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Η Matera είναι μια μικρή πόλη της Νότιας Ιταλίας στην περιοχή Basilicata. Θεωρείται μια 

από τις αρχαιότερες πόλεις στον κόσμο και είναι ένα από τα 72 αξιοθέατα του πλανήτη, που 

έχουν ανακηρυχθεί από την Unesco μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Με βάση τα ευρήμα-

τα που εντοπίσθηκαν σε πολυάριθμες σπηλιές (Sassi) όπου κατοικούσαν, μέχρι πρόσφατα, 

οι άνθρωποι της περιοχής, υποστηρίζεται πως στη θέση της παλιάς πόλης, υπήρχαν πολλές 

παλαιολιθικές εγκαταστάσεις, όπως, επίσης, και αρκετές άλλες που χρονολογούνται στη νεο-

λιθική περίοδο. Ως πόλη οργανωμένη, η Matera αναφέρεται στα ρωμαϊκά χρόνια κατά τον 3ο 

αιώνα π.Χ., με το όνομα Metheola, ενώ, σύμφωνα με τους ερευνητές της περιοχής, η ιστορία 

της πόλης αλλά και της περιοχής πέρασε λογής περιπέτειες, μέχρι σήμερα. Ως χαρακτηριστι-

κό κατοικημένο τοπίο, πάλι, απαθανατίστηκε από τον κινηματογράφο. Tη Matera διάλεξε το 

1964 ο Pasolini για να γυρίσει το «Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο» και ο Mel Gipson «Τα Πάθη του 
Ιησού Χριστού» το 2004. 

Εγώ, φυσικά, δεν ταξίδεψα στη Matera για κινηματογραφικούς σκοπούς, αλλά γιατί σε 

ένα του άρθρο για την κεραμεική της αρχαιότερης Θεσσαλικής νεολιθικής και ιδιαίτερα την 

κατηγορία της εγχάρακτης διακόσμησης ο V. Milojčić, υποστηρίζει τις ομοιότητες που υπάρ-

χουν ανάμεσα στην κεραμεική της αρχαιότερης Θεσσαλικής Νεολιθικής και σε εκείνη της 

Νότιας Ιταλίας, στην περιοχή Basilicata. Αναφέρεται μάλιστα σε ευρήματα που είναι εκτεθει-

μένα στο αρχαιολογικό μουσείο της Matera. Ετσι, σκέφτηκα πως θα ήτανε πολύ ενδιαφέρον 

να επισκεφτώ το αρχαιολογικό μουσείο της Matera και να δω από κοντά τις ομοιότητες που 

υποστήριζε ο Milojčić. Στην πόρτα του μουσείου, όπως συμβαίνει με πολλά από τα μουσεία 

το καλοκαίρι, ίσως γιατί πολλά από αυτά θέλουν να αποφύγουν τους χιλιάδες «περίεργους» 

επισκέπτες, μια πινακίδα ειδοποιούσε πως το μουσείο είναι κλειστό, λόγω ανακαίνισης. Πα-

ρακάλεσα όμως, είπα και την ιδιότητά μου και έτσι κατάφερα και μπήκα. Δυστυχώς από το 

υλικό που με ενδιέφερε πολύ λίγα κομμάτια είχαν εκτεθεί στις αίθουσες που ήτανε κατει-

λημμένες από πολυπρόσωπες ομάδες εργολάβων και μαστόρων. Ετσι το ενδιαφέρον μου 

περιορίστηκε σε μια αίθουσα του καινούργιου μουσείου που ήτανε αφιερωμένη στα προσω-

…ΟΠΩΣ ΕΝΑ ΕΥΡΗΜΑ
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πικά αντικείμενα των ερευνητών αρχαιολό-

γων που είχαν σχέση με την περιοχή. Πρώτη 

φορά έβλεπα μια τέτοια μουσειακή αίθουσα 

και ομολογώ πως οι εντυπώσεις μου ήτανε 

πολύ θετικές, σχεδόν συγκινητικές. Μέσα σε 

όμορφα σχεδιασμένες προθήκες μπορούσε 

να δει κανείς ημερολόγια ανασκαφών, μα-

τογυάλια με ασημένιους σκελετούς, μπα-

στούνια, στυλό, κασκέτα, παγούρια, κιάλια, 

πακέτα από τσιγάρα που εδώ και καιρό δεν 

κυκλοφορούν πια. Παράταιρα αντικείμενα 

κι όμως συνδέονταν μεταξύ τους και «έγρα-

φαν» όλα μαζί ένα κομμάτι από μια ιστορία 

έρευνας που ζωντάνευε μπροστά στα μάτια 

μου πιο έντονα από ό,τι θα γινόταν στην 

περίπτωση που θα στεκόμουνα μπροστά 

στις βιτρίνες με τα εγχάρακτα όστρακα της 

cardium και barbotin τεχνικής. 

Οταν τελείωσε η επίσκεψή μου στη 

Matera και πήρα το δρόμο της επιστροφής 

έπιασα τον εαυτό μου να σκέφτεται πιο 

πολύ τις προθήκες με τα προσωπικά αντι-

κείμενα των αρχαιολόγων που πριν από 

πολλά χρόνια ερεύνησαν την περιοχή, παρά 

τα όστρακα που σύμφωνα με τον Milojčić εί-

χαν χαρακτηριστικές ομοιότητες με όστρα-

κα της ίδιας κατηγορίας από ελληνικές νε-

ολιθικές θέσεις. Σκεφτόμουνα, λοιπόν, το 

πόσο ενδιαφέρον θα ήτανε να οργανώναμε 

μια παρόμοια αίθουσα, αν ποτέ στήναμε ένα 

μουσείο αφιερωμένο στην έρευνα της ελ-

ληνικής προϊστορίας. Φυσικά υπάρχει και 

η άποψη που υποστηρίζει πως οι ερευνη-

τές ζούνε μέσα στα ευρήματά τους και πως 

δεν κερδίζουνε τίποτε παραπάνω αν τους 

μετατρέψουμε κι αυτούς σε μουσειακό έκ-

θεμα. Δεν υποστηρίζω το αντίθετο. Απλώς 

σκέφτομαι πως μια τέτοια μουσειολογική 

αναφορά θα υπενθύμιζε στους επισκέπτες 

ενός τέτοιου μουσείου πως η αρχαιολογική 

έρευνα είναι μια συγκεκριμένη παραγωγι-

κή διαδικασία που τη διεκπεραιώνουν συ-

γκεκριμένοι άνθρωποι, ενταγμένοι μέσα σε 

ένα σύστημα σχέσεων με ταξικό χαρακτήρα. 

Να υπενθυμίζουν, σε τελική ανάλυση, ότι η 

Αρχαιολογία έχει έντονα κοινωνικά χαρα-

κτηριστικά, έχει επομένως άμεση σχέση με 

την ίδια την καθημερινότητα. Και γι’ αυτό το 

λόγο μπορεί, αν το θέλει, να παίξει το δικό 

της ρόλο στη διαμόρφωση μιας άλλης Κοι-

νωνίας, έστω μιας άλλης Ουτοπίας. 

Αυτό το μικρό κείμενο όμως δεν έχει ως 

αφορμή το τι σκεφτόμουνα εγώ, επιστρέφο-

ντας από τη Matera, αλλά το πρώτο έκθεμα 

μιας τέτοιας αίθουσας που ήρθε στα χέρια 

μας πριν από λίγο καιρό και σ΄αυτό είναι 

αφιερωμένο το άρθρο της κ. Σωφρονίδου. 

Γ. Χ. Χ. 

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ «ΑΛΛΟΙ»

Τελικά, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για τους 

άλλους, για να τους μορφώσουμε, να τους 

στεγάσουμε, να τους γιατρέψουμε. Αυτό, 

τουλάχιστον, συμβαίνει σε μια κοινωνία, που 

είναι οργανωμένη σωστά και λειτουργεί με 

συγκεκριμένες, αντικειμενικές αξίες. Εμείς οι 

αρχαιολόγοι, αναρωτιέμαι συχνά, τι κάνουμε 

για τους άλλους; Αυτό που «παράγουμε», και 

παράγουμε, με πολύ κόπο και αυταπάρνηση, 

του κόσμου τα πολύτιμα «πράγματα», κατα-

φέρνουμε να το μετατρέψουμε σε κοινωνικό 

αγαθό; Αυτό που κάνουμε, με άλλα λόγια, το 

κάνουμε για τους άλλους; Ολα αυτά που βρί-

σκουμε ανασκάπτοντας την ελληνική γη φτά-

νουν εκεί που πρέπει και όπως πρέπει; Φο-

βάμαι πως όχι. Γιατί οι αρχαιολόγοι δεν βρί-

σκουν μόνο, πρέπει και να δημοσιεύουν κιό-

λας. Να συνεργάζονται με τους ειδικούς, για 

να στηθούν ωραία μουσεία, να συνταχθούν 

διδακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, να ορ-

γανωθούν σωστά οι αρχαιολογικοί χώροι. Να 

εξηγήσουν οι ίδιοι στους απλούς ανθρώπους, 

ό,τι δεν μπορούν να το κάνουν τα ίδια τα «αρ-

χαία», γιατί αυτά δεν μιλούν από μόνα τους. 

Οι αρχαιολόγοι πρέπει να γίνουν μιας μορφής 

αυθεντικοί και επίσημοι «εξηγητές». Ξεναγοί 

του ελληνικού αρχαιολογικού τοπίου. 

Πώς να γίνουν πραγματικότητα όλα αυτά 

όμως, αφού το κράτος απλώς παρακολουθεί 

το μόχθο και την καθημερινή περιπέτεια των 

αρχαιολόγων και παρεμβαίνει αποκλειστικά 

ως ο αναμφισβήτητος διοικητικός επόπτης, 

προστάτης των νόμων και των κανόνων; 
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Γιατί αυτό το άτεγκτο αρμόδιο κράτος αγνο-

εί παντελώς τι ακριβώς σημαίνει και πως λει-

τουργεί η εφαρμοσμένη αρχαιολογία. Αγνοεί 

παντελώς τις επιστημονικές ανάγκες των 

αρχαιολόγων και τους τρόπους αξιοποίησης 

ενός αρχαιολογικού προϊόντος που δεν φτά-

νει μόνο να το βγάλεις από τη γη, και πολλές 

φορές, μάλιστα, κάτω από την πίεση ενός 

βιαστικού εργολάβου. Από εκεί και πέρα αρ-

χίζει η περιπέτεια: αποθήκευση, καθαρισμός, 

αποκατάσταση, φωτογράφηση, σχεδίαση, 

συντήρηση, μελέτη, δημοσίευση. Πώς να γί-

νουν όλ’ αυτά όμως μόνο με τις βαρύγδουπες, 

πανηγυρικές δηλώσεις των αυτοσχέδιων 

αναλυτών του αρχαιοελληνικού μεγαλείου; 

Πώς να γίνουν με τους αρχαιολόγους παγι-

δευμένους στην προσωπική τους περιπέτεια. 

Την αρχαιολογική υπηρεσία ένα απέραντο 

διοικητικό «ναρκοπέδιο», έρμαιο κι αυτό των 

υπουργικών αποφάσεων, των επιλεκτικών 

χορηγών και των βιαστικών εργολάβων. Και 

τους πανεπιστημιακούς, μοναχικούς περιπα-

τητές του γοητευτικού Google!

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Οταν αλλάζει ο χρόνος, συνηθίζεται οι 

άνθρωποι να ανταλλάσσουν ευχές μεταξύ 

τους. Οταν, πάλι, χτυπούνε οι καμπάνες για 

το «Χριστός Ανέστη», οι πιστοί αγκαλιάζο-

νται και δίνουν το «φιλί της αγάπης». Ετσι 

συνηθίζεται. Παλιά συνήθεια είναι, επίσης, 

να μαζεύονται κάθε τόσο και οι παλαιοί πο-

λεμιστές και να διηγούνται ιστορίες του πο-

λέμου. Κι όταν μαζεύονται οι πυροσβέστες 

μιλάνε για τις φωτιές, οι κυνηγοί για το κυ-

νήγι και οι γιατροί για τα προβλήματα των 

νοσοκομείων. Τώρα τελευταία συνηθίζεται 

να μαζεύονται πότε πότε και οι «τρομοκρά-

τες» και να σχεδιάζουν το επόμενο χτύπημα. 

Αλλά και οι αρχηγοί των κρατών το συνη-

θίζουν να μαζεύονται και να συζητούν για 

την παγκόσμια Κρίση. Κι όταν εγκαινιάζεται 

ένα αρχαιολογικό μουσείο μαζί με τους αρ-

χηγούς κρατών που δηλώνουν συγκινημένοι 

μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, προ-

σκαλούνται και οι αρχαιολόγοι (όλοι οι αρ-

χαιολόγοι) για να γιορτάσουν, να χαρούν κι 

αυτοί και να πουν στο τέλος τη γνώμη τους. 

Κι όμως μια τέτοια συνήθεια δεν «μέτρησε» 

στα εγκαίνια του μουσείου της Ακρόπολης. 

Μίλησαν οι πάντες και είπαν τη γνώμη τους. 

Μίλησαν για συγκίνηση, για εθνική υπερη-

φάνεια, για τη σχέση των εγκαινίων με τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες, το θρίαμβο του Euro. 

Αναφέρθηκαν στο «σκοπιανό», την ελληνι-

κότητα της Μακεδονίας, την Πράσινη Ανά-

πτυξη. Είπαν για το αττικό φως, τα μεγάλα 

παράθυρα του μουσείου. Ο υπουργός του 

Πολιτισμού υπογράμμισε το «δάσος» των 

αγαλμάτων, ως σημαντική μουσειολογική 

έμπνευση. Οι ιδιότροποι γκρίνιασαν για τις 

πολλές κολώνες. Εγινε λόγος για τα δρακό-

ντεια μέτρα της αστυνομίας, για το παγκό-

σμιο ενδιαφέρον που προκάλεσαν τα εγκαί-

νια και για την επίσκεψη Ερντογκάν, για την 

επιστροφή των μαρμάρων. Επίσημοι στις 

δηλώσεις τους μπέρδεψαν την Ακρόπολη με 

τον Παρθενώνα. Αλλοι, κι αυτοί επίσημοι και 

αρμόδιοι, αγνοώντας την ουσία της μουσει-

ακής λειτουργίας, υπογράμμισαν την αρετή 

του νέου μουσείου που δίνει τη δυνατότητα 

στον επισκέπτη να βλέπει και την Ακρόπολη, 

ενώ βρίσκεται μέσα σε μια από τις αίθουσές 

του και θαυμάζει την κόρη του Αντήνορος. 

Γιατί, φυσικά, ξέχασαν πως, όταν ένα αρχαίο 

αντικείμενο, άγαλμα ή αγγείο, προϊστορικό 

ειδώλιο ή εργαλείο, δεν έχει σημασία, μετα-

φερθεί μέσα σε ένα μουσείο, πρέπει να λει-

τουργήσει αυτοδύναμα, ως δημιούργημα της 

ανθρώπινης θέλησης, ως σημαντική πληρο-

φορία μιας άλλης εποχής, μιας άλλης κοινω-

νίας. Να λειτουργήσει ως έκθεμα, προϊόν μιας 

συγκεκριμένης μουσειολογικής αντίληψης, 

ιστορικά τεκμηριωμένης και όχι ως εξάρτη-

μα της «μάζας» ενός αρχιτεκτονήματος, ενός 

ναού, π.χ. του Παρθενώνα, στην προκείμε-

νη περίπτωση. Ξέχασαν, επίσης, ειδικοί και 

άσχετοι ότι σε όλα τα μουσεία του κόσμου 

τα αγάλματα μπορεί ο επισκέπτης να τα δει 

και από μπρος και από πίσω, άρα κάτι πα-

ρόμοιο που συμβαίνει στο νέο μουσείο της 

Ακρόπολης δεν αποτελεί πρωτοφανή αισθη-

τική εκλέπτυνση. Και, προπαντός, ξέχασαν 



8
...που λέει ο λόγος!

πως είναι καιρός να φτάσει και στην Ελλάδα 

η είδηση πως υπάρχει και μια επιστήμη που 

λέγεται μουσειολογία και πως ένα μουσείο 

δεν μπορεί να το φτιάξει ο οποιοσδήποτε, 

αρκεί να γνωρίζει γραφή και ανάγνωση! Η, 

εν πάση περιπτώσει, να διαθέτει ανομολόγη-

το έρωτα για τα αρχαία πράγματα! 

Και, τελικά, οι μόνοι που δεν μίλησαν, 

ως τώρα, είναι οι αρχαιολόγοι. Οχι, βέβαια, 

γιατί δεν θέλησαν να μιλήσουν, αλλά γιατί 

δεν τους έδωσαν το λόγο ή γιατί δεν τον πή-

ραν αυτοί, με δική τους πρωτοβουλία. Οπως, 

εξάλλου, συμβαίνει σε κάθε περίπτωση που 

ανοίγει μια συζήτηση σχετικά με την εθνι-

κή μας αρχαιολογία. Δεν έδωσαν το λόγο, 

λοιπόν, στους αρχαιολόγους να πουν κι αυ-

τοί, βρε αδερφέ, τη γνώμη τους για το νέο 

μουσείο. Για τη νέα κατοικία των παλαιών 

αγαλμάτων. Για τις κολώνες, το δάσος των 

αγαλμάτων, το αττικό φως, τα μεγάλα πα-

ράθυρα... Να υπενθυμίσουν πως το «εκατό-

μπεδο» χτίστηκε πριν από τον Παρθενώνα 

και όχι πριν από την Ακρόπολη. Να πουν, τέ-

λος πάντων, ότι τα αρχαιολογικά μουσεία τα 

κρίνουν οι αρχαιολόγοι, με βάση συγκεκριμέ-

νους μουσειολογικούς κανόνες, ως πραγμα-

τώσεις επιστημονικών οραμάτων και δεν τα 

κρίνουν οι πολιτικοί ή οι δημοσιογράφοι, με 

βάση την προσωπική τους άγνοια, ως πραγ-

ματώσεις των οραμάτων του Κωνσταντίνου 

Καραμανλή ή της Μελίνας Μερκούρη. 

LEPENSKI VIR

Είναι, σχεδόν, κανόνας ότι δίπλα στα 

μεγάλα ποτάμια έχουν αναπτυχθεί μεγάλοι 

προϊστορικοί πολιτισμοί, τα λείψανα των 

οποίων εντοπίζονται στα όρια οικισμών, ση-

μαντικών για το μέγεθος και τον πλούτο των 

ευρημάτων τους. Αξιοπερίεργο είναι πως 

στις πιο πολλές περιπτώσεις από την έρευνα 

αυτών των οικισμών δεν προκύπτουν μόνο 

σημαντικά ευρήματα, αλλά και ερμηνευτικά 

προβλήματα. Κι αυτά τα προβλήματα δεν 

σχετίζονται μόνον με την ιδιομορφία των 

ευρημάτων, αλλά και με τη φαντασία των 

ίδιων των ερευνητών, με τη θεωρητική τους 

αφετηρία και μερικές φορές με τη λανθασμέ-

νη «ανάγνωση» των ευρημάτων που επιχει-

ρούν να ερμηνεύσουν. Ενα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αυτών των προβλημάτων είναι 

το Lepenski Vir που εντοπίστηκε στις όχθες 

του Δούναβη, 160 χλμ. ανατολικά του Βελι-

γραδίου και ανασκάφτηκε, το 1965, τριά-

ντα χρόνια, πάνω κάτω, πριν από το Nevali 

Cori και σαράντα πριν από το Göbekli Tepe. 

Ο D. Srejović που ανέσκαψε και δημοσίευσε 

το Lepenski Vir (1972) επιχείρησε κυρίως 

να διατυπώσει τρία συμπεράσματα. Το ένα 

αφορούσε τη μοναδικότητα του οικισμού, 

θεμελιώνοντας τις απόψεις του στην πρώ-

ιμη χρονολόγησή του (την εποχή της δημο-

σίευσης 5800 π. Χ. , σήμερα 6600 π. Χ. ) και 

στα ιχθυόμορφα, λαξευμένα σε πέτρες πο-

ταμίσιες μεγάλων διαστάσεων, ειδώλια. Το 

δεύτερο αφορούσε την «ιδιομορφία» της αρ-

χιτεκτονικής οργάνωσης του οικισμού, που 

εκδηλώνεται με το σύστημα των τριγώνων 

και την τραπεζοειδή κάτοψη των σπιτιών. 

Τέλος, το τρίτο συμπέρασμα αφορούσε την 

ερμηνεία του πολιτισμού του Lepenski Vir, 

ως θρησκευτικού, και του ίδιου του οικισμού 

ως χώρου κατοικίας «ιερέων», με βάση την 

αναγνώριση στοιχείων λατρείας του ήλιου, 

της φωτιάς και των νεκρών. Σήμερα δεν 

νομίζω ότι είναι δυνατό να γίνουν δεκτές οι 

προτάσεις του Srejiovic, ύστερα από τα ευ-

ρήματα των Γερμανών στην Τουρκία. Κι αυτό 

ήτανε το κεντρικό θέμα που απασχόλησε την 

αρχαιολογική ομάδα του Δισπηλιού και των 

φιλών της κατά την τριήμερη εκδρομή της 

στο Lepenski Vir, τον Ιούνιο. Η συζήτηση, βέ-

βαια, δεν τελείωσε και όλα δείχνουν πως θα 

συνεχιστεί στο Çatalhöyük, όπου θα είναι η 

δεύτερη εκδρομή της ανήσυχης ομάδας! 

Γ. Χ. Χ. 

LEPENSKI VIR
(ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ)

«Με λένε Θ. και έχω να καπνίσω πέντε λεπτά!»
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 

αναχώρηση στις τέσσερις, δηλ. είκοσι λεπτά 

αργότερα. Χαλαρά! 
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Τριάντα τρεις μάχιμοι επιστήμονες έτοι-

μοι να εξερευνήσουν τα μυστήρια του με-

σολιθικού οικισμού του LEPENSKI VIR! 

Ιχθυ όμορφα λίθινα ειδώλια, στόμα ροφού. 

Δάπεδα τραπεζοειδή, γιατί άραγε αυτός ο 

προσανατολισμός, προσευχή στον ήλιο τον 

ηλιάτορα ή αναγκαιότητα; Αναγκαστική 

θέα στο ποτάμι! Παράγκα το στέγαστρο, το 

αλουμίνιο καλά κρατεί!

Ταξίδι στα βάθη της νύχτας και της Σερ-

βίας. Κραυγές αγωνίας για τις αναγκαίες 

στάσεις που δεν γίνονται. Επιτέλους κάπου, 

κάποτε -πού είμαστε άραγε- η επιθυμητή 

στάση. Και το ταξίδι συνεχίζεται… Δρόμοι 

στενοί, τσιμεντένιοι, κάποιος να φυλάει Θερ-

μοπύλες στο πουθενά, προσπαθώντας να 

ζεσταθεί δίπλα στη φωτιά. Συμπληγάδες τέ-

λος, επιτέλους, φτάσαμε στην Ιθάκη ξημερώ-

ματα! Και τώρα LEPENSKI VIR ερχόμαστε!

Μίτος της Αριάδνης από τσιγάρα. Εξακό-

σια πενήντα χιλιόμετρα στρωμένα με τσιγά-

ρα. Τσιγάρα παντού, στις στάσεις του εθνικού 

και επαρχιακού δικτύου, στα πολλαπλά σύνο-

ρα, προτροπή για σταμάτημα του καπνίσμα-

τος. Σβήστε τα ίχνη. Μάταια. Ενδυνάμωση. 

Ποτάμιες διαδρομές. Κρουαζιερόπλοιο σε 

σμίκρυνση, τράτα, βόλτα στα πέριξ, κάποιος 

με ανοιγμένα φτερά να κρατάει το ίσο. «Μην 
πάτε όλοι στη μία πλευρά», προτροπή, «η 
βάρκα γέρνει!». Αποβίβαση, εστιατόριο στο 

βουνό και στο νερό. 

Παραποτάμιες διαδρομές. Στάση σε 

ρωμαϊκό οχυρό, κάστρο μεσαιωνικό στην 

πορεία, βίγλα άλλων καιρών. Τα νερά του 

Δούναβη να γλύφουν τώρα πια τα πόδια 

του. Κάθοδος του ποταμού. Σιδηρές Πύλες 

εν όψει! Το φράγμα πιο κάτω να καταπίνει 

τα πλεούμενα και να τα ξερνάει σε άλλο πιο 

χαμηλό επίπεδο. 

Και, βέβαια, τα αναγκαία νέα από το Δι-

σπηλιό. Βροχή οι ερωτήσεις. Τι απέγινε ο 

άλφα, πού βρίσκεται ο δείνα. Καταιγισμός 

κακών ειδήσεων. Θα περάσει κι αυτό. Θέα 

στο Δούναβη. Βράδυ. Ποτά, τσιγάρα, δροσιά 

στον εξώστη του κόσμου, ευωδιά από τις 

πολυάριθμες φλαμουριές… Και το ποτάμι 

εκεί, ήρεμο, μόνο, να αφουγκράζεται διακρι-

τικά τον απόηχο των ιστοριών και να τις τα-

ξιδεύει…, όπως κάνουν όλα τα ποτάμια. 

Χωρίς αποχαιρετισμούς, υπόσχεση για 

άλλο ταξίδι αλαργινό. Θα είμαστε όλοι εκεί!

Χρύσα Τσαγκούλη

Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ
ΕΝΟΣ ΑΝΕΡΓΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ 

Η διαπίστωση ότι έννοιες όπως διαφάνεια, 

αξιοκρατία και δικαιοσύνη στο δημόσιο βίο 

αυτής της χώρας είναι παντελώς άγνωστες 

δεν αποτελεί και καμιά μεγάλη ανακάλυψη. 

Το γεγονός ότι κάθε χρόνο εκατοντάδες νέοι 

πτυχιούχοι της αρχαιολογίας εντάσσονται 

στην τάξη των ανέργων είναι κι αυτό πια ευ-

ρέως γνωστό. Η έλλειψη αξιοκρατίας, η ανερ-

γία και οι νέες εργασιακές σχέσεις (ελαστικά 

ωράρια, συμβάσεις αορίστου και ορισμένου 

χρόνου, εργολαβίες, αποδείξεις επαγγελματι-

κής δαπάνης κ.ά. ) είναι θέματα για τα οποία 

έχουν χυθεί και χύνεται πολλή πολλή μελάνη. 

Ούτως ή άλλως γι’ αυτά τα θέματα υπάρχουν 

αρμοδιότεροι και καταλληλότεροι από εμάς 

για να μιλήσουν. Εμείς, στην όλη αυτή συζή-

τηση, θέλουμε να συνεισφέρουμε θίγοντας 

μια συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία 

αποτυπώνεται η Οδύσσεια ενός άνεργου αρ-

χαιολόγου. «Οχι για μας! Για τη φουκαριάρα 
τη μάνα μας». 

Στις 16/06/09, εμείς, καθώς και πολ-

λοί άλλοι συνάδελφοι, λάβαμε ένα μήνυμα 

από το ΣΕΚΑ (Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαι-

ολόγων), το οποίο έγραφε: «Προκήρυξη 

ΤΔΠΕΑΕ (;) (ήγουν Ταμείο Διαχείρισης Πι-

στώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών 

Εργων!) θέσεων για το πρόγραμμα Υδάτινες 

Πολιτισμικές Διαδρομές. Αιτήσεις γίνονται 

δεκτές μέχρι τις 19 Ιουνίου (δηλαδή τρεις 

μέρες μετά την ειδοποίηση που λάβαμε) στα 

γραφεία του οργανισμού στη διεύθυνση Νο-

ταρά 37 και πληροφορίες δίνονται στο τάδε 

τηλέφωνο». Ανάμεσα στις διάφορες ειδικό-

τητες περιλαμβάνονται και 36 αρχαιολόγοι. 

Παρακάτω στο ίδιο μήνυμα αναφέρονται τα 

δικαιολογητικά που οφείλει να προσκομίσει 

ο ενδιαφερόμενος/η. Για το επιστημονικό 
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προσωπικό χρειάζεται το πτυχίο και ξένη 

γλώσσα (επικυρωμένα). Για όλους, απα-

ραίτητη είναι η προϋπηρεσία, επικυρωμένο 

αντίγραφο ταυτότητας, πιστοποιητικό οι-

κογενειακής κατάστασης, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ 

σε έντυπη μορφή (φωτοτυπημένο από επί-

σημο έγγραφο) και αντίγραφο της πρώτης 

σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης που να ανα-

γράφεται το ΙΒΑΝ (;). 

Αυτά τα ολίγα οφείλει να συγκεντρώ-

σει και να αποστείλει ο υποψήφιος μέσα σε 

τρεις μέρες στην Αθήνα. Μια μικρή και άνευ 

σημασίας παράλειψη του μηνύματος είναι 

οι πληροφορίες σε σχέση με το τι δουλειά εί-

ναι αυτή (γραφείου, πεδίου, εργαστηρίου;), 

πού (στο Αγκαθονήσι, στις Φέρρες;) και για 

πόσο χρονικό διάστημα. Μάλλον δεν έχει 

και τόση σημασία! Παρόλα αυτά ήρθε και 

δεύτερο μήνυμα από τον ΣΕΚΑ που ανέφερε 

χαρακτηριστικά: «Γρηγορείτε! Προκηρύσσο-
νται νέες θέσεις, τη Δευτέρα για τις Υδάτινες 
Διαδρομές και έπεται προκήρυξη για 30 θέ-
σεις στο Μαραθώνα». Αυτή ήταν η πληροφό-

ρηση των πολιτών-ανέργων-αρχαιολόγων 

μέχρι εκείνη τη στιγμή. 

Αν και όλα φαίνονταν ξεκάθαρα, εμείς 

θέλαμε να μάθουμε ορισμένες επιπλέον πλη-

ροφορίες σε σχέση με τις λεπτομέρειες της 

δουλείας καθώς και που έχει δημοσιευτεί 

η προκήρυξη. Ετσι ξεκινήσαμε να τηλεφω-

νούμε στο νούμερο που έγραφε το μήνυμα. 

Δεν αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός ότι τε-

λικά δεν καταφέραμε να επικοινωνήσουμε. 

Οταν κάποια στιγμή σήκωσαν το ακουστι-

κό, αμέσως διαπιστώσαμε ότι αυτό έγινε 

κατά λάθος, γιατί ακούσαμε δυο γυναικείες 

φωνές να μιλούν για τον καιρό και λίγα δευ-

τερόλεπτα αργότερα η γραμμή αποσυνδέ-

θηκε και δεν ξανασυνδέθηκε! Στη συνέχεια 

ανατρέξαμε στην επίσημη ιστοσελίδα του 

ΤΔΠΕΑΕ με το σκεπτικό ότι εδώ θα μας λυ-

θούν όλες οι απορίες. Μια από τις επιλογές 

της ιστοσελίδας είναι η σελίδα Διαγωνισμοί-

Προκηρύξεις. Για μια στιγμή πιστέψαμε πως 

βρήκαμε αυτό που ψάχναμε αλλά αποδεί-

χτηκε λάθος. Ο τελευταίος διαγωνισμός που 

αναγραφόταν ήταν για την «Προμήθεια και 

Εγκατάσταση Εξι (6) Προβολέων (projectors) 
και μιας Οθόνης για το Αμφιθέατρο του 
Νέου Μουσείου Πατρών» με ημερομηνία 

καταχώρησης 12/06/09. Καταλήξαμε ότι 

ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν αφορά 

εμάς και συνεχίσαμε την έρευνα χωρίς να 

καταφέρουμε να εντοπίσουμε κάτι που να 

σχετίζεται με τις πληροφορίες που είχαμε. 

Βρήκαμε όμως ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 

διαφορετικό από αυτό που αναγραφόταν 

στο μήνυμα και αποφασίσαμε να καλέσου-

με μήπως έχουμε περισσότερη τύχη αυτή τη 

φορά. Εξάλλου μια προφορική επικοινωνία 

ίσως έριχνε περισσότερο φως στην υπόθε-

ση. Ο κύριος που απάντησε στο τηλέφωνο 

φάνηκε απρόθυμος να μας παράσχει οποια-

δήποτε πληροφορία. Απλά επανέλαβε τη 

διεύθυνση που μπορούσαμε να στείλουμε 

τα δικαιολογητικά. Στην παράλογη επιμο-

νή μας να ρωτήσουμε και άλλα πράγματα 

ο υπάλληλος φάνηκε ότι άρχισε να ενοχλεί-

ται και να απαντάει μονολεκτικά. Ετσι στην 

ερώτησή μας που έχει δημοσιευτεί η προ-

κήρυξη, όπως ορίζει ο νόμος, πήραμε την 

αφοπλιστική απάντηση ότι δεν έχει δημο-

σιευθεί στον τύπο, αλλά έχει αναρτηθεί στα 

γραφεία τους! Οταν τέλος θέσαμε την πλέον 

παράλογη των ερωτήσεών μας για τη φύση 

και τον τόπο της συγκεκριμένης δουλειάς, 

πήραμε την αποστομωτική απάντηση: «Δεν 
γνωρίζω»! 

Εμείς, παρόλα αυτά κάναμε τα χαρτιά 

μας και σ’ αυτήν την προκήρυξη, όπως και 

σε προηγούμενες, όπως και σε άλλες που 

έπονται. Πάντοτε με τους ίδιους όρους από-

λυτης διαφάνειας και αξιοκρατίας, όπως 

μας έχει συνηθίσει το ελληνικό δημόσιο, 

το ΥΠΠΟ και ο συγκεκριμένος οργανισμός. 

Στους «παροικούντες εν Ιερουσαλήμ» άλλω-

στε είναι γνωστές οι διαδικασίες μέσα από 

τις οποίες γίνονται οι προσλήψεις στους πα-

ραπάνω οργανισμούς. Προκηρύξεις που δεν 

δημοσιεύονται καθόλου ή δημοσιεύονται σε 

διαφορετικές κάθε φορά εφημερίδες για να 

‘‘φροντίζουν’’ για την ενημέρωσή μας. Προ-

κηρύξεις που δημοσιεύονται τρεις μέρες 

πριν την εκπνοή κατάθεσης των αιτήσεων 
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ή το προηγούμενο βράδυ για να μας διατη-

ρούν σε εγρήγορση. Προκηρύξεις που αναρ-

τώνται σε ΚΕΠ και εφορείες αρχαιοτήτων 

λες και οι υποψήφιοι περνάν καθημερινά 

από εκεί και ελέγχουν τους πίνακες ανακοι-

νώσεων. Και τέλος προκηρύξεις που το μόνο 

που τους λείπει είναι οι φωτογραφίες των 

υποψηφίων-προσληφθέντων. 

«Σε κλίμα συγκίνησης τα εγκαίνια του νέου 
μουσείου της Ακρόπολης» έγραφαν οι εφη-

μερίδες και κάπου αλλού: «έτοιμη η χώρα 
να δεχτεί τα κλεμμένα μάρμαρα του Παρθε-
νώνα». Μα, ας τους πει κάποιος επιτέλους, 

ότι δεν μας απασχολούν τα «μάρμαρα». Αξι-

οπρέπεια και δουλειά θέλουμε! Αδειες καρέ-
κλες/τ’αγάλματα γύρισαν/στ’ άλλο μουσείο. 

Γιάννης Σταυριδόπουλος

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ 

Τα παιδιά παίζουν με απολεπίσματα 

πυριτολίθων

Οι δεινόσαυροι ονειρεύονται κάτω από τις 

φτέρες,

Το χώμα και το νερό γίνονται λάσπη, 

Η Αντιγόνη σφουγγίζει με τα μακριά της 

μαλλιά, τα αίματα του αδελφού της!

Και σε μια γωνιά παραπεταμένος ο homo 

sapiens, έρμαιο θλιβερό της φυσικής 

επιλογής

Κοιτάζει μελαγχολικά την τριχωτή του 

ουρά

Αντε τώρα να ορίσεις σωστά την 

Προϊστορία. 

Γ. Χ. Χ. 


