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ΟΙ ΜΕΓΑΛΙθΙκΕΣ κΟΙνωνΙΕΣ, αυτές των ντολμέν και των μενχίρ, 
παρουσιάζονται στο ευρύ κοινό μέσω μιας σημαντικής προσπάθειας 
συνδυασμού της ανθρωπολογίας, της αρχαιολογίας, της εθνολογίας και 
της ιστορίας. Παρότι οι πιο σημαντικές θέσεις της Ευρώπης της 5ης 
και της 4ης χιλιετίας π.Χ. είναι αυτές στη Βρετάνη (Γαλλία), στο Βαλέ 
(Ελβετία) και στο Ουιλτσάιρ (Αγγλία), οι πολιτισμοί που περιγράφονται 
εδώ τοποθετούνται σε μια παγκόσμια προοπτική. Έτσι, αντί για μια γεω-
γραφική και χρονολογική απογραφή, το βιβλίο προτείνει μια εθνολογική 
ανάλυση των εξουσιών, των εθίμων, των δοξασιών και των κοινωνικών 
διαιρέσεων που υποδηλώνει η διαχείριση των μεγαλίθων, κυρίως στις 
γεωργικές κοινωνίες των κυρίαρχων γενεαλογικών γραμμών με επιδει-
κτικό πλούτο στην Ευρώπη. Η εξέλιξη των μεγαλιθικών κατασκευών 
προσεγγίζεται και στην Αφρική, στην Ασία και στον Ειρηνικό (στη νήσο 
του Πάσχα) με έναν τρόπο που δεν αναλώνεται σε επιμέρους θέματα, 
αλλά θεμελιώνει σε αρχαιολογικά ευρήματα τα κοινά χαρακτηριστικά 
των διάφορων σεναρίων —σενάρια τα οποία διαφωτίζουν τις συζητή-
σεις γύρω από την καταγωγή της ιδιοκτησίας, του κράτους, της ιδιοποί-
ησης του πλούτου, των συστημάτων διακυβέρνησης και της πολιτικής 
χρήσης της βίας.

• «Ο συγγραφέας προτείνει κάποια σενάρια που φανερώνουν ορισμένες 
θεμελιώδεις ιστορικές εξελικτικές αλλαγές, δείχνοντας τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να συνδυαστεί η ανθρωπολογική γνώση με την ιστορική. 
Πιστεύει ότι έτσι μπορεί να εμπλουτιστεί η εξελικτική προσέγγιση των 
κοινωνιών μέσα από ένα νέο πρόγραμμα έρευνας, στο οποίο η αναλυτική 
ταξινόμηση των κοινωνιών επιτρέπει αναζητήσεις σε δύο συμπληρωμα-
τικούς τομείς. Στην αναζήτηση, μέσω της ανθρωπολογίας, των γενικών 
μηχανισμών που δικαιολογούν παρόμοιες κοινωνικοπολιτικές συμπερι-
φορές σε κοινωνίες ιστορικά άσχετες μεταξύ τους· και στην αναζήτηση, 
μέσω της αρχαιολογίας και της ιστορίας, των πρωτότυπων πάντα ιστορι-
κών διαδρομών των κοινωνιών. [...]»

―Νικήτας Λιανέρης, από τον πρόλογο στην ελληνική έκδοση

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΤΡΟ
Κορυζή 8, 117 43 Αθήνα, τηλ. 210 9244827, 210 9244852, fax: 210 9244756
www.katoptro.gr       info@katoptro.gr

Ο ALAIN GALLAY (Αλέν Γκαλέ) διατέλεσε καθηγητής προϊστορικής 
αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης και για μεγάλο διάστημα 
διηύθυνε το τμήμα ανθρωπολογίας και οικολογίας. Σπούδασε φυσικές 
επιστήμες στη Γενεύη και στη συνέχεια εθνολογία και προϊστορία στο 
Παρίσι. Μεταξύ των ερευνητικών ενδιαφερόντων του είναι η μελέτη της 
νεολιθικής Εποχής της Ευρώπης, η εθνοαρχαιολογία των αφρικανικών 
κεραμικών παραδόσεων και η φιλοσοφία της επιστήμης. Σήμερα είναι 
ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Γενεύης.


