγοράς. Τα αισθητήρια χαρακτηριστικά
απόδοσης συνιστούν έναν τομέα έρευνας, ο οποίος δεν έχει διερευνηθεί
ιδιαίτερα, εντούτοις αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αρχαιολογία της
ανθρώπινης συμπεριφοράς 140 .
Ένα ακόμη στάδιο στον «κύκλο ζωής» ενός τεχνέργου είναι αυτό
που αφορά στον τρόπο διατήρησής του κατά τα διαστήματα που
μεσολαβούν της χρήσης του. Τα χαρακτηριστικά απόδοσης είναι δυνατόν
να επηρεαστούν από τις ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης, το διαθέσιμο
χώρο, τις ιδιαίτερες πρακτικές αποθήκευσης (αποθήκευση σε ερμάρια,
αποθήκευση στη γη, κ.λ.π.) αλλά και από τον τρόπο συντήρησης και
καθαρισμού τους. Για παράδειγμα μαγειρικά σκεύη τα οποία πλένονται με
νερό και άμμο υφίστανται μεγαλύτερη καταπόνηση της επιφάνειάς τους σε
σχέση με μαγειρικά σκεύη τα οποία πλένονται με σκέτο νερό. 141 Στην
πρώτη περίπτωση ένα επιθυμητό χαρακτηριστικό απόδοσης είναι η
ανθεκτικότητα της επιφάνειας, χαρακτηριστικό που είναι δυνατόν να
βελτιστοποιηθεί με την κατάλληλη επεξεργασία της εσωτερικής επιφάνειας
(π.χ. στίλβωση, λείανση), με την όπτηση του αγγείου σε υψηλότερη
θερμοκρασία ή με τις κατάλληλες προσμίξεις. 142
Η δεύτερη χρήση αποτελεί ένα ακόμη στάδιο του «κύκλου ζωής».
Πρόκειται για μία ευρύτατα διαδεδομένη πρακτική, η οποία μπορεί να
αφορά είτε σε ολόκληρο το αγγείο, είτε σε μέρος αυτού. Σε επίπεδο
εθνοαρχαιολογικό δεν έχουν καταγραφεί παραδείγματα όπου δόθηκαν
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην κεραμική ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει
μία δεύτερη χρήση. Αυτό το οποίο συνηθίζεται είναι ότι οι άνθρωποι
διαμορφώνουν τα κομμάτια που τους χρειάζονται ώστε να μπορέσουν να
τα προσαρμόσουν σε μία νέα χρήση. Αντίστοιχα δεν έχουν καταγραφεί
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά απόδοσης σε σχέση με το τελικό στάδιο του
«κύκλου ζωής» ενός αγγείο, αυτού της τελικής απόρριψης του. 143
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Όπως προκύπτει, τα χαρακτηριστικά απόδοσης προορίζονται να
υποστηρίξουν όλα τα στάδια του «κύκλου ζωής» και όχι μόνο αυτό της
χρήσης. Ιδανικό λοιπόν θα ήταν να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση σε όλα
τα στάδια ζωής του τεχνέργου. Εντούτοις, καθώς κάθε χαρακτηριστικό
απόδοσης εξαρτάται από περισσότερες από μία τεχνικές επιλογές και κάθε
τεχνική
επιλογή
επηρεάζει
ταυτόχρονα
περισσότερα
από
ένα
χαρακτηριστικά απόδοσης, δεν είναι πάντα εφικτή η βελτιστοποίηση όλων
των χαρακτηριστικών απόδοσης. Ο αγγειοπλάστης έρχεται αντιμέτωπος με
μία σειρά τεχνολογικών περιορισμών, ενώ ταυτόχρονα η βελτιστοποίηση
του κάθε χαρακτηριστικού απόδοσης απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και
πειραματισμό.

3.3.2 Η ποικιλομορφία των τεχνέργων: Ιεράρχηση των
χαρακτηριστικών απόδοσης
Λόγω της δυσκολίας βελτιστοποίησης όλων τω επιθυμητών
χαρακτηριστικών απόδοσης οι Μ.Β. Schiffer και J.Μ. Skibo προτείνουν ένα
μοντέλο
διάκρισης
ανάμεσα
σε
πρωτεύοντα
και
δευτερεύοντα
χαρακτηριστικά απόδοσης 144 . Πρωτεύοντα χαρακτηριστικά απόδοσης είναι
εκείνα, τα οποία είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν για την ομαλή εξέλιξη
της παραγωγής και της χρήσης ενός αγγείου. Σε αντίθεση με αυτά, τα
δευτερεύοντα χαρακτηριστικά απόδοσης είναι μεν επιθυμητά εντούτοις και
χωρίς αυτά μία αλυσίδα δραστηριοτήτων μπορεί να εξελιχθεί ομαλά (Πίν.
7). Έτσι στην περίπτωση των μαγειρικών σκευών ως πρωτεύοντα
χαρακτηριστικά απόδοσης στον «κύκλο ζωής» των αγγείων θεωρούνται η
ικανοποιητική πλαστικότητα της μάζας του πηλού ώστε ο αγγειοπλάστης να
επιτύχει την απόδοση της επιθυμητής μορφής, το επιτυχές στέγνωμα χωρίς
να δημιουργηθούν ρωγμές ή παραμορφώσεις, η επιτυχής όπτηση χωρίς να
δημιουργηθούν ρωγμές ή σπάσιμο, η ανθεκτικότητα στο θερμικό σοκ, η
ικανότητα δηλαδή του αγγείου να ανταπεξέλθει στην επαναλαμβανόμενη
θέρμανση και ψύξη χωρίς να προκληθούν ρωγμές ή σπάσιμο και τέλος η
αποτελεσματικότητα
του
στο
μαγείρεμα,
η
ανάπτυξη
δηλαδή
ικανοποιητικής θερμοκρασίας στο εσωτερικό του. Η γρήγορη απορρόφηση
θερμότητας είναι επιθυμητή γιατί εξασφαλίζει ταχύτητα στη διαδικασία ενώ
ταυτόχρονα εξοικονομείται καύσιμη ύλη, εντούτοις η δραστηριότητα του
μαγειρέματος είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί και χωρίς αυτό το
χαρακτηριστικό απόδοσης. Ο αγγειοπλάστης μπορεί να επιτύχει ταχύτερη
απορρόφηση της θερμότητας κατασκευάζοντας λεπτότερα τοιχώματα.
Εντούτοις βελτιστοποιώντας αυτό το χαρακτηριστικό απόδοσης μειώνεται
ταυτόχρονα
η
ανθεκτικότητα
του
σκεύους
στις
προσκρούσεις,
υποβαθμίζεται δηλαδή ένα άλλο χαρακτηριστικό απόδοσης. Δεδομένων των
τεχνολογικών περιορισμών που συναντά ο αγγειοπλάστης θα πρέπει να
ιεραρχήσει τις προτεραιότητες του και να καταλήξει τελικά σε αυτήν την
αλληλουχία τεχνικών επιλογών, οι οποίες αφενός θα εξασφαλίσουν την
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ομαλή εξέλιξη των καθημερινών δραστηριοτήτων της κοινότητας και
αφετέρου θα θεωρηθούν ως βέλτιστες για το συγκεκριμένο κοινωνικό
σύστημα. Ένα επόμενο βήμα λοιπόν για την κατανόηση της ποικιλομορφίας
των τεχνέργων είναι η ανάλυση των
παραγόντων, οι οποίοι θα
επηρεάσουν την ιεράρχηση των χαρακτηριστικών απόδοσης.
Η C. Bjork στο πλαίσιο μίας λειτουργικής προσέγγισης της ΝΕ
κεραμικής του Αχιλλείου, επισημαίνει ότι η χρηστική κεραμική είναι
δυνατόν να διακριθεί σε δύο κύριες κατηγορίες, την κεραμική βαριάς και
ελαφριάς καταπόνησης αντίστοιχα. 145 Στην πρώτη περίπτωση τα
τεχνολογικά χαρακτηριστικά είναι έτσι διαμορφωμένα ώστε τα σκεύη
μπορούν να ανταποκριθούν σε πολύ επιβαρημένα καθήκοντα, μπορούν
δηλαδή να αντέξουν συνεχείς και έντονες πιέσεις χωρίς να σπάσουν
άμεσα. Σε αυτήν την κατηγορία αγγείων υψηλής καταπόνησης ανήκουν τα
μαγειρικά σκεύη, τα οποία χαρακτηρίζονται ως σκεύη ενεργών
δραστηριοτήτων. Στη δεύτερη περίπτωση τα αγγεία είναι κατάλληλα μόνο
για ελαφρά καθήκοντα, δηλαδή τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους δεν έχουν
σχεδιαστεί για να ανταπεξέλθουν σε συνεχείς και έντονες πιέσεις. Στην
κατηγορία
αγγείων
ελαφριάς
καταπόνησης
ανήκουν
τα
σκεύη
αποθήκευσης, σερβιρίσματος
και κατανάλωσης τροφής, τα οποία
χαρακτηρίζονται ως σκεύη παθητικών δραστηριοτήτων.
Συσχετίζοντας την παραπάνω διάκριση της C. Bjork για σκεύη
βαριάς και ελαφριάς καταπόνησης με τη διάκριση των χαρακτηριστικών
απόδοσης σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα 146 , θα μπορούσαμε να πούμε
ότι στα σκεύη βαριάς καταπόνησης, λόγω ακριβώς της δυσκολίας που
παρουσιάζει η κατασκευή τους, θα κυριαρχήσουν καταρχήν τα πρωτεύοντα
χαρακτηριστικά απόδοσης όσον αφορά στο στάδιο της καθαυτής χρήσης.
Για τα μαγειρικά σκεύη π.χ. χαρακτηριστικά όπως η ταχύτητα στην
παραγωγή που ενδιαφέρει στο στάδιο της κατασκευής θα υποβαθμιστούν
προς όφελος της επίτευξης της αντοχής του αγγείου στο θερμικό σοκ.
Θεωρητικά, η οπτική απόδοση θα μπορούσε να είναι επιθυμητή για κάθε
κατηγορία τεχνέργων. Εντούτοις στα μαγειρικά σκεύη η οπτική απόδοση
υποβαθμίζεται τόσο λόγω των συνθηκών χρήσης (έκθεση του αγγείου στη
φωτιά) όσο και λόγω των ιδιοτήτων που πρέπει να έχει ένα μαγειρικό
σκεύος για να είναι ανθεκτικό στο θερμικό σοκ (η πορώδης υφή της
επιφάνειας δεν επιτρέπει την επίτευξη μιας λεπτής γραπτής διακόσμησης).
Όπως υπογραμμίζει ο Ν. Ευστρατίου στα πλαίσια εθνοαρχαιολογικής
έρευνας στα Πομακοχώρια της Ροδόπης όπου μεταξύ άλλων εξέτασε την σε
οικιακό επίπεδο παραγωγή της «πόνιτσας», μαγειρικού σκεύους
καθημερινής χρήσης «…η αισθητική του προϊόντος μαζί με την ποιότητα
της κατασκευής του δεν έπαιζε μεγάλο ρόλο. Δεν υπήρχαν ωραίες
«πόνιτσες» για τους κατοίκους των χωριών, αλλά πάντα αυτές που δεν
έσπαζαν και βαστούσαν περισσότερο.» 147 Στα σκεύη βαριάς καταπόνησης
λοιπόν προτεραιότητα του αγγειοπλάστη είναι να εξασφαλίσει την αντοχή
τους στις έντονες και συνεχείς πιέσεις που υφίστανται κι αυτό, αν είναι
απαραίτητο, θα υποβαθμίσει όλα τα άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά
απόδοσης του αντικειμένου. Από την άλλη στα σκεύη ελαφριάς
καταπόνησης, καθώς δεν υφίστανται έντονες πιέσεις, άρα η κατασκευή
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τους δεν εμπεριέχει ιδιαίτερη τεχνική δυσκολία, υπάρχει η δυνατότητα
ισόρροπης βελτίωσης όλων των χαρακτηριστικών απόδοσης (Πίν. 8).

3.3.3 Η ποικιλομορφία των τεχνέργων: Η τεχνολογία
Η τεχνολογία είναι ένα σύνολο από αντικείμενα, συμπεριφορές και
γνώση για τη δημιουργία και τη χρήση των προϊόντων, η οποία
μεταφέρεται από τη μια γενιά στην άλλη. 148 Παράμετροι, οι οποίες
σχετίζονται με την τεχνολογία θα επηρεάσουν μεταξύ άλλων την
ποικιλομορφία των τεχνέργων καθώς η τεχνολογία τόσο με την έννοια της
τεχνογνωσίας που διαθέτει ένα δεδομένο κοινωνικό σύστημα όσο και με
την έννοια των τεχνολογικών περιορισμών που οφείλονται στις φυσικές
ιδιότητες των πρώτων υλών θα προσδιορίσουν το πλαίσιο των επιλογών
που έχει στη διάθεση του ο τεχνίτης για να επιτύχει τα επιθυμητά
χαρακτηριστικά απόδοσης.
Η τεχνογνωσία είναι συνυφασμένη με το εκάστοτε κοινωνικό
σύστημα και προσδιορίζει το σύνολο των τεχνικών επιλογών που έχει στη
διάθεση της η κάθε κοινωνική ομάδα για να αποδώσει γνωρίσματα και
ιδιότητες στα τέχνεργα που παράγει επηρεάζοντας αντίστοιχα την
ποικιλομορφία τους. Αγγεία δύο διαφορετικών κοινωνικών συστημάτων, τα
οποία εξυπηρετούν μια κοινή δραστηριότητα είναι δυνατόν να διαφέρουν κι
αυτό, μεταξύ άλλων, θα οφείλεται και στην τεχνογνωσία που χαρακτηρίζει
κάθε κοινωνικό σύστημα.
Η τεχνολογική γνώση έχει τρία βασικά συστατικά στοιχεία: τις
λεγόμενες «μεθόδους επίτευξης» («recipes for action»), τα δίκτυα
εκμάθησης («teaching framework») και τις επιστημονικές αρχές της
τεχνολογίας («techno-science»). 149 To σύνολο των επιστημονικών αρχών
στις οποίες βασίζεται η τεχνολογία είναι αυτό το οποίο προδιαγράφει ότι μία
συγκεκριμένη διαδοχή ενεργειών θα οδηγήσει σε ένα δεδομένο προϊόν το
οποίο θα μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία για την οποία προορίζεται.
Όπως ήδη αναφέρθηκε κάθε τεχνολογική επιλογή επηρεάζει περισσότερες
από μία ιδιότητες και χαρακτηριστικά απόδοσης και αντίστοιχα κάθε
χαρακτηριστικό απόδοσης μπορεί να επηρεαστεί από πολλές τεχνικές
επιλογές και ιδιότητες. Η αποκάλυψη αυτής της σύνθετης σχέσης συμβάλει
στην ανάπτυξη των επιστημονικών αρχών μιας κοινωνίας. Ο χαλαζίας, για
παράδειγμα, ο οποίος ανήκει στα όξινα πυριγενή πετρώματα, αποτελεί ένα
σύνηθες φυσικό έγκλεισμα σε αργίλους, οι οποίες
προέρχονται από
O χαλαζίας
περιοχές εκτός από τους ασβεστώδεις σχηματισμούς. 150
βοηθάει στη δημιουργία σκληρών και ανθεκτικών τοιχωμάτων, άρα η
τεχνική επιλογή της προσθήκης χαλαζία ή της χρήσης αργίλου με
εγκλείσματα χαλαζία βοηθά στη βελτίωση της ανθεκτικότητας του σκεύους
στις μηχανικές πιέσεις και στις αιφνίδιες προσκρούσεις. Όμως ο χαλαζίας,
καθώς και άλλες ένυδρες μορφές πυριγενών πετρωμάτων (π.χ.
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πυριτόλιθος, κρυπτοκρυσταλλικός χαλαζίας), είναι πολύ σκληρά και γι’
αυτό είναι δύσκολο να κονιορτοποιηθούν. Η χρήση τους επομένως ως
προσμίξεις
επιβαρύνει ένα άλλο χαρακτηριστικό απόδοσης, αυτό της
ευκολίας στην προετοιμασία των πρώτων υλών. Εντούτοις αυτά τα
πετρώματα αν προθερμανθούν σε υψηλή θερμοκρασία (περίπου 800° C)
τότε η επεξεργασία τους γίνεται πολύ πιο εύκολη. 151 Αυτή η τεχνογνωσία
επομένως για το χαλαζία θα ενθάρρυνε τον αγγειοπλάστη να τον
χρησιμοποιήσει αφού θα του επέτρεπε να επιτύχει ταυτόχρονα δύο
χαρακτηριστικά απόδοσης, την ταχύτητα στην παραγωγή και την
ανθεκτικότητα στη χρήση. Ένα ακόμη ενδιαφέρον παράδειγμα αποτελεί η
περίπτωση της χρήσης προσμίξεων από κονιορτοποιημένα καμένα όστρεα,
μία πρακτική ιδιαίτερα διαδεδομένη στην περιοχή του Μισισιπή. Η χρήση
καμένων οστρέων βοηθάει στην επεξεργασία του πηλού ο οποίος είναι
υπερβολικά ελαστικός, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την ανθεκτικότητα στο
θερμικό σοκ. 152 Εντούτοις η κεραμική με κονιορτοποιημένα όστρεα όταν
ψήνεται σε θερμοκρασίες 600°-1000° C σχηματίζει οξείδιο του ασβεστίου
το οποίο απορροφά νερό και μετατρέπεται σε υδροξείδιο του ασβεστίου. Ως
επακόλουθο δημιουργούνται κρύσταλλοι οι οποίοι απολεπίζουν την
επιφάνεια περιορίζοντας χαρακτηριστικά απόδοσης όπως η ανθεκτικότητα
στις αιφνίδιες προσκρούσεις, η ανθεκτικότητα στην τριβή, η οπτική
απόδοση. Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις πρόσθεταν
στη μάζα του πηλού αλάτι, το οποίο αντιδρά χημικά εμποδίζοντας την
απολέπιση και επιτρέποντας την όπτηση σε θερμοκρασία 800°-900° C. Η
τεχνογνωσία αυτή επέτρεπε στους αγγειοπλάστες να βελτιστοποιήσουν
ταυτόχρονα περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά απόδοσης. Είναι
αξιοσημείωτο ότι αυτή η αρχαία τεχνική ξεχάστηκε και ανακαλύφθηκε εκ
νέου τον 20ο αιώνα. 153 Ανάλογη τεχνογνωσία συνιστά και η αναγνώριση
από πλευράς μίας κοινωνίας ότι η μαρμαρυγία βελτιώνει την πλαστικότητα
της αργίλου,
εύτηκτα πυριγενή πετρώματα όπως ο βασάλτης
υαλοποιούνται εύκολα δίνοντας ανθεκτική κεραμική (ακατάλληλης ωστόσο
για μαγειρικά σκεύη λόγω της έλλειψης πορώδους υφής), βαριά πυριγενή
πετρώματα όπως το ζιρκόνιο και το ρουτίλιο καθώς και το ανθρακικό
ασβέστιο έχουν χαμηλή θερμική αγωγιμότητα γι’ αυτό και είναι κατάλληλα
για μαγειρικά σκεύη, τα διαλυτά άλατα επηρεάζουν την υαλοποίηση, οι
οργανικές προσμίξεις εξασφαλίζουν επιτυχές στέγνωμα στην κεραμική όταν
ο πηλός είναι πολύ ελαστικός γιατί περιορίζουν τη συστολή κατά την
εξάτμιση, τα οργανικά επιχρίσματα αδιαβροχοποιούν τις επιφάνειες,
κ.λ.π. 154 Η τεχνολογική γνώση κάθε κοινωνίας θα επηρεάσει την
ποικιλομορφία των τεχνέργων της με την έννοια ότι θα καθορίσει το
σύνολο των διαθέσιμων τεχνικών επιλογών, οι οποίες με τη σειρά τους θα
καθορίσουν
τα
χαρακτηριστικά
απόδοσης
και
τις
δυνατότητες
βελτιστοποίησής τους.
Ένα ακόμη ζήτημα σε σχέση με την τεχνολογία το οποίο θα
επηρεάσει την ποικιλομορφία των τεχνέργων και τη βελτιστοποίηση των
χαρακτηριστικών απόδοσης αφορά στους λεγόμενους τεχνολογικούς
περιορισμούς. Η απουσία μιας σχέσης ένα-προς-ένα ανάμεσα στις τεχνικές
επιλογές και τα χαρακτηριστικά απόδοσης και η ύπαρξη αντιφατικών
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αποτελεσμάτων καθιστούν δύσκολο το σχεδιασμό ενός αντικειμένου με
βέλτιστες τιμές σε όλα τα χαρακτηριστικά απόδοσης. Οι περισσότερες από
τις επιλογές που βελτιώνουν την ανθεκτικότητα στο θερμικό σοκ
(περισσότερες προσμίξεις, χαμηλότερη θερμοκρασία όπτησης, λεπτότερα
τοιχώματα) μειώνουν ταυτόχρονα την ανθεκτικότητα του σκεύους.
Επιπλέον καθώς ένα μαγειρικό σκεύος παλιώνει η ανθεκτικότητα του
περιορίζεται περισσότερο λόγω της επαναλαμβανόμενης έκθεσης στο
θερμικό σοκ. 155 Αυτές οι διαμετρικά αντίθετες επιδράσεις θέτουν
περιορισμούς στη διαδικασία σχηματισμού ενός αντικειμένου όπου κάποιαίσως τα περισσότερα- χαρακτηριστικά απόδοσης, υλοποιούνται όχι στο
βέλτιστο βαθμό αλλά σε αποδεκτό επίπεδο. Κάποιες φορές βέβαια ο
πειραματισμός οδηγεί σε μεγάλες ρήξεις, οπότε γίνεται δυνατό να
βελτιστοποιηθούν διάφορα χαρακτηριστικά απόδοσης ταυτόχρονα. Έτσι για
παράδειγμα οι μεταλλικές χύτρες έχουν άριστη θερμική απορρόφηση,
άριστη ανθεκτικότητα στο θερμικό σοκ και μεγάλη ανθεκτικότητα στις
προσκρούσεις.
Για την κατανόηση τόσο της τεχνογνωσίας μιας κοινωνίας όσο και
των τεχνολογικών περιορισμών που συναντά ο αγγειοπλάστης κατά την
παραγωγή της κεραμικής ο ερευνητής θα πρέπει βέβαια να μπορεί να
κατανοήσει το πλέγμα των συσχετισμών που συνδέουν τις τεχνικές
επιλογές με τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά απόδοσης. Πολυάριθμες και
εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις σήμερα συμβάλουν στο να γίνει
κατανοητή η τεχνογνωσία που εμπεριέχεται σε μία τεχνολογία. Οι
προτάσεις για τις αρχές που είναι δυνατόν να διέπουν την τεχνολογία μιας
κοινωνίας θα πρέπει να υπόκεινται σε συνεχή έλεγχο και επαλήθευση με
νέα πειράματα που θα πραγματοποιούνται σε ελεγχόμενες συνθήκες,
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την τεχνολογία παρελθόντων κοινωνιών 156 .

3.3.4 Η ποικιλομορφία των τεχνέργων: Εξωγενείς παράγοντες
Πολλαπλές παράμετροι ενός δεδομένου κοινωνικού συστήματος και
του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται παρεισφρύουν στον
«κύκλο ζωής» ενός αντικειμένου και ενσωματώνονται σε κάθε συστατικό
στοιχείο μιας δραστηριότητας προδιαγράφοντας τις ιδανικές αξίες για κάθε
χαρακτηριστικό απόδοσης (Πίν. 9-10).
Ο D. Arnold εξετάζοντας το ρόλο του περιβάλλοντος στην παραγωγή
της κεραμικής προχώρησε πέρα από το ζήτημα της εξεύρεσης των πρώτων
υλών 157 στην αναγνώριση μιας σειράς συσχετίσεων ανάμεσα στα
χαρακτηριστικά των αγγείων αποθήκευσης και μεταφοράς νερού και σε
παραμέτρους του περιβάλλοντος, όπως το κλίμα, οι πηγές νερού και η
γεωμορφολογία.
Στα θερμά κλίματα ένα επιθυμητό χαρακτηριστικό
απόδοσης των αγγείων αποθήκευσης νερού είναι η διατήρηση του
περιεχομένου δροσερού. Για να επιτευχθεί αυτό οι αγγειοπλάστες έχουν
155
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μία σειρά επιλογές όπως η χρήση ανοιχτόχρωμων επιχρισμάτων και η
δημιουργία τοιχωμάτων πορώδους σύστασης 158 . Η πορώδης σύσταση
επιτρέπει τον εμποτισμό των τοιχωμάτων και την εξάτμιση του νερού
γεγονός που βοηθά να διατηρείται χαμηλή η θερμοκρασία του
περιεχομένου. Αντίθετα στα ψυχρά κλίματα δεν υπάρχει ανάγκη για ένα
τέτοιο χαρακτηριστικό απόδοσης. Ακόμη περισσότερο, σε κλίματα με
συνθήκες ψύχους η διαπερατότητα μπορεί να προκαλέσει καταστροφή του
αγγείου καθώς το νερό που εμποτίζεται στα τοιχώματα ψύχεται και
διαστέλλεται προκαλώντας θραύση του αγγείου. Όσον αφορά στα
μορφολογικά χαρακτηριστικά των αγγείων μεταφοράς νερού αυτά
σχετίζονται σημαντικά με παραμέτρους όπως τα
χαρακτηριστικά του
υδροφόρου ορίζοντα, η απόσταση από τις πηγές νερού και η δυσκολία της
διαδρομής από και προς τις πηγές νερού. Ο D. Arnold διαπίστωσε ότι στη
χερσόνησο του Γιουκατάν στο Μεξικό κοινότητες, οι οποίες ζούσαν σε
περιοχές όπου ο υδροφόρος ορίζοντας βρισκόταν σε μεγάλο βάθος
υποχρεώνονταν να σκάψουν βαθιά πηγάδια για να εξασφαλίσουν νερό,
ενώ άλλες κοινότητες εξασφάλιζαν πολύ πιο εύκολα το νερό τους με αβαθή
πηγάδια – λάκκους. Σε κάθε περίπτωση οι απαιτήσεις για αγγεία άντλησης
και μεταφοράς του νερού ήταν διαφορετικές και οι αγγειοπλάστες του
Γιουκατάν παρήγαγαν διαφορετικούς τύπους αγγείων για κάθε
κοινότητα. 159 Άμεση επίδραση στη μορφή των αγγείων μπορεί να έχει και η
απόσταση από τις πηγές νερού. Σε περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι διανύουν
μακρινές αποστάσεις για να προμηθευτούν νερό επιλέγουν αγγεία με πολύ
κλειστό στόμιο ώστε να περιορίζουν την απώλεια νερού. Αντίθετα όταν η
απόσταση από τις πηγές νερού είναι μικρή τότε δεν υπάρχει κάποια
ιδιαίτερη μέριμνα για τη μεταφορά του νερού και τα σχετικά αγγεία είναι
δυνατόν να έχουν ευρύ στόμιο, ενώ ίσως για τη δραστηριότητα αυτή να μη
χρησιμοποιείται καν μια ειδική κατηγορία αγγείων αλλά να διεκπεραιώνεται
εκ παραδρομής με αγγεία τα οποία έχουν μία άλλη βασική χρήση. 160
Οι κλιματολογικές συνθήκες επιπλέον επηρεάζουν ολόκληρη τη
διαδικασία παραγωγής θέτοντας μία σειρά από όρια στην ανθρώπινη
δραστηριότητα όσον αφορά σε προβλήματα στην πρόσβαση στις πρώτες
ύλες κατά τη χειμερινή περίοδο, τη δυνατότητα στεγνώματος της
κεραμικής σε συνθήκες βροχής και υγρασίας, τον απαιτούμενο χρόνο για
να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγωγής, κ.λ.π. 161 Οι αγγειοπλάστες είναι
δυνατόν, είτε να προσαρμόσουν τη διαδικασία της παραγωγής καθιστώντας
την μία εποχιακή δραστηριότητα, 162 είτε να προχωρήσουν σε τεχνικές
επινοήσεις όπως για παράδειγμα την αύξηση των μη πλαστικών
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προσμίξεων στη μάζα του πηλού προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία
του στεγνώματος των αγγείων. 163 Έτσι, ενώ η μεγάλη ποσότητα
προσμίξεων εξασθενεί την ισχύ των τοιχωμάτων, εντούτοις σε κάποιες
περιπτώσεις αυτό το χαρακτηριστικό απόδοσης μπορεί να υποβαθμιστεί
προς όφελος του επιτυχούς και γρήγορου στεγνώματος του αγγείου,
χαρακτηριστικά απόδοσης που αφορούν το στάδιο της παραγωγής της
κεραμικής.
H διαθεσιμότητα καύσιμης ύλης είναι ένας ακόμη παράγοντας
σχετικός με το περιβάλλον που είναι δυνατόν να επηρεάσει το σχεδιασμό
των μαγειρικών σκευών. Η αύξηση της θερμικής απορρόφησης είναι
δυνατόν να βελτιωθεί λεπταίνοντας τα τοιχώματα, ταυτόχρονα όμως τα
σκεύη γίνονται λιγότερο ανθεκτικά στις προσκρούσεις. Εντούτοις σε
περιπτώσεις όπου η καύσιμη ύλη είναι περιορισμένη ενώ υπάρχει ανάγκη
για παρατεταμένο μαγείρεμα του φαγητού τότε η ταχύτητα θερμικής
απορρόφησης θα πρέπει αξιολογηθεί και το αντίστοιχο χαρακτηριστικό
απόδοσης είναι δυνατόν να βελτιστοποιηθεί έστω και εις βάρος της
ανθεκτικότητας του αγγείου. 164
Τέλος, οι απαιτήσεις στην παραγωγή της κεραμικής ιεραρχούνται
σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνιστώσες ενός κοινωνικού συστήματος (Πίν.
10). Οι οικονομικές δραστηριότητες για παράδειγμα μίας κοινωνικής
ομάδας επηρεάζουν άμεσα τις ανάγκες της σε κεραμικούς τύπους. Τα
σκεύη μίας παράκτιας εγκατάστασης με κύρια δραστηριότητα την αλιεία θα
διαφέρουν από αυτά μιας ορεινής αγροτοκτηνοτροφικής εγκατάστασης
όσον αφορά στην εξυπηρέτηση αυτών των δραστηριοτήτων. Αλλαγές
επίσης στις δραστηριότητες μιας κοινωνίας όπου απαιτούνται πήλινα
αγγεία μπορεί να ωθήσουν τους τεχνίτες να πειραματιστούν με στόχο τη
δημιουργία ενός νέου προϊόντος που θα εξυπηρετήσει τις νέες ανάγκες.
Χαρακτηριστική προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η εργασία του David
Braun, ο οποίος μελέτησε τα μαγειρικά σκεύη του δυτικού Ιλλινόις και του
ανατολικού Μισούρι της Περιόδου των Δασών (600 π.Χ-900 μ.Χ) και
συσχέτισε τις παρατηρούμενες μεταβολές στα μαγειρικά σκεύη με
μεταβολές στις διατροφικές συνήθειες του πληθυσμού 165 . Οι C.M. Shriner
& H.H. Murray, επιχείρησαν να ερμηνεύσουν την τεχνολογική μεταβολή
που παρατηρείται στην Πρωτοελλαδική Λέρνα μεταξύ των φάσεων ΙΙΙ και
ΙV και τη σταδιακή προτίμηση σε περισσότερο χοντροειδείς πηλούς και
χαμηλότερες θερμοκρασίες όπτησης με πιθανές αλλαγές στα μοντέλα
εγκατάστασης και συγκεκριμένα με τη δημιουργία περισσότερο μόνιμων
νοικοκυριών με συνακόλουθη έμφαση στη διαδικασία του μαγειρέματος και
την προετοιμασία της τροφής 166 .
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Σημαντική παράμετρος επίσης η οποία θα επηρεάσει την απόδοση
γνωρισμάτων στην κεραμική είναι το σύστημα παραγωγής και διακίνησης.
Αγγεία για παράδειγμα τα οποία είναι προϊόν εμπορίου είναι δυνατόν να
παρουσιάζουν χαρακτηριστικά απόδοσης που εξυπηρετούν απλώς τη
στοίβαξη και διακίνηση τους, οπτικά χαρακτηριστικά τα οποία θα
βοηθήσουν να ξεχωρίσουν στην αγορά τα προϊόντα μιας παραγωγής έναντι
μίας άλλης ή ακόμη σε μία ακραία περίπτωση κάποια τρέχουσα μόδα είναι
δυνατόν να καθορίσει τα χαρακτηριστικά της κεραμικής σε βαθμό που να
επισκιαστεί ακόμη και τη χρηστικότητα της. 167
Οι ιδιαίτερες συνιστώσες της ανθρώπινης συμπεριφοράς, οι οποίες
δεν είναι πάντα εύκολο να ανιχνευθούν μέσα από τα αρχαιολογικά
κατάλοιπα, επηρεάζουν τα συστατικά στοιχεία κάθε δραστηριότητας και
κατά συνέπεια
την ποικιλομορφία
των πήλινων
σκευών
που
χρησιμοποιούνται σε αυτές. Σε σχέση με τα μαγειρικά σκεύη, θα ήταν
δυνατό να ανιχνευθούν πολυάριθμες συσχετίσεις ανάμεσα στο σχεδιασμό
ενός μαγειρικού σκεύους και στις ιδιαιτερότητες της ανθρώπινης
συμπεριφοράς. Τα συστατικά στοιχεία που συνθέτουν τη δραστηριότητα
του μαγειρέματος καθώς και συναφείς με αυτή δραστηριότητες
παρουσιάζουν τεράστια ποικιλομορφία ακόμη και σε ενδοκοινοτικό
επίπεδο. 168 Το είδος του φαγητού που μαγειρεύεται, η ποσότητα, ο χρόνος
μαγειρέματος, η συχνότητα των γευμάτων, οι πρακτικές μαγειρέματος (π.χ.
βρασμός, αργό ψήσιμο, κ.λ.π.), η χρήση πωμάτων, η πρακτική της
ανάδευσης ή της εκροής του φαγητού, κ.λ.π, είναι κάποιοι μόνο από τους
παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το σχεδιασμό ενός
μαγειρικού σκεύους. 169 Στη Γουατεμάλα όπου η βάση της παραδοσιακής
διατροφής ήταν το καλαμπόκι, μία σειρά από διαφορετικά μαγειρικά σκεύη
συσχετίζονταν με τους διαφορετικούς τρόπους μαγειρέματος του
συγκεκριμένου προϊόντος σε διαφορετικές ώρες της ημέρας. 170 Ο ρωμαίος
συγγραφέας Πλίνιος περιγράφει ένα είδος ψωμιού ή κέικ γνωστό ως
«Picenum bread” που ψηνόταν μέσα σε αγγεία στο φούρνο όπου για να
αφαιρεθεί το περιεχόμενο έπρεπε να σπάσουν τα αγγεία. 171 Μία
διατροφική συνήθεια λοιπόν επέβαλε τη δημιουργία μίας κατηγορίας
αγγείων τα οποία κατασκευάστηκαν για να χρησιμοποιηθούν μία φορά και
στη συνέχεια να θραυστούν, στην πραγματικότητα δηλαδή η θραύση ήταν
ένα σημαντικό μέρος της λειτουργίας τους. Αντίστοιχα τα μορφολογικά
χαρακτηριστικά των επιτραπέζιων αγγείων θα επηρεαστούν μεταξύ άλλων
από τα είδη διατροφής, τον τρόπο μαγειρέματος (στέρεες ή ρευστές
τροφές) αλλά και άλλες παραμέτρους της ανθρώπινης συμπεριφοράς όπως
για παράδειγμα η πρακτική της ατομικής ή συλλογικής κατανάλωσης
τροφής. Όπως έδειξε ο D. Arnold τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των
αγγείων μεταφοράς νερού είναι δυνατόν να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό
από τις ιδιαίτερες πρακτικές των ανθρώπων της κοινότητας στον τρόπο που
χειρίζονται τα αγγεία κατά τη μεταφορά τους (μεταφορά του αγγείου στο
κεφάλι, στην πλάτη, στη μέση) 172 .
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Μία ακόμη παράμετρος της ποικιλομορφίας της κεραμικής που θα
πρέπει να αναφερθεί αφορά στη σύνθεση ενός κεραμικού συνόλου όσον
αφορά στις αναλογίες των κεραμικών τύπων. Οι απαιτήσεις ενός
πληθυσμού στην παραγωγή κεραμικών τύπων είναι απόρροια πολλών
παραγόντων όπως τα είδη των δραστηριοτήτων, το εύρος της
δραστηριότητας με την οποία σχετίζονται, η πολιτιστική αλλαγή που
επιφέρει η επινόηση μιας νέας χρήσης της κεραμικής, το μέγεθος και η
πυκνότητα του πληθυσμού, ο ρυθμός θραύσης τους. 173

3.4

Οι δυνατότητες τεκμηρίωσης της κατάλληλης χρήσης των
αγγείων με βάση τα χαρακτηριστικά απόδοσης

Η κατανόηση των συσχετίσεων ανάμεσα στα μορφολογικά και
τεχνολογικά γνωρίσματα του αγγείου με τα χαρακτηριστικά απόδοσης
αποτελεί ένα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας, το οποίο επιτρέπει στον ερευνητή
να προχωρήσει πέρα από το επίπεδο των εμπειρικών παρατηρήσεων και
κρίσεων για το χρηστικό ρόλο της κεραμικής
στη διατύπωση μίας
τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας, η οποία θα έχει τις βάσεις
της σε
αρχές της τεχνολογίας και των φυσικών ιδιοτήτων των πρώτων υλών και
σε νόμους του φυσικού κόσμου, σταθερούς και αμετάβλητους.
Η απόδοση γνωρισμάτων στην κεραμική είναι μία σύνθετη
διαδικασία καθώς ένας μεγάλος αριθμός παραμέτρων επηρεάζουν τη
διαδικασία της παραγωγής και καθορίζουν τις ανθρώπινες επιλογές και
προτεραιότητες. Οι τεχνολογικοί περιορισμοί, οι οποίοι προκύπτουν από τις
σύνθετες και αντίθετες επιδράσεις των τεχνικών επιλογών στα
χαρακτηριστικά απόδοσης αλλά και η τεχνογνωσία που διαθέτει κάθε
κοινωνικό σύστημα στην παραγωγή κεραμικής συνθέτουν το φάσμα των
τεχνικών επιλογών που έχει στη διάθεση της κάθε κοινωνία για να επιτύχει
τη
βελτιστοποίηση
των
επιθυμητών
χαρακτηριστικών
απόδοσης.
Ταυτόχρονα ένα σύνθετο φάσμα εξωγενών παραμέτρων που αφορούν
στην ανθρώπινη συμπεριφορά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε
κοινωνικού συστήματος καθώς και παράμετροι σχετικοί με το φυσικό
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται το κάθε κοινωνικό σύστημα
συνιστούν ένα σύνθετο πλαίσιο, το οποίο επηρεάζει όλη τη διαδικασία
παραγωγής και καθορίζει την ιεράρχηση των χαρακτηριστικών απόδοσης
με τρόπο ιδιαίτερο για κάθε κοινωνικό σύστημα. Επιπλέον η απόδοση
γνωρισμάτων στοχεύει στο να εξασφαλιστούν τα χαρακτηριστικά εκείνα,
τα οποία θα επιτρέψουν στο αντικείμενο να έχει επαρκή απόδοση στο
πλαίσιο ενός λογικού κύκλου ζωής, ο οποίος ξεκινάει με τη διαδικασία
συγκέντρωσης των απαιτούμενων πρώτων υλών και ολοκληρώνεται με την
τελική απόρριψη του αντικειμένου. Το κυριότερο στάδιο στον «κύκλο
ζωής» ενός αντικειμένου είναι αυτό της καθαυτής χρήσης του, αποδοχή η
οποία στηρίζεται στο πραγματικό γεγονός ότι κάθε αντικείμενο
κατασκευάζεται για να εξυπηρετήσει μία δεδομένη χρήση. Για να γίνει αυτό
πρέπει να διαθέτει μία σειρά από χαρακτηριστικά απόδοσης, τα οποία θα
επιτρέψουν την απαραίτητη απόδοση του στη δραστηριότητα για την οποία
173
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προορίζεται. Αυτή η πραγματική αποδοχή αποτελεί την αφετηρία για κάθε
απόπειρα τεκμηρίωσης του χρηστικού ρόλου της κεραμικής μέσω των
γνωρισμάτων της.
Οι δυνατότητες τεκμηρίωσης του χρηστικού ρόλου της κεραμικής
καθημερινής χρήσης δεν είναι ίδιες σε κάθε περίπτωση. Η δυνατότητα
τεκμηρίωσης ενισχύεται όταν η χρηστική κατηγορία που εξετάζεται ή το
σύστημα της παραγωγής κεραμικής επιτρέπουν την ενίσχυση των
χαρακτηριστικών απόδοσης που σχετίζονται με την καθεαυτή χρήση έναντι
άλλων. Λαμβάνοντας υπόψη για παράδειγμα τις παρατηρήσεις της C.
Bjork, 174 για χρηστικές κατηγορίες βαριάς και ελαφριάς καταπόνησης θα
μπορούσαμε να παρατηρήσομε ότι στα αγγεία βαριάς καταπόνησης
απαιτούνται ιδιαίτερα και δύσκολα να επιτευχθούν χαρακτηριστικά
απόδοσης, η ύπαρξη των οποίων είναι σχετικά ασφαλής για την υποστήριξη
συγκεκριμένων χρήσεων. Αντίθετα σε κατηγορίες αγγείων ελαφριάς
καταπόνησης, δεν απαιτείται μια ειδική προσαρμογή των τεχνικών
χαρακτηριστικών του αγγείου, είναι επομένως δυσκολότερο να
ανιχνευτούν χρήσεις με βάση μόνο τα γνωρίσματα της κεραμικής.
Σημαντικό ρόλο επίσης στην ενισχυμένη αξιολόγηση των
χαρακτηριστικών απόδοσης που σχετίζονται με την καθαυτή χρήση έναντι
άλλων έχει το σύστημα παραγωγής της κεραμικής. 175 Όταν η παραγωγή
της κεραμικής είναι μία οικιακή δραστηριότητα, όταν δηλαδή ο παραγωγός
είναι ταυτόχρονα και χρήστης, τότε τα κίνητρα που προδιαγράφουν τις
τεχνικές επιλογές του αγγειοπλάστη είναι περισσότερο ασφαλή να
αξιολογηθούν γιατί ταυτίζονται με τις ανάγκες του ως χρήστη. Τεχνικές
επιλογές οι οποίες δε συνδέονται με την απόδοση του αγγείου ως εργαλείο
που πρέπει να επιτελέσει μία τεχνολογική λειτουργία, επιλογές οι οποίες
ταυτόχρονα αυξάνουν το χρόνο της κατασκευής και το κόστος των πρώτων
υλών, ή επιλογές οι οποίες οδηγούν σε συχνότερη αντικατάσταση θα
υπάρξει η τάση να αποφευχθούν προς όφελος τεχνικών οι οποίες θα
δώσουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα από άποψη λειτουργικότητας, σε
χαμηλότερο κόστος, με όχι τόσο συχνή ανάγκη αντικατάστασης. Ως
αποτέλεσμα, τεχνολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά τα οποία
επιλέγονται σε αυτό το σύστημα παραγωγής αναμένεται να είναι αν όχι
απόλυτα εναρμονισμένα τουλάχιστον στο μεγαλύτερο βαθμό με την
καθαυτή χρήση. Ένας ακόμη λόγος που συμβάλει στη βελτιστοποίηση των
χαρακτηριστικών απόδοσης που σχετίζονται με τη χρήση όταν η παραγωγή
είναι μία οικιακή δραστηριότητα ή όταν η παραγωγή είναι σε επίπεδο
εγκατάστασης είναι η άμεση παρατήρηση από πλευράς του παραγωγού της
απόδοσης της κεραμικής και η παρατήρηση τυχόν προβλημάτων στη
χρήση. Αυτή η άμεση παρατήρηση επιτρέπει στον τεχνίτη να
βελτιστοποιήσει τις τεχνικές επιλογές και τα χαρακτηριστικά απόδοσης με
τρόπο που θα προσαρμόσει το αντικείμενο με τον πιο εύστοχο δυνατό
τρόπο στη χρήση για την οποία προορίζεται. Αντίστροφα όταν η κεραμική
είναι αγαθό εμπορίου και μάλιστα όσο μεγαλύτερη απόσταση χωρίζει τον
αγγειοπλάστη από τις αγορές όπου πωλούνται τα προϊόντα του τόσο
περιορίζεται η δυνατότητα του να παρατηρήσει τα αντικείμενα κατά τη
χρήση τους ή να πληροφορηθεί για τις ακριβείς συνθήκες χρήσης και την
απόδοση τους. 176 Επιπλέον όταν η παραγωγή της κεραμικής δεν είναι μια
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οικιακή δραστηριότητα, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τις οικονομίες
της αγοράς, τα αίτια επιλογών μιας αλληλουχίας τεχνικών επιλογών
γίνονται πολύ περισσότερο σύνθετα και η ανασύνθεση τους γίνεται
περισσότερο επισφαλής. Στην περίπτωση αυτή οικονομικές και κοινωνικές
παράμετροι μπορεί να επισκιάσουν τις χρηστικές παραμέτρους ακόμη κι
όταν πρόκειται για την παραγωγή κεραμικής οικιακής χρήσης. Αν και η
απαίτηση για κεραμική προφανώς εξαρτάται από τη δυνατότητα να
χρησιμοποιηθεί σε μία δεδομένη χρήση εντούτοις η ποιότητα των
προϊόντων αγοράς μπορεί να επηρεαστεί από μία πληθώρα παραγόντων.
Όταν η κεραμική είναι είδος εμπορίου συχνά παρουσιάζεται διάσταση
ανάμεσα στις προτεραιότητες του παραγωγού και στις προτεραιότητες των
χρηστών. Το αν θα επικρατήσουν τα χαρακτηριστικά απόδοσης που θα
επιθυμούσαν οι χρήστες εξαρτάται από την ισχύ και την κοινωνική τους
θέση. 177 Προκύπτει λοιπόν ότι όταν η παραγωγή κεραμικής δεν είναι σε
επίπεδο εγκατάστασης τότε η απόδοση των γνωρισμάτων της θα πρέπει να
εξεταστεί από μία πολύ ευρύτερη οπτική πέραν της καταλληλότητας της
από τεχνολογική σκοπιά.
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Κεφάλαιο 4

Η πραγματική χρήση των αγγείων

4.1

Πραγματική χρήση των αγγείων: Μεταβολές προερχόμενες από
τη χρήση

Η δεύτερη κατεύθυνση στην έρευνα της χρήσης των αγγείων αφορά
στην εξέταση των μεταβολών που υφίσταται η κεραμική σε σχέση με μία
δεδομένη χρήση. Στόχος αυτών των εργασιών είναι να αναδειχθεί η
πραγματική χρήση («actual technofunction») της κεραμικής βάση των
παρατηρούμενων μεταβολών που υπέστη κατά τη χρήση. Όπως
επισημαίνεται σε σχετικές εργασίες 178 η εξέταση των χαρακτηριστικών
απόδοσης μπορεί να δώσει μόνο ένα γενικό πλαίσιο εργασίας για την
ενδεδειγμένη χρήση των αγγείων. Αν και η Μ. Smith 179 αναφέρει
δεκατέσσερις χρηστικές κατηγορίες αγγείων, εντούτοις μόνο τέσσερις
γενικές κατηγορίες μπόρεσε πραγματικά να συμπεριλάβει στη μελέτη της
για τη σχέση χρήσης και μορφολογικών χαρακτηριστικών. Αυτό το επίπεδο
γενίκευσης μπορεί να χρησιμεύσει στο να τεθούν κάποια ερευνητικά
ερωτήματα, εντούτοις, για πολλά άλλα είναι ανάγκη να έχουμε πολύ
σαφέστερες πληροφορίες για τη χρήση των αγγείων. Ένας ακόμη λόγος
είναι ότι η ενδεδειγμένη χρήση δεν είναι πάντα ταυτόσημη με την
πραγματική χρήση ή, διατυπώνοντας διαφορετικά το πρόβλημα, η
τεκμηρίωση της ενδεδειγμένης χρήσης δε συνεπάγεται και την τεκμηρίωση
της πραγματικής χρήσης. Χαρακτηριστικό προς αυτήν την κατεύθυνση
είναι το παράδειγμα της ευρείας διάδοσης της κεραμικής με προσμίξεις
οστρέων στα ανατολικά της βορείου Αμερικής κατά την ύστερη
προϊστορική περίοδο. Το ζήτημα έχει απασχολήσει τα σχετική βιβλιογραφία
επί δεκαετίες και έχει αποδειχθεί εργαστηριακά ότι οι προσμίξεις οστρέων
αυξάνουν τόσο την ανθεκτικότητα των αγγείων στη μηχανική καταπόνηση
όσο και την ανθεκτικότητα τους στο θερμικό σοκ. Εντούτοις παραμένει το
ερώτημα αν το κίνητρο για τη συγκεκριμένη τεχνική επιλογή σχετίζεται
πράγματι με τη λειτουργία των αγγείων και όχι με στιλιστικές προτιμήσεις,
ενώ αν θεωρηθεί ότι το κίνητρο ήταν πράγματι χρηστικό, τότε και πάλι δεν
εξηγείται ποιο από τα δύο χαρακτηριστικά απόδοσης επιδίωκαν πραγματικά
να επιτύχουν οι αγγειοπλάστες 180 . Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η
διερεύνηση μόνο των χαρακτηριστικών απόδοσης δε θεωρείται επαρκής
είναι ότι πολλά αγγεία είναι πολυλειτουργικά οπότε μόνο μία έρευνα η
178
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180
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οποία προσπαθεί να ανασυνθέσει την πραγματική χρήση μπορεί να
εντοπίσει δευτερεύουσες ή περιπτωσιακές χρήσεις του αγγείου.
Ο F. Matson συζητώντας τους παράγοντες που είναι δυνατόν να
επηρεάσουν τη μορφή ενός αγγείου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά
και την αποθήκευση του νερού, συστήνει ότι στη σχετική μελέτη θα πρέπει
μεταξύ των άλλων να αξιολογηθούν και οι διάφορες αλλοιώσεις που έχει
υποστεί το αγγείο. Προτείνει ότι η απολέπιση και τα γδαρσίματα σε
διάφορα σημεία του αγγείου αποτελούν ενδείξεις χρήσης, ενώ και τα
ιζήματα στον πυθμένα των αγγείων νερού θα έπρεπε επίσης να
εξετάζονται. 181 Τόσο οι αλλοιώσεις της επιφάνειας όσο και οι επικαθίσεις
που συζητά ο F. Matson αποτελούν τη βάση για πολλές από τις σύγχρονες
μελέτες των μεταβολών των αγγείων λόγω της χρήσης.
Πολλές από τις ενέργειες που συντελούνται σε ένα αγγείο αφήνουν
φυσικά ίχνη, τα οποία μπορούν να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες γι’
αυτές. Οι ερευνητές οι οποίοι επιχειρούν να ανασυνθέσουν την πραγματική
χρήση των αγγείων επιδιώκουν ακριβώς να συσχετίσουν τις διάφορες
μεταβολές που έχει υποστεί ένα αγγείο με τις ενέργειες που τις
προκάλεσαν. Σύμφωνα με τον J. Scibo, ο όρος μεταβολές προερχόμενες
από τη χρήση (“pottery use alteration”) 182 , αναφέρεται σε όλες τις χημικές
και φυσικές αλλαγές που εμφανίζονται στην επιφάνεια ενός αγγείου ή και
κάτω από αυτήν ως αποτέλεσμα της χρήσης του, ως απόρροια δηλαδή μιας
σκόπιμης αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων και των αγγείων. Αντίθετα,
στις μεταβολές που δεν οφείλονται στη χρήση συμπεριλαμβάνονται οι
περιβαλλογικές διαδικασίες καθώς και μία σειρά πολιτιστικών διαδικασιών
που αφορούν σε μία μη σκόπιμη αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και
αντικειμένων. 183 Οι μεταβολές, οι οποίες οφείλονται στη χρήση είναι
δυνατόν να εμφανιστούν από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η όπτηση
του αγγείου έως την τελική απόρριψη του. Η τελική μορφή τους είναι
απόρροια μίας σειράς παραγόντων όπως τα χαρακτηριστικά της μάζας του
πηλού και τα επιμέρους χαρακτηριστικά της δραστηριότητας (τα
χαρακτηριστικά του χρήστη ή των χρηστών, ο ιδιαίτερος τρόπος στην
εκτέλεση της δραστηριότητας, το περιεχόμενο, η διάρκεια και η συχνότητα
χρήσης και τέλος το περιβάλλον μέσα στο οποίο συντελείται η
δραστηριότητα). 184 Οι μεταβολές που υφίσταται ένα αγγείο λόγω της
χρήσης του είναι δυνατόν να διακριθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: τις
μεταβολές που αφορούν στη συγκέντρωση κάποιας πρόσθετης ύλης στο
αγγείο (οργανικά και ανόργανα υπολείμματα περιεχομένου και επικαθίσεις)
και τις μεταβολές που αφορούν σε φυσικοχημικές αλλοιώσεις (απολέπιση,
διάβρωση, ρωγμές, κ.λ.π.).
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4.1.1. Επικαθίσεις και υπολείμματα περιεχομένου
Η παρουσία επικαθίσεων άνθρακα συχνά χρησιμοποιείται μόνο ως
ένδειξη ότι το αγγείο χρησιμοποιήθηκε για μαγείρεμα ή άλλες
δραστηριότητες που προϋποθέτουν χρήση φωτιάς. Εντούτοις, όπως πρώτος
έδειξε ο D. Hally το 1983 μελετώντας μαγειρικά σκεύη από τη ΒΔ Τζώρτζια,
είναι δυνατόν να διακριθούν τρεις τύποι αλλοιώσεων λόγω της επαφής του
αγγείου με τη φωτιά: το κάπνισμα, η αλλοίωση των χρωμάτων λόγω
οξείδωσης και η διάβρωση με μορφή απολέπισης. Οι μικρές επιφανειακές
ρωγμές επίσης είναι δυνατόν να εμφανιστούν ως αποτέλεσμα της έκθεσης
του αγγείου στο θερμικό σοκ. Ο D. Hally διαπίστωσε ότι το κάπνισμα και η
οξείδωση των χρωμάτων σχετίζονται με το πώς ένα αγγείο τοποθετείται
στη φωτιά ενώ η διάβρωση σχετίζεται με κάποιο είδος φυσικής επαφής
όπως συμβαίνει με την ανάδευση του περιεχομένου. Ο D. Hally περιγράφει
την ποικιλομορφία στους τρόπους σχηματισμού του καπνίσματος κάτω από
διαφορετικές συνθήκες- συγκεκριμένα ένα αγγείο που αναρτάται ή
υποστηρίζεται πάνω από μία φλόγα, τείνει να παρουσιάσει κάπνισμα σε όλη
την κάτω επιφάνεια, ενώ αγγεία τα οποία τοποθετούνται μέσα στην φωτιά
ή ανάμεσα σε καυτή στάχτη ή σε αναμμένα κάρβουνα τείνουν να
εμφανίσουν κάπνισμα σε μία ζώνη γύρω από το κατώτερο τμήμα του
σώματος ενός αγγείου, όχι όμως κατευθείαν στην βάση. 185 Οι αποθέσεις
άνθρακα στο εσωτερικό του αγγείου αποτελούν ένδειξη ότι το αγγείο
τοποθετήθηκε ανεστραμμένο πάνω στη φωτιά ή περιείχε φωτιά. 186 Ο F.
Matson αναφέρει τεχνικές σκόπιμου καπνίσματος του εσωτερικού αγγείων
κρασιού, πιθανώς για την καλύτερη διατήρηση του αρώματος, λόγω της
μεγάλης δυνατότητας απορρόφησης που διαθέτει ο άνθρακας. 187 O J.
Skibo τέλος στο πλαίσιο εθνοαρχαιολογικής έρευνας στην περιοχή των
Καλίνγκα διαπίστωσε ότι οι αποθέσεις άνθρακα στο εσωτερικό και
εξωτερικό των αγγείων είναι δυνατόν να συσχετιστούν με πολλές
παραμέτρους της ανθρώπινης συμπεριφοράς πέραν της απλής τοποθέτησης
ενός αγγείου στη φωτιά. 188
Η ύπαρξη άμορφων οργανικών καταλοίπων σε αντικείμενα, όπως τα
λίθινα εργαλεία και τα αγγεία, έχει από δεκαετίες προσελκύσει την προσοχή
των ερευνητών. Όταν τα οργανικά κατάλοιπα βρίσκονται στο εσωτερικό
πήλινων αγγείων τότε είναι δυνατόν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με τη
λειτουργία τους, η οποία θα μπορούσε να σχετίζεται με την προετοιμασία,
την κατανάλωση ή την αποθήκευση τροφής, καθώς επίσης και με την
παρασκευή ιατρικών σκευασμάτων, αρωμάτων ή καλλυντικών. 189 Οι
αμφορείς, το κυρίαρχο δοχείο αποθήκευσης και μεταφοράς του
ελληνορωμαϊκού κόσμου, βρίσκονται συνήθως σε ναυάγια ή άλλες
υποθαλάσσιες θέσεις και ένας πολύ μικρός αριθμός αυτών των αγγείων
βρίσκονται πλήρη με το περιεχόμενο τους. 190 Περιστασιακά επίσης σε
στρώματα καταστροφής ή άλλα πρωτογενή σύνολα βρίσκονται αγγεία με
185
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υπολείμματα από το τελευταίο περιεχόμενο τους. 191 Έχει παρατηρηθεί από
πολύ καιρό ότι μερικά αγγεία που αποκαλύπτονται στις ανασκαφές
περιέχουν ίχνη αποθέσεων ή κρούστες στις επιφάνειες τους. Κάποιες από
αυτές προέρχονται από το έδαφος στο οποίο είχαν αποτεθεί τα αγγεία ενώ
άλλες σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία τους. Οι αποθέσεις μπορεί να
είναι καμένες ή απανθρακωμένες, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό του
αγγείου και πιθανόν είναι αποτέλεσμα μαγειρέματος, ή μπορεί να μοιάζουν
με ιζήματα. Εντούτοις εκτός αυτών των ορατών υπολειμμάτων, τις
τελευταίες δεκαετίες διασαφηνίστηκε ότι οργανικές ενώσεις μπορούν να
απορροφηθούν και, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, να διατηρηθούν στους
πόρους των κεραμικών υλικών χωρίς να αφήνουν εμφανή ίχνη στο αγγείο.
Έτσι οι αναλύσεις οργανικών καταλοίπων δεν περιορίζονται πια μόνο στην
μικρή αυτή ποσότητα της κεραμικής που είναι εμφανή τα ίχνη αλλά θα
πρέπει να εξετάζεται μία πολύ μεγάλη ποσότητα υλικού. Το εύρος των
οργανικών υλικών που είναι δυνατόν να ανιχνευθούν σήμερα περιλαμβάνει
άλατα, ρητίνες, υδατάνθρακες, γύρη, σπόρους, φώσφορο και, κυρίως,
λιπίδια. Είναι σήμερα αποδεκτό ότι η ταύτιση των οργανικών καταλοίπων
είναι δυνατόν να ενισχύσει την κατανόηση μας για τις κοινωνίες του
παρελθόντος και ιδιαίτερα για τις προϊστορικές, για τις οποίες δεν
υπάρχουν γραπτές πηγές. Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκε μία
ποικιλία τεχνικών για τον προσδιορισμό αυτών των καταλοίπων. 192
Εντούτοις οι περισσότερο διαδεδομένες είναι οι αναλύσεις φωσφόρου, οι
αναλύσεις ισοτόπων και οι αναλύσεις λιπιδίων και πρωτεϊνών.
Ο πρώτος ο οποίος εστίασε στην παρουσία φωσφόρου στα
τοιχώματα των αγγείων και εισήγαγε την αντίστοιχη μέθοδο στην
αρχαιολογία ήταν ο G. Duma, 193 ενώ στα επόμενα χρόνια μία σειρά
εργασιών προσπάθησαν να διερευνήσουν περαιτέρω τις δυνατότητες της
μεθόδου. 194 Βασική συνιστώσα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι ότι ο
φώσφορος, ο οποίος περιέχεται σε όλα τα φυτά και τα ζώα, είναι δυνατόν
να απορροφηθεί από τα τοιχώματα του αγγείου εφόσον αυτά έχουν
πορώδη σύσταση και, μέσω των τοιχωμάτων, διαχέεται στη συνέχεια στο
ευρύτερο περιβάλλον απόθεσής του. Για τη δειγματοληψία επομένως είναι
απαραίτητο να ληφθούν δείγματα όχι μόνο από το ίδιο το αγγείο αλλά και
από το χώμα μέσα και γύρω από αυτό ώστε να διαπιστωθεί αν ανιχνεύονται
αυξημένα επίπεδα φωσφόρου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι τα
αυξημένα επίπεδα φωσφόρου οφείλονται πράγματι στο περιεχόμενο του
αγγείου και όχι στην ειδική σύνθεση του περιβάλλοντος απόθεσης.
Επιπλέον τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι δυνατόν να διαφωτίσουν
αν το αγγείο περιείχε κάποιο οργανικό περιεχόμενο, όχι όμως να ταυτιστεί
κάποιο συγκεκριμένο φυτικό ή ζωικό είδος. Για τους λόγους αυτούς, όπως
επισημάνθηκε και από τους R.C. Dunnel & T.L. Hunt η μέθοδος αυτή τη
στιγμή δεν είναι η πλέον κατάλληλη για την ανίχνευση οργανικών
καταλοίπων.195
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Η μέθοδος των ισοτόπων, βασισμένη στην αναλογία άνθρακα και
αζώτου, η οποία είναι χαρακτηριστική για κάθε φυτό, δίνει τη δυνατότητα
ταυτοποίησης συγκεκριμένων ειδών. Η σημαντικότερη αδυναμία της
συγκεκριμένης μεθόδου έγκειται στο ότι για την ανάλυση απαιτούνται
απανθρακωμένες κρούστες από τα υπολείμματα του περιεχομένου, ένα όχι
συνηθισμένο εύρημα. 196
Η πλέον διαδεδομένη μέθοδος ανάλυσης οργανικών καταλοίπων
σήμερα αφορά στις αναλύσεις λιπιδίων. Τα λιπίδια έχουν μία σειρά από
μοναδικές ιδιότητες, οι οποίες τα καθιστούν πολύ κατάλληλα ως μέσα για
τον προσδιορισμό του οργανικού περιεχομένου αγγείων. Τα λιπίδια
απορροφώνται από τα τοιχώματα των αγγείων, εφόσον αυτά έχουν
πορώδη υφή, οπότε δεν απαιτείται η ύπαρξη κάποιας ορατής κρούστας
στην επιφάνεια του αγγείου. Επιπλέον η ειδική χημική σύσταση κάθε
λιπιδίου επιτρέπει τη συσχέτιση με συγκεκριμένα φυτικά και ζωικά είδη, μία
δυνατότητα που δεν παρέχουν οι αναλύσεις φωσφόρου. Κάποιες από τις
θετικές ιδιότητες ακόμη των λιπιδίων είναι ότι δεν καταστρέφονται με το
μαγείρεμα ενώ διατηρούνται για μεγάλα διαστήματα. Πρώιμες αναλύσεις οι
οποίες πραγματοποιήθηκαν σε αγγεία της ΠΜ εγκατάστασης της Μύρτου με
τη μέθοδο της αέριας χρωματογραφίας έδειξαν ότι σε ένα από τα αγγεία,
από τα οποία λήφθηκε δείγμα το περιεχόμενο του ήταν κάποιο ζωικό
προϊόν, ίσως μαλλί. 197 Σε μία από τις πρωιμότερες εφαρμογές της μεθόδου
επίσης οι J.F. Condamin et al. μελέτησαν ρωμαϊκούς αμφορείς της
Μεσογείου με την τεχνική της αέριας χρωματογραφίας και της
φασματοσκοπίας μάζας, προκειμένου να ανιχνεύσουν την παρουσία
λαδιού. 198 Άλλοι ερευνητές επιχείρησαν να εφαρμόσουν τη μέθοδο σε
περισσότερο σύνθετες περιπτώσεις όπως είναι ο προσδιορισμός του
γεύματος ενός μαγειρικού σκεύους. Σε μία από τις πρωιμότερες τέτοιες
εργασίες οι M.Patrick et al. επιχείρησαν με την τεχνική της αέριας
χρωματογραφίας να αναλύσουν δείγματα από όστρακα προερχόμενα από
θέση της βορείου Αφρικής όπου και διαπίστωσαν την ύπαρξη λιπιδίων
ζωικής
προέλευσης,
πιθανότατα
φώκιας,
ενώ
ταυτόχρονα
πραγματοποίησαν σειρά πειραμάτων προκειμένου να μελετήσουν τις
διαδικασίες και τις συνθήκες μεταβολής των ενώσεων των λιπιδίων. 199 Από
το 1990 και εξής οι αναλύσεις λιπιδίων έχουν γνωρίσει μεγάλη διάδοση
παρέχοντας ενδείξεις μίας ευρύτερης διατήρησης των οργανικών
καταλοίπων. 200 Τα αρχαιολογικά οργανικά κατάλοιπα μπορεί να είναι
πρώτες ύλες ή να προέρχονται από διαδικασίες φυσικής, χημικής ή
βιοχημικής μεταποίησης. Είναι δυνατόν επομένως να αναδείξουν μεθόδους
προετοιμασίας, παραγωγής και χρήσης των φυσικών υλικών κατά τους
προϊστορικούς χρόνους. Η C. Bjork για παράδειγμα μπόρεσε να υποστηρίξει
την επιχειρηματολογία της ότι η πρώιμη ΝΕ κεραμική από το Αχίλλειο δεν
προοριζόταν για μαγειρική χρήση όταν, κατά τις αναλύσεις λιπιδίων που
πραγματοποιήθηκαν σε κάποια δείγματα, διαπιστώθηκε ότι τα λιπίδια που
196
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εντοπίστηκαν ήταν μονοακόρεστα, άρα δεν είχαν εκτεθεί σε θερμότητα. 201
Ένα από τα ευρήματα της έρευνας των τελευταίων χρόνων είναι ότι οι
συγκεντρώσεις λιπιδίων διαφέρουν μέσα στο ίδιο αγγείο ανάλογα με το
σημείο της δειγματοληψίας (βάση, τοίχωμα, χείλος). Θεωρείται λοιπόν
σήμερα ότι, όχι μόνο η ταύτιση των λιπιδίων είναι δυνατόν να υποστηρίξει
τη χρήση συγκεκριμένων αγγείων, αλλά επίσης
και η σύγκριση των
διαφορετικών μοντέλων κατανομής των λιπιδίων σε διαφορετικούς τύπους
αγγείων είναι δυνατόν να υποστηρίξει μία χρηστική ταξινόμηση της
κεραμικής. 202
Τα οργανικά κατάλοιπα είναι ευαίσθητα σε διάφορες διαδικασίες
αλλοίωσης, χημικής και βιολογικής, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε
πλήρη απώλεια των δεδομένων. Εντούτοις η διατήρηση των βιογενών
υλικών ποικίλει σημαντικά ανάλογα με τις συνθήκες στο περιβάλλον
απόθεσης. 203 Όπως επισημαίνει ο C. Orton η ανασύνθεση κάθε
«πρωτότυπου» περιεχομένου από τα διασωζόμενα ή αλλοιωμένα τμήματα
μίας μείξης συνθέσεων, που έχουν καταστεί περισσότερο πολύπλοκα από
πιθανή μόλυνση ή επαναχρησιμοποίηση των αγγείων, απαιτεί μεγάλη
προσοχή και κάθε παρουσίαση αυτών των πηγών απαιτεί μία πλήρη
εκτίμηση όλων αυτών των δυσκολιών. 204 Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα
με τη βελτίωση των αναλυτικών τεχνικών και την ευρεία διάδοσή τους
αναπτύσσεται και η έρευνα για τις διαδικασίες φυσικής αλλοίωσης (decay)
των δειγμάτων σε περιβάλλον απόθεσης καθώς και οι αναλύσεις
σύγχρονων δειγμάτων, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων
από τα αρχαία υλικά. Ένα ακόμη πρόβλημα για τους ερευνητές είναι η
πιθανότητα τα οργανικά κατάλοιπα που ανιχνεύονται να μην οφείλονται
στο περιεχόμενο του αγγείου αλλά σε μόλυνση από το περιβάλλον
απόθεσης του. Οι αναλύσεις του χώματος επομένως στο γύρω χώρο είναι
απαραίτητες προκειμένου να εντοπιστεί η περίπτωση ενός μολυσμένου
δείγματος. Επίσης είναι προφανές ότι πολλές από τις συνθέσεις που
ανακτώνται από κάποιες κατηγορίες αγγείων (όπως οι αμφορείς)
συνδέονται περισσότερο με τα διαφόρων τύπων επιχρίσματα (πίσσα, ρητίνη
, κ.λ.π.) που χρησιμοποιήθηκαν για στεγανοποιηθεί η εσωτερική επιφάνεια
των αγγείων παρά με το περιεχόμενο τους. 205

4.1.2 Αλλοιώσεις στην επιφάνεια του αγγείου
Οι επικαθίσεις στα αγγεία είτε με τη μορφή αποθέσεων άνθρακα είτε με
τη μορφή υπολειμμάτων του περιεχομένου τους είναι μεν σημαντικές
αλλά κάπως περιορισμένων δυνατοτήτων καθώς πολλές δραστηριότητες
καθώς και οι σχετιζόμενες χρήσεις μπορεί να μην αφήνουν κατάλοιπα.
Όμως η αλλοίωση της επιφάνειας είναι μία μορφή μεταβολής η οποία
παρουσιάζεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα χρήσης της κεραμικής.
201
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Αλλοιώσεις στην επιφάνεια των αγγείων εμφανίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό
σε δραστηριότητες μεταποίησης, όπως ο τεμαχισμός, η σύνθλιψη, η
ανάδευση, το μαγείρεμα, ενώ τα τμήματα του αγγείου όπου τείνουν να
συγκεντρώνονται οι αλλοιώσεις είναι η βάση εξωτερικά και η βάση και τα
πλευρικά τοιχώματα εσωτερικά. 206
Αν και είναι γνωστή η σημασία της απολέπισης της επιφάνειας για
τον προσδιορισμό της χρήσης του αντικειμένου εντούτοις λίγες μόνο
μελέτες, περιλαμβάνουν τέτοια στοιχεία στις αναλύσεις της κεραμικής. 207
Οι περισσότερες από αυτές εστιάζουν στην παρουσία ή στην απουσία
διάβρωσης για να συνάγουν το αν τα αγγεία χρησιμοποιούνταν σε
δραστηριότητες που απαιτούσαν ανάδευση ή τριβή. Εντούτοις είναι
δυνατόν να συναχθούν πολύ περισσότερες πληροφορίες από την αλλοίωση
της κεραμικής. Για παράδειγμα η D. Griffiths μελέτησε σκεύη του 18ου
αιώνα με στόχο την ταύτιση των μέσων που προκάλεσαν τις αλλοιώσεις και
μπόρεσε να διακρίνει τα ίχνη των μαχαιριών από των πιρουνιών και των
κουταλιών, τα ίχνη από την ανάδευση και αυτά από τα χτυπήματα. 208
Επίσης έρευνες έδειξαν ότι οι αλλοιώσεις στην κεραμική είναι
τυποποιημένες. Η διάβρωση και τα χτυπήματα εμφανίζονται σε
συγκεκριμένες ζώνες σε διαφορετικούς τύπους αγγείων. Οι M.Β.Schiffer &
J.M.Scibo επηρεασμένοι από έρευνες σε κεραμική των Pueblo προτείνουν
ένα μοντέλο έρευνας στο οποίο αναζητούν την ανάπτυξη ενός διακριτού
συστήματος για τη μελέτη των μεταβολών που υφίσταται η κεραμική που
προέρχονται από τη χρήση. 209 Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνουν μία
ανάλυση για το πώς η κεραμική χαμηλής όπτησης θα υποστεί φθορές κάτω
από διαφορετικές συνθήκες χρήσης και προτείνουν μία θεωρία για τις
μεταβολές της κεραμικής στην οποία προσδιορίζονται τα βασικά στοιχεία
που σχετίζονται με το ρυθμό και τη φύση της διάβρωσης. Στο πλαίσιο αυτό
συζητούνται οι βασικοί παράγοντες που σχετίζονται με τη φθορά όπως τα
χαρακτηριστικά της κεραμικής, τα χαρακτηριστικά του μέσου που προκαλεί
τις φθορές στην κεραμική καθώς τη σημασία των ιδιαίτερων συνθηκών
μέσα στις οποίες συντελείται η αλληλεπίδραση κεραμικής και μέσου
καταπόνησης. Σε σχέση με τη σημασία των ειδικών συνθηκών που
επικρατούν κατά την αλληλεπίδραση κεραμικού και μέσου καταπόνησης οι
Skibo, J.M. & Schiffer, M.B. απέδειξαν πειραματικά ότι ανεξάρτητα από τη
σύσταση της μάζας του πηλού και του μέσου καταπόνησης, η διάβρωση θα
είναι πολύ μεγαλύτερη αν το κεραμικό είναι εμποτισμένο με νερό. 210

4.2

Οι δυνατότητες τεκμηρίωσης της χρήσης των αγγείων με βάση
τις μεταβολές

Υπάρχουν αρκετές μελέτες τις τελευταίες δεκαετίες, οι οποίες έχουν
ενσωματώσει τις μεταβολές της κεραμικής για να διατυπώσουν προτάσεις
206
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για τη χρήση της. Στην ανάλυση που ακολούθησε ο D. Hally προσπάθησε
να συνδυάσει πολλές κατηγορίες δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της
μορφολογίας,
των
χαρακτηριστικών
απόδοσης,
εθνογραφικές
πληροφορίες, συνευρήματα και τις μεταβολές που οφείλονται στη χρήση
για να καταλήξει σε συμπεράσματα για τη χρήση αγγείων της ΝΔ
Τζωρτζια 211 Στον ελλαδικό χώρο η C. Bjork και η K. Vitelli εξέτασαν την
κεραμική της πρώιμης ΝΕ κεραμικής από τις θέσεις Αχίλλειο και Φράγχθι
αντίστοιχα και, συνυπολογίζοντας τα τεχνικά και μορφολογικά
χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά απόδοσης, τις μεταβολές που είχαν
υποστεί τα αγγεία, τα αποτελέσματα αρχαιομετρικών αναλύσεων καθώς και
εθνογραφικές πληροφορίες κατέληξαν ότι και στις δύο περιπτώσεις
αντίστοιχα, η κεραμική της πρώιμης ΝΕ δεν προοριζόταν για το μαγείρεμα
της τροφής όπως είχε ως τότε παγιωθεί στη βιβλιογραφία. 212
Παρά τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η μελέτη των μεταβολών
της κεραμικής που οφείλονται στη χρήση, η γνώση σχετικά με τις
δραστηριότητες που προκαλούν αυτές τις μεταβολές είναι ακόμη ελλιπής.
Όπως επισημαίνει για παράδειγμα ο C. Orton, υπάρχει μία ουσιώδης πηγή
σύγχυσης όταν επιχειρήσουμε να διακρίνουμε αλλαγές στο χρώμα της
επιφάνειας των αγγείων εξαιτίας της θέρμανσης ή του καψίματος που
προκαλείται από τη φωτιά κατά το μαγείρεμα από αυτές που προκαλούνται
από την αρχική διαδικασία όπτησης του αγγείου. 213 Ο J.M. Skibo
μελετώντας κεραμική των Καλίνγκα προτείνει ένα πλαίσιο αναφοράς για
μελέτες που αφορούν σε μεταβολές οφειλόμενες στη χρήση
ενσωματώνοντας στην εργασία του όλους τους παρατηρούμενους τύπους
μεταβολών, όπως αυτές καταγράφηκαν στα μαγειρικά σκεύη των
κατοίκων. 214 Παρατηρώντας κεραμική η οποία βρισκόταν σε χρήση και
πραγματοποιώντας σειρά πειραμάτων και εργαστηριακών αναλύσεων
κατέληξε στη διαπίστωση ότι η επαναλαμβανόμενη ανθρώπινη
συμπεριφορά κατά τη χρήση συνδέεται με συγκεκριμένες διακριτές
μεταβολές στην κεραμική. Πραγματοποιώντας αναλύσεις λιπιδίων σε
δείγματα από μαγειρικά σκεύη διαπίστωσε ότι ήταν δυνατό να ανιχνευθούν
σωστά ομάδες τροφίμων και σε ορισμένες περιπτώσεις και συγκεκριμένα
φυτά ή ζώα. Σε σχέση με τις επιφανειακές αλλοιώσεις που υφίστανται τα
μαγειρικά σκεύη λόγω των χειρισμών που απαιτεί η χρήση τους (ανάδευση,
σερβίρισμα, πλύσιμο), διαπίστωσε ότι αγγεία τα οποία προορίζονταν για το
μαγείρεμα διαφορετικών τροφίμων παρουσίαζαν και πολύ διαφορετικά ίχνη
χρήσης. Τέλος οι αποθέσεις άνθρακα στο εσωτερικό και το εξωτερικό των
αγγείων διαφοροποιούνταν ανάλογα με το περιεχόμενο, τον τρόπο
μαγειρέματος και τον τρόπο τοποθέτησης του αγγείου στη φωτιά
παρέχοντας έτσι πολύ περισσότερες ενδείξεις για την ανθρώπινη
συμπεριφορά πέραν της πληροφορίας ότι τα σκεύη χρησιμοποιούνταν για
το μαγείρεμα. Η A.Naschinski μέσα από μία σειρά πειραμάτων επιχείρησε
μεταξύ άλλων να διαχωρίσει μεταβολές της κεραμικής, οι οποίες οφείλονται
στη χρήση, από μεταβολές οφειλόμενες σε άλλες αιτίες. Στο πλαίσιο αυτό
συστηματοποίησε χαρακτηριστικά γνωρίσματα μεταβολών οφειλόμενων
στη χρήση, όπως π.χ., η τοπική κατανομή και η κανονικότητα που
παρουσιάζουν αυτές οι μεταβολές, η κατανομή τους συχνά γύρω από την
211
212
213
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περιφέρεια του αγγείου με τρόπο συνεχή και οριζόντιο, η συσχέτιση τύπων
μεταβολών με συγκεκριμένα τμήματα του αγγείου, κ.λ.π. 215 Όπως
επισημαίνει
η
συγγραφέας
για
την
αναγνώριση
αυτών
των
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και τη συναγωγή συμπερασμάτων
απαιτούνται ολόκληρα ή σχεδόν ολόκληρα αγγεία αλλά και διαπιστωμένη
επανάληψη των αλλοιώσεων σε αγγεία του ίδιου τύπου. Μία μεμονωμένη
παρατήρηση μπορεί από μόνη της να δώσει περιορισμένες ενδείξεις όμως
μία μεθοδική συσχέτιση με μία δραστηριότητα που είναι δυνατόν να
προσδιοριστεί, θα οδηγήσει σε λειτουργικές ερμηνείες που έχουν ευρύτερη
σημασία.
Ένα ακόμη πρόβλημα που αντιμετωπίζει η έρευνα σε αυτόν τον τομέα
είναι η αλλοίωση των μεταβολών που οφείλονται στη χρήση από τις
διάφορες μετααποθετικές διαδικασίες. Προς την κατεύθυνση αυτή οι M.E.
Beck et al. προσπάθησαν να ανιχνεύσουν πειραματικά το πώς μία
συγκεκριμένη μετααποθετική διαδικασία, αυτή της διάβρωσης, είναι
δυνατόν να αλλοιώσει ή και να εξαλείψει επικαθίσεις άνθρακα σε αγγεία
χαμηλής όπτησης με οργανικές προσμίξεις. 216 Τέλος η μεγαλύτερη ίσως
αλλοίωση ή και εξαφάνιση των μεταβολών που αποτυπώθηκαν στην
κεραμική κατά τη χρήση της είναι δυνατόν να επέλθει από τους χειρισμούς
τους οποίους αυτή υφίσταται μετά το στάδιο της ανασκαφής.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Κεφάλαιο 1
Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για τις χρήσεις της
κεραμικής

1.1

Ανάλυση λογικών διαδικασιών τεκμηρίωσης των χρήσεων των
αγγείων

Στο πλαίσιο της αρχαιολογικής έρευνας οι ερμηνείες συνιστούν
ουσιαστικά υποθέσεις, οι οποίες είναι δυνατόν να προηγούνται ή να έπονται
της ανάλυσης των δεδομένων. Στην πρώτη περίπτωση η επεξεργασία των
δεδομένων στοχεύει στην ενίσχυση ή την απόρριψη μιας αρχικής
υπόθεσης. Στη δεύτερη περίπτωση προηγείται η ανάλυση των δεδομένων
και έπεται η διατύπωση συμπερασμάτων – υποθέσεων. Ανεξάρτητα από τη
μεθοδολογία – επαγωγική ή απαγωγική – η οποία κατά περίπτωση
ακολουθείται, ουσιώδη σημασία έχει η διαδικασία τεκμηρίωσης των
ερμηνευτικών υποθέσεων. Η ισχύς και η αξιοπιστία μίας ερμηνείας
εξαρτάται αφενός από την πληρότητα της ανάλυσης και αφετέρου από τη
λογική συνέπεια στην ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας τεκμηρίωσης. Για
την τεκμηρίωση μίας ερμηνείας θα πρέπει να συνυπολογίζονται όλες οι
κατηγορίες δεδομένων, οι οποίες είναι δυνατόν να σχετίζονται άμεσα ή
έμμεσα με το ερώτημα που θέτει ο ερευνητής. Ταυτόχρονα η διαδικασία
παραγωγής γνώσης από τα δεδομένα θα πρέπει να είναι απόρροια μίας
σαφώς διατυπωμένης λογικής ανάλυσης βάση της οποίας θα τεκμηριώνεται
το σκεπτικό της μετάβασης από τα αρχικά δεδομένα στα τελικά
συμπεράσματα.
Σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε στο Πρώτο Μέρος της
εργασίας, προκύπτει ότι η ανάπτυξη μιας επιχειρηματολογίας για τη χρήση
των αρχαίων αγγείων συνιστά μία σύνθετη ερμηνευτική διαδικασία, η οποία
υποστηρίζεται από την εξέταση αρκετών ενοτήτων δεδομένων. Πέραν των
διαφορετικών προσεγγίσεων στην έρευνα, είναι φανερό ότι για την
πληρέστερη υποστήριξη του ερωτήματος της χρήσης των αρχαίων αγγείων
θα πρέπει να συνυπολογίζονται όλες οι σχετιζόμενες κατηγορίες
δεδομένων. Στην ανάλυση που ακολουθεί επιχειρείται η ανάπτυξη και
σύνθεση του συνόλου των λογικών διαδικασιών, οι οποίες θα πρέπει να
υποστηρίζονται από ένα πληροφοριακό σύστημα προκειμένου αυτό να
υποστηρίξει την επίλυση συγκεκριμένου ερωτήματος, αυτού της χρήσης
της αρχαίας κεραμικής. Μέσω της δημιουργίας λογικών διαγραμμάτων
επιχειρείται να αναδειχθεί η λογική σύνδεση των αρχικών δεδομένων με τα
τελικά συμπεράσματα καθώς και η συνολική δομή των λογικών διαδικασιών
τεκμηρίωσης της χρήσης των αρχαίων αγγείων.

70

71

Η διαδικασία τεκμηρίωσης της χρήσης των αρχαίων αγγείων βασίζεται στην
ανάπτυξη ανεξαρτήτων ενοτήτων ανάλυσης (Πίν. 11). Κάθε αυτόνομη
ενότητα ανάλυσης τροφοδοτείται από μία αρχική κατηγορία δεδομένων, τα
οποία άμεσα σχετίζονται με το ίδιο το αγγείο και το περιβάλλον εύρεσης
του. Οι άμεσες κατηγορίες δεδομένων που ενημερώνουν κάθε αναλυτική
ενότητα είναι οι εξής:
1. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του αγγείου

1.1 Δεδομένα μορφολογικών χαρακτηριστικών
1.2 Δεδομένα τεχνικών χαρακτηριστικών

(Μade
for )

2. Πηγές

1.1. Πηγή σχετιζόμενη με τη χρήση πάνω στο αγγείο

3. Μεταβολές οφειλόμενες στη χρήση

3.1. Αλλοιώσεις λόγω χρήσης

(Used
for)

3.2. Επικαθίσεις/ Υπολείμματα περιεχομένου

1. Στρωματογραφικές συνάφειες

Από τις παραπάνω κατηγορίες δεδομένων οι δύο πρώτες αφορούν
στο επίπεδο της τυπολογίας και τεκμηριώνουν την ενδεδειγμένη χρήση για
τον συγκεκριμένο τύπο (made for_ ) με βάση τα γνωρίσματα της
κατασκευής (σύγχρονη παρατήρηση από πλευράς του ερευνητή) ή με βάση
αρχαίες πηγές για τη χρήση του συγκεκριμένου τύπου (αρχαία
παρατήρηση). Τα συμπεράσματα επομένως που συνάγονται για τη χρήση
από αυτές τις ενότητες ανάλυσης αφορούν όλα τα δείγματα της ίδιας
τυπολογικής κατηγορίας, η οποία ορίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά της
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μορφής και της τεχνολογίας του αγγείου. 217 Όσον αφορά στις ενότητες
ανάλυσης σε επίπεδο τυπολογικής παρατήρησης προηγείται η ενότητα που
αφορά στην ίδια την κατασκευή του αγγείου και έπεται η ενότητα Πηγές η
οποία αποτελεί μία σπάνια μάλλον κατηγορία δεδομένων. Όσον αφορά την
ενότητα Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά , εδώ προτάσσεται η υποενότητα
Μορφολογικά χαρακτηριστικά καθώς αυτή μπορεί σε κάθε περίπτωση να
δώσει αυτόνομα συμπεράσματα και επιπλέον θα πρέπει να συσχετίζεται με
όλες τις υπόλοιπες ενότητες ανάλυσης (η πληροφορία για παράδειγμα ότι
ένα αγγείο περιείχε κρασί αξιολογείται πλήρως όταν συνυπολογιστεί ότι ο
μορφολογικός τύπος του αγγείου είναι κατάλληλος για ατομική
κατανάλωση, συλλογική κατανάλωση, προσωρινή αποθήκευση ή μόνιμη
αποθήκευση). Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά αποτελούν πολύ ισχυρή
πηγή πληροφορίας (συχνά θεωρούνται μάλιστα περισσότερο αξιόπιστα από
τα μορφολογικά χαρακτηριστικά), εντούτοις δεν μπορούν πάντα να
δώσουν αυτόνομα συμπεράσματα. Συγκεκριμένα όσον αφορά στα αγγεία
βαριάς καταπόνησης (αγγεία μεταποίησης της τροφής) υπάρχει ιδιαίτερη
μέριμνα ώστε τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά να εξασφαλίζουν
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά απόδοσης, ενώ όταν πρόκειται για αγγεία
ελαφριάς καταπόνησης τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά δε χρειάζεται να
εξασφαλίσουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά απόδοσης, οπότε δεν είναι εύκολο
από μόνα τους να υποστηρίξουν κάποια συγκεκριμένη ειδική χρήση.
Οι δύο επόμενες ενότητες ανάλυσης (Μεταβολές οφειλόμενες στη
χρήση – Στρωματογραφικές συνάφειες) αναφέρονται σε επίπεδο
παρατήρησης μεμονωμένων δειγμάτων μιας τυπολογικής κατηγορίας. Τα
συμπεράσματα που συνάγονται αφορούν στην τεκμηρίωση των
πραγματικών χρήσεων που είναι δυνατόν να υποστηριχθούν με βάση τις
μεταβολές που έχει υποστεί το αγγείο και το περιβάλλον εύρεσης του.
Αυτές οι κατηγορίες ανάλυσης επομένως είναι δυνατόν να ενισχύσουν την
επιχειρηματολογία για κάποια από τις κατάλληλες χρήσεις της τυπολογικής
κατηγορίας (τουλάχιστον όσον αφορά στο συγκεκριμένο δείγμα ή και για
την τυπολογική κατηγορία στο σύνολο της εφόσον π.χ. οι μεταβολές που
παρουσιάζει μία τυπολογική κατηγορία παρουσιάζουν σταθερή επανάληψη
στα εξεταζόμενα δείγματα). Είναι δυνατόν επίσης αυτές οι ενότητες
ανάλυσης να δώσουν ενδείξεις για κάποια άλλη χρήση που δεν είχε
συμπεριληφθεί στις κατάλληλες χρήσεις της τυπολογικής κατηγορίας
γεγονός που ίσως οφείλεται σε δεύτερη χρήση του αγγείου. Σε κάθε
περίπτωση η τεκμηρίωση των πραγματικών χρήσεων δεν αναιρεί τη
σημασία των προβλεπόμενων ως κατάλληλων χρήσεων καθώς δεν είναι
ασυνήθιστο τα ίχνη χρήσης είτε να μην σώζονται είτε να επικρατούν τα
ίχνη από την τελευταία χρήση αγγείου (ειδικότερα σε ότι αφορά την
ανίχνευση οργανικών καταλοίπων αυτά συχνά δε μαρτυρούν τίποτα
περισσότερο από το γεγονός ότι σε μία δεδομένη χρονική στιγμή το αγγείο
έφερε το συγκεκριμένο περιεχόμενο). Όσον αφορά στην ιεράρχηση αυτών
των ενοτήτων ανάλυσης προτάσσεται η ενότητα Μεταβολές οφειλόμενες
στη χρήση καθώς αφορούν στο ίδιο το αγγείο και έπεται η ενότητα
Στρωματογραφικές συνάφειες, η οποία αναφέρεται στο περιβάλλον
εύρεσης του αγγείου. Στην ενότητα τέλος Μεταβολές οφειλόμενες στη
χρήση, προτάσσεται η υποενότητα Φθορές λόγω χρήσης καθώς η
συγκεκριμένη κατηγορία δεδομένων έχει μεγάλη σημασία για την
τεκμηρίωση της χρήσης και μπορεί να δώσει πράγματι αυτόνομα
217

Βλ. Κεφ 1.7
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συμπεράσματα για την πραγματική χρήση του αγγείου, ενώ έπεται η
υποενότητα Υπολείμματα περιεχομένου καθώς αφενός η ταύτιση των
υπολειμμάτων στο εσωτερικό του αγγείου με συγκεκριμένο περιεχόμενο
συχνά αποδεικνύεται προβληματική και αφετέρου για να προκύψουν
συμπεράσματα για τη χρήση από αυτήν την υποενότητα συχνά θα πρέπει
να συνυπολογιστούν και τα συμπεράσματα των άλλων ενοτήτων.
Στο πλαίσιο της προτεινόμενης λογικής σειράς συσχετισμού, η οποία
ξεκινάει από το επίπεδο της τυπολογίας και καταλήγει στο επίπεδο της
μεμονωμένης παρατήρησης κάθε σύνολο συμπερασμάτων συσχετίζεται από
τον ερευνητή διαδοχικά με το επόμενο καταλήγοντας σε μία αξιολόγηση
μέσω του οποίας επιδιώκεται να υποστηριχθούν:
Α) Οι περισσότερο πιθανές χρήσεις ( χρήσεις που είναι δυνατόν να
υποστηριχθούν από περισσότερες από μία ενότητες ανάλυσης).
Β) Οι πιθανές χρήσεις ( χρήσεις που είναι δυνατόν να υποστηριχθούν από
μία τουλάχιστον ενότητα ανάλυσης).
Γ)
Οι μη πιθανές χρήσεις (χρήσεις που δεν είναι δυνατόν να
υποστηριχθούν από καμία ενότητα ανάλυσης).
Στον Πίν 12 παρουσιάζεται η ανάπτυξη της βασικής δομής των
διαδικασιών τεκμηρίωσης με τη μορφή λογικών διαγραμμάτων. Όπως
φαίνεται αναλυτικότερα κάθε ενότητα αναπτύσσεται ως λογικό διάγραμμα
σε δύο επίπεδα: το επίπεδο των άμεσων και των έμμεσων δεδομένων. Το
επίπεδο των άμεσων δεδομένων αναπτύσσεται σε τρία στάδια (δεδομένα –
επεξεργασία – συμπεράσματα):
Δεδομένα:
Η αρχική κατηγορία δεδομένων που ενημερώνει την συγκεκριμένη
αναλυτική ενότητα βάση της οποίας επιδιώκεται να συναχθούν τελικά
συμπεράσματα.
Επεξεργασία δεδομένων:
Η επεξεργασία των δεδομένων συνίσταται από μία διαδικασία, η οποία
κατά περίπτωση είναι δυνατόν να είναι σχετικά απλή (π.χ. μόνο
εργαστηριακές μέθοδοι ανάλυσης ή γνώση του ερευνητή) ή πολύ σύνθετη
(ενδιάμεσα συμπεράσματα, βοηθητικές κατηγορίες δεδομένων, χρήση
στατιστικής ανάλυσης, κ.λ.π.). Η επεξεργασία των δεδομένων έχει ως
στόχο να δικαιολογήσει με τρόπο σαφή τη σχέση των αρχικών δεδομένων
με τα τελικά συμπεράσματα.
Συμπεράσματα:
Το σύνολο των οικιακών χρήσεων οι οποίες είναι δυνατόν να
υποστηριχθούν από τη συγκεκριμένη ενότητα ανάλυσης μέσω της
επεξεργασίας που έγινε στα αρχικά δεδομένα.
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Όπως φαίνεται οι ενότητες ανάλυσης υποστηρίζονται επιπλέον από
βοηθητικά δεδομένα, τα οποία υποστηρίζουν τη συναγωγή τελικών
συμπερασμάτων. Στην κατηγορία των βοηθητικών (έμμεσων) δεδομένων
χρησιμοποιούνται εθνογραφικά ανάλογα όπου οι χρήσεις των αγγείων είναι
γνωστές και, ακολουθώντας μία αντίστροφη διαδικασία, επιδιώκεται να
συσχετιστεί η γνωστή χρήση με τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των
παραδοσιακών αγγείων (γνωρίσματα της μορφής και της τεχνολογίας) και
τις μεταβολές που έχουν υποστεί λόγω της χρήσης τους (οργανικά και
ανόργανα κατάλοιπα, επικαθίσεις άνθρακα, αλλοιώσεις στην επιφάνεια
τους). Στόχος είναι η συσχέτιση των γνωρισμάτων των αγγείων με γνωστή
χρήση (παραδοσιακή κεραμική), με αυτά των αγγείων άγνωστης χρήσης
(αρχαία κεραμική), με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματολογίας για τη
χρήση των αρχαίων αγγείων. Ως έμμεση κατηγορία δεδομένων
χρησιμοποιούνται και οι τυχόν πηγές, οι οποίες είναι δυνατόν να
αναφέρονται στη χρήση αγγείων της ίδιας τυπολογικής κατηγορίας με το
αγγείο που εξετάζεται.
Τέλος, όπως φαίνεται στους Πίν 11-12 τα τελικά συμπεράσματα, τα
οποία προκύπτουν από τη διαδικασία τεκμηρίωσης της χρήσης των αρχαίων
αγγείων συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν το σύστημα με νέα δεδομένα για
τις χρήσεις των αρχαίων αγγείων, αυξάνοντας τη γνώση για μία νέα μελέτη
περίπτωσης.
Αναλυτικά οι ενότητες ανάλυσης αναπτύσσονται ως εξής:

Α. Κατάλληλες χρήσεις (made for )
1.1

Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του αγγείου: Μορφολογικά
Χαρακτηριστικά
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Η πρώτη ενότητα ανάλυσης εξετάζει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά
του αγγείου με στόχο τη συναγωγή συμπερασμάτων για την
καταλληλότερη χρήση του αγγείου σύμφωνα με τα γνωρίσματα της
μορφής του.
Άμεση κατηγορία:
Δεδομένα:Τα δεδομένα που εξετάζονται αφορούν στο σχήμα και στις
διαστάσεις του αγγείου καθώς και σε στοιχεία της διακόσμησης του.
Επεξεργασία δεδομένων: Η επεξεργασία των δεδομένων υποστηρίζει την
αξιολόγηση των χαρακτηριστικών απόδοσης του αγγείου που σχετίζονται
με τα συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά Η αναγνώριση των
χαρακτηριστικών απόδοσης που προκύπτουν από τη μορφή απορρέει από
τη γνώση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας αλλά και από την απλή
γνώση των νόμων του φυσικού κόσμου.
Συμπεράσματα: Αξιολογούνται οι κατάλληλες χρήσεις του αγγείου με βάση
τα χαρακτηριστικά απόδοσής του. Η αξιολόγηση στηρίζεται στη γνώση του
ερευνητή για τα χαρακτηριστικά απόδοσης που απαιτούνται για κάθε
χρήση, τη σχετική βιβλιογραφική τεκμηρίωση και την αξιοποίηση
εθνογραφικών αναλόγων.
Έμμεση κατηγορία:
Τα εθνογραφικά ανάλογα υποστηρίζουν τη συναγωγή των συμπερασμάτων
καθώς ο ερευνητής έχει στη διάθεση του αγγεία με γνωστή χρήση,
καταγράφει τα χαρακτηριστικά απόδοσης που διαθέτουν τα αγγεία καθώς
και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν αυτά τα
χαρακτηριστικά απόδοσης. Ο ερευνητής αξιοποιεί τα εθνογραφικά ανάλογα
με τη χρήση της στατιστικής ανάλυσης και των πινάκων πρόβλεψης
αρχαιολογικού συσχετισμού για τη χρήση των αγγείων.
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1.2

Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του αγγείου: Τεχνολογικά
Χαρακτηριστικά

Άμεση κατηγορία:
Δεδομένα:Τα δεδομένα που
χαρακτηριστικά του αγγείου

εξετάζονται

αφορούν

σε

τεχνολογικά

Επεξεργασία δεδομένων: Η επεξεργασία των δεδομένων υποστηρίζει την
αξιολόγηση των χαρακτηριστικών απόδοσης του αγγείου που σχετίζονται
με τα συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η αναγνώριση των
χαρακτηριστικών απόδοσης
που προκύπτουν από τα τεχνολογικά
χαρακτηριστικά απορρέει από τη διενέργεια εργαστηριακών πειραμάτων
καθώς και την εμπειρία από προηγούμενα σχετικά πειράματα –
βιβλιογραφική τεκμηρίωση.
Συμπεράσματα: Αξιολογούνται οι κατάλληλες χρήσεις του αγγείου με βάση
τα χαρακτηριστικά απόδοσής του. Η αξιολόγηση στηρίζεται στη γνώση του
ερευνητή για τα χαρακτηριστικά απόδοσης που απαιτούνται για κάθε χρήση
και τη σχετική βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Σημειώνεται ότι τα
χαρακτηριστικά απόδοσης που σχετίζονται με τα τεχνολογικά γνωρίσματα
του αγγείου είναι δυνατόν σε κάποιες περιπτώσεις να τεκμηριώσουν από
μόνα τους συγκεκριμένες χρήσεις ενώ σε άλλες περιπτώσεις -π.χ. όταν τα
τεχνολογικά χαρακτηριστικά δεν είναι δυνατόν να συνδεθούν με
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά απόδοσης- δεν είναι δυνατόν να
τεκμηριωθούν χρήσεις αν δεν συνυπολογιστούν και τα μορφολογικά
χαρακτηριστικά).
Έμμεση κατηγορία:
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Τα ανάλογα δεδομένα για την παραδοσιακή κεραμική υποστηρίζουν τη
συναγωγή των συμπερασμάτων καθώς ο ερευνητής έχει στη διάθεση του
αγγεία με γνωστή χρήση, καταγράφει τα χαρακτηριστικά απόδοσης που
διαθέτουν τα αγγεία καθώς και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που
εξασφαλίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά απόδοσης. Ο ερευνητής αξιοποιεί τα
εθνογραφικά ανάλογα με τη χρήση της στατιστικής ανάλυσης και των
πινάκων πρόβλεψης αρχαιολογικού συσχετισμού για τη χρήση των
αγγείων.

2.1 Πηγές

Άμεση κατηγορία:
Δεδομένα: Τα δεδομένα που εξετάζονται αφορούν στην ύπαρξη τυχόν
πηγών που είναι δυνατόν να υπάρχουν πάνω στο αγγείο και να παρέχουν
ενδείξεις για τη χρήση του (επιγραφή που αναφέρεται στη χρήση του,
διακόσμηση που είναι δυνατόν να σχετίζεται με το περιεχόμενο του ή την
ίδια τη χρήση του).
Επεξεργασία:
Η
επεξεργασία
των
δεδομένων
υποστηρίζει
τις
προβλεπόμενες χρήσεις σε σχέση με την πηγή. Η διαδικασία στηρίζεται στη
γνώση του ερευνητή για την κατανόηση και ερμηνεία των πηγών.
Συμπεράσματα: Αξιολογούνται οι κατάλληλες χρήσεις του αγγείου με βάση
τις πηγές.
Έμμεση κατηγορία:
Δεδομένα προερχόμενα από πηγές αναφερόμενες στη χρήση αρχαίων
αγγείων της ίδιας τυπολογικής κατηγορίας με το αγγείο που εξετάζεται
μπορούν να υποστηρίξουν αναλογικά συμπεράσματα και για το
συγκεκριμένο αγγείο.

79

Β. Πραγματική χρήση (used for).
3.1 Μεταβολές οφειλόμενες στη χρήση του αγγείου: Φθορές
οφειλόμενες στη χρήση του αγγείου

Δεδομένα:Τα δεδομένα που εξετάζονται αφορούν στην εξέταση των
διαφόρων αλλοιώσεων που έχει υποστεί η επιφάνεια του αγγείου λόγω της
χρήσης του (π.χ. Ίχνη τριβής ή απολέπισης, ρωγμές, κ.λ.π.).
Επεξεργασία δεδομένων: Η επεξεργασία των δεδομένων υποστηρίζει την
αξιολόγηση των συνθηκών που προκάλεσαν τις συγκεκριμένες φθορές στο
αγγείο (π.χ. έκθεση στη φωτιά, μηχανική καταπόνηση στον πυθμένα του
αγγείου εσωτερικά, κ.λ.π.). Η αξιολόγηση των συνθηκών που προκάλεσαν
τις συγκεκριμένες φθορές προκύπτει από την εμπειρία και γνώση του
ερευνητή για τους νόμους του φυσικού κόσμου καθώς και από τη σχετική
βιβλιογραφική τεκμηρίωση.
Συμπεράσματα: Αξιολογούνται οι πραγματικές χρήσεις του αγγείου με βάση
τις συνθήκες που προκάλεσαν τις συγκεκριμένες φθορές. Η αξιολόγηση
στηρίζεται στη γνώση του ερευνητή για τις συνθήκες καταπόνησης του
αγγείου στο πλαίσιο δεδομένων χρήσεων και στη σχετική βιβλιογραφική
τεκμηρίωση.
Έμμεση κατηγορία:
Τα ανάλογα δεδομένα για την παραδοσιακή κεραμική υποστηρίζουν τη
συναγωγή των συμπερασμάτων καθώς ο ερευνητής έχει στη διάθεση του
αγγεία με γνωστή χρήση και καταγράφει τις φθορές που έχει υποστεί ως
απόρροια συγκεκριμένων συνθηκών χρήσης. Ο ερευνητής αξιοποιεί τα
εθνογραφικά ανάλογα με τη χρήση των πινάκων πρόβλεψης αρχαιολογικού
συσχετισμού για τη χρήση των αγγείων. 218
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Βλ. σελ……..
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2. 2 Μεταβολές οφειλόμενες στη χρήση του αγγείου:
Επικαθίσεις και υπολείμματα του περιεχομένου

Δεδομένα:Τα δεδομένα που εξετάζονται αφορούν σε οργανικά και
ανόργανα υπολείμματα στο εσωτερικό του αγγείου καθώς και σε αποθέσεις
άνθρακα.
Επεξεργασία δεδομένων: Η επεξεργασία των δεδομένων υποστηρίζει την
αξιολόγηση του περιεχομένου του αγγείου με βάση τα υπάρχοντα
υπολείμματα και τις επικαθίσεις. Η αξιολόγηση του περιεχομένου
υποστηρίζεται από αρχαιομετρικές αναλύσεις και σχετική βιβλιογραφική
τεκμηρίωση.
Συμπεράσματα: Αξιολογούνται οι πραγματικές χρήσεις του αγγείου με
βάση το περιεχόμενο του. Η αξιολόγηση στηρίζεται στη γνώση του
ερευνητή για τις πιθανές χρήσεις του αγγείου με βάση το περιεχόμενο του
καθώς και στα στοιχεία από τα εθνογραφικά ανάλογα.
Έμμεση κατηγορία:
Τα ανάλογα δεδομένα για την παραδοσιακή κεραμική υποστηρίζουν τη
συναγωγή των συμπερασμάτων καθώς ο ερευνητής έχει στη διάθεση του
αγγεία με γνωστή χρήση και καταγράφει τις επικαθίσεις που
δημιουργούνται στο εσωτερικό του. Ο ερευνητής αξιοποιεί τα εθνογραφικά
ανάλογα με τη χρήση των πινάκων πρόβλεψης αρχαιολογικού συσχετισμού
για τη χρήση των αγγείων. 219

219
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4.1 Στρωματογραφικές συνάφειες

Δεδομένα:Τα δεδομένα που εξετάζονται αφορούν αφενός σε όλα τα
συνευρήματα στο συγκεκριμένο χώρο εύρεσης του αγγείου και αφετέρου
στα γνωρίσματα του ίδιου του χώρου. Ο χώρος εξετάζεται τόσο με τη
στενή όσο και με την ευρύτερη έννοιά του. Συγκεκριμένα ο ανθρωπογενής
χώρος αναλύεται σε τρία επίπεδα: Τύπος χώρου (π.χ. οικισμός,
καταφύγιο), Τύπος θέσης (π.χ. οικία, δρόμος), Τύπος ειδικής θέσης (π.χ.
δωμάτιο, διάδρομος). Επιπλέον ο χώρος προσδιορίζεται και ως προς τη
φυσική του διάσταση τόσο γεωγραφικά (π.χ. ορεινή θέση) όσο και σε
σχέση με άλλες παραμέτρους του φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. απόσταση
από τις πηγές νερού).
Επεξεργασία δεδομένων: Η επεξεργασία των δεδομένων υποστηρίζει
αφενός την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που συντελούνται στο χώρο
με βάση τα γνωρίσματα του ανθρωπογενούς και του φυσικού χώρου. Η
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων προκύπτει από τη γνώση και εμπειρία του
ερευνητή
Συμπεράσματα: Αξιολογούνται οι πραγματικές χρήσεις του αγγείου με
βάση τις δραστηριότητες στο χώρο εύρεσης του. Η αξιολόγηση στηρίζεται
στη γνώση και εμπειρία του ερευνητή για τις πιθανές χρήσεις του αγγείου
με βάση τις δραστηριότητες στο χώρο εύρεσης του.
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1.2. Ο λειτουργικός ρόλος του Πληροφοριακού Συστήματος
Με βάση την ανάλυση των λογικών διαδικασιών τεκμηρίωσης της
χρήσης των αρχαίων αγγείων, προδιαγράφεται το πλαίσιο ανάπτυξης ενός
Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο θα έχει ως στόχο την υποστήριξη
της επίλυσης ενός συγκεκριμένου ερωτήματος, αυτού της χρήσης των
αρχαίων αγγείων.
Οι δυνατότητες του συστήματος αξιοποιούνται πλήρως εφόσον
υπάρχει ο συγκεκριμένος ερευνητικός στόχος. Εντούτοις η προβλεπόμενη
καταχώρηση δεδομένων και οι διαδικασίες που θα υποστηρίζονται από το
πληροφοριακό σύστημα το καθιστούν κατάλληλο να υποστηρίξει την
καταχώρηση αρχαίας κεραμικής γενικότερα ενώ μεγάλο μέρος των
δυνατοτήτων του συστήματος είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν εφόσον η
οπτική εξέτασης της κεραμικής είναι κυρίως τεχνολογική. Ταυτόχρονα το
σύστημα υποστηρίζει πλήρως την καταχώρηση παραδοσιακής κεραμικής,
ειδικότερα στο πλαίσιο εθνοαρχαιολογικής έρευνας, με στόχο τη
διερεύνηση ζητημάτων χρήσης της κεραμικής.
Το Πληροφοριακό Σύστημα δεν προορίζεται να υποστηρίζει την
αυτόματη αξιολόγηση των δεδομένων και την υπόδειξη της σχετικής
πληροφορίας που απορρέει από αυτά, δεν προορίζεται επομένως να
λειτουργήσει ως «έξυπνο σύστημα». Ο μεγάλος αριθμός παραμέτρων που
θα πρέπει να αξιολογηθούν, η σύνθετη σχέση των γνωρισμάτων της
κεραμικής με τα χαρακτηριστικά απόδοσης που προκύπτουν από αυτά, η
ελλιπής γνώση των ερευνητών για τη σχέση της τεχνολογίας με τις τελικές
ιδιότητες
που
φέρουν
τα
αντικείμενα,
η
παράλληλη
χρήση
ανθρωπολογικών
δεδομένων
για την υποστήριξη
της σχετικής
επιχειρηματολογίας, η αξιολόγηση των δεδομένων της κεραμικής σε σχέση
με εξωγενείς παράγοντες διαφορετικούς για κάθε μελέτη περίπτωσης, η
αδυναμία τέλος να παραμετροποιηθεί το σύνολο αυτών των παραγόντων,
δεν καθιστούν πρόσφορη την ανάπτυξη ενός συστήματος «αυτόματης
αξιολόγησης» της χρήσης της αρχαίας κεραμικής. Η ανάπτυξη επομένως
της σχετικής επιχειρηματολογίας και η τελική συναγωγή συμπερασμάτων
είναι εργασία, η οποία υπόκειται στην κρίση του ερευνητή.
Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να βοηθήσει στη σύνοψη των
στοιχείων που χρειάζονται για την αντίστοιχη επιχειρηματολογία σε κάθε
φάση του διαγράμματος, υποστηρίζοντας τη διαδικασία παραγωγής
γνώσης. Ταυτόχρονα τα συμπεράσματα που θα προκύπτουν από κάθε
μελέτη περίπτωσης συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν το σύστημα
αυξάνοντας τη γνώση για μία επόμενη μελέτη περίπτωσης. Το
Πληροφοριακό σύστημα επομένως δε θα πρέπει να είναι στατικό, να
λειτουργεί δηλαδή απλά ως μέσο συγκέντρωσης και διαχείρισης
πληροφοριών. Πέραν τούτου θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί
αναδρομικά ως εργαλείο για την έρευνα για να παράγει νέα γνώση μέσω
των συσχετίσεων των δεδομένων και των πληροφοριών που προκύπτουν
σταδιακά με τη χρήση του συστήματος.
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1.3 Χρήστες του Πληροφοριακού Συστήματος
Το πληροφοριακό σύστημα απευθύνεται σε αρχαιολόγους μελετητές
κεραμικής ειδικευμένους σε ζητήματα χρήσης. Οι ερευνητές θα μπορούσαν
να αξιοποιήσουν το σύστημα τόσο για τη μελέτη ζητημάτων χρήσης της
αρχαίας κεραμικής όσο και για την υποστήριξη εθνοαρχαιολογικής έρευνας
με ανάλογο στόχο.
Αποδέκτες του συστήματος θα μπορούσαν να είναι ερευνητικοί φορείς,
πανεπιστήμια και ινστιτούτα ερευνών, με στόχο να προαχθεί η έρευνα του
συγκεκριμένου τομέα της κεραμικής, του οποίου η σημασία μόλις την
τελευταία δεκαετία αρχίζει να αναγνωρίζεται στην Ελλάδα από
μεμονωμένους ερευνητές. Ομάδες εργασίας με την εποπτεία αρχαιολόγων
ειδικευμένων σε ζητήματα χρήσης της κεραμικής ή ειδικευμένων σε
εθνοαρχαιολογική έρευνα θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν το σύστημα
με δεδομένα κεραμικών συνόλων παραδοσιακής και αρχαίας κεραμικής
(είτε κεραμικά σύνολα μίας εγκατάστασης, είτε σύνολα μίας μεμονωμένης
μορφολογικής κατηγορίας) και σταδιακά να αξιοποιηθούν περαιτέρω οι
δυνατότητες του συστήματος με τη συσχέτιση των δεδομένων και των
πληροφοριών από διαφορετικές μελέτες περιπτώσεων.

1.4

Ανάλυση των διαδικασιών που υποστηρίζονται
Πληροφοριακό Σύστημα – Λειτουργικές απαιτήσεις

από

το

Το Πληροφοριακό σύστημα θα υποστηρίζει δύο βάσεις δεδομένων,
μία για παραδοσιακή και μία για αρχαία κεραμική. Οι δύο βάσεις θα έχουν
κοινή δομή και σχεδιασμό, ενώ θα διαφέρουν μόνο σε μεμονωμένα
γνωρίσματα λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει το υλικό (στη
συνέχεια τα γνωρίσματα των δύο βάσεων δεδομένων αναλύονται από
κοινού και επισημαίνονται οι όποιες διαφοροποιήσεις). Κάθε βάση
δεδομένων επομένως είναι αυτόνομη και μπορεί να υποστηρίξει ανεξάρτητα
εθνοαρχαιολογική μελέτη ή μελέτη αρχαίας κεραμικής. Ένα ακόμη
χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η δυνατότητα για κάθε βάση
δεδομένων να γίνεται πλήρης διαχείριση της ή αυτόνομη διαχείριση
μεμονωμένων ενοτήτων ανάλυσης, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στην
ανάλυση των λογικών διαδικασιών τεκμηρίωσης. Αυτό ισχύει γιατί κάθε
ενότητα ανάλυσης είναι δυνατόν να υποστηρίξει αυτόνομα συμπεράσματα,
τα οποία, εν μέρει, τεκμηριώνουν τη χρήση της κεραμικής. Εντούτοις,
όπως έχει ήδη αναλυθεί, μία διαδικασία ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης της
χρήσης της αρχαίας κεραμικής προϋποθέτει την ανάπτυξη όλων των
ενοτήτων ανάλυσης με την υποστήριξη της εθνοαρχαιολογικής έρευνας,
διαδικασία η οποία υποστηρίζεται συνολικά από το πληροφοριακό σύστημα.
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του συστήματος είναι ότι ορισμένες κατηγορίες
πληροφοριών θα πρέπει να καταχωρούνται αυτόνομα και να συνδέονται εκ
των υστέρων με συγκεκριμένες καταχωρήσεις αντικειμένων, όταν
απαιτείται. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να ισχύει για τις κατηγορίες
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Σχεδιαστική και Φωτογραφική Τεκμηρίωση, Εργαστηριακά / Υπαίθρια
Πειράματα, Αρχαιομετρικές Αναλύσεις, Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση. Έτσι για
παράδειγμα θα ήταν δυνατόν στο χρήστη να μπορεί να δει μαζί με κάθε
καταχώρηση τις σχετιζόμενες φωτογραφίες, αλλά επιπλέον θα μπορούσε
να αναζητήσει ανεξάρτητα όλες τις φωτογραφίες με κριτήρια αναζήτησης
π.χ. Μορφολογική Κατηγορία: Μικρό/ Ανοιχτό/ 1:3, Θέμα: Αλλοιώσεις
Το Πληροφοριακό σύστημα, για να υποστηρίξει τη διαδικασία
τεκμηρίωσης θα πρέπει να υποστηρίζει περιγραφικά, ποσοτικά, γραφικά και
ψηφιοποιημένα στοιχεία εικόνας που αφορούν σε αρχαία και παραδοσιακή
κεραμική. Συγκεκριμένα το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τις
παρακάτω διαδικασίες:
1. Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων για τη
διαχείριση των δεδομένων (καταχώρηση, ανάκληση, διόρθωση
δεδομένων)
2. Ποσοτικές αναλύσεις των δεδομένων με μαθηματικές και στατιστικές
μεθόδους για την υποστήριξη των σύνθετων σχέσεων που συνδέουν
τα δεδομένα
3. Εφαρμογές παραγωγής και διαχείρισης γραφικών παραστάσεων και
εικόνων: υποστήριξη παρουσίασης των αποτελεσμάτων σε μορφή
αναφορών και πινάκων στατιστικής ανάλυσης με βασικές διαδικασίες
της περιγραφικής στατιστικής (μέσοι όροι, τυπική απόκλιση,
συντελεστές συσχέτισης, κ.λ.π.). Εκτύπωση ιστογραμμάτων και
γραφικών παραστάσεων των δεδομένων.

1.4.1 Καταχώρηση δεδομένων
Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει καταρχήν να υποστηρίζει την
καταχώρηση και διαχείριση όλων των αρχικών δεδομένων, ενδιάμεσων
συμπερασμάτων και τελικών συμπερασμάτων όλων των ενοτήτων
ανάλυσης, οι οποίες περιγράφονται στο Κεφάλαιο 1.1 Ανάλυση λογικών
διαδικασιών για την τεκμηρίωση της χρήσης των αρχαίων αγγείων.
Επιπλέον θα πρέπει να υποστηρίζει την καταχώρηση βοηθητικών
πληροφοριών, τις οποίες θα χρειαζόταν ο ερευνητής για να υποστηρίξει την
ανάλυση και να καταλήξει σε συμπεράσματα, θα πρέπει επομένως να
υποστηρίζει την καταχώρηση της σχετικής βιβλιογραφίας, εργαστηριακών
πειραμάτων
και
αρχαιομετρικών
αναλύσεων.
Η
ανάλυση
των
αρχαιολογικών δεδομένων υποστηρίζεται επιπλέον και από την αξιοποίηση
αναλόγων από την παραδοσιακή κεραμική. Το Πληροφοριακό Σύστημα
λοιπόν θα πρέπει να υποστηρίζει την καταχώρηση και της παραδοσιακής
κεραμικής (η οποία υπόκειται σε μία διαδικασία ανάλυσης ανάλογη με αυτή
της αρχαίας κεραμικής).
Το Πληροφοριακό Σύστημα επομένως θα πρέπει να υποστηρίζει την
καταχώρηση των ακόλουθων δεδομένων και πληροφοριών για την αρχαία
και την παραδοσιακή κεραμική:
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Στοιχεία καταχώρησης

[ Για αρχαία και παραδοσιακή κεραμική]

Καταχώρηση δεδομένων για την προέλευση του αγγείου
Βασικές πληροφορίες προέλευσης, ταυτοποίησης και χρονολόγησης
της αρχαίας κεραμικής. Η καταχώρηση δεδομένων στη συγκεκριμένη
ενότητα είναι υποχρεωτική για την έναρξη καταχώρησης.
Διοικητική υπαγωγή
[Για αρχαία και παραδοσιακή κεραμική]
Πληροφορίες για τη διοικητική υπαγωγή του αρχαιολογικού χώρου ή του
οικισμού από τον οποίο προέρχεται η κεραμική
•
•
•

Περιφέρεια
Νομός
Δήμος

[Για αρχαία κεραμική]

Ταύτιση αντικειμένου
•
•
•
•

I.D
Α.Κ.Μ.
Αρ. ανασκαφής
Αρ. καταλόγου

Προέλευση
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aρχαιολογικός χώρος
Θέση
Ειδική θέση
Στρώμα
Αριθμός ομάδας
Βάθος ομάδας
Βάθος εύρεσης αντικειμένου
Συντεταγμένες
Ημερομηνία ανασκαφής

Χρονολόγηση
•

Χρονολογικός ορίζοντας αρχαιολογικής θέσης
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•
•
•

Χρονολογική φάση θέσης/ χώρου
Χρονολογικός ορίζοντας ομάδας
Xρονολόγηση αντικειμένου

[Για παραδοσιακή κεραμική]

•
•
•

I.D.
Α.Κ.Μ.
Αρ. καταλόγου

Προέλευση (για καταγραφή κεραμικής στο πλαίσιο εθνοαρχαιολογικής
μελέτης)
•
•
•
•
•

Ονομασία χώρου προέλευσης (μετονομασία)
Θέση
Ειδική θέση
Ιδιοκτήτης (μετονομασία)
Εργαστήριο παραγωγής

Προέλευση (για μουσειακή κεραμική)
•
•
•

Χώρος φύλαξης
Προέλευση (να διαγραφεί)
Εργαστήριο παραγωγής (να διαγραφεί)

Καταχώρηση δεδομένων φωτογραφικής και σχεδιαστικής τεκμηρίωσης
του αντικειμένου
[Για αρχαία και παραδοσιακή κεραμική]

Η ψηφιακή και σχεδιαστική τεκμηρίωση του αντικειμένου
υποστηρίζει την καταχώρηση ψηφιακών αρχείων εικόνας και πληροφορίες
για τα αρχεία ψηφιακών εικόνων
•
•
•
•
•
•
•
•

Α.Κ.Μ.
Αρ. ανασκαφής (για αρχαία κεραμική)
Αρ. καταλόγου
Προέλευση
Πλήρεις ενδείξεις αντικειμένου
Μορφολογικός τύπος
Είδος ψηφιακής τεκμηρίωσης
Θέμα

•

Ψηφιακό αρχείο εικόνας:

Καταχώρηση όλων των αρχικών δεδομένων, ενδιάμεσων συμπερασμάτων και
τελικών συμπερασμάτων των ενοτήτων ανάλυσης (για αρχαία και παραδοσιακή
κεραμική):
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Το σύστημα υποστηρίζει την καταχώρηση των τριών σταδίων
ανάπτυξης του λογικού διαγράμματος. Στην περίπτωση της παραδοσιακής
κεραμικής και τα τρία στάδια του διαγράμματος (Χρήση-Χαρακτηριστικά
απόδοσης-Μορφολογικά χαρακτηριστικά) συνιστούν όλα δεδομένα τα
οποία είναι καταχωρημένα κατά την έναρξη χρήσης του συστήματος
προκειμένου να ανατρέξει σε αυτά ο ερευνητής για να υποστηρίξει την
επιχειρηματολογία του. Στην περίπτωση της αρχαίας κεραμικής πραγματικά
δεδομένα είναι μόνο η κατηγορία Μορφολογικά χαρακτηριστικά. Τα δύο
επόμενα στάδια αποτελούν πληροφορίες που καταχωρούνται στο σύστημα
και οι οποίες υπόκεινται στην αξιολόγηση του ερευνητή. Το πληροφοριακό
σύστημα υποστηρίζει την ερευνητική διαδικασία παρέχοντας τη δυνατότητα
καταχώρησης, διαχείρισης και συσχέτισης δεδομένων για την αρχαία και
την παραδοσιακή κεραμική. Ο ερευνητής επιπλέον αξιοποιεί την εμπειρία
του για τους νόμους του φυσικού κόσμου (κατανόηση για το πώς η μορφή
σχετίζεται με ιδιότητες των αντικειμένων) και τη συνολική γνώση του για
τις παραμέτρους που διέπουν την ποικιλομορφία των τεχνέργων. Τέλος τα
συμπεράσματα που προκύπτουν από την ενότητα ανάλυσης αξιοποιούνται
αναδρομικά σε μία επόμενη μελέτη περίπτωσης (εμπλουτισμός του
πληροφοριακού συστήματος)

Καταχώρηση δεδομένων ενότητας 1.1
[Για αρχαία και παραδοσιακή κεραμική]

Μορφολογικά χαρακτηριστικά:
•

Ονομασία τύπου αγγείου
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μορφολογικός τύπος 220
Ύψος
Διάμετρος στομίου
Μέγιστη διάμετρος (για κλειστά αγγεία)
Θέση μέγιστης διαμέτρου (για κλειστά αγγεία)
Διάμετρος βάσης
Πάχος τοιχωμάτων
Χωρητικότητα
Σχήμα βάσης
Σχήμα λαιμού (να καταργηθεί γιατί μπορεί να πάει
προσαρτήματα
Σχήμα σώματος (νέο πεδίο)
Σχήμα χείλους (μετονομασία. Πριν έγραφε στόμιο)
Προχοή (να διαγραφεί γιατί ανήκει στα προσαρτήματα)
Λοιπά μέρη αγγείου / προσαρτήματα (μετονομασία)
Περιγραφή άλλων προσαρτημάτων(νέο πεδίο)
Διακόσμηση
Θέση διακόσμησης (εξωτερικά)
Θέση διακόσμησης (εσωτερικά) (τα δύο πεδία να γίνουν ένα)
Παρατηρήσεις

•

Σύνδεση με καταχωρημένο αρχείο εικόνας:

•

Σύνδεση με καταχωρημένη βιβλιογραφία:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

στα

Χαρακτηριστικά απόδοσης:
•

Χαρακτηριστικά απόδοσης σχετιζόμενα με τη μορφή (μετονομασία)

Χρήσεις:
•
•
•
•

220

Κύρια χρήση (για την παραδοσιακή κεραμική)
Δευτερεύουσες χρήσεις (για παραδοσιακή κεραμική)
Κατάλληλες χρήσεις με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά (για
αρχαία κεραμική)
Προέλευση πληροφορίας (για την παραδοσιακή κεραμική)

για τον ορισμό του μορφολογικού τύπου βλ. Κεφ. 1.5
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Το σύστημα υποστηρίζει την καταχώρηση των τριών σταδίων
ανάπτυξης του λογικού διαγράμματος. Στην περίπτωση της παραδοσιακής
κεραμικής και τα τρία στάδια του διαγράμματος (Χρήση-Χαρακτηριστικά
απόδοσης-Μορφολογικά χαρακτηριστικά) συνιστούν όλα αρχικά δεδομένα
τα οποία είναι καταχωρημένα κατά την έναρξη χρήσης του συστήματος
προκειμένου να ανατρέξει σε αυτά ο ερευνητής για να υποστηρίξει την
επιχειρηματολογία του. Στην περίπτωση της αρχαίας κεραμικής αρχικά
δεδομένα είναι μόνο η κατηγορία Τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα δύο επόμενα
στάδια αποτελούν πληροφορίες που καταχωρούνται στο σύστημα και οι
οποίες προκύπτουν από την αξιολόγηση του ερευνητή. Το πληροφοριακό
σύστημα υποστηρίζει την ερευνητική διαδικασία παρέχοντας τη δυνατότητα
καταχώρησης, διαχείρισης και συσχέτισης δεδομένων για την αρχαία και
την παραδοσιακή κεραμική. Επιπλέον για τη συσχέτιση των τεχνικών
χαρακτηριστικών με τα χαρακτηριστικά απόδοσης, εκτός της γνώσης του
ερευνητή, συχνά είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση εργαστηριακών ή
υπαίθριων πειραμάτων, το πληροφοριακό σύστημα επομένως θα πρέπει να
υποστηρίζει την καταχώρηση και αυτής της κατηγορίας δεδομένων. Για την
αξιολόγηση των κατάλληλων χρήσεων ο ερευνητής αξιοποιεί τέλος τη
συνολική γνώση του για τις παραμέτρους που διέπουν την ποικιλομορφία
των τεχνέργων. Τόσο τα δεδομένα των εργαστηριακών και υπαίθριων
πειραμάτων όσο και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ενότητα
ανάλυσης αξιοποιούνται αναδρομικά σε μία επόμενη μελέτη περίπτωσης
(εμπλουτισμός του πληροφοριακού συστήματος).
Καταχώρηση δεδομένων ενότητας 1.2
(Για αρχαία και παραδοσιακή κεραμική)

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
•
•
•
•
221

Τεχνολογικός τύπος 221
Χρώμα πηλού: πυρήνας
Χρώμα πηλού: περιφέρεια πυρήνα
Χρώμα πηλού:εσωτερική επιφάνεια

για τον ορισμό του τεχνολογικού τύπου βλ. Κεφ. 1.6
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Χρώμα πηλού:εξωτερική επιφάνεια
Είδος εγκλεισμάτων (μετονομασία)
Μέγεθος εγκλεισμάτων (μετονομασία)
Συχνότητα εγκλεισμάτων (μετονομασία)
Προέλευση πηλού
Επιφανειακή σκληρότητα
Υφή επιφάνειας
Υφή θραύσης (για αγγεία ή τμήματα αγγείων με σύγχρονο σπάσιμο)
Μέθοδος κατασκευής (μήπως πρέπει να διαγραφεί λόγω τ. τύπου;)
Επεξεργασία της επιφάνειας (εσωτερικά)
Επεξεργασία της επιφάνειας (εξωτερικά)

•

Σύνδεση με εργαστηριακές αναλύσεις/ Υπαίθρια πειράματα:

•

Σύνδεση με καταχωρημένο αρχείο εικόνας:

•

Σύνδεση με καταχωρημένη βιβλιογραφία:

Χαρακτηριστικά απόδοσης:

•

Χαρακτηριστικά απόδοσης

Χρήσεις:

•

Κατάλληλες χρήσεις (για την αρχαία κεραμική)

Εργαστηριακές αναλύσεις/ Υπαίθρια πειράματα
Καταχωρούνται πληροφορίες για πειράματα (εργαστηριακά ή υπαίθρια)
τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε δοκίμια προκειμένου να υποστηριχθεί η
τεκμηρίωση της χρήσης αγγείων που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα. Τα
πειράματα αυτά μπορεί να αφορούν είτε στην εξέταση τεχνικών
χαρακτηριστικών των αγγείων σε σχέση με τις φυσικές τους ιδιότητες είτε
στην παρατήρηση μεταβολών που υφίστανται τα αγγεία σε σχέση με τους
παράγοντες που επενεργούν σε αυτά στο πλαίσιο μιας δεδομένης χρήσης.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
222

Ερευνητικό κέντρο
Τμήμα
Υπεύθυνοι ανάλυσης
Ημερομηνία
Αρχαία κεραμική/ Παραδοσιακή κεραμική (να καταργηθεί)
Προέλευση
Τυπολογική κατηγορία 222
Μορφολογικός τύπος
Τεχνολογικός τύπος

για τον ορισμό της τυπολογικής κατηγορίας βλ. Κεφ. 1.7
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•
•
•
•

Περιγραφή δείγματος (μετονομασία)
Ερευνητικός στόχος
Μέθοδος ανάλυσης
Παρατηρήσεις

•

Σύνδεση με καταχωρημένη βιβλιογραφία:

•

Σύνδεση με καταχωρημένο αρχείο εικόνας:

Το σύστημα υποστηρίζει την καταχώρηση του πρώτου και του τρίτου
σταδίου ανάπτυξης του λογικού διαγράμματος. Το ενδιάμεσο στάδιο
αποτελεί μία λογική διεργασία συσχέτισης της πηγής με τη χρήση η οποία
υπόκειται στη γνώση του ερευνητή και δεν καταχωρείται στο σύστημα. Ή
άμεση κατηγορία (πηγή πάνω στο συγκεκριμένο αγγείο) μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αναδρομικά για μία επόμενη μελέτη περίπτωσης
(εμπλουτισμός του συστήματος).
Καταχώρηση δεδομένων ενότητας 2.1
(Για την άμεση κατηγορία)

•
•

Είδος πηγής (πάνω στο αγγείο) (μετονομασία)
Περιγραφή

•

Σύνδεση με καταχωρημένο αρχείο εικόνας:

Καταχώρηση δεδομένων ενότητας 2.1
(Για την έμμεση κατηγορία)

•
•
•

Ονομασία τύπου αγγείου
Μορφολογικός τύπος
Είδος πηγής
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•
•

Προέλευση πηγής
Περιεχόμενο πηγής

•

Σύνδεση με καταχωρημένο αρχείο εικόνας:

Χρήσεις:
•

Κατάλληλες χρήσεις (για την άμεση και την έμμεση κατηγορία)

Το σύστημα υποστηρίζει την καταχώρηση των τριών σταδίων
ανάπτυξης του λογικού διαγράμματος. Στην περίπτωση της παραδοσιακής
κεραμικής και τα τρία στάδια του διαγράμματος (Χρήση-Ενέργειες που
εφαρμόστηκαν στο αντικείμενο-Ίχνη χρήσης) συνιστούν όλα αρχικά
δεδομένα τα οποία είναι καταχωρημένα κατά την έναρξη χρήσης του
συστήματος προκειμένου να ανατρέξει σε αυτά ο ερευνητής για να
υποστηρίξει την επιχειρηματολογία του. Στην περίπτωση της αρχαίας
κεραμικής αρχικά δεδομένα είναι μόνο η κατηγορία Μορφολογικά
χαρακτηριστικά. Τα δύο επόμενα στάδια αποτελούν πληροφορίες που
καταχωρούνται στο σύστημα και οι οποίες υπόκεινται στην αξιολόγηση του
ερευνητή. Το πληροφοριακό σύστημα υποστηρίζει την ερευνητική
διαδικασία παρέχοντας τη δυνατότητα καταχώρησης, διαχείρισης και
συσχέτισης δεδομένων για την αρχαία και την παραδοσιακή κεραμική. Ο
ερευνητής επιπλέον αξιοποιεί την εμπειρία του για τους νόμους του
φυσικού κόσμου (κατανόηση για το πώς οι αλλοιώσεις συσχετίζονται με
συγκεκριμένους χειρισμούς) και τη συνολική γνώση του για το πώς
συγκεκριμένες ενέργειες συσχετίζονται με συγκεκριμένες χρήσεις. Τέλος τα
συμπεράσματα που προκύπτουν από την ενότητα ανάλυσης αξιοποιούνται
αναδρομικά σε μία επόμενη μελέτη περίπτωσης (εμπλουτισμός του
πληροφοριακού συστήματος)
Καταχώρηση δεδομένων ενότητας 3.1
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(Για αρχαία και παραδοσιακή κεραμική)

•
•
•

Είδος αλλοιώσεων
Θέση αλλοιώσεων
Παρατηρήσεις (νέο πεδίο)

•

Σύνδεση με καταχωρημένο αρχείο εικόνας:

•

Σύνδεση με καταχωρημένη βιβλιογραφία:

•

Αίτια αλλοιώσεων

Χρήσεις:
•

Πραγματικές χρήσεις

•

Προέλευση πληροφορίας (παραδοσιακή κεραμική;;;;)

Το σύστημα υποστηρίζει την καταχώρηση των τριών σταδίων
ανάπτυξης του λογικού διαγράμματος. Στην περίπτωση της παραδοσιακής
κεραμικής και τα τρία στάδια του διαγράμματος (Χρήση- Περιεχόμενο/
Ενέργειες – Επικαθίσεις) συνιστούν όλα αρχικά δεδομένα τα οποία είναι
καταχωρημένα κατά την έναρξη χρήσης του συστήματος προκειμένου να
ανατρέξει σε αυτά ο ερευνητής για να υποστηρίξει την επιχειρηματολογία
του. Στην περίπτωση της αρχαίας κεραμικής αρχικά δεδομένα είναι μόνο η
κατηγορία Επικαθίσεις/ Υπολείμματα περιεχομένου. Τα δύο επόμενα στάδια
αποτελούν πληροφορίες που καταχωρούνται στο σύστημα και οι οποίες
προκύπτουν από την αξιολόγηση του ερευνητή. Το πληροφοριακό σύστημα
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υποστηρίζει την ερευνητική διαδικασία παρέχοντας τη δυνατότητα
καταχώρησης, διαχείρισης και συσχέτισης δεδομένων για την αρχαία και
την παραδοσιακή κεραμική. Επιπλέον για την ανίχνευση υπολειμμάτων και
τη συσχέτιση με το περιεχόμενο, εκτός της γνώσης του ερευνητή, συχνά
είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση αρχαιομετρικών αναλύσεων, το
πληροφοριακό σύστημα επομένως θα πρέπει να υποστηρίζει την
καταχώρηση και αυτής της κατηγορίας δεδομένων. Για την αξιολόγηση των
κατάλληλων χρήσεων ο ερευνητής αξιοποιεί τέλος τη συνολική γνώση του
για τις χρήσεις που είναι δυνατόν να σχετίζονται με το συγκεκριμένο
περιεχόμενο. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ενότητα
ανάλυσης αξιοποιούνται αναδρομικά σε μία επόμενη μελέτη περίπτωσης
(εμπλουτισμός του πληροφοριακού συστήματος).
Καταχώρηση δεδομένων ενότητας 3.2
(Για αρχαία και παραδοσιακή κεραμική)

•
•
•
•

Επικαθίσεις (να διαγραφεί)
Είδος επικαθίσεων
Θέση επικαθίσεων
Υπολείμματα περιεχομένου (να διαγραφεί)

•

Πραγματικές χρήσεις με βάση τις επικαθίσεις (νέο)

•

Σύνδεση με καταχωρημένη βιβλιογραφία:

•

Αρχαιομετρικές αναλύσεις:

Αρχαιομετρικές αναλύσεις:

Καταχωρούνται πληροφορίες για τα αποτελέσματα αρχαιομετρικών
αναλύσεων σε δείγματα αγγείων αρχαίας ή παραδοσιακής κεραμικής που
έχει καταχωρηθεί στο σύστημα. Στην περίπτωση της αρχαίας κεραμικής οι
αναλύσεις βοηθούν να υποστηριχθεί η χρήση των αγγείων σε σχέση με το
περιεχόμενο τους. Στην περίπτωση της παραδοσιακής κεραμικής τέτοιου
είδους αναλύσεις έχουν επίσης μεγάλη σημασία καθώς δίνεται η
δυνατότητα να εξεταστεί αν πράγματι υπάρχει η δυνατότητα να ανιχνευθεί
το περιεχόμενο που είναι γνωστό ότι περιείχε το αγγείο.
(όλα τα πεδία είναι κοινά με την κατηγορία Εργαστηριακές αναλύσεις)
•
•
•
•
•
•
•

Ερευνητικό κέντρο
Τμήμα
Υπεύθυνοι ανάλυσης
Αρχαία κεραμική/ Παραδοσιακή κεραμική (να διαγραφεί)
Προέλευση αντικειμένου (πλήρεις ενδείξεις)
Ονομασία τύπου αγγείου
Μορφολογικός τύπος
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•
•
•
•

Τεχνολογικός τύπος
Περιγραφή δείγματος/ δειγμάτων
Μέθοδος ανάλυσης
Παρατηρήσεις

•

Σύνδεση με καταχωρημένη βιβλιογραφία:

Στοιχεία στρώματος
•
•
•

Χαρακτηριστικά στρώματος
Συνευρήματα
Περιγραφή συνευρημάτων (μετονομασία)

Ανθρωπογενής χώρος
•
•
•
•

Τύπος
Τύπος
Τύπος
Δομές

χώρου
θέσης
ειδικής θέσης
στην ειδική θέση

Φυσικός χώρος
•
•
•
•
•
•

Τύπος φυσικού χώρου
Απόσταση από τη θάλασσα
Στοιχεία παλαιοπεριβάλλοντος (για αρχαία κεραμική)
Στοιχεία περιβάλλοντος (για παραδοσιακή κεραμική)
Πρόσβαση σε πηγές νερού (μετονομασία)
Βάθος υδροφόρου ορίζοντα (να διαγραφεί)

Οικονομικές δραστηριότητες (μετονομασία)
•
•

Οικονομικές δραστηριότητες (μετονομασία)
Παρατηρήσεις (να διαγραφεί)
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Βιβλιογραφική τεκμηρίωση
Μία ακόμη κατηγορία δεδομένων που υποστηρίζει την έρευνα του
ερωτήματος
(γνώση
ερευνητή)
είναι
βιβλιογραφικές
αναφορές
σχετιζόμενες με ζητήματα χρήσης (αρχαίας ή παραδοσιακής κεραμικής): ως
σχετική βιβλιογραφία θεωρούνται δημοσιεύσεις αρχαίας κεραμικής που
περιέχουν αναφορές για τη χρήση των αγγείων βάση μίας τεκμηριωμένης
διαδικασίας, κάθε δημοσίευση η οποία πραγματεύεται τη σημασία των
χαρακτηριστικών της κατασκευής σε σχέση με την προβλεπόμενη χρήση,
την
επίδραση
εξωγενών
παραγόντων
στη
διαμόρφωση
των
χαρακτηριστικών αγγείων μιας δεδομένης χρήσης, τις μεταβολές που
υφίστανται τα αγγεία στο πλαίσιο δεδομένων χρήσεων, δημοσιεύσεις
αρχαιομετρικών αναλύσεων και πειραμάτων, κ.λ.π.
•
•
•

Θέμα
Χρηστική κατηγορία
Βιβλιογραφική παραπομπή

Τυπολογική κατηγορία 223
•
•
•

Τυπολογική κατηγορία
Κατάλληλες χρήσεις
Παρατηρήσεις

Πληροφορίες για το ερευνητικό πρόγραμμα
•
•
•
•

Ερευνητικό πρόγραμμα
Φορέας υλοποίησης
Ερευνητική ομάδα εργασίας
Περίοδος υλοποίησης

Πληροφορίες για την ομάδα εργασίας
223

για τον ορισμό της τυπολογικής κατηγορίας βλ. Κεφ. 1.7
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•
•
•
•

Όνομα
Ειδικότητα
Αρμοδιότητες
Βιογραφικό σημείωμα
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Ποσοτικές αναλύσεις 224

1.4.2

Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει ποσοτικές
αναλύσεις των δεδομένων με μαθηματικές και στατιστικές μεθόδους για
την υποστήριξη των σύνθετων σχέσεων που συνδέουν τα δεδομένα. Η
συσχέτιση της παραδοσιακής και της αρχαίας κεραμικής είναι δυνατή γιατί
η καταχώρηση των δύο ενοτήτων στηρίζεται σε κοινή δομή και κοινά
πεδία. Επιπλέον η συσχέτιση των δύο ενοτήτων γίνεται βάση του κοινού
μορφολογικού τύπου, ο οποίος ορίζεται με ίδιο τρόπο για τις δύο
κατηγορίες κεραμικής (βλ. Κεφ. 1.5)

Α. Πίνακες συχνοτήτων

Παραγωγή και διαχείριση πινάκων διαχείρισης απλής και διπλής ή
πολλαπλής εισόδου, πινάκων διπλής εισόδου με πολλαπλές συγκρίσεις,
πινάκων με στατιστικά στοιχεία.

Α.1 Απλοί πίνακες συχνοτήτων(ή πίνακες συχνοτήτων απλής
εισόδου)
Οι απλοί πίνακες συχνοτήτων υποστηρίζουν την ταξινόμηση
δεδομένων αρχαίας και παραδοσιακής κεραμικής με βάση ένα μόνο
κριτήριο, ποσοτικό ή ποιοτικό προκειμένου να μπορούν να γίνουν εύκολες
και γρήγορες συγκρίσεις.
•
•
•

Κατανομή χρηστικών κατηγοριών παραδοσιακής κεραμικής ανά
μορφολογικό τύπο/ ανά τεχνολογικό τύπο/ ανά χωρητικότητα, ανά
ύψος, κ.λ.π.
Κατανομή γνωρισμάτων παραδοσιακής κεραμικής ανά χρηστική
κατηγορία
Κατανομή αρχαίων αγγείων ανά μορφολογική κατηγορία/ ανά
τεχνολογική κατηγορία/ ανά χωρητικότητα/ ανά χώρο, κ.λ.π.

Παραδείγματα:

Κατανομή αρχαίας κεραμικής ανά μορφολογικό τύπο
Τύπος: Ανοιχτό/ Μεσαίο/ 1:3

Τύπος:
Β

Τύπος:
Γ

Σύνολο

Συχνότητα
Αναλογία

224

%

%

%

100 %

Drennan, R.D., 1996, Δρακάτου, Κ.Γ., 1983, Μάρδας, Γ.Δ., 2003
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Κατανομή μορφολογικού τύπου: Ανοιχτό/Μεσαίο/1:3 ανά χρηστική
κατηγορία (για παραδοσιακή κεραμική)
Προσωρινή
αποθήκευση
Συχνότητα
Αναλογία

Συλλογική
κατανάλωση τροφής

%

Μεταποίη
ση

%

Θέρμανση

%

Κατανομή αγγείων προσωρινής αποθήκευσης
μορφολογική κατηγορία (για παραδοσιακή κεραμική)
Ανοιχτό/
Μεσαίο/ 1:3
Συχνότητα
Αναλογία

Κλειστό/
Μεσαίο/ 1:1
%

Σύνολο

%

100 %

στερεών

Κλειστό/
Μεσαίο/ 2:1
%

ανά

Σύνολο

%

100 %

Α.2 Πίνακες συσχέτισης (ή πίνακες διπλής ή πολλαπλής εισόδου)
Πίνακες σύνθετης μορφής, οι οποίοι προκύπτουν από το συνδυασμό δύο
ή περισσοτέρων απλών πινάκων. Οι πίνακες σύνδεσης δύο ή
περισσοτέρων γνωρισμάτων υποστηρίζουν την κατάδειξη πιθανής
συσχέτισης ανάμεσα σε δύο μεταβλητές. Π.χ.
•
•
•
•
•

Κατανομή παραδοσιακής κεραμικής κατά χωρητικότητα και κατά
χρηστική κατηγορία
Κατανομή αρχαίας κεραμικής κατά χωρητικότητα και κατά
μορφολογική κατηγορία
Κατανομή της παραδοσιακής κεραμικής κατά χρηστική κατηγορία και
κατά τεχνολογική κατηγορία
Κατανομή της αρχαίας κεραμικής κατά μορφολογικό τύπο και κατά
τεχνολογικό τύπο
Κατανομή αρχαίας κεραμικής κατά μορφολογική κατηγορία και κατά
ειδική θέση, κ.λ.π.
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Α.2.1 Πίνακες συχνοτήτων (με μεταβλητές ελέγχου)
Παράδειγμα:
Κατανομή ανοιχτών μορφολογικών τύπων κατά τεχνολογικό τύπο:

Τεχνολογικός
τύπος
Μικρό/

Μορφολογικός τύπος

Ανοιχτό/

Μικρό/
Ανοιχτό/

1:3

1:1

Μεσαίο/
Ανοιχτό/

Μεσαίο/
Ανοιχτό/
1:1

1:3

Σύνολο

Μο/Επ/Τρ
ΟρΟσ/Απ/Τρ
Μα/Στ/Τρ
Χα/Απ/Χειρ

Σύνολο

Α.2.2 Με αναλογίες ανά στήλη
Παράδειγμα:
Κατανομή ανοιχτών μορφολογικών τύπων κατά τεχνολογικό τύπο:
Μορφολογικός τύπος
Τεχνολογικός Μικρό/
τύπος
Ανοιχτό/
1:3

Μο/Επ/Τρ
ΟρΟσ/Απ/Τρ
Μα/Στ/Τρ
Χα/Απ/Χειρ

%
%
%
%
100%

Μικρό/
Ανοιχτό/
1:1

Μεσαίο/
Ανοιχτό/

1:2

1:3

%
%
%
%
100%

Μεσαίο/
Ανοιχτό/

%
%
%
%
100%

%
%
%
%
100%

Σύνολο
%
%
%
%
100%

Σύνολο

Α.3 Πίνακες Διπλής Εισόδου με Πολλαπλές Συγκρίσεις

101

Οι πίνακες διπλής εισόδου με πολλαπλές συγκρίσεις υποστηρίζουν
ερωτήματα με περισσότερα κριτήρια ταξινόμησης.

Παράδειγμα:
Αλλοιώσεις και επικαθίσεις άνθρακα σε Μεσαία/ Ανοικτά/ 1:3 αγγεία (για
αρχαία και παραδοσιακή κεραμική)
Μορφολογικός τύπος:
Μεσαίο/ Ανοικτό/ 1:3

Μεταβολές
λόγω χρήσης

Με προχοή

Με οπή εκροής

Απλή

Σύνολο

Πυθμένας
Αλλοιώσεις
εσωτερικά

Αλλοιώσεις
εξωτερικά

Κατώτερο
σώμα
Ανώτερο
σώμα
Πυθμένας
Κατώτερο
σώμα
Ανώτερο
σώμα

Αλλοιώσεις
στο στόμιο
Επικαθίσεις
Άνθρακα/
εξωτερικά

Επικαθίσεις
άνθρακα/
εσωτερικά

Πυθμένας
Κατώτερο
σώμα
Ανώτερο
σώμα
Πυθμένας
Κατώτερο
σώμα
Ανώτερο
σώμα

Αλλοιώσεις
στο στόμιο

Σύνολο

Β. Πίνακες με στατιστικά στοιχεία
Παραγωγή και διαχείριση πινάκων παραδοσιακής και αρχαίας
κεραμικής με στατιστικά στοιχεία για γνωρίσματα με συνεχείς τιμές
(Ελάχιστο, Μέγιστο, Μ.Ο., «σ»). Οι στατιστικοί πίνακες επιτρέπουν τη
συσχέτιση παραδοσιακής και αρχαίας κεραμικής με βάση τη μορφή.
Παραδείγματα:
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•
•
•

Στατιστικά στοιχεία για τη χωρητικότητα χρηστικών κατηγοριών
παραδοσιακής κεραμικής και τη χωρητικότητα μορφολογικών
κατηγοριών της αρχαίας κεραμικής.
Στατιστικά στοιχεία για το ύψος χρηστικών κατηγοριών
παραδοσιακής κεραμικής και τη χωρητικότητα μορφολογικών
κατηγοριών της αρχαίας κεραμικής.
Στατιστικά στοιχεία για το άνοιγμα στομίου χρηστικών κατηγοριών
παραδοσιακής κεραμικής και τη χωρητικότητα μορφολογικών
κατηγοριών της αρχαίας κεραμικής.

Παράδειγμα:
Στατιστικά στοιχεία για τη χωρητικότητα των αγγείων κατανάλωσης
(παραδοσιακή κεραμική)
Σύνολο
Για στερεά
Αγγεία
Κατανάλωσης

Για υγρά

Χωρητικότητα σε lt.
Ελάχιστο
Μέγιστο
Μ.Ο

“σ”

Ατομικής
χρήσης
Συλλογικής
χρήσης
Ατομικής
χρήσης
Συλλογικής
χρήσης
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1.4.3 Εφαρμογές παραγωγής και διαχείρισης γραφικών
παραστάσεων και εικόνων
Α. Γενικοί πίνακες (κατάλογοι)
Παραγωγή και διαχείριση των δεδομένων της παραδοσιακής και της
αρχαίας κεραμικής σε μορφή αναφορών με όλα ή επιλεγμένα γνωρίσματα.
Π.χ.:
•
•
•
•

Κατάλογος αγγείων ενός αρχαιολογικού χώρου ή ενός παραδοσιακού
οικισμού (εθνοαρχαιολογική έρευνα) ανά Α/Α καταχώρησης
Κατάλογος αρχαίων αγγείων ανά μορφολογικό τύπο
Κατάλογος αρχαίων αγγείων ανά τεχνολογικό τύπο
Κατάλογος αγγείων παραδοσιακής κεραμικής ανά χρηστική
κατηγορία

Παράδειγμα καταλόγου με επιλεγμένα γνωρίσματα:
Κατάλογος αγγείων αρχαιολογικού χώρου Α.
Α/Α

Χώρος

Ειδ.
χώρος

Στρώμα

Αρ
.ομ.

Κωδ.
αντικ.

Χρονολόγηση

Μορφολογικός
τύπος

Τεχνολογικός
τύπος

Επικαθίσεις
άνθρακα
/εσωτερικά

Επικαθίσεις
άνθρακα
/ εξωτερικά

1
2
3
4
5
….

Εκτύπωση
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Β. Παραγωγή και διαχείριση διαγραμμάτων διασποράς μίας
συνεχούς μεταβλητής (stem – and – leaf – plots)

Βασικές συνεχείς μεταβλητές σχετιζόμενες με τη χρήση των αγγείων
είναι το ύψος, η διάμετρος στομίου και η χωρητικότητα
•
•
•

Διάγραμμα διασποράς κατά το ύψος ανά χρηστική κατηγορία
παραδοσιακής κεραμικής / Διάγραμμα διασποράς κατά το ύψος ανά
μορφολογική κατηγορία αρχαίας κεραμικής
Διάγραμμα διασποράς κατά τη διάμετρο στομίου ανά χρηστική
κατηγορία παραδοσιακής κεραμικής / Διάγραμμα διασποράς κατά τη
διάμετρο στομίου ανά μορφολογική κατηγορία αρχαίας κεραμικής
Διάγραμμα διασποράς κατά τη χωρητικότητα ανά χρηστική
κατηγορία παραδοσιακής κεραμικής / Διάγραμμα διασποράς κατά τη
χωρητικότητα ανά μορφολογική κατηγορία αρχαίας κεραμικής

Παράδειγμα:

Διάγραμμα διασποράς ύψους των χρηστικών κατηγοριών Α, Β, Γ

Εκτύπωση
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Γ. Παραγωγή και διαχείριση διαγραμμάτων διασποράς δύο
συνεχών μεταβλητών
Δύο βασικές αναλογίες συνεχών μεταβλητών σχετιζόμενων με τη
χρήση είναι η αναλογία Υ/Μ.Δ. και η αναλογία Υ/Μ.Δ.
•
•

Διαγράμματα διασποράς κατά το ύψος και τη Μ.Δ. για χρηστικές
κατηγορίες της παραδοσιακής κεραμικής (αναλογία Υ/Μ.Δ.)
Διαγράμματα διασποράς κατά το ύψος και τη Μ.Δ. για μορφολογικές
κατηγορίες της αρχαίας κεραμικής (αναλογία Υ/Μ.Δ.)

Εκτύπωση

•
•

Διαγράμματα διασποράς κατά τη Μ. Δ. και την Ε. Δ. για χρηστικές
κατηγορίες της παραδοσιακής κεραμικής (αναλογία Μ.Δ./Ε.Δ.)
Διαγράμματα διασποράς κατά τη Μ.Δ. και την Ε.Δ. για μορφολογικές
κατηγορίες της αρχαίας κεραμικής (αναλογία Μ.Δ./Ε.Δ.)

Εκτύπωση

•
•

Ιστογράμματα
Πίτες
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1.5

Ορισμός μορφολογικού τύπου

Μία βασική παράμετρος, απαραίτητη για τη συσχέτιση της αρχαίας
κεραμικής με άγνωστη χρήση με την παραδοσιακή κεραμική με γνωστή
χρήση είναι ο μορφολογικός τύπος ο οποίος θα πρέπει να ορίζεται με τον
ίδιο τρόπο για τις δύο ενότητες υλικού. Ο μορφολογικός τύπος δεν έχει
καθολική σημασία αλλά ορίζεται σε σχέση με κάθε κεραμικό σύνολο.
Εντούτοις η μέθοδος ορισμού πρέπει να είναι κοινή σε όλες τις μελέτες
περίπτωσης ώστε τα δεδομένα να είναι συγκρίσιμα.
Ο μορφολογικός τύπος ορίζεται από το συνδυασμό τριών βασικών
γνωρισμάτων της μορφής: το μέγεθος, το άνοιγμα του στομίου και η
αναλογία Υ/Μ.Δ.
•

•

•

Μέγεθος:
Με βάση τη χωρητικότητα τους τα αγγεία διακρίνονται σε μικρά (≥ 1
lt.), μεσαία (‹ 1 lt. - ≥ 5 lt.), μεγάλα (‹ 5 lt.). Οι προτεινόμενες τιμές
διάκρισης θα μπορούσαν να επαναπροσδιοριστούν κατά την
καταχώρηση παραδοσιακής κεραμικής προκειμένου να
ανταποκρίνονται ακριβέστερα σε χρηστικές κατηγορίες.
Άνοιγμα στομίου:
Ανοικτά χαρακτηρίζονται τα αγγεία των οποίων η Μ.Δ. βρίσκεται στο
στόμιο, ενώ κλειστά χαρακτηρίζονται τα αγγεία των οποίων η Μ.Δ.
βρίσκεται στο σώμα.
Αναλογία Υ/Μ.Δ.:
Η αναλογία του ύψους προς τη μέγιστη διάμετρο (ή σχετικό σχήμα)
αποτελεί βασικό κριτήριο χρηστικής ταξινόμησης. 225 Βασικές
αναλογίες χρηστικής ταξινόμησης είναι οι : 1:3 (≥ 1:3), 1:1 ( ‹ 1:3
- ≥1:1), 2:1 (‹ 1:1 - ≥2:1), Ψηλά (‹ 2:1)

Μορφολογικός τύπος

Μεσαίο

Μικρό

Αναλογία Υ/Μ.Δ.

Άνοιγμα στομίου

Μέγεθος (lt.)

Μεγάλο

Κλειστό

Ανοικτό

1:3

1:1

Κ.λ.π.

Παράδειγμα ορισμού μορφολογικού τύπου:
•

225

Μικρό/ Ανοικτό/ 1:3

βλ. π.χ. Tenwolde, C., 1992, fig. 15
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1.6

Ορισμός τεχνολογικού τύπου

Ο ορισμός τεχνολογικών τύπων είναι χρήσιμος για την
καταλογοποίηση και την οργάνωση κατηγοριών τύπων πηλού (fabric). O
ορισμός των τεχνολογικών τύπων αποτελεί ένα συνδυασμό βασικών τύπων
προσμίξεων, μεθόδου κατασκευής και επεξεργασίας της επιφάνειας. 226 Ο
ορισμός του τεχνολογικού τύπου δεν έχει καθολική σημασία αλλά ορίζεται
σε σχέση με κάθε κεραμικό σύνολο. Εντούτοις η μέθοδος ορισμού πρέπει
να είναι κοινή σε όλες τις μελέτες περίπτωσης ώστε τα δεδομένα να είναι
συγκρίσιμα.
Βασικές κατηγορίες εγκλεισμάτων
Ορ
Σχ
Πυ
Οσ
Ασ
Μα
Χα
Αλ
Μο

Οργανικά
Σχιστόλιθος
Πυριτόλιθος
Όστρεα
Ασβεστόλιθος
Μαρμαρυγία
Χαλαζίας
Άλλες/ άγνωστες
Μη ορατά εγκλείσματα

Μέθοδοι επεξεργασίας της επιφάνειας
Απ
Στ
Λει
Επ
Ολ
Εφ

Απλή
Στιλβωμένη
Λειασμένη
Επιχρισμένη
Ολόβαφη
Εφυαλωμένη

Μέθοδοι κατασκευής
Τρ
Τροχήλατο/ εν μέρει κατασκευασμένο στον τροχό
Χειρ Χειροποίητο/ μη ευδιάκριτη η χρήση τροχού
Κου Κουλούρες
Παράδειγμα τεχνολογικού τύπου
Μο/Επ/Τρ: Ο τεχνολογικός τύπος αντιστοιχεί σε κεραμική καλής
ποιότητας (χωρίς ορατά εγκλείσματα), με επίχρισμα, κατασκευασμένη στον
τροχό.

226

βλ. σχετικά Orton, C. et al., 1993, 241-242
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1.7

Ορισμός τυπολογικών κατηγοριών

Ο ορισμός των
τυπολογικών κατηγοριών έχει ως στόχο την
ταξινόμηση της κεραμικής σε κατηγορίες οι οποίες έχουν σημασία να
εξεταστούν σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρηστικό ρόλο της κεραμικής.
Η τυπολογική ταξινόμηση επομένως γίνεται με βάση τα κύρια γνωρίσματα
της κατασκευής, τα οποία σχετίζονται με την απόδοση του αγγείου στο
πλαίσιο κάποιων προβλεπόμενων χρήσεων. Η απόδοση του αγγείου σε μία
δεδομένη χρήση εξαρτάται τόσο από τα γνωρίσματα της μορφής όσο και
από τα τεχνολογικά γνωρίσματα.
Η τυπολογική κατηγορία επομένως
ορίζεται από το συνδυασμό του μορφολογικού και του τεχνολογικού τύπου.
Οι τυπολογικές κατηγορίες δεν έχουν καθολική σημασία αλλά ορίζονται σε
σχέση με κάθε κεραμικό σύνολο. Εντούτοις η μέθοδος ορισμού των
τυπολογικών κατηγοριών πρέπει να είναι κοινή σε όλες τις μελέτες
περίπτωσης ώστε τα δεδομένα να είναι συγκρίσιμα. Η αξιολόγηση των
κατάλληλων χρήσεων για μία τυπολογική κατηγορία έπεται της
καταχώρησης όλων των ενοτήτων ανάλυσης που αφορούν στην κατάλληλη
χρήση
των
αγγείων
ενός
κεραμικού
συνόλου
(Μορφολογικά
χαρακτηριστικά- Τεχνολογικά χαρακτηριστικά- Πηγές). Η αξιολόγηση των
κατάλληλων χρήσεων μιας τυπολογικής κατηγορίας συνιστά μία συνολική
διατύπωση
συμπερασμάτων
σε
επίπεδο
τυπολογίας,
τα
οποία
καταχωρούνται στο σύστημα για μία επόμενη μελέτη περίπτωσης
(εμπλουτισμός
του
συστήματος).
Για
την
τελική
διατύπωση
συμπερασμάτων ο χρήστης αξιολογεί τα δεδομένα όλων των
καταχωρήσεων της τυπολογικής κατηγορίας, τα εθνογραφικά ανάλογα, τις
έμμεσες πηγές και τα δεδομένα εργαστηριακών πειραμάτων σε δοκίμια
τυπολογικής κατηγορίας.

Παράδειγμα: 227

Τυπολογική ταξινόμηση

Μικρό/ Ανοικτό/ 1:3

Μα/ Ολ/ Τρ

Μα./ Επ/ Τρ

Μεσαίο/ Ανοικτό/ 1:3

Μα./ Επ/ Τρ

Ορ./ Επ/ Τρ

Τυπολογικές κατηγορίες:
227

το παράδειγμα είναι υποθετικό
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•
•

Μικρό/ Ανοικτό/ 1:3/Μα/Ολ/Τρ
Μικρό/ Ανοικτό/ 1:3/Μα/Επ/Τρ

Κατάλληλες χρήσεις: Τα μικρά ανοιχτά κωνικά σκεύη είναι τροχήλατα,
με εγκλείσματα μαρμαρυγία, ολόβαφα ή επιχρισμένα. Και οι δύο
τυπολογικές κατηγορίες θα μπορούσαν να είναι κατάλληλες για την
κατανάλωση τροφής, κυρίως για ατομική χρήση αλλά πιθανώς και
συλλογική. Περιστασιακά επίσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται για
την προσωρινή αποθήκευση προϊόντων και για τη μεταποίηση προϊόντων
με διαδικασίες χωρίς έντονη μηχανική καταπόνηση (π.χ. ανάμειξη
προϊόντων).
•

Μεσαίο/ Ανοικτό/ 1:3/Μα/Επ/Τρ

Κατάλληλες χρήσεις: Τα μεσαία ανοιχτά κωνικά σκεύη είναι τροχήλατα,
με εγκλείσματα μαρμαρυγία, επιχρισμένα. Είναι κατάλληλα για προσωρινή
αποθήκευση προϊόντων (κατεξοχήν στερεά αλλά ίσως και υγρά, όπως
προκύπτει από εθνογραφικά ανάλογα 228 ) και για τη μεταποίηση προϊόντων
με διαδικασίες χωρίς έντονη μηχανική καταπόνηση (π.χ. ανάμειξη
προϊόντων, ζύμωμα). Θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για
συλλογική κατανάλωση τροφής.

•

Μεσαίο/ Ανοικτό/ 1:3/ΟρΟσ/Επ/Τρ

Κατάλληλες χρήσεις: Για την συγκεκριμένη τυπολογική κατηγορία
χρησιμοποιήθηκε μία ιδιαίτερη μάζα πηλού, όχι συνηθισμένη. Τα όστρεα
αυξάνουν τόσο την ανθεκτικότητα των τοιχωμάτων στη μηχανική
καταπόνηση όσο και την ανθεκτικότητα τους στο θερμικό σοκ (γιατί ο
ρυθμός συστολής-διαστολής τους είναι ανάλογος με της αργίλου). Οι
οργανικές προσμίξεις δημιουργούν τοιχώματα πορώδους υφής, μία ιδιότητα
πολύ χρήσιμη για την ανθεκτικότητα του αγγείου στο θερμικό σοκ, αλλά
ταυτόχρονα εξασθενεί την ανθεκτικότητα των τοιχωμάτων. Επομένως τα
είδη των εγκλεισμάτων το καθιστούν κατάλληλο για μαγειρική χρήση. Οι
παρατηρήσεις για τις φυσικές ιδιότητες της συγκεκριμένης τυπολογικής
κατηγορίας επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά σε δοκίμια. 229 Όσον αφορά στον
τρόπο μαγειρέματος, το ανοιχτό σχήμα του το καθιστά ακατάλληλο για
πρακτικές μαγειρέματος που απαιτούν βρασμό στο εσωτερικό του σκεύους.
Θα μπορούσε επομένως να χρησιμοποιεί για άλλες διαδικασίες παρασκευής
της τροφής (π.χ. καβούρντισμα).

228

Τα εθνογραφικά ανάλογα υπάρχουν καταχωρημένα στο σύστημα
Τα δεδομένα των εργαστηριακών πειραμάτων υπάρχουν καταχωρημένα στο
σύστημα
229
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1.8 Σενάριο χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος
Tο Πληροφοριακό Σύστημα προορίζεται να υποστηρίξει τη διαδικασία
τεκμηρίωσης της χρήσης των αρχαίων αγγείων παρέχοντας μεταξύ των
άλλων τη δυνατότητα στον ερευνητή να ανατρέξει σε ένα θησαυρό γνώσης
που υπάρχει αποθηκευμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα προκειμένου να
υποστηρίξει την επιχειρηματολογία του. Αυτό προϋποθέτει ότι κατά την
έναρξη της προβλεπόμενης χρήσης του συστήματος θα πρέπει ήδη να έχει
καταχωρηθεί ένας θησαυρός πληροφοριών σχετιζόμενος με δεδομένα που
υποστηρίζουν την έρευνα. Αυτός ο θησαυρός έμμεσων και βοηθητικών
κατηγοριών είναι δυνατόν βέβαια να εμπλουτίζεται συνεχώς και μετά την
έναρξη πλήρους χρήσης του πληροφοριακού συστήματος. Όπως
προκύπτει, για την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων που υποστηρίζονται
από το Πληροφοριακό Σύστημα, θα πρέπει αυτό να αναπτυχθεί σε δύο
κύρια στάδια τροφοδότησης.
Πρώτο στάδιο τροφοδότησης του Πληροφοριακού Συστήματος:
Τα δεδομένα που θα έχουν καταχωρηθεί από πριν στο σύστημα, με
δυνατότητα εμπλουτισμού στη συνέχεια, αφορούν στις εξής ενότητες:
• Παραδοσιακή κεραμική
Η καταχώρηση ενός σημαντικού δείγματος στη βάση δεδομένων για
την παραδοσιακή κεραμική πρέπει να έχει προηγηθεί προκειμένου να
είναι δυνατοί οι συσχετισμοί
με την αρχαία κεραμική για την
υποστήριξη της χρήσης της δεύτερης. Επισημαίνεται ότι η
καταχώρηση της παραδοσιακής κεραμικής
δε λειτουργεί μόνο
βοηθητικά για την υποστήριξη της επιχειρηματολογίας της αρχαίας
κεραμικής αλλά έχει και αυτόνομη ερευνητική αξία καθώς οι
δυνατότητες ανάλυσης της παραδοσιακής κεραμικής είναι ανάλογες
με αυτές της αρχαίας.
• Δημιουργία πινάκων πρόβλεψης αρχαιολογικού συσχετισμού για τη
χρήση των αγγείων
Με βάση το καταχωρημένο υλικό παραδοσιακής κεραμικής
δημιουργούνται για όλες τις χρηστικές κατηγορίες παραδοσιακής
κεραμικής πίνακες με το εύρος των πιθανών παραλλαγών για κάθε
γνώρισμα της κεραμικής. Πρόκειται για πίνακες γενικής συσχέτισης
για μία συνοπτική παρουσίαση των γνωρισμάτων ανά χρηστική
κατηγορία.
Σε
περίπτωση
καταχώρησης
νέου
δείγματος
παραδοσιακής κεραμικής, απαιτείται ενημέρωση των πινάκων
πρόβλεψης.
• Έμμεσες πηγές χρήσης
Αρχαίες πηγές (βιβλιογραφικές, εικονογραφικές, κ.λ.π.) με
αναφορές στη χρήση τύπων αρχαίων αγγείων έχουν καταχωρηθεί
προκαταβολικά στο σύστημα προκειμένου να ενισχύεται η
επιχειρηματολογία για την υποστήριξη της κατάλληλης χρήσης
τυπολογικών κατηγοριών. Η καταχώρηση αρχαίας τεκμηρίωσης έχει
επίσης αυτόνομη αξία καθώς δεν υποστηρίζει απλά την τεκμηρίωση
συγκεκριμένων καταχωρίσεων αλλά υπάρχει η δυνατότητα
αυτόνομης διαχείρισής της. Αντίστοιχα προβλέπεται η καταχώρηση
μαρτυριών για ζητήματα χρήσης παραδοσιακής κεραμικής.
• Βιβλιογραφική τεκμηρίωση
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Η καταχώρηση βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης έχει προηγηθεί
προκειμένου να είναι δυνατή η αναζήτηση σχετικής βιβλιογραφίας
και η σύνδεση βιβλιογραφικών παραπομπών με σχετιζόμενα
ζητήματα της καταχώρησης. Η καταχώρηση
βιβλιογραφικής
τεκμηρίωσης έχει επίσης αυτόνομη αξία καθώς δεν υποστηρίζει απλά
την τεκμηρίωση συγκεκριμένων καταχωρίσεων αλλά υπάρχει η
δυνατότητα αυτόνομης αναζήτησης με βάση θεματικά κριτήρια.
Η σημασία του πρώτου σταδίου τροφοδότησης του Πληροφοριακού
Συστήματος υποστηρίζει πολλαπλώς το λειτουργικό ρόλο του συστήματος:
•
•

•

Υπάρχει δυνατότητα αυτόνομης διαχείρισης όλων των δεδομένων
και αξιοποίησής τους με συγκεκριμένο ερευνητικό στόχο στα πλαίσια
μιας εθνοαρχαιολογικής προσέγγισης της παραδοσιακής κεραμικής.
Το πρώτο στάδιο τροφοδότησης του Πληροφοριακού Συστήματος
αποτελεί ταυτόχρονα και στάδιο δοκιμαστικής χρήσης κατά το οποίο
θα αξιολογηθούν προβλήματα στην καταχώρηση και διαχείριση των
δεδομένων και θα γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και μετατροπές
προκειμένου να προσαρμοστεί καλύτερα στις ανάγκες καταχώρησης
του συγκεκριμένου υλικού. Οι βελτιώσεις που θα γίνουν για την
καταχώρηση της παραδοσιακής κεραμικής αξιοποιούνται ταυτόχρονα
και για την ακόλουθη καταχώρηση της αρχαίας κεραμικής καθώς η
δομή των δύο βάσεων και οι απαιτήσεις καταχώρησης είναι κοινές.
Το πρώτο στάδιο τροφοδότησης του συστήματος υποστηρίζει την
επιχειρηματολογία για τη χρήση της αρχαίας κεραμικής στο δεύτερο
(κύριο) στάδιο τροφοδότησης.

Δεύτερο στάδιο τροφοδότησης του Πληροφοριακού Συστήματος:
Στο δεύτερο (κύριο) στάδιο τροφοδότησης καταχωρούνται κεραμικά
σύνολα αρχαίας κεραμικής. Ως «κεραμικά σύνολα» θεωρούνται:
• Η κεραμική μίας εγκατάστασης ή ενός συγκροτήματος μιας
εγκατάστασης
• Σύνολα κεραμικής του ίδιου τύπου (όπως ορίζεται ο τύπος με βάση
την αρχαιολογική βιβλιογραφία, π.χ. «Λεκάνες»
Στο στάδιο αυτό αξιοποιούνται πλήρως οι λειτουργίες που
υποστηρίζει το σύστημα για την τεκμηρίωση της χρήσης των αγγείων. Ο
ερευνητής έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει όλες τις ενότητες ανάλυσης
για να τεκμηριώσει συνολικά τη χρήση αγγείων (κατάλληλες και
πραγματικές χρήσεις) ή να επιλέξει κάποιες ενότητες ανάλυσης
καταλήγοντας σε αυτόνομα συμπεράσματα με βάση τη συγκεκριμένη
ενότητα (π.χ. είναι δυνατόν να υποστηρίξει την κατάλληλη χρήση των
αγγείων με βάση μόνο την ενότητα Μορφολογικά χαρακτηριστικά). Σε κάθε
περίπτωση το πληροφοριακό σύστημα υποστηρίζει τη διαδικασία
τεκμηρίωσης μέσω των ακόλουθων διαδικασιών:
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•
•
•
•
•
•

Καταχώρηση και ανάκληση δεδομένων για την αρχαία κεραμική που
έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα
Καταχώρηση και ανάκληση δεδομένων που αφορούν σε
αρχαιομετρικές αναλύσεις για την ταύτιση του περιεχομένου αγγείων
που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα
Καταχώρηση και ανάκληση δεδομένων από εργαστηριακά πειράματα
για την αξιολόγηση των φυσικών ιδιοτήτων της κεραμικής που έχει
καταχωρηθεί στο σύστημα
Καταχώρηση και ανάκληση βιβλιογραφίας που έχει καταχωρηθεί στο
σύστημα
Συστηματοποίηση των γνωρισμάτων της αρχαίας κεραμικής με
στατιστικές μεθόδους
Στατιστικές αναλύσεις για τη συσχέτιση της αρχαίας κεραμικής με
εθνογραφικά ανάλογα με γνωστή χρήση

113

1.9 Αρχικές οθόνες εισαγωγής δεδομένων

Πληροφοριακό
Σύστημα
Τεκμηρίωσης
Χρήσεων
Κεραμικής

Αρχαία

κεραμική

Παραδοσιακή

Ποσοτικές

κεραμική

αναλύσεις

1η οθόνη: Πρόσβαση στη βάση δεδομένων της αρχαίας κεραμικής,
στη βάση δεδομένων της παραδοσιακής κεραμικής ή σε
επεξεργασία των δεδομένων μέσω ποσοτικών αναλύσεων:
επιλογή
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▪Αρχική σελίδα
Σχέδια-Φωτογραφίες

Πληροφοριακό Σύστημα
Τεκμηρίωσης Χρήσεων Κεραμικής

Κεραμική

Αρχαία Κεραμική
Πειράματα

Αρχαιομετρικές αναλύσεις

Βιβλιογραφία

Πηγές

Βοηθητικές κατηγορίες

Βοήθεια

2η οθόνη: Ο χρήστης έχει επιλέξει πρόσβαση στη βάση δεδομένων
της αρχαίας κεραμικής. Στη συνέχεια επιλέγει μία από τις
κατηγορίες στο αριστερό τμήμα της οθόνης ή μπορεί να
επιστρέψει στην αρχική οθόνη
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▪Αρχική σελίδα
Πληροφοριακό Σύστημα
Τεκμηρίωσης Χρήσεων Κεραμικής
Σχέδια-Φωτογραφίες

Αρχαία Κεραμική
Κεραμική
•
•
•

Εισαγωγή
Αναζήτηση
Διαχείριση
Μορφολογικών τύπων

Πειράματα

Αρχαιομετρικές αναλύσεις

Βιβλιογραφία

Πηγές

Βοηθητικές κατηγορίες

Βοήθεια

3η οθόνη: Ο χρήστης έχει επιλέξει την κατηγορία Κεραμική. Στη συνέχεια
επιλέγει αν θέλει να εισάγει δεδομένα, να αναζητήσει δεδομένα
ή να διαχειριστεί τη δυναμική λίστα Μορφολογικός τύπος.
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▪Αρχική σελίδα
Αρχαιολογικός χώρος:
Σχέδια-Φωτογραφίες

Θέση:
Ειδική θέση:

Κεραμική
Στρώμα:
•
•
•

Εισαγωγή
Αναζήτηση
Διαχείριση
Μορφολογικών τύπων

Πειράματα

Αρχαιομετρικές αναλύσεις

Αρ. ομάδας:

Βάθος:

Συντεταγμένες:

Ημ/νία ανασκαφής:

Α.Κ.Μ.:

Αρ. καταλόγου:

Αρ. ανασκαφής:
Βιβλιογραφία

Πηγές

Χρονολογικός ορίζοντας αρχ/κής θέσης:
Χρονολογική φάση:

Βοηθητικές κατηγορίες

Χρονολόγηση ομάδας:
Χρονολόγηση αντικειμένου:

Βοήθεια
Πληροφοριακό
Σύστημα
Τεκμηρίωσης
Χρήσεων Κεραμικής

● Καταχώρηση

Αρχαία Κεραμική

4η οθόνη: Ο χρήστης έχει επιλέξει Εισαγωγή. Εμφανίζεται η πρώτη οθόνη
εισαγωγής με δεδομένα για την προέλευση, την ταυτοποίηση
και τη χρονολόγηση: καταχώρηση
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▪Αρχική σελίδα
Σχέδια-Φωτογραφίες

Κεραμική

● Μορφολογικά χαρακτηριστικά
•
•
•

Εισαγωγή
Αναζήτηση
Διαχείριση
Μορφολογικών τύπων

Πειράματα

● Τεχνολογικά χαρακτηριστικά

● Άμεση πηγή

Αρχαιομετρικές αναλύσεις

● Αλλοιώσεις λόγω χρήσης
Βιβλιογραφία

Πηγές

Βοηθητικές κατηγορίες

● Επικαθίσεις

● Στρωματογραφικές συνάφειες

Βοήθεια
Πληροφοριακό
Σύστημα
Τεκμηρίωσης
Χρήσεων Κεραμικής
Αρχαία Κεραμική

5η οθόνη: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποια από τις έξι ενότητες
ανάλυσης για να συνεχίσει την καταχώρηση.
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▪Αρχική σελίδα
Σχέδια-Φωτογραφίες

Κεραμική

Ονομασία τύπου αγγείου:
Μορφολογικός τύπος:
Ύψος:

Διάμετρος στομίου:

Μέγιστη διάμετρος:
•
•
•

Εισαγωγή
Αναζήτηση
Διαχείριση
Μορφολογικών τύπων

Πειράματα

Αρχαιομετρικές αναλύσεις

Βιβλιογραφία

Θέση μέγιστης διαμέτρου:
Διάμετρος βάσης:

Πάχος τοιχωμάτων:

Χωρητικότητα:

Σχήμα βάσης:
Σχήμα στομίου:
Προχοή:

Πηγές
Άλλα προσαρτήματα:
Βοηθητικές κατηγορίες
Διακόσμηση:
Βοήθεια

Θέση διακόσμησης (εξωτερικά):
Θέση διακόσμησης (εσωτερικά):
Παρατηρήσεις:

Πληροφοριακό
Σύστημα
Τεκμηρίωσης
Χρήσεων
Κεραμικής
Αρχαία Κεραμική

Χαρακτηριστικά απόδοσης:

Κατάλληλες χρήσεις:

Σύνδεση με αρχείο εικόνας:

Σύνδεση με βιβλιογραφία:

● Καταχώρηση

6η οθόνη: Ο χρήστης έχει επιλέξει την ενότητα Μορφολογικά
χαρακτηριστικά: καταχώρηση
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▪Αρχική σελίδα
Σχέδια-Φωτογραφίες

Επόμενη ενότητα δεδομένων

Κεραμική
Νέα καταχώρηση
•
•
•

Εισαγωγή
Αναζήτηση
Διαχείριση
Μορφολογικών τύπων

Πειράματα

Αρχαιομετρικές αναλύσεις

Βιβλιογραφία

Πηγές

Βοηθητικές κατηγορίες

Βοήθεια

Πληροφοριακό
Σύστημα
Τεκμηρίωσης
Χρήσεων
Κεραμικής
Αρχαία Κεραμική

7η οθόνη: Ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει με κάποια άλλη ενότητα
δεδομένων (επιστροφή στην 5η οθόνη) ή να προχωρήσει σε μία
νέα καταχώρηση ( 4η οθόνη).
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Συμπεράσματα

Αντικείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας ήταν η διερεύνηση, μέσα
από τη σχετική αρχαιολογική βιβλιογραφία, του ερωτήματος των χρήσεων
της κεραμικής καθώς και η πρόβλεψη για το σχεδιασμό ενός
Πληροφοριακού Συστήματος που θα είχε ως στόχο να υποστηρίξει το
συγκεκριμένο ερμηνευτικό ερώτημα. Στα πρώτα στάδια της εργασίας
δημιουργήθηκε ο προβληματισμός για το αν πράγματι θα μπορούσε να
θεωρηθεί αποδεκτός ο σχεδιασμός ενός πληροφοριακού συστήματος, του
οποίου ο κεντρικός πυρήνας συνίσταται στη συσχέτιση συγκεκριμένων
παρατηρήσεων για τα πράγματα του υλικού κόσμου με ερμηνευτικές
προτάσεις που θεωρείται ότι απορρέουν από αυτές τις παρατηρήσεις.
Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή, σημείο αναφοράς για την
ανάλυση που ακολουθήθηκε απετέλεσε η εργασία του J.C. Gardin, η οποία
αφορούσε στις διαδικασίες παράστασης της πληροφορίας υπό τη μορφή
μιας λογικής διαδικασίας με διακριτά στάδια ανάλυσης. Στο πλαίσιο αυτό,
με βάση την αρχαιολογική βιβλιογραφία διερευνήθηκαν οι δυνατότητες
λογικής επεξεργασίας και παράστασης των διαδικασιών τεκμηρίωσης της
χρήσης της κεραμικής μέσω μίας ανάλογης διαδικασίας λογικών
διαγραμμάτων. Οι επιμέρους διαδικασίες που συνθέτουν τη διαδικασία
τεκμηρίωσης αναλύθηκαν υπό τη μορφή λογικών διαδικασιών με διακριτά
στάδια ανάλυσης. Επιπλέον προσδιορίστηκε ποια είναι η γνώση εκείνη, η
οποία μας επιτρέπει να μεταβούμε από ένα στάδιο ανάλυσης στο επόμενο.
Τέλος οι επιμέρους λογικές διαδικασίες συσχετίστηκαν σε ένα ενιαίο
διάγραμμα και αναδείχθηκε η συνολική σχέση τους. Σύμφωνα με την
ανάλυση που ακολουθήθηκε φάνηκε ότι το σύνολο των διαδικασιών
τεκμηρίωσης των χρήσεων της κεραμικής είναι δυνατόν να παρασταθεί ως
μία ακολουθία λογικών συσχετίσεων. Η ισχύς επομένως των διαδικασιών
τεκμηρίωσης δεν είναι συγκυριακή αλλά έχει καθολική ισχύ. Η αναλυτική
διαδικασία που ακολουθήθηκε εξασφαλίζει την εγκυρότητα και τη συνέπεια
του Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο θα υποστηρίζει την τεκμηρίωση
των χρήσεων της κεραμικής. Η πρόβλεψη για το σχεδιασμό του
συστήματος ακολουθεί και απεικονίζει ακριβώς όλα τα στάδια αυτής της
διαδικασίας.
Η λογική ανάλυση που ακολουθήθηκε ανέδειξε τη νοητική
παράσταση σχέσεων, οι οποίες συνέχουν τον πραγματικό κόσμο. Στη
συγκεκριμένη εργασία, έναυσμα για την ανάλυση υπήρξε η κεραμική.
Εντούτοις είναι φανερό ότι μία ανάλογη διαδικασία ανάλυσης ισχύει και για
άλλες κατηγορίες τεχνέργων.
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