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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Από το εύρημα ως το έκθεμα» είναι μια 
διαδρομή. 

Γεωγραφική: από τα αριθμημένα καφά-
σια των απροσπέλαστων αρχαιολογικών 
αποθηκών στις φροντισμένες προθήκες των 
«ανοικτών στο κοινό» μουσείων.

Φυσική: για τους επισκέπτες των μουσεί-
ων όταν αυτοί με σαφήνεια διατυπώνουν 
την πρόθεσή τους –«ήρθαμε να δούμε τα 
ευρήματα»– ή την ικανοποίηση –«συγχαρη-
τήρια για τα ευρήματά σας».

Υποχρεωτική: εφόσον μια αρχαιολογική 
ομάδα αναζητά χρηματοδότηση, αφού, εδώ 
και μια δεκαετία σχεδόν, οικονομικά υπο-
στηρίζεται πρωτίστως η «ανάδειξη» και η 
«απόδοση στο κοινό» των αρχαιοτήτων και, 
σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, η εσω-
στρεφής ακαδημαϊκή έρευνα. 

Κοπιώδης και χρονοβόρα: αν αναλογιστεί 
κανείς όλες τις εργατοώρες των συμβασι-
ούχων της αρχαιολογικής υπηρεσίας που 

απαιτούνται, προκειμένου το λασπωμένο 
αρχαιολογικό εύρημα, να καθαριστεί, να συ-
ντηρηθεί, να καταγραφεί, να φωτογραφη-
θεί, να σχεδιαστεί, να αναλυθεί, να υπομνη-
ματισθεί, πριν καταλήξει στο προστατευμέ-
νο περιβάλλον του μουσείου.

Κυρίως, όμως, πιστεύω, υπαρξιακή. Έπει-
δή κανένα περισσότερο ή λιγότερο σαφές 
απομεινάρι του παρελθόντος, που βγαίνει 
στην επιφάνεια από μια τυχαία ή συνειδη-
τή αναμόχλευση της γης, δεν κουβαλάει τη 
βαριά ευθύνη του αρχαιολογικού ευρήματος, 
πολύ δε περισσότερο, την τιμητική υποχρέ-
ωση του μουσειακού εκθέματος. Οι υλικές 
μαρτυρίες του παρελθόντος, με άλλα λόγια, 
δε διαθέτουν μια εγγενή αξία, αλλά αποκτούν 
κάποια μέσα από την αρχαιολογική δραστη-
ριότητα, είτε ως παραγόμενη αρχαιολογική 
πληροφορία και γνώση, η οποία λειτουργεί 
ως «ακαδημαϊκό κεφάλαιο» μέσα στο πεδίο 
της αρχαιολογικής παραγωγής και αναπα-
ραγωγής, είτε ως πρώτη ύλη για τις βιομη-
χανίες της παράδοσης και του πολιτισμού, 

Μοιάζω με κείνον που τριγύριζε 
κρατώντας ένα κεραμίδι,
στον κόσμο, για να δείξει πώς ήτανε 
το σπίτι του.

Bertoldt Brecht

* Αρχιτέκτων, Δρ. Μουσειολογίας, e-mail: nassiah@hist.auth.gr
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είτε, τέλος, ως συμβολικό κεφάλαιο για τη 
συγκρότηση, τη διατήρηση και την αναπα-
ραγωγή συλλογικών ταυτοτήτων1. 

Στο κείμενο που ακολουθεί θα επιχειρή-
σω να σχολιάσω τα βασικά βήματα αυτών 
των διαδοχικών χαρακτηρισμών και νοη-
ματοδοτήσεων, με στόχο να αναδείξω ότι 
τίποτε στη διαδρομή αυτή δεν είναι «φυσι-
κό» και «αυτονόητο» επιχειρώντας, παράλ-
ληλα, να προτείνω εναλλακτικούς τρόπους 
προσέγγισης της αρχαιολογικής μουσειακής 
πράξης. 

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ»

Πέρυσι το καλοκαίρι, ζήτησα από τους 25 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτη-
τές της αρχαιολογίας που συμμετείχαν στο 
Ανασκαφικό Διδασκαλείο του Δισπηλιού2 να 
διαλέξουν δέκα «ευρήματα» που θα ενέτασ-
σαν σε μια μουσειακή έκθεση αφιερωμένη 
στον συγκεκριμένο νεολιθικό οικισμό. Χωρίς 
καμία εξαίρεση όλοι επέλεξαν «εργαλεία» 
(έτσι γενικά ή εξειδικεύοντας: «οστέινα ερ-
γαλεία», «λίθινα εργαλεία»), «αγγεία» (έτσι 
γενικά ή προσδιορίζοντας «μαγειρικά», «δι-
ακοσμημένα»), «ειδώλια» και με λίγες εξαι-
ρέσεις «κοσμήματα». Η σύμπνοια που δια-
πίστωσα στις απαντήσεις ήταν απολύτως 
αναντίστοιχη με τις σημαντικές αποκλίσεις 
που διέκρινα, καθημερινά, παρατηρώντας 
τους φοιτητές σε όλες τις θεωρητικές συ-
ζητήσεις και τις πρακτικές δραστηριότητες 
του σεμιναρίου. Παρόλα αυτά, οι απαντή-
σεις που συγκέντρωσα δεν με εξέπληξαν 
και υποθέτω ότι δε διαφέρουν από εκείνες 
που θα συνέλεγα αν έθετα το ίδιο ερώτημα 
σε ένα ευρύτερο αριθμητικά σύνολο αρχαι-
ολόγων, αφού, εκτός των άλλων, οι απαντή-

σεις δε φάνηκε να επηρεάζονται από το ότι 
η υποθετική μουσειακή έκθεση της άσκησης 
αφορούσε έναν συγκεκριμένο οικισμό και 
όχι έναν νεολιθικό οικισμό εν γένει. 

Έκείνο που, νομίζω, έχει ενδιαφέρον είναι 
ότι οι απαντήσεις αυτές υποδηλώνουν πως 
οι εκκολαπτόμενοι αρχαιολόγοι θεωρούν 
«φυσικό» προϊόν κάθε νεολιθικής ανασκα-
φής ένα συγκεκριμένο σύνολο αντικειμέ-
νων που αντιστοιχούν σε έναν περιορισμένο 
αριθμό υλικών και χρήσεων, με ελάχιστες εκ-
πλήξεις αισθητικού, κυρίως, ενδιαφέροντος. 
Μια παρόμοια αντίληψη θα αποτελούσε μια 
πρώτης τάξης αφορμή για να συζητήσει κα-
νείς τόσο την προσέγγιση της Νεολιθικής 
όσο και τη σκοπιμότητα της αρχαιολογικής 
έρευνας αυτής καθαυτής, όμως μια ανάλογη 
συζήτηση υπερβαίνει κατά πολύ τους στό-
χους αυτού του κειμένου. Έκείνο, ωστόσο, 
που έχει νόημα να σχολιαστεί εδώ είναι ότι 
ένας παρόμοιος, γενικόλογος και μονότονα 
επαναλαμβανόμενος κατάλογος ευρημά-
των δε λαμβάνει υπόψη του (για να μην πω 
αποσιωπά) το γεγονός ότι ο χαρακτηρισμός 
ενός πράγματος ως «ευρήματος» προϋποθέ-
τει ένα πλήθος θεωρητικών και μεθοδολογι-
κών επιλογών και αξιολογήσεων. Ο αρχαι-
ολόγος είναι εκείνος που θα ξεχωρίσει ένα 
«πράγμα» από το σύνολο της επίχωσης και, 
με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, θα το μετα-
τρέψει σε «αντικείμενο» της αρχαιολογικής 
έρευνας: θα θεωρήσει ότι έχει σημασία να 
το καταγράψει, να το απομακρύνει, ενδεχο-
μένως, από το πεδίο και, με μια σειρά ειδι-
κών διεργασιών, να αναζητήσει το πληρο-
φοριακό του φορτίο. Μια ερευνητική στρα-
τηγική δεν αποφασίζει δηλαδή απλώς ποια 
ευρήματα θα συλλεχθούν, αλλά και ποια 
αντικείμενα θα χαρακτηρισθούν ως «ευρή-
ματα»˙ κατά συνέπεια, αντίθετα με ό,τι θα 

1 Από ένα σημαντικό αριθμό δοκιμίων για τα θέματα αυτά, μπορούν να αναφερθούν τα κείμενα των Carver 
(1989), Hobsbawm & Ranger (1992), Lowenthal (1985), Shanks & Hodder (1995: 20-2). 

2  Το Ανασκαφικό Διδασκαλείο αποτελεί μια πειραματική προσπάθεια στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμμα-
τος των Ανασκαφών του Δισπηλιού να συνδυαστεί η παραδοσιακή εκπαίδευση των φοιτητών στο πεδίο, με 
έναν εντατικό κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων που καλύπτουν ευρύτερα μεθοδολογικά και θεωρητικά θέμα-
τα. Βλ. σχετικά Χουρμουζιάδης (2008). Η άσκηση στη οποία συχνά αναφέρεται το κείμενο αυτό πραγματοποιή-
θηκε στο πλαίσιο του μαθήματος με τον ίδιο τίτλο.
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μπορούσε να υποστηρίξει μια εμπειριστική 
προσέγγιση, τα αρχαιολογικά δεδομένα δεν 
είναι δυνατό να υπάρξουν ανεξάρτητα από 
την αρχαιολογική σκέψη3 και, επομένως, δι-
αφοροποιούνται ανάλογα όχι μόνο με την 
υπό διερεύνηση αρχαιολογική θέση, αλλά 
και με την ιστορική, κοινωνική και επιστη-
μολογική συγκυρία. 

Δεν έχει νόημα, νομίζω, να αναρωτηθεί 
κανείς για τα αποτελέσματα μιας ανάλογης 
δημοσκόπησης που θα μπορούσε να πραγ-
ματοποιηθεί την εποχή που η αρχαιολογική 
έρευνα στην Έλλάδα έκανε τα πρώτα της 
βήματα. Στο πλαίσιο μιας έρευνας με βασι-
κό στόχο τη συλλογή αντικειμένων που ως 
σύνολο αντικειμενοποιούν τα χαρακτηρι-
στικά της ελληνικής εθνικής ταυτότητας 
και των οποίων οι αισθητικές αρετές και η 
τεχνολογική τελειότητα υποστηρίζουν την 
πολιτισμική ανωτερότητα της κλασικής αρ-
χαιότητας, πιθανότατα, ούτε ο νεολιθικός 
οικισμός του Δισπηλιού θα ανασκαπτόταν 
ούτε αυτά τα κακότεχνα και καμία σχέση 
έχοντα με το κλασικό κάλος αντικείμενα θα 
αποτελούσαν αντικείμενο αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος4. 

Ακόμη, όμως, και πριν από έναν περίπου 
αιώνα, όταν η έρευνα της προϊστορίας στην 
Έλλάδα είχε αρχίσει να συγκροτεί τα επι-
στημολογικά χαρακτηριστικά της, πολλές 
από τις προβλέψιμες, για τα σημερινά δεδο-
μένα, απαντήσεις των φοιτητών δε νομίζω 
ότι θα μπορούσαν ποτέ να δοθούν. Οι μεγά-
λοι αρχαιολόγοι της εποχής «εύρισκαν» θη-
σαυρούς χρυσών αντικειμένων και ζωγρα-
φιές ονειρικών τοπίων, που στόλιζαν τη ζωή 
και το θάνατο επώνυμων ηγεμόνων, και όχι 
πρωτόγονα τεχνουργήματα, κατάλοιπα του 
καθημερινού μόχθου άσημων γεωργοκτη-
νοτρόφων. Οταν, βέβαια, η ερευνητική τους 

μοίρα τούς έφερνε, ολοένα και συχνότερα, 
μπροστά όχι σε κυκλώπειες ακροπόλεις, 
αλλά στα κατάλοιπα πηλόκτιστων αγροτό-
σπιτων, άρχισαν να «βρίσκουν» τα αντικεί-
μενα εκείνα που, παρά τον εγγενή πρωτο-
γονισμό τους, διέθεταν σαφή στοιχεία καλ-
λιτεχνικών προθέσεων και τεχνολογικών 
επιτευγμάτων και, εν τέλει, τεκμηρίωναν 
μακρές σειρές πολιτισμικής συνέχειας. Το 
διευρυμένο σύνολο ευρημάτων που προέ-
κυψε μας θυμίζει σαφώς περισσότερο τις 
επιλογές των φοιτητών του Ανασκαφικού 
Διδασκαλείου.

Έκεί, βέβαια, που τα «ευρήματα» των 
αρχαιολόγων του παρελθόντος και των 
αρχαιολόγων του μέλλοντος ταυτίζονται 
σχεδόν απόλυτα είναι όταν οι δεύτεροι, με 
μια ασυνείδητα(;) αναχρονιστική διάθεση, 
επιμένουν να περιορίζουν τη μελέτη τους 
σε τυπολογικές κατατάξεις και στιλιστικές 
συγκρίσεις, σε βάρος της προσπάθειας για 
ουσιαστική ανίχνευση των ανθρώπινων 
αναγκών, επιλογών και ιδεών που τα αρ-
χαία αντικείμενα ενσωματώνουν. Και, φυ-
σικά, ένας παρόμοιος ερευνητικός προσα-
νατολισμός δεν αφορά μόνο το «δύσκολο» 
νεολιθικό υλικό, αλλά, πολύ περισσότερο, 
τα καλύτερα διατηρημένα και σαφέστερα 
αναγνώσιμα υλικά κατάλοιπα των μετα-
γενέστερων ιστορικών περιόδων. Γι’ αυτό, 
άλλωστε, στη δική τους υποθετική λίστα 
με τα δέκα επιλεγόμενα ευρήματα, εδώ και 
δεκαετίες, σταθερά, συνωθούνται χρυσές 
ασπίδες, λάρνακες, βόστρυχοι, περίτεχνες 
λαβές και λεπτές πινελιές, που δεν αφήνουν 
πολύ χώρο για κατσαρόλες, αλέτρια, ακτέρι-
στους σκελετούς ή βιαστικά σκίτσα ερωτι-
κών περιπτύξεων. Οπωσδήποτε, όμως, στην 
αρχή του 21ου αιώνα αναγνωρίζουμε τα ση-
μάδια της εξέλιξης της αρχαιολογικής θεω-

3 Βλ. ενδεικτικά Carver (1996) και Hodder (1999: 15-7).
4 Για το ρόλο της αρχαιότητας στη συγκρότηση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας και τις επιπτώσεις στην αρχαι-

ολογική προσέγγιση του παρελθόντος έχουν γραφτεί πολλά στο πλαίσιο ενός διεθνούς προβληματισμού για τη 
σχέση αρχαιολογίας και εθνικισμού. Έιδικά για την ελληνική περίπτωση θα μπορούσα ενδεικτικά να αναφέρω 
τα κείμενα των Fotiadis (1995), Hamilakis (2007), Hamilakis & Yalouri (1996), Kotsakis (2003) και Plantzos 
(2008).
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ρίας και, στο πλαίσιο μιας διαμορφωμένης 
«ερευνητικής παράδοσης» (Hodder 1999: 
15) βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σύνολο 
αρχαιολογικών «ευρημάτων» που συμπερι-
λαμβάνει και τα πιο «ταπεινά» και λιγότερο 
«ωραία» αντικείμενα, που μια παραδοσιακή 
αρχαιολογική «αισθητική» θα απέκλειε. 

Ο κατάλογος των «ευρημάτων» των 
φοιτητών του Διδασκαλείου, σε μικρότερο 
ποσοστό, περιλαμβάνει απανθρακωμένους 
σπόρους, κάρβουνα και γυρεόκοκκους. Έδώ 
αναγνωρίζουμε, επιπλέον, και τα αποτελέ-
σματα της εξέλιξης της αρχαιολογικής τε-
χνικής που επέτρεψε να συμπεριληφθούν 
στο σώμα των «ευρημάτων» μικροσκοπικά 
και άμορφα –εκ πρώτης όψεως τουλάχι-
στον- υλικά κατάλοιπα, τα οποία, πριν από 
μερικές δεκαετίες, είτε δεν θα ήταν δυνατό 
να συλλεχθούν είτε, αν συλλέγονταν, δε θα 
ήξερε κανείς τι να τα κάνει. 

Θα μπορούσαμε, συμπερασματικά να 
πούμε ότι με την εξέλιξη της επιστημονικής 
θεωρίας και τεχνικής, και παρά τις όποιες 
επιμέρους διαφοροποιήσεις, εμμονές και 
αναχρονιστικές προσεγγίσεις, το πλαίσιο 
των ευρημάτων συνεχώς διευρύνεται και 
το αρχαιολογικό απόθεμα συνολικά αυ-
ξάνεται5, καθώς ολοένα και περισσότερα 
κατάλοιπα του παρελθόντος, που κάποτε 
θεωρούνταν «σκουπίδια», αρχίζουν να απο-
κτούν σημασία6. 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση 
που μπορεί να κάνει κανείς, παρατηρώντας 
τον κατάλογο ευρημάτων που συγκρότη-
σαν οι φοιτητές του Ανασκαφικού Διδασκα-
λείου, είναι ότι, με μία μόνο εξαίρεση, συ-

μπεριλαμβάνει αποκλειστικά μεμονωμένα 
αντικείμενα ή ομάδες ομοειδών αντικειμέ-
νων (χωρίς κανένα σχόλιο για τη λογική συ-
γκρότησης των ομάδων αυτών ή το πλήθος 
των αντικειμένων που περιλαμβάνουν: π.χ. 
λίθινα εργαλεία). Αυτό αποτελεί μια, απ’ ό,τι 
φαίνεται, σχεδόν αυτόματη επιλογή, απόλυ-
τα δικαιολογημένη, από τη στιγμή που αυτό 
που κάνουν οι αρχαιολόγοι είναι να μελε-
τούν τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος. 
Και είναι φυσικό και αναμενόμενο, μέσα 
από αυτή την αναγκαστική σωματική και 
πνευματική προσέγγιση –που συχνά γίνεται 
και συναισθηματική– να δημιουργούν μια 
στενή σχέση με τα αρχαία υλικά πράγματα, 
όπως ακριβώς και οι άνθρωποι του παρελ-
θόντος, του παρόντος και, υποθέτω, και του 
μέλλοντος, συσχετίζουν τη σκέψη και την 
πράξη τους με τα δεκάδες υλικά πράγματα 
της καθημερινότητάς τους7. Μέσα από τη 
σχέση που αναπτύσσουν οι αρχαιολόγοι με 
τα πράγματα, συγκροτούν απόψεις και προ-
σπαθούν, χωρίς βέβαια ποτέ να το καταφέρ-
νουν, να μπουν στο μυαλό των ανθρώπων 
του παρελθόντος, κάτι το οποίο φαίνεται 
ακόμη δυσκολότερο, αν λάβει κανείς υπό-
ψη ότι ούτε και τα μέλη μιας προϊστορικής, 
για παράδειγμα, κοινότητας είχαν όλα μια 
ενιαία και πανομοιότυπη αντίληψη για τα 
πράγματα. 

Στην περίπτωση, επομένως, της δικής 
μου «δημοσκόπησης» οι φοιτητές αυτόματα 
μετέτρεψαν το αίτημα «να επιλέξετε δέκα 
ευρήματα» στο «να επιλέξετε δέκα αρχαία 
αντικείμενα». Και αυτή την αυτόματη μετα-
τροπή δεν τη θεωρώ ούτε αυτονόητη ούτε, 

5 Η συνειδητοποίηση αυτή έχει ενδιαφέρον αν αντιπαρατεθεί στην επικρατούσα αγωνία για την «προστασία» 
των αρχαιολογικών καταλοίπων που από τη δεκαετία του 1950, τουλάχιστον, και μετά αποτελεί το βασικό 
πλαίσιο ανάπτυξης της αρχαιολογικής έρευνας στην Έλλάδα (με την εξαίρεση των συστηματικών ανασκα-
φών). 

6 Έτσι κι αλλιώς, η έννοια των «σκουπιδιών» είναι πολιτισμικά προσδιοριζόμενη και αυτό ισχύει τόσο για τις 
κοινωνίες της αρχαιότητας που μελετώνται σήμερα από τους αρχαιολόγους, όσο και για τους σύγχρονους μελε-
τητές του παρελθόντος. Βλ. ενδεικτικά Shanks, Platt & Rathje (2004).

7 Για τη σχέση των αρχαιολόγων με τα αρχαιολογικά αντικείμενα ενδεικτικό είναι το σχόλιο του Thomas (2001). 
Για τη σχέση των ανθρώπων με τα πράγματα, βλ. επίσης τη γλαφυρή περιγραφή του Schiffer (1999) που υπο-
στηρίζει ότι αυτό που ξεχωρίζει τους ανθρώπους από τα ζώα είναι ότι μόνο αυτοί συνδέουν κάθε στιγμή της 
ζωής τους με τόσα πολλά αντικείμενα.
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τελείως, δικαιολογημένη. Κουβαλάει, θα 
μπορούσε να υποστηρίξει κανείς, έντονες 
τις μνήμες μιας αρχαιολογίας παρωχημένης 
–ίσως, όμως, όχι εντελώς ξεπερασμένης στην 
πράξη– η οποία αν και θεωρούσε τα αρχαία 
αντικείμενα τεκμήρια των κοινωνιών του 
παρελθόντος, κατά την διαδικασία της συ-
στηματικής τους μελέτης τα απομόνωνε 
από το κοινωνικό και ιστορικό τους πλαίσιο 
αναφοράς και τα αξιολογούσε ως υλικά σώ-
ματα αυτά καθαυτά, δίνοντας σαφή προτε-
ραιότητα στα μορφολογικά τους χαρακτη-
ριστικά και τις αισθητικές τους αρετές. 

Μπορεί η επιστημονική έκρηξη της Νέας 
Αρχαιολογίας, τη δεκαετία του 1960, με το 
προσανατολισμένο στην ανθρωπολογία επι-
στημονικό της παράδειγμα, να δημιούργησε 
ρήγματα στην απομόνωση του ευρήματος 
από το κοινωνικό του πλαίσιο, στην πράξη, 
όμως, δεν άλλαξε τον αντικειμενοστραφή 
προσανατολισμό της αρχαιολογικής έρευ-
νας. Αρκετοί αρχαιολόγοι, είτε συμφωνούν 
με την προσέγγιση του Binford (1987) είτε 
όχι, φαίνεται ότι, ακόμη και σήμερα, ακολου-
θούν τη ρητή του διατύπωση ότι «τα (αρχαι-
ολογικά) δεδομένα είναι οι αναπαραστάσεις 
γεγονότων μέσω μιας σχετικά μόνιμης και 
συμβατικής μεθόδου τεκμηρίωσης». Με αυτή 
την έννοια χειρίζονται το αρχαιολογικό αντι-
κείμενο ως τεκμήριο πραγματικοτήτων στις 
οποίες «συμμετείχε» κατά την αρχαιότητα, 
αλλά με τρόπο σήμερα όχι άμεσα αντιληπτό. 
Θεωρούν ότι κατά τη διάρκεια της ζωής του 
συσσωρεύει πάνω στο υλικό του σώμα τα 
ίχνη του χρόνου και των γεγονότων και, 
μέσω της υλικής του υπόστασης, μεταφέρει 
στο μέλλον τις διατηρημένες αξίες του πα-
ρελθόντος. Και πιστεύουν –ή τουλάχιστον 
ελπίζουν– ότι αν το μελετήσουν συστημα-

τικά θα αποκαλύψουν, σε κάποιο βαθμό, τα 
πολλά επίπεδα του αντικειμένου, τα οποία 
κυμαίνονται από το αντιληπτικό έως το λει-
τουργικό και το δομικό.

Δεν ξέρω αν οι αρχαιολόγοι έχουν κατα-
νοήσει τι «θέλουν τα αντικείμενα» –για να 
δανειστώ την έκφραση του Gosden (2005)– 
και τι ακριβώς θέλουν εκείνοι από αυτά˙ 
μπορεί κάθε αρχαιολόγος να έχει διαφορε-
τική αντίληψη για το τι κατορθώνει να «εκ-
μαιεύσει» από το σώμα των αρχαιολογικών 
αντικειμένων8˙ στο σύνολό τους, όμως, οι 
αρχαιολόγοι σε αυτό το σώμα βασίζονται, 
για να υποστηρίξουν τις διαφορετικές και 
ενίοτε αλληλοαντικρουόμενες ερμηνείες 
τους. Οπως άλλωστε χαρακτηριστικά δηλώ-
νει η M. Conkey (1999: 133) «Όλοι συμφω-
νούν: ο υλικός πολιτισμός είναι και ήταν από 
την αρχή η καρδιά της αρχαιολογίας. Ή αρχαι-
ολογία ανέκαθεν οριζόταν ως καθοριζόταν 
από και συχνά αντιμετωπίστηκε υποτιμητικά 
εξαιτίας της θεμελίωσής της –μερικές φο-
ρές σε βαθμό εμπειριστικής τυραννίας– στα 
υλικά πράγματα». Με την υποχώρηση της 
διαδικαστικής προσέγγισης το θέμα της κα-
θοριστικής σχέσης της αρχαιολογικής επε-
ξεργασίας με τα αντικείμενα επανέρχεται 
στην επικαιρότητα, με την αναγνώριση των 
πολύπλοκων σχέσεων ανάμεσα στον υλι-
κό πολιτισμό και την κοινωνία9. Κεντρικό 
στοιχείο της σύγχρονης θεώρησης, παρά τις 
επιμέρους διαφορετικές αποκλίσεις, είναι η 
συνειδητοποίηση ότι το αρχαιολογικό αντι-
κείμενο αποτελεί βεβαίως τεκμήριο μιας ή 
περισσότερων ανθρώπινων δραστηριοτή-
των του παρελθόντος, δεν αποτελεί όμως 
τεκμήριο μιας μονοδιάστατης και απόλυτης 
αλήθειας. Αντίθετα, μπορούν να αποδοθούν 
σε αυτό πολλαπλές σημασίες, ανάλογα με 

8 Ένδεικτικές είναι, για παράδειγμα, οι απόψεις από τη μια πλευρά των Shanks & Tilley (1987), οι οποίοι ισχυρί-
ζονται ότι τα αρχαιολογικά αντικείμενα «δεν αντιπροσωπεύουν τίποτε άλλο παρά ένα πλέγμα αντιστάσεων απέ-
ναντι στο οποίο αναπτύσσονται οι κοινωνικά κατασκευασμένες σκέψεις μας» και από την άλλη πλευρά η άποψη 
του Hodder (1991), ο οποίος θεωρεί την προηγούμενη άποψη μάλλον σχετικιστική και αντιπροτείνει ότι «τα 
αρχαιολογικά αντικείμενα είναι αυτά που πυροδοτούν τις σκέψεις μας».

9 Από έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό κειμένων σχετικά με τις προτεινόμενες μεθοδολογίες προσέγγισης και ερμη-
νείας του υλικού πολιτισμού, θα μπορούσε κανείς να αναφέρει τα κείμενα των Hodder (1995), Thomas (2000) 
και Schiffer (1982) αλλά και τα πιο πρόσφατα του Knappett.
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το πρίσμα και τη μέθοδο της προσέγγισης, 
χωρίς αυτό, από την άλλη πλευρά, να ση-
μαίνει ότι είναι δυνατό σε ένα σώμα αρ-
χαιολογικών δεδομένων να αποδώσουμε 
άπειρες ερμηνείες. Στα υλικά κατάλοιπα του 
παρελθόντος είναι δυνατό να αναζητηθούν 
πληροφορίες οι οποίες προχωρούν πολύ πιο 
πέρα από τη χρονολόγηση ενός στρώματος, 
μιας κατασκευής ή μιας θέσης, χωρίς βέβαια 
όλα αυτά τα «επιπλέον» στοιχεία να αντι-
στοιχούν απαραίτητα σε συνειδητές επεξερ-
γασίες των ανθρώπων της αρχαιότητας. 

Δεν χρειάζεται, πιστεύω, ένας αρχαιολό-
γος να ορκιστεί πάνω στη Βίβλο της μετα-
διαδικαστικής αρχαιολογίας (δε νομίζω, άλ-
λωστε, να υπάρχει) για να συμφωνήσει ότι η 
«μελέτη των υλικών καταλοίπων» είναι κάτι 
πολύ πιο σύνθετο από ουδέτερες περιγρα-
φές μεμονωμένων αντικειμένων και ότι το 
αναζητούμενο αρχαιολογικό συμπέρασμα 
είναι κάτι πολύ πιο πολυεπίπεδο και επισφα-
λές από μια τυπολογική κατάταξη. Έξάλλου, 
ακόμη και μέσα από τις πιο απλές αρχαιο-
λογικές διατυπώσεις αναδύονται πλέγμα-
τα συλλογισμών, συσχετισμών καθώς και 
ρητών ή λανθανουσών ερμηνειών. Αν δεν 
συνέβαινε αυτό, γιατί να αποφασίσει ένας 
αρχαιολόγος να ονομάσει, για παράδειγμα, 
ένα ελλειψοειδές σκεύος «βαρκόσχημο»;10 
Μια εκ πρώτης όψεως αθώα ονοματοθε-
σία, που μάλλον δε θα προέκυπτε κατά τη 
μελέτη των καταλοίπων ενός ορεινού οικι-
σμού, αποδίδει συγκεκριμένο νόημα σε ένα 
σκεύος που διαφοροποιείται από όλα τα 
υπόλοιπα μόνο στο σχήμα. Οταν, επομένως, 
δύο τρεις από τους φοιτητές της «δημοσκό-
πησής» μου, στον κατάλογό τους έγραψαν 
«ένα βαρκόσχημο αγγείο», πίστευαν ότι 
αυτό, αντίθετα με όλα τα υπόλοιπα δήλωνε 
ότι οι κάτοικοι του προϊστορικού Δισπηλιού 
όχι μόνο χρησιμοποιούσαν πήλινα σκεύη, 

αλλά ότι επιπλέον, σε ορισμένα από αυτά 
αποτύπωναν την άμεση παραγωγική, περι-
βαλλοντική, ψυχολογική ή ιδεολογική σχέ-
ση τους με τη λίμνη. Στην προκειμένη λοιπόν 
περίπτωση το «εύρημα» δεν είναι ένα ακόμη 
πήλινο σκεύος από καστανό πηλό, με βάρος 
213 γρ., αλλά, κυρίως, η διαπίστωση (με ή 
χωρίς ερωτηματικό) από την πλευρά των 
αρχαιολόγων αυτής ακριβώς της σχέσης και 
της ανάγκης εμπράγματης δήλωσής της. 

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η μετω-
νυμική σχέση του αρχαιολογικού αντικει-
μένου με τους κατασκευαστές και χρήστες 
του, έτσι όπως αυτή αναγνωρίζεται –με 
μεγαλύτερη ή μικρότερη βεβαιότητα– από 
έναν συγκεκριμένο αρχαιολόγο, αποτελεί 
αναπόσπαστη και έκδηλη προέκταση της 
υλικότητάς του, που το συνοδεύει ακόμη 
και αν αυτό αποσπασθεί από κάθε ερευνη-
τικό πλαίσιο νοηματοδότησης (λαμβάνο-
ντας, μάλιστα, υπόψη ότι το αντικείμενο 
έχει ούτως ή άλλως αποσπασθεί από το 
αρχικό και συνεχώς αναζητούμενο πλαίσιο 
νοηματοδότησης). Η περιληπτική λοιπόν δι-
ατύπωση, «ένα βαρκόσχημο σκεύος», στον 
κατάλογο των φοιτητών, υποδηλώνει την 
υπερβολική εμπιστοσύνη που έχουν στην 
εκφραστικότητα του αντικειμένου ή μήπως 
τον κυρίαρχο ρόλο των αντικειμένων αυτών 
καθαυτών στην ανάπτυξη της αρχαιολογι-
κής δραστηριότητας; Αυτή η προσήλωση 
σε ένα αντικείμενο που αποσπάται από το 
αρχικό πλαίσιο αναφοράς του και μεταφέ-
ρεται σε ένα άλλο, με τη μεσολάβηση ενός 
ατόμου ή μιας ομάδας, για να πάρει τη θέση 
κάποιου που είναι απόν –και στην περίπτω-
ση των αρχαιολογικών αντικειμένων, απόν 
είναι το παρελθόν– χαρακτηρίζεται από 
ορισμένους μελετητές αρχαιολογικός φετι-
χισμός11 (Cruiskshank 1992; Cumberpatch 
2000). Αυτή η προσήλωση που χαρακτηρί-

10  Η συγκεκριμένη ονομασία, αν και δεν αποτελεί «εφεύρεση» της ομάδας του Δισπηλιού, μου έκανε εντύπωση, 
επειδή διέφερε από τις υπόλοιπες που αναφέρονται συνήθως στη χρήση, στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του 
σκεύους ή σε μια, δυσνόητη για μένα και όλους τους μη αρχαιολόγους, τυπολογία δανεισμένη από την αγγειο-
πλαστική των ιστορικών χρόνων. Βλ. σχετικά Σωφρονίδου (2002: 212-4).

11 Ο όρος χρησιμοποιήθηκε και αναλύθηκε τόσο από τον Sigmund Freud στο πεδίο της ψυχανάλυσης, (ως η σε-
ξουαλική διαταραχή κατά την οποία επαναλαμβάνονται έντονες σεξουαλικές φαντασιώσεις, τάσεις και συμπε-
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ζει ορισμένες φορές την αρχαιολογική δρα-
στηριότητα, αλλά και η έμφαση στην αισθη-
τική αξία και την επακόλουθη ευχαρίστηση 
που προκαλούν τα αντικείμενα της αρχαίας 
τέχνης μετατρέπει το αρχαίο πράγμα σε ένα 
φετιχοποιημένο και ξεκομμένο από τα συ-
γκείμενα αντικείμενο. 

Έν πάση περιπτώσει, τα αρχαία πράγμα-
τα, είτε επειδή έχουν την ικανότητα να προ-
καλούν το ενδιαφέρον και τα συναισθήματα 
των μελετητών τους είτε επειδή συνιστούν 
συγκροτημένα υλικά σώματα που εύκολα 
μπορεί κανείς να περιεργαστεί, να περιγρά-
ψει και, ενδεχομένως να συσχετίσει με κά-
ποια ανθρώπινη δραστηριότητα, είναι λογι-
κό να είναι τα πρώτα που θα σκεφτεί κανείς 
να συμπεριλάβει σε έναν κατάλογο ευρημά-
των. Η ανησυχία μου άρχισε όταν διαπίστω-
σα ότι οι φοιτητές του Διδασκαλείου δεν 
σκέφτηκαν να συμπεριλάβουν τίποτε άλλο. 
Οτι, για παράδειγμα δεν τους απασχόλησαν 
οι σχέσεις ανάμεσα σε αυτά τα μεμονωμένα 
αντικείμενα. Οι σχέσεις που με διαφορετι-
κές, κατά περίπτωση, αφετηρίες και στόχους 
απασχόλησαν την αρχαιολογική έρευνα από 
τα πρώτα της βήματα: είτε αναζητά κανείς 
τα στιλιστικά στάδια της καλλιτεχνικής έκ-
φρασης, είτε επιδιώκει να συστηματοποιή-
σει την τεχνολογική εξέλιξη, είτε προσπαθεί 
να συγκροτήσει σε πολιτισμικό σύνολο τα 
υλικά χαρακτηριστικά μιας ανθρώπινης ομά-
δας, είτε ζητά να εικονογραφήσει τη διαδοχή 
πολιτισμικών φάσεων, είτε επιχειρεί να ανα-
γνωρίσει τα δομικά στοιχεία ενός συστήμα-
τος, είτε αγωνίζεται να διαβάσει τις ανθρώπι-
νες πράξεις μέσα από τις «λέξεις» της υλικής 
τους αποτύπωσης. Θέλω, με άλλα λόγια, να 
πω ότι ανεξάρτητα από την εποχή, τη θεω-

ρητική προσέγγιση και το υπό μελέτη σύνο-
λο, όλα τα αρχαιολογικά «ευρήματα» που ως 
«καλύτερα» ή ως «χαρακτηριστικότερα» ει-
κονογραφούν τις χιλιάδες σελίδες των αρχαι-
ολογικών βιβλίων, στάθηκε δυνατό να ξεχω-
ρίσουν ακριβώς γιατί υπήρξαν εκατοντάδες 
άλλα που τα πλαισίωσαν και συσχετίσθηκαν 
με ποικίλους τρόπους μαζί τους.

Έξετάζοντας κανείς, για παράδειγμα, τα 
υλικά κατάλοιπα ενός νεολιθικού οικισμού 
θα έκανε άλλες σκέψεις αν «εύρισκε» ένα 
αποθηκευτικό σκεύος στην επιφάνεια του 
οποίου αποτυπωνόταν με πλαστικά στοι-
χεία τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπινου 
προσώπου και άλλες αν διαπίστωνε ότι η 
αποτύπωση ανθρώπινων χαρακτηριστικών 
πάνω στην κεραμική αποτελούσε μια συνη-
θισμένη πρακτική για τους κατοίκους του. 
Από την άλλη πλευρά, ένα κομμάτι πεύκου 
με ηλικία 7.500 χρόνων είναι ένα αρχαίο 
ξύλο˙ χαρακτηρίζεται «πάσσαλος» και μετα-
τρέπεται σε «αρχαιολογικό εύρημα», όταν 
το συσχετίσουμε με άλλα δεκάδες συνομή-
λικα ξύλα που όρθια συνωθούνται δίπλα του 
σε μια έκταση 600 τμ12. Αναρωτήθηκα, λοι-
πόν, γιατί οι περισσότεροι φοιτητές έγρα-
ψαν στον κατάλογό τους «ένας πάσσαλος», 
αφού αυτό που «βρήκαν» όλοι τους καθώς 
αντίκρισαν τον ανασκαφικό χώρο ήταν ένα 
απειλητικό δάσος εκατοντάδων πασσάλων. 
Το ίδιο δάσος που οι μεγαλύτεροί τους αρ-
χαιολόγοι ονομάζουν «χωριό» και εδώ και 
χρόνια πιστεύουν ότι έχουν «βρει» τα στοι-
χεία της οργάνωσής του, που κι αυτή με τη 
σειρά της δε θα γινόταν αντιληπτή αν οι αρ-
χαιολόγοι δεν περνούσαν πληκτικές μέρες 
σκάβοντας σε τομές όπου δεν «έβρισκαν» 
τίποτε. Αναρωτήθηκα, επίσης, αν οι φοι-
τητές αντιλήφθηκαν ότι γράφοντας «λίθι-

ριφορές με τη συμμετοχή άψυχων αντικειμένων, τα οποία θεωρούνται προεκτάσεις ενός ατόμου), όσο και από 
τον K. Marx στο πεδίο της κοινωνικής ανάλυσης (για να αποδώσει τον τρόπο με τον οποίο η επικυριαρχία των 
ανταλλακτικών σχέσεων στην καπιταλιστική κοινωνία καταστρέφει στους ανθρώπους την αίσθηση του κό-
σμου ως προϊόντος της δικής τους εργασίας. Από τη στιγμή που όλες οι διαστάσεις της ανθρώπινης παραγωγι-
κότητας, τόσο η αγορά αγαθών όσο και η πώληση της ανθρώπινης εργασίας, περνούν μέσα από την ανταλλαγή, 
ο υλικός κόσμος φτάνει να γίνεται αντιληπτός ως κάτι ανεξάρτητο από την ανθρώπινη εργασία –ως ένα σύνολο 
σχέσεων ανάμεσα στα πράγματα, μάλλον, παρά στους ανθρώπους).

12  Βλ. σχετικά Χουρμουζιάδη & Γιαγκούλης (2002).
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νο εργαλείο» δήλωναν πως εκτός από ένα 
επεξεργασμένο κομμάτι από σερπεντινίτη, 
«βρήκαν» και ένα ξύλινο στειλιάρι, αφού 
μόνο μαζί αυτά τα δύο, το χειροπιαστό και 
το απόν συνθέτουν έναν πέλεκυ. 

Θέλω να πω, τελικά, ότι δε με εξέπληξαν 
οι απαντήσεις των φοιτητών του Διδασκα-
λείου, όπως δεν με εξέπληξαν οι ανάλογες 
«φτασμένων» αρχαιολόγων. Απλώς διαφω-
νώ ριζικά μαζί τους. Παρακολουθώντας την 
ανασκαφική αγωνία, ξεφυλλίζοντας τις σε-
λίδες των ημερολογίων, παρακολουθώντας 
θυελλώδεις συζητήσεις, διαβάζοντας άρθρα 
και δημοσιεύσεις, είναι εμφανές ότι τα «ευ-
ρήματά» τους δεν είναι μόνο τα αντικείμε-
να. Ακόμη όμως και αν θέλει να περιοριστεί 
κανείς στην ασφάλεια των συγκεκριμένων, 
απτών και σαφών αρχαιολογικών αντικει-
μένων, θεωρώντας ότι αυτά, ως «διατυπώ-
σεις»13 του παρελθόντος, ενσωματώνουν με 
κάποιον τρόπο πολλά περισσότερα από τα 
προφανή στοιχεία της υλικότητάς τους14, 
δεν είναι δυνατόν να παραβλέψει ότι τα αρ-
χαία τεχνουργήματα δεν αποτέλεσαν ένα 
«μονόλογο» του δημιουργού τους˙ μάλλον 
σχηματίστηκαν και συγκροτήθηκαν «δια-
λογικά» με την ενεργό κατανόηση και συμ-
μετοχή των υπόλοιπων μελών της αρχαίας 
κοινότητας (Joyce & Preucel 2002: 68-99). 
Με την πάροδο των χρόνων (ή και των χι-
λιετιών) τα υλικά κατάλοιπα γίνονται οχή-
ματα της κοινωνικής μνήμης και, από ένα 
σημείο και μετά, το νόημά τους αποσυνδέ-

εται, σε ένα βαθμό, από τις αρχικές ανάγκες 
και χρήσεις˙ δεν παραμένει σταθερό μέσα 
στο χρόνο, αλλά βρίσκεται σε μια συνεχή 
κατάσταση συγκρότησης, στο πλαίσιο ενός 
εξωτερικού διαλόγου (α) με ό,τι συνέβη σε 
προηγούμενες χρονικές στιγμές (δηλαδή τις 
συνθήκες παραγωγής, τις συνειδητές επιδι-
ώξεις και τα μη επιδιωκόμενα νοήματα του 
κατασκευαστή), (β) με τις συνθήκες ζωής 
των σύγχρονων ανθρώπων που ασχολού-
νται με αυτά και (γ) με το ενδεχόμενο μέλ-
λον δηλαδή με τις εν δυνάμει χρήσεις και 
σκοπούς που σχετίζονται με τις μελλοντικές 
συνθήκες και τα μελλοντικά ακροατήρια. 
Έπομένως, η σημασία των καταλοίπων του 
παρελθόντος αποτελεί, συνεχώς, αντικεί-
μενο διαπραγμάτευσης, τα νοήματά τους 
διαφυλάσσονται ή χειραγωγούνται, διατη-
ρούνται ή αμφισβητούνται (Joyce & Preucel 
2002).

Από τη στιγμή που το ζήτημα που με 
απασχολεί στο κείμενο αυτό δεν είναι το τι 
ακριβώς είναι για τους αρχαιολόγους το «εύ-
ρημα», αλλά το ποιο «εύρημα» μιας ανασκα-
φής θα πάρει το δρόμο του μουσείου, μπο-
ρώ να κάνω ένα βήμα πιο πίσω. Να αφήσω 
προς στιγμήν κατά μέρος τις εξελισσόμενες, 
συχνά αντιτιθέμενες, θεωρητικές προσεγ-
γίσεις των αρχαιολόγων και να πω, για μια 
ακόμη φορά πως, ό,τι και αν αυτοί υποστη-
ρίζουν, το «εύρημά» τους δεν είναι και δεν 
ήταν ποτέ ένας κατάλογος αντικειμένων. 
Έίναι οι σχέσεις των αντικειμένων μεταξύ 

13 Στην προσπάθεια προσέγγισης και ερμηνείας του υλικού πολιτισμού αξιοποιήθηκαν από πολλούς μελετητές 
μοντέλα «δανεισμένα» από άλλα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών, όπως εκείνο της κειμενικής και λογο-
τεχνικής ανάλυσης. Με βάση αυτές τις προσεγγίσεις είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι ο υλικός πολιτισμός είναι 
ανάλογος με τα «κείμενα» του R. Barthes ή τις «διατυπώσεις» του M. Bakhtin.

14 Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας «εύκολος» και κοινά αποδεκτός ορισμός για την υλικότητα, αφού δύο, τουλάχι-
στον, αιώνες συζήτησης για το θέμα έχουν καταστήσει τον απλό ορισμό του λεξικού «η κατάσταση του να είναι 
κάτι υλικό» χωρίς ουσιαστική χρησιμότητα. Ουσιαστικά αποτελεί έναν νεολογισμό που προέκυψε ως ανάγκη 
στον 20ο αιώνα, όταν οι δυισμοί ύλη/πνεύμα –στο γενικό φιλοσοφικό πεδίο–, ή ύλη/περιεχόμενο –στο χώρο της 
τέχνης– έπαψαν να είναι πειστικοί. Διευρύνθηκε, για πολλούς υπερβολικά, από τον Heidegger, ώστε να συμπε-
ριλάβει όχι μόνο την ύλη και τις φυσικές ιδιότητες των πραγμάτων, αλλά και ένα φάσμα αφηρημένων νοημά-
των. Γεγονός, πάντως, είναι ότι οπαδοί και πολέμιοι της σκέψης του Heidegger φαίνεται ότι χρειάζονται σε ένα 
βαθμό τον όρο για να αποδώσουν αυτό που χαρακτηρίζει ένα υλικό σώμα και μάλλον δεν είναι προφανές. Στο 
κείμενο αυτό θα χρησιμοποιήσω τη λέξη με το περιεχόμενο που της δίνει η Dudley (2010: 7): «δηλώνει τη μορφή 
και τα υλικά από τα οποία αποτελείται ένα αντικείμενο, μαζί με τις τεχνικές από τις οποίες έχει κατασκευασθεί ή 
μορφοποιηθεί, κάθε προσθήκη που μπορεί να έγινε σε αυτό, καθώς και όλα τα σημάδια του χρόνου και, ιδιαίτερα, 
της αλληλεπίδρασης με τον άνθρωπο».
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τους, οι ενότητες και τα όρια του χώρου, 
το πλήθος και η έλλειψη, η παρουσία και η 
απουσία. Ολα όσα άγγιξε με κάποιο τρόπο ο 
άνθρωπος του παρελθόντος και τα διαμόρ-
φωσε. Η, για να το διατυπώσω καλύτερα, 
όλα εκείνα που αντικρίζουν οι αρχαιολόγοι 
μέσα στα όρια του ανασκαφικού τοπίου, πι-
στεύουν ότι δεν είναι τυχαία ή συμπτωμα-
τικά, και αναζητούν τις ανάγκες που επέβα-
λαν, τις προσθέσεις που προκάλεσαν και τις 
συνθήκες που επέτρεψαν τη διαμόρφωσή 
τους από τους ανθρώπους του παρελθόντος. 
Και θα προσέθετα και όλα εκείνα που δεν 
διαμόρφωσε ο άνθρωπος, αλλά ήταν εκεί 
παρόντα, και οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι 
με κάποιον τρόπο τον διαμόρφωσαν, αφού 
τα αναγνωρίζουν πίσω από τις επιλογές και 
τις πράξεις του˙ το άγριο ζώο πίσω από μια 
βραχογραφία, τη λίμνη πίσω από το ψάρε-
μα, το λουλούδι πίσω από ένα σχηματοποι-
ημένο διακοσμητικό μοτίβο, το αττικό φως 
πίσω από την αρχιτεκτονική του Παρθενώ-
να. Έίναι, επίσης, η ανασκαφική μέθοδος, 
επειδή αυτή δημιουργεί ένα συγκεκριμένο 
ανασκαφικό τοπίο, μέσα στο οποίο θα δια-
μορφωθούν όλες οι παραπάνω παρατηρή-
σεις15. Έίναι η ερευνητική στρατηγική επει-
δή αυτή θα επιτρέψει ή/και θα προκαλέσει 
όλες τις παραπάνω προτάσεις. Έίναι, τέλος, 
οι πολλαπλές, αλληλοαντικρουόμενες, επα-
ληθευόμενες ή ανατρεπόμενες, πειστικές ή 
ακραίες, καλά τεκμηριωμένες ή επισφαλείς 
ερμηνείες των συγκεκριμένων υποκειμένων 
της αρχαιολογικής έρευνας. 

Τείνω, μάλιστα, να πιστέψω, ότι τα αρ-
χαιολογικά «ευρήματα», στην προοπτική 
τουλάχιστον της μουσειακής τους αξιοποί-
ησης, δεν είναι καθόλου τα αρχαιολογικά 
αντικείμενα, αλλά μόνο οι αρχαιολογικές 
ερμηνείες που αυτά εικονογραφούν και 
υποστηρίζουν(;). Με αυτό δεν αμφισβητώ 
την αντικειμενική παρουσία των υλικών κα-

ταλοίπων των κοινωνιών του παρελθόντος. 
Απλώς υποστηρίζω ότι τα αρχαία πράγμα-
τα βρίσκονται εκεί: άλλα ακόμη στο χώμα, 
άλλα πεταμένα στα μπάζα της ανασκαφής 
και άλλα στις αρχαιολογικές αποθήκες˙ τα 
αρχαιολογικά «ευρήματα», όμως, που παίρ-
νουν το δρόμο του μουσείου, αποτελούν 
σύγχρονες δικές μας κατασκευές. 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Έίτε συμφωνήσει κανείς είτε όχι με την 
προσέγγιση που προηγήθηκε είναι γεγονός 
ότι κανένα σύνολο αρχαιολογικών ευρημά-
των –είτε αυτό προκύψει από μια ανασκα-
φική έρευνα ή από κάποια άλλου είδους 
συλλεκτική διαδικασία– δεν είναι δυνατό 
να χωρέσει, χωρίς εξαίρεση, σε μια μουσει-
ακή έκθεση. Αυτό οφείλεται καταρχήν στον 
εξαιρετικά μεγάλο αριθμό αρχαιολογικών 
αντικειμένων που συνήθως συγκεντρώνεται 
προκειμένου να θεωρηθεί σκόπιμη η δημι-
ουργία ενός μουσείου. Έπιπλέον, οφείλεται 
στο γεγονός ότι κάποια από τα ευρήματα 
αυτά είναι λόγω της φύσης τους εξαιρετικά 
δύσκολο, αν όχι τελείως αδύνατο να εκτε-
θούν για τεχνικούς λόγους. Και, τέλος, οφεί-
λεται στο γεγονός ότι όλα τα υπόλοιπα, άυλα 
ευρήματα –ίχνη, παρατηρήσεις, εντυπώσεις, 
συμπεράσματα και ερμηνείες– είναι δυσα-
νάλογα πολυάριθμα για την επικοινωνιακή 
έκταση και το πληροφοριακό βάθος ενός 
συνηθισμένου μουσείου. Έίναι απαραίτητη, 
επομένως, μια διαδικασία επιλογής των ευ-
ρημάτων στα οποία αποδίδεται μια κάποια 
«εκθεματική αξία» σύμφωνα με τον όρο του 
Shanks (Pearson & Shanks 2001: 33).

Ως συνέπεια των όσων υποστηρίχθηκαν 
στο προηγούμενο κεφάλαιο, θα πρέπει εδώ 
να επισημάνω ότι η διαδικασία της επιλο-
γής δεν αφορά μόνο τα απτά αρχαιολογικά 
αντικείμενα αλλά και όλες τις άυλες επεξερ-

15 Έίναι πλέον ευρέως αποδεκτό, από τους αρχαιολόγους, ότι η ανασκαφική διαδικασία, δεν αποτελεί μια τεχνική, 
αλλά είτε την αντιλαμβάνεται κανείς ως καταστροφή είτε ως δημιουργία, σίγουρα συνιστά το σημείο έναρξης 
της αρχαιολογικής ερμηνευτικής διαδικασίας (Carver 1989; Hodder 1997, 1999), το σημείο όπου αρχίζει η σύν-
θεση της αρχαιολογικής αφήγησης (Joyce & Preucel 2002). 
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γασίες, παρατηρήσεις, σκέψεις και ερμηνεί-
ες που άμεσα ή έμμεσα τα συνοδεύουν. Στις 
επόμενες παραγράφους, όμως, ο σχολια-
σμός θα στραφεί κυρίως στον χειρισμό των 
υλικών αντικειμένων, επειδή το συντριπτι-
κό κομμάτι της μουσειολογικής συζήτησης 
–είτε αυτή γίνεται από τους ειδικευμένους 
μουσειολόγους ή από όλους όσοι εμπλέκο-
νται στα των μουσείων– έχει ως βάση την 
παραδοχή ότι τα μουσεία ταυτίζονται με τα 
αντικείμενα. Θα πρέπει, βέβαια, να υπογραμ-
μίσω ότι η αντίληψη αυτή, κατά τη γνώμη 
μου, εκτός του ότι δημιουργεί σαφείς μεθο-
δολογικούς περιορισμούς σε μια καινοτόμα 
ή εναλλακτική «μουσειοποιία» (ποια είναι 
για παράδειγμα τα υλικά αντικείμενα που 
είναι απαραίτητα σε ένα μουσείο μουσικής 
ή ποίησης;) δημιουργεί, επιπλέον, θεμελια-
κά αδιέξοδα στον μουσειακό χειρισμό των 
αρχαιολογικών ευρημάτων.

Η διαδικασία της επιλογής των κατάλ-
ληλων για το μουσείο αντικειμένων, λοιπόν, 
αποδεικνύεται, συνήθως, ιδιαίτερα δύσκο-
λη. Οσο το ενδιαφέρον για την έκθεση των 
αρχαιολογικών αντικειμένων παύει να περι-
ορίζεται στην απλή τοποθέτηση του συνό-
λου των αρχαιολογικών αντικειμένων σε μια 
προθήκη (αν υποθέσουμε ότι κάτι παρόμοιο 
είναι τεχνικά εφικτό), κάτω από την επιρ-
ροή μιας αφηρημένης εθνικής αποστολής 
την οποία καθορίζει η κρατική πολιτική, και 
το ενδιαφέρον επικεντρώνεται (στο βαθμό 
που επικεντρώνεται) σε ζητήματα όπως: η 
επιλογή των εκθέσιμων αντικειμένων από 
ένα μεγάλο πλήθος αρχαιολογικών αντικει-
μένων, η σκοπιμότητα της οργάνωσης της 
έκθεσης, ο ανταγωνισμός μεταξύ εκθέσεων 
με ανάλογο θέμα και η εκτίμηση του ενδι-
αφέροντος του κοινού, τίθεται πιο έντονα 
το ζήτημα της αξιολόγησης του αρχαιολο-
γικού αποθέματος από τους ίδιους τους 
αρχαιολόγους. Κατά καιρούς έχουν προτα-
θεί διάφορα συστήματα κριτηρίων για την 
αξιολόγηση αυτή. Ένδεικτικά θα μπορούσα 

να αναφέρω το σύστημα που προτείνει ο 
Lipe (1984), βάση του οποίου αποτελούν η 
πληροφοριακή αξία –αυτή που προκύπτει 
από τη μελέτη–, η οικονομική αξία –της αγο-
ράς16–, η αισθητική αξία –το πόσο μπορεί να 
ελκύσει τους σημερινούς θεατές– και η αξία 
της συσχέτισης ή αλλιώς συμβολική –την οι-
κειότητα και το συναισθηματισμό που προ-
καλεί το αντικείμενο, τους συνειρμούς κτλ. 
Ο Darvill (1995: 43-7), με τη σειρά του, προ-
τείνει ένα ανάλογο σύστημα διακρίνοντας, 
επιπλέον, την αξία χρήσης –αν δίνει πληρο-
φορίες στους αρχαιολόγους ή στους άλλους 
επιστήμονες, αν μπορεί να αποτελέσει πηγή 
έμπνευσης σε σύγχρονους καλλιτέχνες, να 
συμβάλλει στην εκπαίδευση, να ενισχύσει 
τον τουρισμό και την αναψυχή κτλ.–, την 
«εν δυνάμει» αξία, αυτήν δηλαδή την οποία 
θα προσδώσουν οι μελλοντικές γενιές στο 
αντικείμενο, και την «αξία της ύπαρξης», 
δηλαδή την ικανοποίηση που προκαλεί ένα 
αντικείμενο μόνο και μόνο επειδή υπάρχει, 
ασχέτως αν άμεσα δε φαίνεται να μπορεί να 
αξιοποιηθεί με κάποιον από τους παραπάνω 
τρόπους. Ανάλογα συστήματα κριτηρίων 
προτάθηκαν κατά καιρούς και στο πλαίσιο 
της ευρύτερης συζήτησης για τη διαχείριση 
της «πολιτιστικής κληρονομιάς» συχνά με 
πρωτοβουλία κρατικών και διεθνών οργα-
νισμών (βλ. σχετικά Carman 2002: 148-76)

Οι προτάσεις αυτές αξιολόγησης δεν 
έμειναν χωρίς αντίλογο, και είναι χαρακτη-
ριστικές οι επισημάνσεις του Carver (1996) 
ότι και τα δυο συστήματα δε θίγουν το πώς η 
κάθε μια από αυτές τις αξίες μπορεί να επη-
ρεάζεται από την άλλη ή και να την ανταγω-
νίζεται. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι, 
απ’ όσο μπορώ να κρίνω από την απουσία 
σχετικής συζήτησης στη βιβλιογραφία αλλά 
και από την εμπειρία της καθημερινής δρα-
στηριότητας των αρχαιολόγων, μάλλον, 
κανείς δεν πήρε ιδιαίτερα στα σοβαρά όχι 
τις συγκεκριμένες αυτές προτάσεις, αλλά, 
γενικότερα, τη σκοπιμότητα συγκρότησης 

16 Στην Έλλάδα με βάση το νομικό πλαίσιο και τη γενικά κρατούσα αντίληψη, αυτή δεν μπορεί να υπολογιστεί για 
τις αρχαιότητες (εκτός από τις περιπτώσεις αποζημίωσης για την παράδοση αρχαίων).
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ενός ενιαίου συστήματος αξιολόγησης των 
αρχαιολογικών ευρημάτων.

Στο χώρο των ασχολούμενων με τα μου-
σεία από την άλλη πλευρά, η αναζήτηση 
ανάλογων κριτηρίων αξιολόγησης των προς 
έκθεση αντικειμένων, εφικτή ή όχι, θεωρή-
θηκε οπωσδήποτε σκόπιμη, καθώς παρό-
μοιες αξιολογήσεις επιβάλλονται καθημε-
ρινά από τους οικονομικούς, χωρικούς και 
τεχνικούς περιορισμούς των μουσειακών 
χώρων. Η S. Pearce, εμβληματική μορφή της 
αγγλοσαξονικής μουσειολογίας, με σημαντι-
κό έργο πάνω σε θεωρητικά ζητήματα χει-
ρισμού των αντικειμένων στο συλλεκτικό 
και μουσειακό πλαίσιο, υποστηρίζει ότι για 
να αποτελέσει ένα αντικείμενο μέρος μιας 
συλλογής, θα πρέπει να έχει τρία χαρακτη-
ριστικά (Pearce 1993: 17): 

να έχει μια κάποια «κοινωνική ζωή»,
να μπορεί να διατηρηθεί μέσα στο χρόνο 

και 
να μπορεί κάποιος να το «κατέχει» και 

να το αξιολογήσει. 
Έίναι νομίζω προφανές ότι κανένα από 

τα τρία κριτήρια δεν είναι δυνατό να αξιο-
ποιηθεί στην περίπτωση των αρχαιολογι-
κών ευρημάτων. Η «κοινωνική ζωή» είναι 
μάλλον προϋπόθεση για να χαρακτηρισθεί 
ένα πράγμα αρχαιολογικό εύρημα –όπως 
και αν ορίζεται αυτό το τελευταίο. Η σταθε-
ρότητα στο χρόνο (εκτός του ότι δηλώνει, 
μάλλον, για μια ακόμη φορά την πεποίθη-
ση ότι έχουμε απαραιτήτως να κάνουμε με 
υλικά σώματα) αυτόματα αποκλείει και όλα 
τα ευαίσθητα και φθαρτά –π.χ. τα οργανι-
κά– υλικά, τα οποία μόνο σε σπάνιες περι-
πτώσεις διατηρούνται, ενώ είναι δυνατόν 
η παρουσία και τα χαρακτηριστικά τους να 
τεκμηριωθούν με βάση άλλα αρχαιολογικά 
στοιχεία. Για παράδειγμα, οι ξύλινοι πάσσα-
λοι σε έναν πασαλόπηκτο νεολιθικό οικισμό 
σπανιότατα διατηρούνται˙ όσοι όμως από 
αυτούς αποσυντίθενται αφήνουν τα αποτυ-
πώματά τους στην αρχαιολογική επίχωση: 
αυτό το αποτύπωμα σαφώς δεν είναι κάτι 
το οποίο να θεωρηθεί ότι διατηρείται (στην 
ουσία πρόκειται για μια τρύπα), αποτελεί 

όμως εύρημα και θα μπορούσε με συγκεκρι-
μένες μουσειακές τεχνικές να γίνει και έκ-
θεμα. Αντιστοίχως προβληματικό είναι και 
το κριτήριο της «κατοχής», το οποίο θέτει 
η Pearce: τα αποτυπώματα των πασσάλων 
–για να χρησιμοποιήσω το ίδιο παράδειγ-
μα– δύσκολα μπορεί να θεωρηθούν ότι 
«ανήκουν» σε κάποιον, μπορούν όμως κάλ-
λιστα να αξιολογηθούν. 

Σε μία ακόμη απόπειρα προσδιορισμού 
των κριτηρίων για την ένταξη ενός αντικει-
μένου σε μια μουσειακή έκθεση, η Pearce 
(1994) προτείνει ένα σύστημα αντιθετικών 
ζευγών:
 αυθεντικό μη αυθεντικό
 συνηθισμένο παράξενο
 ταυτοποιήσιμο μη ταυτοποιήσιμο
 τέχνη μη τέχνη
 επιστημονικά χωρίς πλαίσιο
 τεκμηριωμένο αναφοράς
 σημαντικό κοινότυπο
 προκλητικό χωρίς ενδιαφέρον
 ενταγμένο σε μια χωρίς
 παράδοση συσχετισμούς
 αριστούργημα τεχνούργημα 

Σύμφωνα με την Pearce, το αντικείμενο 
τοποθετείται, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά του, στο «δυαδικό» αυτό αξιακό 
σύστημα, αρκεί να ληφθεί υπόψη ότι κάποια 
από τα ζεύγη έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα 
στο χαρακτηρισμό του αντικειμένου ως εκ-
θέσιμο όπως «αριστούργημα – τεχνούργη-
μα» και «αυθεντικό – μη αυθεντικό».

Ένα παρόμοιο σύστημα, όμως, μου φαί-
νεται μάλλον προβληματικό, από τη στιγμή 
που δεν εξετάζει τα κριτήρια με βάση τα 
οποία θα χαρακτηρισθεί ένα αντικείμενο 
«αριστούργημα» ή «τέχνη», «χωρίς ενδι-
αφέρον» ή «παράξενο». Παρόμοιοι χαρα-
κτηρισμοί και ανάλογες αξιολογήσεις είναι 
σχετικά και εξαρτώνται από το θεωρητικό 
μοντέλο στο πλαίσιο του οποίου πραγμα-
τοποιούνται. Ένα νεολιθικό εργαλείο από 
πυριτόλιθο, για παράδειγμα, θα απορριπτό-
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ταν με βάση το σύστημα κριτηρίων το οποίο 
προτείνει η Pearce ως μη αριστούργημα, μη 
τέχνη, συνηθισμένο, κοινότυπο κτλ. Παρόλα 
αυτά, το συγκεκριμένο αρχαιολογικό αντι-
κείμενο φέρει πληροφορίες και σημασίες 
που κάλλιστα μπορούν να αξιοποιηθούν σε 
μια μουσειακή έκθεση. Και, αν θέλουμε να 
κάνουμε τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα, 
ένα κακότεχνο ειδώλιο είναι τέχνη ή όχι, 
είναι μοναδικό ή όχι, τελικά του αξίζει μια 
θέση στο μουσείο ή όχι;

Κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα με ένα 
τέτοιου είδους σύστημα αξιολόγησης δεν 
βρίσκεται στις ενδεχόμενες αντιφάσεις ή 
επικαλύψεις ανάμεσα στα επιμέρους κριτή-
ρια˙ βρίσκεται κατ’ αρχήν στον ορισμό των 
ίδιων των κριτηρίων, τα οποία δεν είναι δυ-
νατό να έχουν ένα σταθερό και παγιωμένο 
περιεχόμενο˙ αντίθετα αυτό προσδιορίζε-
ται κάθε φορά ανάλογα με την ομάδα που 
το χρησιμοποιεί και τη χρονική συγκυρία. 
Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι ένα γενικευμέ-
νο σύστημα κριτηρίων είτε αυτό προορίζε-
ται για την αξιολόγηση των αρχαιολογικών 
ευρημάτων είτε για την επιλογή μουσεια-
κών εκθεμάτων δεν μπορεί παρά να είναι 
προβληματικό. 

Έίτε, όμως, πρόκειται για αρχαιολογικά 
είτε για μουσειολογικά συστήματα αξιο-
λόγησης η απλή προσγειωμένη μουσειακή 
πράξη τα αγνοεί συστηματικά. Ο αρχαιο-
λόγος (και σε αυτό το στάδιο είναι μόνος 
αυτός υπεύθυνος) απελευθερωμένος από 
πολύπλοκα θεωρητικά συστήματα αξιολό-
γησης στρέφεται αποκλειστικά στην επι-
λογή των καταλληλότερων για την έκθεση 
αντικειμένων. Η «καταλληλότητά» τους κρί-
νεται –συνειδητά ή ασυνείδητα– (α) από τη 
σκοπιμότητα της έκθεσης, όπως αυτή ορί-
ζεται από τους μηχανισμούς εξουσίας που 
εγκρίνουν και υποστηρίζουν την έκθεση, (β) 
από τους επιμέρους δικούς του στόχους σε 
σχέση με την έκθεση, (γ) από τη δική του 
αντίληψη για το πώς αυτή η σκοπιμότητα 
και αυτοί οι στόχοι εξυπηρετούνται καλύ-
τερα, (γ) από τις ερμηνείες που ο ίδιος προ-
βάλλει στα αρχαιολογικά ευρήματα. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα την ad hoc συγκρότηση 
ενός συστήματος κριτηρίων –κάποια από τα 
οποία θα μπορούσαν να είναι παρόμοια με 
αυτά που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες 
παραγράφους.

Αν επιχειρούσα να γενικεύσω αυτά τα 
κατά περίπτωση διατυπωμένα κριτήρια κα-
ταλληλότητας θα μπορούσα να υποστηρίξω 
ότι, ανεξάρτητα από τις συγκεκριμένες πε-
ριπτώσεις, κατά κανόνα, επιλέγονται «αυ-
θεντικά» αντικείμενα που μπορούν να χα-
ρακτηρισθούν «μοναδικά» ή, αντίθετα, «χα-
ρακτηριστικά», και φυσικά τα πιο «ωραία». 
Στις επόμενες παραγράφους θα ήθελα να 
σχολιάσω σύντομα αυτά τα κριτήρια, αν και 
συνήθως στην πράξη θεωρούνται προφανή 
και αυτονόητα.

ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ

Φαίνεται εύκολο και αντικειμενικό να 
θεωρήσει κανείς «μοναδικό» κάθε αρχαι-
ολογικό εύρημα που «όμοιό του δεν έχει 
βρεθεί ξανά». Ομως, όπως έχει αναφερθεί 
επανειλημμένα –και όχι μόνο στο πλαίσιο 
αυτού μικρού κειμένου–, κανένα αρχαιολο-
γικό αντικείμενο δεν είναι μονοδιάστατο 
και μονοσήμαντο. Έίναι, επομένως εύλογο 
να αναρωτηθεί κανείς ποια από τις παρα-
μέτρους που είναι δυνατόν να αναγνωρίσει 
το εξειδικευμένο μάτι του αρχαιολόγου ή 
ακόμη η διεισδυτική τεχνογνωσία μιας αρ-
χαιομετρικής μεθόδου αναγάγεται σε πρω-
τεύουσα με αποτέλεσμα τον χαρακτηρισμό 
του ευρήματος ως «μοναδικό»; Το μέγεθος, 
η μορφή, η πρώτη ύλη, η επεξεργασία, η 
χρήση, η φθορά, η επανάχρηση, η κοινωνι-
κή σημασία, η «προσωπική» σχέση με ένα 
συγκεκριμένο χρήστη, τα ιδιαίτερα ατομικά 
χαρακτηριστικά του δημιουργού του ή μή-
πως ακόμη ο τρόπος, ο τόπος και η κατά-
σταση εύρεσής του από τους αρχαιολόγους; 
Από την άλλη πλευρά, η μοναδικότητα ανα-
ζητείται στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου 
συνόλου ευρημάτων, στο πλαίσιο ενός νοι-
κοκυριού, στο πλαίσιο του ανασκαμμένου 
τμήματος μιας αρχαιολογικής θέσης, στο 
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πλαίσιο ενός οικισμού, των οικισμών μιας 
γεωγραφικής ενότητας ή μήπως μιας ιστο-
ρικής περιόδου; Και επιπλέον, «μοναδικό», 
στο πλαίσιο της αρχαιολογικής έρευνας, μή-
πως σημαίνει το μόνο που ξέρουμε από τα 
μέχρι στιγμής ανασκαφικά δεδομένα ή, πιο 
σωστά, από τα μέχρι στιγμής δημοσιευμένα 
στοιχεία; Τελικά, αν κανείς λάβει όλες αυτές 
τις επισημάνσεις υπόψη του, θα μπορούσε 
να υποστηρίξει ότι κάθε αρχαιολογικό αντι-
κείμενο είναι μοναδικό, αρκεί να αποφασί-
σουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε 
κάποιο από τα κριτήρια που αναφέρθηκαν, 
γεγονός που προϋποθέτει μια συγκροτημέ-
νη θεωρητική επεξεργασία και δε συνιστά 
απλώς μια αυθαίρετη υποκειμενική επιλογή. 
Αν, για παράδειγμα, αναγνωρίσουμε σε ένα 
μεγάλο αριθμό πήλινων σκευών του Δισπη-
λιού την αποτύπωση ανθρώπινων χαρακτη-
ριστικών, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι 
το γεγονός αυτό συνιστά μια μοναδικότητα 
της αφηγηματικής πρακτικής των νεολιθι-
κών κατασκευαστών, αλλά μπορεί και της 
μεθόδου των σύγχρονων μελετητών17. Έπι-
πλέον, σε αυτό το, ούτως ή άλλως, μοναδικό 
σύνολο, μας ενδιαφέρει η τυποποίηση των 
αφηγηματικών στοιχείων ή η μοναδικότητα 
της ενδεχόμενης απεικόνισης πάνω σε κάθε 
αγγείο συγκεκριμένων και άρα μοναδικών 
ατόμων της νεολιθικής κοινότητας; 

Νομίζω όμως ότι, συνήθως, οι μοναδικό-
τητες στηρίζονται στα πιο επιφανειακά και, 
θα μπορούσα να πω, οπτικά χαρακτηριστικά 
του αντικειμένου. Οχι επειδή οι αρχαιολόγοι 
δεν είναι διατεθειμένοι να «σκάψουν» πιο 
βαθιά, αλλά μάλλον επειδή, εφόσον υπάρ-
χουν, αυτά τα περισσότερο προφανή στοι-
χεία της μοναδικότητας λειτουργούν ως ένα 
φράγμα για περαιτέρω διερεύνηση. Οταν, 
για παράδειγμα, βρει ένας αρχαιολόγος ένα 
ανθρώπινο δόντι με οπή ανάρτησης18, είναι 

λογικό να περιοριστεί σε αυτή τη μοναδικό-
τητα και να μην προχωρήσει –διακινδυνεύ-
οντας, ενδεχομένως, και μια καταστροφική 
μέθοδο ανάλυσης– να εξετάσει αν η σιαγώνα 
από την οποία προέρχεται ανήκε σε έναν άν-
θρωπο με μια εξαιρετικά σπάνια, μοναδική 
για τη Βαλκανική, γενετική ανωμαλία. Από 
την άλλη πλευρά, ακόμη και αν η πορεία της 
αρχαιολογικής έρευνας και της αρχαιολογι-
κής σκέψης ανατρέψει κάποιες από αυτές 
τις μοναδικότητες, συνήθως, τα αρχικώς 
χαρακτηρισμένα ως μοναδικά αντικείμενα, 
ιδιαίτερα όταν έχουν βολευτεί σε περίοπτη 
θέση μέσα σε ένα μουσειακό περιβάλλον, 
σπάνια αποβάλλουν αυτό τον χαρακτηρι-
σμό και υποβιβάζονται. Δεν έχω ακούσει, 
για παράδειγμα, να επανεξετάζει δημόσια 
κανείς τη μοναδικότητα του διακοσμημένου 
αγγείου από το Διμήνι, που ξεχώρισε στις 
αρχές του 20ου αιώνα ο Χ. Τσούντας και μέ-
χρι σήμερα εκτίθεται σε περίοπτη θέση στο 
Έθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ακόμη και 
μετά από εκατό χρόνια μελέτης της τερά-
στιας ποσότητας νεολιθικής κεραμικής που 
έχει εν τω μεταξύ συλλεχθεί. Στη χειρότερη 
περίπτωση, το αρχικά χαρακτηρισμένο ως 
«μοναδικό», μετά από πολλά χρόνια συζήτη-
σης, είναι δυνατό να βαφτιστεί «το πρώτο», 
οπότε και πάλι μπορεί με αξιώσεις να διεκδι-
κήσει μια καλή θέση στη μουσειακή έκθεση.

Οταν έχουμε, λοιπόν, στα χέρια μας με-
ρικά «μοναδικά» αρχαιολογικά αντικείμενα, 
αν η πρόθεσή μας είναι να δημιουργήσουμε 
μια σύγχρονη έκθεση αξιοπερίεργων αρ-
χαιολογικών αντικειμένων, ένα cabinet des 
curiosités του 21ου αιώνα, δεν χρειαζόμαστε 
τίποτε άλλο. Αν θέλουμε, αντίθετα, να κά-
νουμε ένα βήμα πιο μπροστά, το βασικό, νο-
μίζω, ερώτημα, ενόψει της πορείας προς το 
μουσείο, είναι «ε, και;». Η «μοναδικότητα» 
–έστω ότι την τεκμηριώσαμε– πώς καταδει-

17  Τις πληροφορίες για την αναγνώριση του θέματος του ανθρώπινου προσώπου στις «αφηγήσεις» που διατυπώ-
νουν οι νεολιθικοί δισπηλιώτες πάνω στις επιφάνειες των πήλινων σκευών τους, τις οφείλω στις συζητήσεις 
μου με την Έ. Βούλγαρη. Το θέμα αυτό άλλωστε αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που πραγματεύεται στη 
διδακτορική διατριβή που εκπονεί. 

18 Βλ. σχετικά Υφαντίδης (υ. εκδ.).
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κνύεται αν δε συγκριθεί με τα κοινά και τα 
επαναλαμβανόμενα; Και αν καταδειχθεί τι 
δηλώνει; Την εξαίρεση ή τον κανόνα, το ση-
μείο αναφοράς ή το ατύχημα, τον πειραματι-
σμό ή την έλλειψη δεξιότητας, το κοινωνικό 
κύρος ή, αντίθετα, το κοινωνικό περιθώριο, 
την ιδιαιτερότητα της ατομικής ταυτότητας 
ή τη συμπυκνωμένη έκφραση της συλλογι-
κής, τον αναχρονισμό ή την πρωτοπορία; 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μακριά από τις δυσκολίες χειρισμού 
των εξαιρέσεων μοιάζει να βρίσκονται τα 
αρχαιολογικά αντικείμενα που συνιστούν 
τον κανόνα, με άλλα λόγια τα «χαρακτηρι-
στικά». Αν τα πρώτα μας φέρνουν στο νου 
μουσειακές πρακτικές που εκπορεύονται 
από μια θησαυροθηρική αρχαιολογία των 
προηγούμενων αιώνων, η έμφαση στις τυ-
πολογικές ομαδοποιήσεις φαίνεται να μπο-
ρεί καλύτερα να συσχετισθεί με μια πολιτι-
στικο-ιστορική προσέγγιση του αρχαιολογι-
κού υλικού. Για κάποιον που έχει διαβάσει, 
τουλάχιστον, την Iστορία της Αρχαιολογικής 
Σκέψης του B. Trigger (1989) μια παρόμοια 
συσχέτιση μπορεί να μοιάζει συκοφαντική, 
καθώς μας χωρίζουν πολλές δεκαετίες και 
πολύ περισσότερες θεωρητικές προτάσεις 
από την εποχή που η προσέγγιση αυτή θεω-
ρούνταν κυρίαρχη. Παρόλα αυτά, αν παρα-
κολουθήσει κανείς για λίγη ώρα μια ομάδα 
που καταγράφει, για παράδειγμα, κεραμική 
γρήγορα θα διαπιστώσει ότι τα εκπαιδευμέ-
να μάτια των αρχαιολόγων με επιμονή ανα-
ζητούν και με αρκετή ευκολία ξεχωρίζουν τα 
«χαρακτηριστικά» όστρακα. Η ίδια ομάδα 
φαίνεται, μάλιστα, συχνά διατεθειμένη, ιδί-
ως όταν τα χρονικά και τα οικονομικά περι-
θώρια είναι στενά, να στηρίξει την εξαγωγή 
των συμπερασμάτων της ακριβώς πάνω σε 
αυτά τα «χαρακτηριστικά» θραύσματα. 

Δεν είμαι καθόλου σε θέση να σχολιάσω 
τις θεωρητικές αφετηρίες ή τη μεθοδολο-
γική αποτελεσματικότητα μιας παρόμοιας 
συνεκδοχικής προσέγγισης που σε τελευ-
ταία ανάλυση, μπορεί να φτάσει να ταυτίσει 

ερμηνευτικά ένα όστρακο με ένα αγγείο ή 
ακόμη και με ένα ολόκληρο κομμάτι της κε-
ραμικής παραγωγής ενός οικισμού. Θα ήθε-
λα, παρόλα αυτά, να θέσω ορισμένα ερω-
τήματα που μου δημιουργεί ένα ολόκληρο 
αγγείο από αυτά που ένας αρχαιολόγος θα 
επέλεγε για το μουσείο ως χαρακτηριστικό. 
Καταρχήν, από τη στιγμή που, όπως έχω ήδη 
πολλές φορές αναφέρει, ένα αρχαιολογικό 
αντικείμενο δε συνιστά ένα υλικό σώμα που 
να μπορεί μονοσήμαντα να συσχετισθεί με 
μία μόνο φυσική ιδιότητα, μία μόνο τεχνο-
λογική ή ιδεολογική επιλογή, μία μόνο κοι-
νωνική σημασία, μία μόνο χρονική στιγμή 
κοκ, σε ποιο από όλα τα πεδία παρατήρησης 
και αξιολόγησής του από τους σύγχρονους 
αρχαιολόγους θεωρείται «χαρακτηριστικό»; 
Και μήπως είναι δυνατόν μια ιδιότητά του 
που το κάνει «χαρακτηριστικό» στο ένα πε-
δίο να το κάνει, τη ίδια στιγμή, «μοναδικό» 
σε ένα άλλο; Ένα τετραποδικό σκεύος, για 
παράδειγμα, που είναι πολύ μικρό σε μέγε-
θος συγκρινόμενο με τα υπόλοιπα και άρα 
θα μπορούσε να θεωρηθεί «μοναδικό», ανά-
μεσα στα μαγειρικά σκεύη, αν το δει κανείς 
μέσα στο σύνολο των μικρογραφικών αντι-
κειμένων αποτελεί μια «χαρακτηριστική» 
πράξη «μίμησης», «εξοικείωσης» (Χουρμου-
ζιάδης 2007) –ή όπως αλλιώς ερμηνεύεται η 
μικρογραφία από τους ειδικούς. Αντίθετα, 
μια τεθλασμένη γραμμή πάνω στον πηλό, 
καθόλα «χαρακτηριστική» όταν τη δει κα-
νείς ως στοιχείο του λεξιλογίου της νεολι-
θικής διακοσμητικής πρακτικής, μπορεί να 
είναι εντυπωσιακά μοναδική αν διαπιστώ-
σουμε ότι χρησιμοποιείται με έναν ιδιότυπο 
τρόπο για ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 
διακοσμητικού θέματος πάνω στην επιφά-
νεια ενός αγγείου. 

Αν, τώρα, αφήσουμε κατά μέρος το αγ-
γείο και επιχειρήσουμε μια ακόμη πιο μα-
κροσκοπική θεώρηση του προς έκθεση αρ-
χαιολογικού συνόλου, νομίζω ότι ο προσδι-
ορισμός του «χαρακτηριστικού» χρειάζεται 
μεγαλύτερη σκέψη. Έπειδή, πιστεύω ότι 
«χαρακτηριστικό» δε σημαίνει, απαραίτητα, 
το σταθερά επαναλαμβανόμενο, αυτό που 
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μοιάζει με όλα τα υπόλοιπα της κατηγορίας 
του. Οταν σε έναν οικισμό, για παράδειγ-
μα, έχουν βρεθεί είκοσι ειδώλια που είναι 
όλα διαφορετικά μεταξύ τους, σημαίνει ότι 
κανένα δεν είναι χαρακτηριστικό για την 
ειδωλοπλαστική του οικισμού ή μήπως ότι 
το χαρακτηριστικό στην περίπτωση αυτή 
είναι η κατασκευή διαφορετικών ειδωλίων; 
Ένα γεγονός, που μπορεί να μας δυσκολεύει 
να διαλέξουμε τα ειδώλια που θα εκτεθούν, 
αλλά εφόσον θεωρηθεί συνειδητή επιλο-
γή των νεολιθικών Δισπηλιωτών οδηγεί σε 
ερεθιστικά ερευνητικά ερωτήματα και σε 
ανάλογα προκλητικές μουσειολογικές απαι-
τήσεις.

Σε αντιστοιχία, λοιπόν, με αυτό που υπο-
στήριξα για τα «μοναδικά», θα μπορούσα 
και πάλι να ισχυριστώ ότι κάθε αρχαιολογι-
κό αντικείμενο θα μπορούσε να χαρακτηρι-
σθεί ως «χαρακτηριστικό» στο πλαίσιο μιας 
αρχαιολογικής υπόθεσης, εφόσον, η προ-
σοχή μας στρέφεται σε μία από τις πολλα-
πλές ιδιότητές του και εφόσον η αξιολόγησή 
του γίνεται μέσα ένα ορισμένο ερμηνευτικό 
πλαίσιο αναφοράς.

ΤΑ ΩΡΑΙΑ

Έπισήμως εδώ και μερικές δεκαετίες τα 
αρχαιολογικά μουσεία δεν έχουν ως απο-
κλειστικό –ούτε καν ως δευτερεύοντα– στό-
χο την αποθησαύριση και την προβολή στο 
κοινό των αριστουργημάτων της αρχαίας 
τέχνης. Νομοθετικά κατοχυρωμένη, άλλω-
στε, είναι η υποχρέωσή τους να μεριμνούν 
γενικά για τις όλες υλικές μαρτυρίες του 
ανθρώπου του παρελθόντος. Ακόμη και 
στις περιπτώσεις που η έκθεση των αρχαι-

οτήτων προκαλεί «ευφορία» ή σε κάνει να 
νιώθεις όπως «ο χριστιανός μετά την εξομο-
λόγηση»19 αυτό σήμερα πια δεν αποδίδεται, 
επισήμως, αποκλειστικά στο αρχαίο «κάλ-
λος». Δε νομίζω όμως ότι η λέξη «ωραίο» 
έχει διαγραφεί από το καθημερινό λεξιλόγιο 
των αρχαιολόγων. Ούτε πιστεύω ότι όταν 
πρέπει να επιλέξουν τα αντικείμενα που θα 
συμπεριληφθούν σε μια μουσειακή έκθεση, 
συνειδητά ή ασυνείδητα, ρητά ή άδηλα, δε 
διαλέγουν αυτά που θεωρούν ότι είναι τα 
πιο «ωραία». Δεν εννοώ ότι το αποκλειστικό 
κριτήριο είναι αυτό, αλλά ότι αφού επιλεγεί 
μια ομάδα με κάποιο άλλο κριτήριο, από το 
σύνολο των διαθέσιμων αντικειμένων επι-
λέγονται τα πιο «ωραία». Πιθανότατα με την 
ίδια αυτόματη φυσιολογική παρόρμηση που 
κάνει κάποιον να διαλέγει το ωραίο πουκά-
μισο από το ράφι ή τα ωραία μήλα από το 
καφάσι. Έξαιτίας, δηλαδή, της ανάγκης να 
αναζητήσει την αισθητική τέρψη, εφόσον 
είναι εφικτή, ακόμη και στα μη κατεξοχήν 
«αισθητικά αντικείμενα» της καθημερινό-
τητάς του20.

Δεν έχω φυσικά καμία πρόθεση να ανα-
φερθώ εδώ στις διάφορες απόψεις που 
έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί για το τι ση-
μαίνει «ωραίο» ούτε να διερευνήσω το ποια 
είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που κάνουν 
ένα αρχαιολογικό αντικείμενο να προκαλεί 
αισθητική τέρψη. Αν δεχτούμε ότι η «ομορ-
φιά βρίσκεται στα μάτια του παρατηρητή»21, 
τότε είναι λογικό ο κάθε αρχαιολόγος να 
διαλέγει, αυτόματα και χωρίς καμιά ανά-
γκη ή δυνατότητα τεκμηρίωσης, με βάση το 
προσωπικό του γούστο. Έτσι κι αλλιώς μια 
παρόμοια αξιολόγηση από τη στιγμή που 
σχετίζεται με τη συναισθηματική διέγερση 

19 Από τις εντυπώσεις αρχαιολόγων ύστερα από την πρώτη επίσκεψή τους στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. 
«Έίδα μια θάλασσα από γλυπτά και φως» Μαρία Θερμού, ΤΌ ΒΉΜΑ, Παρασκευή 19 Ιουνίου 2009.

20 Από αρκετούς μελετητές σχολιάζεται αρνητικά η τάση να ταυτίζεται το ωραίο με την τέχνη με αποτέλεσμα η 
αισθητική των υπολοίπων πραγμάτων να αναζητάται μόνο στο επίπεδο της σύγκρισής τους με τα αντικείμενα 
τέχνης. Παρόλα αυτά, η αισθητική υπάρχει στην καθημερινή μας ζωή (βλ. ενδεικτικά Saito 2007).

21 Αν και η πατρότητα της συγκεκριμένης έκφρασης είναι μάλλον απροσδιόριστη η έννοια που εκφράζει είναι 
πολύ παλιά και διάχυτη, στη φιλοσοφική συζήτηση, στην τέχνη αλλά και την καθημερινή ζωή. Ένδεικτικά βλ. το 
κείμενο του Maquet (1988: 31) που θίγει το ζήτημα κάτω από μια ανθρωπολογική σκοπιά, όπως και εκείνο του 
Meredith (1990) προσανατολισμένο ειδικά στην αρχαιολογία.
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του αρχαιολόγου, θεωρείται ασύμβατη με 
την επιστημονική του αντικειμενικότητα 
και ψυχραιμία και, κατά κανόνα, εξαιρεί-
ται από τη συζήτηση (Meredith 1990). Αν, 
από την άλλη, πιστέψουμε ότι ανεξάρτητα 
από την προσωπικότητα και το πολιτισμι-
κό περιβάλλον υπάρχουν μερικά αντικειμε-
νικά στοιχεία που προκαλούν θετικότερες 
αντιδράσεις22 από άλλα, τότε δεν είναι πα-
ράλογο που –εφόσον υπάρχει εναλλακτική 
λύση– σπάνια επιλέγεται για το μουσείο το 
ασύμμετρο, το μουντό, το μορφολογικά συ-
γκεχυμένο23.

Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι με ποια 
κριτήρια διαλέγει τα πιο «ωραία» αντικεί-
μενα ο αρχαιολόγος, αλλά γιατί στο μουσείο 
πρέπει να μπούνε τα πιο «ωραία». Αν εμμέ-
νουμε στην παρωχημένη, τυπικά τουλάχι-
στον, αντίληψη ότι στα μουσεία εκτίθενται 
τα αντικείμενα της αρχαίας τέχνης και αν, 
επιπλέον, ακολουθούμε τη συνήθη πρακτι-
κή που ταυτίζει τα αισθητικά στοιχεία με 
την τέχνη τότε μια παρόμοια επιλογή είναι 
αναμενόμενη. Αν όμως το αρχαιολογικό 
μουσείο, όπως υποστηρίζουμε, δεν στρέφε-
ται αποκλειστικά στην τέχνη, η επιλογή των 
«ωραίων» δημιουργεί τελικά ένα σύνολο 
που από αισθητική σκοπιά δίνει μια πλαστή 
εικόνα. Και, μάλιστα, μια εικόνα που από 
τη στιγμή που έχει πάνω της τη σφραγίδα 
της μουσειακής εγκυρότητας και αυθεντίας 
μετατρέπεται σε πρότυπο και είναι δυνατό, 
με τη σειρά της, να επιβάλλει αισθητικούς 
κανόνες24. Έπιπλέον είναι, μάλλον, κοινά 
αποδεκτό ότι τα «ωραία» για τους σύγχρο-
νους αρχαιολόγους αντικείμενα δεν είναι 
καθόλου βέβαιο ότι ήταν «ωραία» και για 

τους ανθρώπους της αρχαιότητας, αφού 
ακόμη και η απλή επισήμανση στοιχείων 
πάνω στα αντικείμενα που πιστεύουμε ότι 
είχαν αποκλειστικό στόχο την πρόκληση αι-
σθητικών αντιδράσεων φαίνεται πώς είναι 
παρακινδυνευμένη (Young 2004). Τελικά, 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επιλογή των 
«ωραίων» αντικειμένων για τη μουσειακή 
έκθεση δεν εκφράζει τίποτε άλλο παρά το 
προσωπικό γούστο του αρχαιολόγου και, 
ίσως, μια από μέρους του διάθεση εξωραϊ-
σμού του εκτιθέμενου οικισμού και του υλι-
κού πολιτισμού του.

ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ

Η ιδιότητα εκείνη που πρέπει να έχει ένα 
αντικείμενο για να ενταχθεί στη μουσειακή 
έκθεση, αλλά συνήθως δεν εντάσσεται στα 
κριτήρια, καθώς θεωρείται αυτονόητη προ-
ϋπόθεση είναι η αυθεντικότητα. Τα μουσεία, 
άλλωστε, στον σκληρό ανταγωνισμό τους 
με τις υπόλοιπες και ολοένα δυναμικότερες 
προτάσεις δημιουργικής ψυχαγωγίας και 
αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, αφού 
εξαντλήσουν κάθε άλλο επιχείρημα, κατα-
φεύγουν στην επίκληση της αυθεντικότητας 
των «αληθινών πραγμάτων» που εξ ορισμού 
μόνα αυτά διαχειρίζονται. 

Αν αυτή η επισήμανση έχει ως στόχο να 
αποκλείσει από τα κάθε είδους μουσεία την 
έκθεση αντικειμένων που κατασκευάστη-
καν από πονηρούς απατεώνες πλαστογρά-
φους με στόχο το οικονομικό κέρδος και με 
αποτέλεσμα την παραπλάνηση ειδικών και 
κοινού, τότε πραγματικά δεν θα είχα τίποτε 
να προσθέσω σε αυτή τη νομική και ηθική 

22 «Ή λέξη ‘ωραίο’ συνοψίζει μια θετική οπτική αντίδραση σε ένα αντικείμενο τέχνης. Δηλώνει μια κατάσταση του 
μυαλού περισσότερο παρά μια ιδιότητα του αντικειμένου» (Maquet 1986: 31).

23 Αν και γενικά επικρατεί η άποψη ότι η αντίληψη για το ωραίο είναι υποκειμενική και προσδιορίζεται από την 
εποχή και τον τόπο, οι ψυχολόγοι διαπίστωσαν πειραματικά- ότι ανεξάρτητα από την προέλευσή τους η συντρι-
πτική πλειονότητα των ανθρώπων θεωρεί ωραίο ένα πρόσωπο ή ένα αντικείμενο που διαθέτει συγκεκριμένες 
ιδιότητες (Danto 1996). Για παράδειγμα, οι Leder et al. (2004) προτείνουν τα ακόλουθα κριτήρια: σαφήνεια, 
συμμετρία, χρώματα.

24 Έίναι ενδεικτική η επισήμανση των Leder et al. (2004), όπως και του Maquet (2004), ότι η πλειονότητα των 
ανθρώπων αν δει ένα αντικείμενο στο μουσείο θεωρεί ότι είναι τέχνη και άρα πρέπει να είναι ωραίο (ακόμη και 
αν μπροστά σε ακραία έργα σύγχρονης τέχνης αρχίζει να αναρωτιέται και να αγανακτεί). 
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συζήτηση περί αυθεντικότητας. Οταν, όμως, 
πριν από μερικές εβδομάδες, βρέθηκα για 
μια ακόμη φορά στην έκθεση των κυκλα-
δικών ειδωλίων του Μουσείου Γουλανδρή, 
αντικρίζοντας το πλήθος των λευκών μαρ-
μάρινων μορφών, αναρωτήθηκα τι ακριβώς 
θα άλλαζε σε αυτή την εικόνα και κατ’ επέ-
κταση στη δική μου εικόνα για τα κυκλαδικά 
ειδώλια, αν διαπιστωνόταν ότι ένα-δύο από 
αυτά δεν ήταν γνήσια. Με αυτό δεν εννοώ 
ότι η ενδεχόμενη αλλοίωση των αρχαιολογι-
κών υλικών τεκμηρίων δεν επηρεάζει τα συ-
μπεράσματα στα οποία μπορούν να καταλή-
ξουν οι αρχαιολόγοι25, αλλά ότι η μουσειακή 
εικόνα, που ακολουθεί τη λογική της πα-
ρουσίασης ενός α-ιστορικού καλλιτεχνικού 
συνόλου, δεν νομίζω ότι θα διέφερε πριν και 
μετά την εξαίρεση των πετυχημένων –κατά 
γενική ομολογία– πλαστών κομματιών. Αλ-
λωστε, μια παρόμοια αποκάλυψη μπορεί να 
προκαλούσε τα σχόλια μερικών σοκαρισμέ-
νων δημοσιογράφων, αλλά δεν πιστεύω ότι 
θα άλλαζε τη δομή της τελετής έναρξης των 
Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. 

Στο σημείο αυτό, νομίζω ότι ταιριάζει 
να αναφέρω και μια χαρακτηριστική ιστο-
ρία που διηγούνται (Holtorf & Schadla-Hall 
1999) για τον Sir Mortimer Wheeler, ο οποί-
ος κάποτε, για την οικονομική ενίσχυση της 
ανασκαφής του, πουλούσε σε όσους την 
επισκέπτονταν «προϊστορικά» βλήματα˙ 
στην πραγματικότητα, ήταν βότσαλα που 
είχε μαζέψει από μια κοντινή με την προϊ-
στορική θέση ακτή. Έίχε διαπιστώσει ότι τα 
βότσαλα ήταν ίδια ακριβώς με εκείνα της 

ανασκαφής, με μόνη διαφορά ότι αυτά που 
πουλούσε δεν τα είχαν μαζέψει οι προϊστο-
ρικοί άνθρωποι και δεν τα είχαν μεταφέρει 
στον οικισμό τους (ή δεν υπήρχε τρόπος να 
διαπιστωθεί από τους αρχαιολόγους ότι τα 
είχαν χρησιμοποιήσει). Για τους αρχαιολό-
γους τα μεν θεωρούνται «αυθεντικά» τα δε 
όχι, ενώ για τους μη ειδικούς όλα ήταν εξί-
σου «αυθεντικά». Σχολιάζοντας τα παραπά-
νω θα μπορούσα να υποστηρίξω ότι η συ-
γκίνηση μπροστά σε ένα αυθεντικό αρχαίο 
αντικείμενο δε διαφέρει καθόλου από αυτή 
που αισθάνεται ο θεατής μπροστά σε ένα 
αντίγραφο, με την προϋπόθεση, φυσικά, ότι 
δεν ξέρει ότι είναι αντίγραφο, αφού, όπως 
υποστηρίζει και ο Umberto Eco, «ένα αντι-
κείμενο δεν είναι “ψεύτικο” λόγω των εγγενών 
του χαρακτηριστικών, αλλά χαρακτηρίζεται 
έτσι μέσα από μία διαδικασία ταυτοποίησης» 
(Eco 1990: 181). Ανάλογοι προβληματισμοί 
οδηγούν στη διατύπωση ακόμη πιο ακραί-
ων απόψεων, όπως ότι «τελικά το αυθεντικό 
είναι απλώς κάτι που είναι αρκετά πειστικό 
για αυτόν που το βλέπει» (Gable & Handler 
1996) ή ότι αν απαλλαγούμε από τη φετι-
χιστική επιθυμία του πρωτότυπου, τα αντί-
γραφα είναι τέλεια (Eco 1995).

Για να ξαναγυρίσω πίσω στα αρχαιολο-
γικά αντικείμενα, είναι νομίζω σκόπιμο να 
αναρωτηθούμε ποια απ’ όλα –αφού εξαι-
ρέσουμε τις δόλιες πλαστογραφίες– είναι 
πραγματικά «αυθεντικά». Αν το αποκλει-
στικό μας κριτήριο είναι η τεκμηριωμένη 
και αξιόπιστη χρονολόγηση της ύλης τους26, 
τότε τα πράγματα είναι εύκολα. Έφόσον 

25 Για τα κυκλαδικά ειδώλια, τη συλλογή και τις απόπειρες αντιγραφής τους βλ. Gill & Chippindale (1993) και 
Hamilakis (2003).

26 Έδώ σκόπιμα παραβλέπεται η περίπτωση αντικειμένων τα οποία χρονολογούνται με βάση τα στιλιστικά τους 
χαρακτηριστικά και, ενδεχομένως, ανήκουν σε μεταγενέστερες ή προγενέστερες φάσεις, λόγω των περιθωρί-
ων σφάλματος της συγκεκριμένης μεθόδου. Έπίσης, παραβλέπεται η περίπτωση αντικειμένων που, ενώ κατα-
σκευάστηκαν σε μια ιστορική περίοδο, χρησιμοποιήθηκαν σε επόμενες. Αν, με άλλα λόγια, συμπεριληφθούν 
στη συζήτηση και οι ενδεχόμενες αλλοιώσεις του αρχικού αντικειμένου κατά την αρχαιότητα, τα πράγματα 
πάλι περιπλέκονται. Έίναι χαρακτηριστική η ιστορία την οποία περιγράφει ο Πλούταρχος για την απόφαση των 
Αθηναίων να διατηρήσουν το πλοίο του Θησέα: Καθώς ο καιρός περνούσε αναγκάζονταν να προσθέτουν νέα 
κομμάτια ξύλο, για να αντικαθιστούν τα φθαρμένα τμήματα, οπότε κάποια στιγμή διαπίστωσαν ότι τα νέα κομ-
μάτια ήταν περισσότερα από τα παλιά και άρχισαν να αναρωτιούνται αν αυτό που είχαν μπροστά τους ήταν το 
πλοίο του Θησέα ή όχι. Και αν όχι, πότε σταμάτησε να είναι; Ανάλογα σχόλια θα μπορούσε να κάνει για τη στα-
διακή αντικατάσταση των ξύλινων κιόνων στο Ηραίο της Σάμου από πώρινους, αλλά και για απλές μετατροπές 
αντικειμένων, όπως η δεύτερη χρήση οστράκων ή δομικών υλικών κτλ.
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όμως η αυθεντικότητα προϋποθέτει την κα-
θαρότητα και τη μη επέμβαση, μπορούμε να 
υποστηρίξουμε ότι ένα αρχαίο πράγμα που 
εντοπίζεται στο χώμα κατά την ανασκαφι-
κή διαδικασία παραμένει έστω και για λίγο 
χωρίς σύγχρονες αλλοιώσεις; Η απόσπαση 
από τον χώρο, ο καθαρισμός, η στερέωση, 
η συγκόλληση, πολύ δε περισσότερο η συ-
μπλήρωση ενός αρχαιολογικού αντικειμέ-
νου, πρακτικές συνήθεις και σχεδόν αυτόμα-
τες στην αρχαιολογική πρακτική –και ιδίως 
όταν τα αντικείμενα προορίζονται για μια 
μουσειακή έκθεση–, δεν συνιστούν επεμβά-
σεις καθοριστικές σε βάρος της εξιδανικευ-
μένης αυθεντικότητας των ανασκαφικών 
θραυσμάτων27; 

Ωστόσο, εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα 
ανασκαφικά αντικείμενα αυτά καθαυτά, 
αλλά μόνο εφόσον μπορούμε να τα συσχε-
τίσουμε με τις πράξεις, τις σκέψεις και τα 
συναισθήματα των ανθρώπων της αρχαι-
ότητας. Κάτω από αυτό το πρίσμα δεν έχει 
νόημα να κινούμαστε γύρω από τη διάσωση 
της ανασκαφικής αυθεντικότητας˙ θα έπρε-
πε, μάλλον, να μας απασχολεί ο εντοπισμός 
πάνω τους των αυθεντικών στοιχείων του 
παρελθόντος. Έτσι, θα βρισκόμασταν, βέ-
βαια, μπροστά σε δύσκολα διλήμματα: ποιο 
χρώμα είναι πιο αυθεντικό για ένα προϊστο-
ρικό οστέινο αντικείμενο, το υπόλευκο της 
αρχικής του κατάστασης ή το σκούρο καφέ, 
αποτέλεσμα μακρόχρονων ταφονομικών δι-
εργασιών; Και, επίσης, ποιο χρώμα είναι πιο 
αυθεντικό για ένα κλασικό φειδιακό γλυ-
πτό, το λευκό των εθνικών ιδεολογημάτων 
ή η βάρβαρη για τα ευαίσθητα μάτια μας 
πολυχρωμία; Έπιπλέον, κάθε αρχαιολογικό 
αντικείμενο αποτελεί ένα παλίμψηστο και η 
αυθεντικότητα κάθε μίας περιόδου της ζωής 
του ανταγωνίζεται την αυθεντικότητα των 
υπολοίπων. Η αυθεντική καθαρότητα του 
φρεσκοφτιαγμένου αγγείου, υποσκάπτεται 
από την αυθεντικότητα των διατροφικών 

καταλοίπων από την περίοδο της χρήσης 
του, την οποία με τη σειρά της ανατρέπει 
ριζικά η αυθεντικότητα της διάσπασης του 
υλικού σώματός του από την τυχαία ή εκού-
σια θραύση του αντικειμένου, που αλλοι-
ώνεται από την αυθεντικότητα των ιχνών 
μιας δευτερογενούς χρήσης κοκ. 

Οταν, λοιπόν, ένα αρχαιολογικό αντικεί-
μενο καλλωπίζεται στο εργαστήριο ενόψει 
της παρθενικής του συνεύρεσης με το κοι-
νό, ποια από όλες αυτές τις αυθεντικότητες 
–ή, αν το δούμε αντίστροφα, τις παραχα-
ράξεις– θα τονίσει ο αρχαιολόγος; Από το 
μουσειολογικό αδιέξοδο μιας σχεδόν αγνω-
στικιστικής αμφισβήτησης κάθε στοιχείου 
αυθεντικότητας, μπορεί, πιστεύω, να μας 
διασώσει η αρχική διάκριση που προτείνε-
ται στο κείμενο αυτό: να μη θεωρούμε ότι 
ταυτίζεται το αρχαίο πράγμα με το αρχαιο-
λογικό αντικείμενο και ιδίως με το αρχαιο-
λογικό εύρημα. Έφόσον, κατά συνέπεια, μας 
ενδιαφέρει η αυθεντικότητα του αρχαιολο-
γικού ευρήματος, τότε αυτή είναι δυνατόν 
να παραμένει αλώβητη, ακόμη και μετά από 
πλήθος επεμβάσεων και συμπληρώσεων. 
Οπως, αντίθετα, μπορεί να ανατραπεί τελεί-
ως ακόμη και αν δεν γίνει καμία επέμβαση 
στο ανασκαφικό υλικό. Ο βωμός της Περ-
γάμου, για παράδειγμα, που αποτελεί το 
βασικό έκθεμα του ομώνυμου μουσείου στο 
Βερολίνου, δεν μπορώ να ξέρω ποια σχέση 
έχει με τα αρχαία πράγματα, μπορώ να πω, 
όμως, ότι πρόκειται για ένα στο μεγαλύτερο 
μέρος του μη αυθεντικό (λόγω της μεγάλης 
έκτασης των συμπληρώσεων) αρχαιολογι-
κό αντικείμενο. Ταυτόχρονα, όμως, συνιστά 
ένα απολύτως αυθεντικό εύρημα του Carl 
Humann, μηχανικού και ερασιτέχνη αρχαι-
ολόγου, όπως και της επίσημης γερμανικής 
αρχαιολογίας του 19ου αιώνα28.

Οπως ακριβώς οι σειρές οστράκων που 
εκτίθενται στη νεολιθική έκθεση του Έθνι-
κού Αρχαιολογικού Μουσείου αποτελούν 

27  Για τα πολύπλοκα ζητήματα των επεμβάσεων συντήρησης και αποκατάστασης των αρχαιολογικών αντικειμέ-
νων βλ. Papageorgiou (2010).

28 Για το βωμό της Περγάμου και τη μουσειακή του αξιοποίηση βλ. Bernbeck (2000).
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ένα αυθεντικό εύρημα του Δ. Ρ. Θεοχάρη 
από τη δεκαετία του 1960, όπως, άλλωστε, 
η αρχαία μυλόπετρα με τους σύγχρονους 
σπόρους του Αρχαιολογικού Μουσείου του 
Βόλου συνιστά αυθεντικό εύρημα της ελλη-
νικής εκδοχής της διαδικαστικής αρχαιολο-
γίας από τη δεκαετία του 1970 και όπως τα 
σύγχρονα αντίγραφα των χρυσών των Μυ-
κηνών που εκτίθενται στο τοπικό μουσείο 
συνιστούν αυθεντικό εύρημα μιας διαχρονι-
κής και υπερτοπικής θησαυροκεντρικής αρ-
χαιολογίας. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, 
θα μπορούσαμε, βασισμένοι σε έναν αριθμό 
αρχαιολογικών αντικειμένων να μιλήσουμε 
για έναν πολλαπλάσιο –ή και υποπολλα-
πλάσιο– αριθμό αυθεντικών αρχαιολογικών 
ευρημάτων που θα ήταν δυνατό να αξιοποι-
ηθούν σε ένα μουσείο.

ΤΟ ΕΚΘΕΜΑ

Ο παραπάνω συλλογισμός με οδηγεί σε 
μια επιπλέον διάκριση: εκείνη ανάμεσα στο 
μουσειακό αντικείμενο –ένα όστρακο, μια 
λεπίδα πυριτόλιθου, ένα ειδώλιο, ένα γλυ-
πτό κ.ο.κ.– και στο μουσειακό «έκθεμα». 
Θέλω να πω με αυτό ότι σε κάθε μουσεια-
κή έκθεση, ακόμα και στην πιο λιτή που 
δεν περιλαμβάνει τίποτε άλλο παρά μόνο 
διατεταγμένα αρχαιολογικά αντικείμενα, 
κανένα από αυτά δε λειτουργεί ως ένα ου-
δέτερο απομονωμένο υλικό σώμα29. Κα-
ταρχήν η ένταξή του στην έκθεση, και άρα 
η μετατροπή του από «αρχαιολογικό» –που 
αφορά τα μέλη μιας επιστημονικής κοινότη-
τας– σε «μουσειακό», τού αποδίδει αυτόμα-
τα μια γενική και αφηρημένη ιστορική και 
ιδεολογική αξία –που αφορά(;) ολόκληρη 
την κοινωνία. Από το σημείο αυτό και μετά 
–είτε αυτό αποτελεί συνειδητή πρόθεση του 
εκθέτη είτε όχι– γίνεται αντιληπτό από τον 

επισκέπτη, ως μέρος ενός συνόλου. Η από-
στασή ή η γειτνίασή του από τα υπόλοιπα 
αντικείμενα, η τοποθέτησή του σε σχέση με 
την πορεία του επισκέπτη, ο φωτισμός του, 
τα σύγχρονα κατασκευαστικά στοιχεία που 
το περιβάλλουν τού προσδίδουν, στο μυα-
λό του επισκέπτη, σημασίες που αγκυρώ-
νονται πάνω του και όλα μαζί λειτουργούν 
ως ένα νέο υλικό και νοηματικό σύνολο, το 
«έκθεμα». Σε ένα σύγχρονο μουσείο, που 
σπάνια περιορίζεται στην απλή διάταξη 
αντικειμένων, στο «έκθεμα», εκτός από αυ-
τούς τους αναπόφευκτους συνδυασμούς, 
προστίθενται από τον εκθέτη οι συνειδητές 
ομαδοποιήσεις και χωρικές ιεραρχήσεις, 
κείμενα και εποπτικό υλικό (Χουρμουζιάδη 
2006). Στο σημείο αυτό, θα μπορούσα να 
υποστηρίξω ότι βασισμένοι σε έναν αριθμό 
μουσειακών αντικειμένων θα ήταν δυνατό 
να δημιουργήσουμε έναν πολλαπλάσιο –ή 
υποπολλαπλάσιο– αριθμό μουσειακών «εκ-
θεμάτων». 

ΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΣΗ

Με άλλα λόγια, ένα αντικείμενο της αρ-
χαιότητας στη μακρά πορεία του από τη 
χρονική στιγμή της γέννησής του –όταν δη-
λαδή στρέφεται σε αυτό, με περισσότερο ή 
λιγότερο έμπρακτο τρόπο η προσοχή και το 
ενδιαφέρον ενός ανθρώπου της αρχαιότη-
τας–, μέχρι τη στιγμή της μετατροπής του 
σε «μουσειακό» αντικείμενο, μεταφέρεται 
διαδοχικά σε διαφορετικά πλαίσια ανα-
φοράς καθένα από τα οποία αναδεικνύει 
διαφορετικές πλευρές της «προσωπικότη-
τάς» του, αξιοποιώντας το για την κάλυψη 
διαφορετικών αναγκών και αποδίδοντάς 
του διαφορετικά νοήματα. Αυτά τα τελεί-
ως διαφορετικά πλαίσια έχουν ως κοινό 
χαρακτηριστικό το ότι συγκροτούνται από 

29  Ένα πολύ χαρακτηριστικό, κατά τη γνώμη μου, παράδειγμα αποτελεί η αίθουσα των αρχαϊκών γλυπτών στο νέο 
Μουσείο της Ακρόπολης, όπου το πλήθος των γλυπτών και το πλήθος των μπετονένιων υποστυλωμάτων του 
κτιρίου, λειτουργούν ως ένα αντιληπτικό σύνολο, μία εικόνα, αποτελούν, εν τέλει, ένα έκθεμα. Και αυτό παρά τη 
μεγάλη έκταση της αίθουσας, τον μεγάλο αριθμό των αρχαιολογικών αντικειμένων και την απουσία οποιουδή-
ποτε άλλου τεχνικού μέσου σύνδεσής τους. 
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τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με 
το αντικείμενο. Μέσα σε ένα συγκεκριμένο 
υλικό και κοινωνικό περιβάλλον –ή ενδεχο-
μένως σε περισσότερα διαδοχικά– προσδιο-
ρίζονταν κατά την αρχαιότητα η χρήση και 
η κοινωνική σημασία του αρχαίου αντικει-
μένου. Κατ’ αντιστοιχία, αρκετούς αιώνες 
αργότερα, έγινε αντιληπτό, στο πλαίσιο 
της ανασκαφικής δραστηριότητας, μετα-
τράπηκε σε αντικείμενο του αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος και στη συνέχεια συλλέ-
χθηκε, αξιολογήθηκε και ερμηνεύτηκε, όχι 
ως ένα απομονωμένο τεχνούργημα, αλλά 
σε σχέση με ό,τι άλλο συνυπήρχε μαζί του 
σε ένα πλαίσιο συνάφειας, τα όρια και τα 
χαρακτηριστικά του οποίου αποτελούσαν, 
επίσης, προϊόν μιας συγκεκριμένης αρχαιο-
λογικής αντίληψης και επιλογής30. Και τελι-
κά(;) εντάσσεται στο πλαίσιο αναφοράς της 
μουσειακής έκθεσης όπου προκαλεί συναι-
σθήματα, νοητικές επεξεργασίες και λογικά 
συμπεράσματα στον επισκέπτη, τα οποία 
δεν είναι απαραίτητο να ανταποκρίνονται 
στις προθέσεις του εκθέτη31. Το μουσειακό 
πλαίσιο, κατασκευασμένο από τον εκθέτη, 
από τη μία πλευρά μπορεί να θεωρηθεί κλει-
στό και ελεγχόμενο συγκρινόμενο με όλα τα 
προηγούμενα, από την άλλη πλευρά, όμως, 
αποτελεί έναν χώρο ερμηνείας απρόβλεπτο, 
από τη στιγμή που οι άνθρωποι που επε-
ξεργάζονται και ερμηνεύουν τα εκθέματα 
δε συνιστούν μια πεπερασμένη ομάδα με 
ενιαία χαρακτηριστικά, αλλά ένα ανοικτό 
σύνολο με ποικίλες ιδιότητες, προθέσεις και 

επιδιώξεις32. 
Οι επικοινωνιακές επιπτώσεις της 

απροσδιοριστίας, μέχρι ένα σημείο, των ερ-
μηνευτικών υποκειμένων του μουσειακού 
εκθέματος, δεν ανατρέπονται, αλλά είναι 
δυνατόν να αμβλυνθούν σε ένα βαθμό, αν 
προσδιοριστεί με σαφήνεια η επιδιωκόμενη 
από τον εκθέτη λειτουργία του εκθέματος, 
ώστε να αναζητηθούν οι κατάλληλοι για την 
υποστήριξή της μουσειογραφικοί χειρισμοί. 
Μια λογική απάντηση στο ερώτημα αυτό θα 
μπορούσε να είναι ότι το έκθεμα πρέπει να 
«δείχνει μια πτυχή της ζωής όπως ήταν στην 
αρχαιότητα» (αυτός, άλλωστε, δεν είναι ο 
σκοπός της αρχαιολογίας;). Σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις33 για να επιτευχθεί αυτό, το έκθε-
μα συνιστά την, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο 
βαθμό, ρεαλιστική, αναπαραγωγή ενός στιγ-
μιότυπου της ζωής της αρχαιότητας, μέσα 
στο οποίο είναι δυνατό να συνυπάρξουν αρ-
χαιολογικά και σύγχρονα αντικείμενα. Η επι-
λογή, αυτή, σαφής και γλαφυρή, όσο περισ-
σότερο ενθουσιάζει τους επισκέπτες, τόσο 
περισσότερο προκαλεί τις επιφυλάξεις των 
υπολοίπων, ακριβώς επειδή η σαφήνεια και 
η γλαφυρότητά της, καθώς και η δυνατότη-
τά της να προκαλεί συναισθηματικές αντι-
δράσεις, είναι στοιχεία που δεν έχουν και με-
γάλη σχέση με την επιστημονική μέθοδο, τα 
κενά, τις αντιφάσεις και τα προβλήματα της 
αρχαιολογικής ερμηνευτικής προσπάθειας. 
Στην κατεύθυνση αυτής της κριτικής κινού-
νται τα κείμενα εκείνα που χαρακτηρίζουν 
ανάλογες απόπειρες «συγκειμενικά» μπα-

30 Ο ρόλος του πλαισίου αναφοράς (context) στην προσέγγιση και ερμηνεία του αρχαιολογικού υλικού αποτέλεσε 
αντικείμενο μιας μακράς συζήτησης, η οποία ξεκίνησε σχεδόν με τα πρώτα βήματα της «επιστημονικής» αρ-
χαιολογίας στα τέλη του 19ου αιώνα. Τα διάφορα θεωρητικά ρεύματα έδωσαν διαφορετικές, σε μικρό ή μεγάλο 
βαθμό, αποχρώσεις στο πλαίσιο αναφοράς, άλλοτε δίνοντας έμφαση σε πολιτισμικές ταξινομήσεις, άλλοτε στον 
προσδιορισμό λειτουργικών, δομικών ή συμβολικών χαρακτηριστικών.

31 Βλ. και σχετικό σχολιασμό από τον Gosden (2004).
32 Στην πολύχρονη έρευνά του ο Falk (2009) διαπίστωσε ότι τα κίνητρα και οι στόχοι των επισκεπτών εμφανίζουν 

μια μεγάλη ποικιλία, η οποία σχετίζεται μάλλον με την ιδιοσυγκρασία τους και δεν προσδιορίζεται απόλυτα από 
τα γνωστά δημογραφικά χαρακτηριστικά τους (ηλικία, φύλο, εθνικότητα κτλ).

33 Αυτό γινόταν παλιά με τα διοράματα και τις ζωγραφικές αναπαραστάσεις που εδώ και μερικές δεκαετίες εγκα-
ταλείφθηκαν ως μη επιστημονικά. Σήμερα επανέρχεται με λιγότερο ρομαντική διάθεση και πιο διστακτικά, 
αλλά τα παραδείγματα να αναπαρασταθεί μέσα στο μουσείο με ρεαλιστικό τρόπο ένα κομμάτι του παρελθό-
ντος μάλλον πληθαίνουν. Αν όμως σε αυτές τις απόπειρες συνυπολογίσει κανείς και τις θεωρούμενες περισσό-
τερο «ασφαλείς» εικονικές αναπαραστάσεις, η συχνότητα μιας τέτοιας επιλογής είναι σαφώς μεγάλη.
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λώματα (Cruiskshank 1992), «παραπλανη-
τικές» (Durrans 1992), «καταναγκαστικές» 
(Jordanova 1989: 33), «ηγεμονικές» και 
«στερεοτυπικές» (Bernbeck 2000: 118).

Δε θα διαφωνήσω καθόλου με τις κρι-
τικές αυτές, αλλά δε μπορώ να θεωρήσω 
καθόλου λιγότερο «παραπλανητικές», «κα-
ταναγκαστικές», «ηγεμονικές» και «στερε-
οτυπικές» τις περιπτώσεις εκείνες όπου το 
έκθεμα ταυτίζεται με μια ομάδα αρχαίων 
αντικείμενων –όσων μπορούν να ενταχθούν 
στο οπτικό πεδίο του επισκέπτη– «απε-
λευθερωμένων» από κάθε εμφανές σχόλιο 
της αρχαιολογικής αυθεντίας αλλά, ταυτό-
χρονα, δέσμιων όλων των αυθαίρετων και 
απρόβλεπτων προϊδεασμών και συνειρμών 
των επισκεπτών. Στην περίπτωση αυτή μά-
λιστα, έχω την εντύπωση ότι το μεγαλύτερο 
πρόβλημα δεν είναι η αυθαιρεσία των ερμη-
νειών των επισκεπτών αλλά η ψευδαίσθηση 
ότι αφήνουμε τα αντικείμενα «ελεύθερα». 
Η, με άλλα λόγια, η ψευδαίσθηση ότι η μετα-
τροπή του αρχαιολογικού αντικειμένου σε 
ένα readymade34 μουσειακό αντικείμενο και 
η αναγκαστική ένταξή του σε ένα μουσει-
ακό έκθεμα δεν αποτελεί μια καθοριστική 
ερμηνευτική δουλεία. Από τη στιγμή που δε-
χόμαστε ότι ένα αντικείμενο νοηματοδοτεί-
ται μέσα σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό και 
κοινωνικό πλαίσιο, η ένταξή του στο μου-
σειακό πλαίσιο του αποδίδει συγκεκριμένες 
σημασίες ακόμη και αν αυτές δεν διατυπώ-
νονται ρητά με κείμενα και άλλο εποπτικό 
υλικό. Στην κατεύθυνση αυτή είναι αποκα-
λυπτικό το παράδειγμα των readymade που 
ανέφερα παραπάνω: ο Duchamp έγραψε 
το 1962: «όταν ανακάλυψα τα readymades 
σκέφτηκα να αποδυναμώσω την αισθητι-
κή … τους πέταξα προκλητικά στα μούτρα 
το ουρητήριο και τώρα αυτοί το θαυμάζουν 

για την αισθητική του ομορφιά»35. Μέσα στη 
μουσειακή έκθεση, κατά συνέπεια, η μυλό-
πετρα δεν έχει καμιά ελευθερία να αλέθει 
σιτάρι και ο παναθηναϊκός αμφορέας δεν 
έχει καμία ελευθερία να τιμήσει το νικητή 
των αγώνων. 

Κάπου στη μέση της απόστασης αυτών 
των δύο, κατά κάποιον τρόπο, ακραίων 
μουσειολογικών επιλογών βρίσκεται μια 
άλλη που τα τελευταία χρόνια προτιμάται 
ολοένα και συχνότερα. Η μουσειακή έκθε-
ση μιας ιστορικής περιόδου σε ενότητες 
που παρουσιάζουν πτυχές της ανθρώπινης 
δραστηριότητας ξεκίνησε ως επανάσταση 
στα μέσα της δεκαετίας του 1970 στη Νεο-
λιθική έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου 
του Βόλου, υιοθετήθηκε σχετικά άμεσα από 
την πλειονότητα των προϊστορικών εκθέ-
σεων (Χουρμουζιάδη 2006: 96-7) και τα 
τελευταία χρόνια άρχισε –δειλά στην αρχή 
και πιο θαρραλέα στη συνέχεια– να εμφανί-
ζεται και σε εκθέσεις μεταγενέστερων ιστο-
ρικών περιόδων. Η ιστορία όμως έχει δείξει 
ότι η εξαγωγή της επανάστασης σπάνια έχει 
επαναστατικό χαρακτήρα. Η πρόθεση να 
δείξουμε «πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε» 
επανέρχεται, όχι με τη μορφή ενός γραφι-
κού και υπερρεαλιστικού διοράματος, αλλά 
με καλόγουστη λιτή σύγχρονη αισθητική. 
Ωστόσο, η κανονιστική διάθεση παραμένει 
κυρίαρχη. «Έτσι καλλιεργούσαν», «έτσι μα-
γείρευαν», «τέτοια εργαλεία έφτιαχναν». 
Ολοι, αυτόματα, ισοπεδωτικά, με μια τεχνο-
γνωσία που προκύπτει εξ αποκαλύψεως 
και όπου η διαφοροποίηση και η ποικιλία 
αντιμετωπίζεται απλώς ως μια επιπλέον τυ-
πολογική κατηγορία. Η ανθρώπινη ζωή κα-
τακερματίζεται, αφού οι «δραστηριότητες» 
παραμένουν ασύνδετες και ελλειμματικές 
για δυο κυρίως λόγους. 

34 Ο παραλληλισμός γίνεται από τον Boast (1997: 94-6), ο οποίος υποστηρίζει ότι όταν η μουσειοποίηση ενός 
αρχαιολογικού αντικειμένου συνοδεύεται από την αποσύνδεση από το νοηματικό πλαίσιο αναφοράς του, τονί-
ζεται τόσο η σημασία του αντικειμένου αυτού καθαυτού, όσο και, κυρίως, η εικόνα ως μέσο μετασχηματισμού 
του αντικειμένου, διαδικασία την οποία ακολούθησαν ο M. Duchamp στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν εξέθετε 
στο Μουσείο ένα φτυάρι χιονιού ή μια ρόδα ποδηλάτου. 

35 Έπιστολή του Duchamp στον Hans Richter (Hans Richter, Dada: Art and Anti-Art. London: Thames and Hudson, 
1966: 207-8. Αναφέρεται από τον A. C. Danto (1996)). 
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Καταρχήν, επειδή στις εκθέσεις αυτές 
κατά κανόνα ταυτίζεται η «ανθρώπινη 
δραστηριότητα» με την τεχνική. Ομως, πέ-
ντε σιδερένια ξίφη σε μια προθήκη που συ-
νοδεύονται από τις λεπτομέρειες της κατα-
σκευής τους, ίσως και από την απεικόνισή 
τους σε ένα αγγείο, δεν παρουσιάζουν τον 
πόλεμο˙ ούτε ως πολιτική επιλογή, ούτε ως 
στρατηγική, ούτε ως ανδρεία, ούτε ως φρί-
κη και ορφάνια. Ο δεύτερος, κατά τη γνώμη 
μου, λόγος για τον οποίο δεν λειτουργεί η 
έκθεση «κατά δραστηριότητες» είναι επει-
δή αυτές προκύπτουν από το διαθέσιμο 
σώμα των αρχαιολογικών αντικειμένων36. 
Αυτό το τελευταίο, μάλιστα, διασπάται 
ανεπανόρθωτα, καθώς κάθε αντικείμενο 
πρέπει να διαλέξει «στρατόπεδο»: ο κα-
θρέφτης ανήκει στον «καλλωπισμό» ή στη 
«μεταλλοτεχνία»; Ο κεράτινος δακτύλιος 
στο «κυνήγι» ή τα «κοσμήματα»; Οι ανθρώ-
πινες δραστηριότητες όμως δεν αποτελούν 
στεγανά, είναι κατά κανόνα ρευστές και 
αλληλοεξαρτώμενες. 

Το πρόβλημα, νομίζω, πηγάζει από το 
γεγονός ότι στις εκθέσεις αυτές συγχέονται 
δύο λογικές επεξεργασίες: η μία, επαγωγική, 
είναι αυτή που ακολουθεί ο αρχαιολόγος 
στη διάρκεια της μελέτης, από το αντικείμε-
νο –που θέτει το πρόβλημα και δίνει τα δε-
δομένα– στις αποσπασματικές εικόνες –τις 
ερμηνευτικές προτάσεις που προκύπτουν 
από μια σειρά συνδυασμών και υποθέσεων. 
Η άλλη, παραγωγική, είναι αυτή του μουσεί-
ου που υπόσχεται να παρουσιάσει το «πώς 
ζούσαν τότε» και η οποία οφείλει να ακο-
λουθήσει την αντίστροφη πορεία από μία 
σύνθετη εικόνα –την προτεινόμενη ερμη-
νεία– στο αντικείμενο –το οποίο την τεκμη-
ριώνει. Συνήθως, όμως, στο μουσείο καθώς η 
αρχαιολογική ερμηνευτική περιπέτεια απο-
σιωπάται, οι αποσπασματικές ερμηνευτικές 
προτάσεις συγκολλούνται όπως-όπως ώστε 
να μοιάζουν με μια ολοκληρωμένη σύνθεση 

και το αντικείμενο, πρόβλημα και απόδειξη 
μαζί, δεν τεκμηριώνει τίποτε άλλο, παρά τον 
εαυτό του.

Με όλες τις παραπάνω επισημάνσεις δεν 
θέλω να παρουσιάσω με μελανά χρώματα 
ένα μουσειολογικό αδιέξοδο. Προσπαθώ, 
απλώς, να υπογραμμίσω ότι μια μουσειακή 
απόπειρα, η οποία αρχίζει από τα αρχαιο-
λογικά αντικείμενα και συνεχίζει με άξονα 
αυτά, γρήγορα βρίσκεται αντιμέτωπη με 
σοβαρά μεθοδολογικά προβλήματα. Βασική 
αιτία, πιστεύω, αποτελεί και μια επιπλέον 
αντίφαση: ενώ οι αρχαιολόγοι στην προ-
σπάθειά τους να προσεγγίσουν το παρελθόν 
στηρίζονται κατά κύριο λόγο στην υλικότη-
τα των πραγμάτων, οι επισκέπτες του μου-
σείου καλούνται να το προσεγγίσουν βασι-
σμένοι αποκλειστικά στην οπτικότητά τους. 
Η οπτικοποίηση των αρχαιολογικών παρα-
τηρήσεων και συμπερασμάτων, βέβαια, δεν 
αναδύεται μόνο στην προοπτική της μουσει-
ακής πράξης, αλλά σχετίζεται με όλο το φά-
σμα της αρχαιολογικής επικοινωνίας ακόμη 
και εντός των πλαισίων της ακαδημαϊκής 
κοινότητας (Thomas 2008; Παπακωνστα-
ντίνου 2009). Η αρχαιολογική φωτογραφία 
με το αντικείμενο απομονωμένο και ισοπε-
δωτικά φωτισμένο μπροστά σε ένα ουδέτε-
ρο φόντο, συνιστά μια αναπαράσταση του 
αρχικού πράγματος χωρίς όγκο και περιε-
χόμενο. Το ίδιο κάνουν και οι τυπολογικές 
σειρές με ομοιογενή αρχαιολογικά σχέδια 
αντικειμένων που στην ουσία αποτελούν 
τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαιολόγοι πα-
ρουσιάζουν το «υλικό» τους και γνωρίζουν 
το αντίστοιχο των συναδέλφων τους. Ανά-
λογα θα μπορούσε να σχολιάσει κανείς τα 
σχέδια και τις στρωματογραφίες για να δια-
πιστώσει ότι ο ενδο- και εξω-επιστημονικός 
αρχαιολογικός διάλογος στηρίζεται σε μια 
εικονοποιημένη και οπωσδήποτε διαμεσο-
λαβημένη εκδοχή των καταλοίπων του πα-
ρελθόντος.

36 Αυτό που βρέθηκε, αυτό που σώθηκε αυτό που μπορεί τεχνικά να εκτεθεί, αυτό που επιτρέπει ο μελετητής και 
πνευματικός «διαχειριστής» του να εκτεθεί.
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ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

Με ομολογημένη και κοινά αποδεκτή τη 
σχέση της αρχαιολογίας με τα υλικά πράγ-
ματα θα απαιτούσε πολύ κόπο και χρόνο να 
συστηματοποιήσει κανείς τους διαφορετι-
κούς τρόπους με τους οποίους έχει εκδηλω-
θεί κατά καιρούς η σχέση αυτή, κινούμενη 
από τις πιο στενά εμπειριστικές ως τις κα-
θαρά θεωρητικές προσεγγίσεις, ανάγοντας 
σε κυρίαρχο ζητούμενο άλλοτε τη χρήση 
–με την πιο στενή έννοια– και άλλοτε ένα 
αφηρημένο συμβολικό περιεχόμενο. Έίναι 
πάντως γεγονός, αν κρίνει κανείς από το 
πόσο συχνά το θέμα έρχεται και επανέρχε-
ται στην αρχαιολογική συζήτηση37, ότι δίπλα 
ακόμη και στις πιο ριψοκίνδυνες απόπειρες 
που στοχεύουν στη διαπίστωση, αν όχι στην 
κατανόηση, πολύπλοκων πλεγμάτων σκέ-
ψεων, σχέσεων και συναισθημάτων, βλέπο-
ντας πέρα από τα φυσικά χαρακτηριστικά 
των υλικών σωμάτων, συνεχίζουν ήσυχα 
τη δουλειά τους οι φρόνιμοι εργάτες του 
εμπειρισμού. Προς δόξα του θετικισμού, 
ολοένα και πληθαίνουν οι εργατοώρες των 
αρχαιολόγων και οι σελίδες των δημοσιεύ-
σεων που αναλίσκονται στη συστηματική 
και λεπτομερή μελέτη κάθε ορατού και αό-
ρατου κόκκου των αρχαίων πραγμάτων, 
συνεπικουρούμενες και από την εκρηκτική 
ανάπτυξη νέων μεθόδων και εργαλείων που 
μπορεί να μη βλέπουν πέρα βλέπουν όμως 
σίγουρα βαθιά μέσα στην ύλη. Αυτό διαπι-
στώνεται όχι μόνο στην καθημερινή πρα-
κτική, αλλά και στις θεωρητικές συζητήσεις 
που παρά την υπόσχεση ότι η αρχαιολογία 
«θα απομακρυνθεί από τον εμπειρισμό στην 
κατεύθυνση μιας νέας ολιστικής ενασχόλη-
σης για την κατανόηση των νοηματοφόρων 
(meaningful) σχέσεων ανάμεσα σε ανθρώ-
πους και πράγματα» (Tilley 2007), υπάρχει 
έντονη η ανησυχία ότι «βουλιάζοντας στα χα-

ρακτηριστικά της ύλης δεν μπορούμε να προ-
σεγγίσουμε την κοινωνική διάσταση που σε 
τελευταία ανάλυση αναζητούμε» (Knappett 
2007). Απέναντι σε αυτούς που ανησυχούν 
τόσο ώστε να δηλώνουν ότι «άρχισαν να 
βλέπουν τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα ως 
εμπόδια παρά σαν οχήματα ερμηνείας και ότι 
η σοφή αρχαιολογία των υλικών (material 
archaeology) θα πρέπει ίσως να ξεφορτω-
θεί τα πράγματα» (Nilsson 2007), υπάρχουν 
εκείνοι που προτείνουν ότι πρέπει να ξεπε-
ράσουμε τις στερεοτυπικές προσεγγίσεις 
των υλικών αντικειμένων και να πάμε βα-
θύτερα συνειδητοποιώντας ότι «κολυμπά-
με σε έναν ωκεανό υλικών» με τα οποία συ-
νεχώς αλληλεπιδρούμε (Ingold 2007). Δεν 
είμαι φυσικά σε θέση να γνωρίζω πώς θα 
εξελιχθεί η συζήτηση αυτή, προς το παρόν 
όμως κάθε επιχείρημα που αναπτύσσεται 
δηλώνει, πέρα από οτιδήποτε άλλο, ότι η 
αρχαιολογία διατηρεί αλώβητους τους δε-
σμούς της με την υλικότητα των αντικειμέ-
νων, φοβούμενη ίσως ότι αν αποτινάξει την 
νεωτερική της μεθοδολογική και θεωρητική 
κληρονομιά να μη μοιάζει καθόλου με αυτό 
που έχουμε μάθει να θεωρούμε αρχαιολογία 
(Thomas 2004: 216). 

Θυμάμαι, το προκλητικό φιλμάκι που 
είχε προβληθεί πριν από χρόνια στο συ-
νέδριο των Έυρωπαίων Αρχαιολόγων στη 
Θεσσαλονίκη38˙ έδειχνε έναν αρχαιολόγο 
να περιεργάζεται για αρκετή ώρα μερικά 
όστρακα. Στο τέλος άρχισε ένα ένα να τα 
τρώει. Προβληματίζομαι αν αυτή η σκηνή 
υπογραμμίζει το αδιέξοδο της παρατήρησης 
ή την απόλυτη και κυριολεκτική ενσωμά-
τωση της αρχαίας ύλης. Φυσικά, αν αυτά τα 
λίγα όστρακα είχαν βρεθεί σε μια μουσειακή 
έκθεση δεν θα κινδύνευαν να φαγωθούν. Θα 
ήταν καλά προστατευμένα, μακριά από λαί-
μαργους επισκέπτες, αδιάκριτα χέρια, πρό-
θυμα αυτιά, αποκλειστικά αφιερωμένα στα 

37 Ένδεικτικό είναι το πρόσφατο αφιέρωμα στο περιοδικό Archaeological Dialogues (2007) με θέμα την Υλικότη-
τα, όπου στα επιχειρήματα του Ingold απαντούν οι Tilley, Knappett, Nilsson & Miller. 

38 Στο πλαίσιο της συνεδρίας που οργάνωσαν οι D. Bailey & M. Shanks “Creative heresies”, European Association of 
Archaeologists Annual Meeting, Thessaloniki, 2002.
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περίεργα μάτια. Έχει ενδιαφέρον, βέβαια, 
να αναφερθεί εδώ ότι αυτή η απαγόρευση 
της άμεσης επαφής με τα αντικείμενα καθι-
ερώθηκε στα μουσεία, όταν αυτά στο όνομα 
του εκδημοκρατισμού άνοιξαν τις πόρτες 
τους στις λαϊκές μάζες. Μέχρι τότε, οι εκ-
πρόσωποι των ανώτερων τάξεων που σύ-
χναζαν στις εκθέσεις ήταν ελεύθεροι να τα 
αγγίζουν και να περιεργάζονται από κοντά 
(Candlin 2008). Κατά έναν τρόπο, δηλαδή, 
η απόσταση ενός ανθρώπου από τα αρχαι-
ολογικά αντικείμενα –που θεωρητικά του 
ανήκουν39–, τότε και τώρα, καθορίζεται από 
την κοινωνική του θέση, είτε αυτή προσδιο-
ρίζεται από το οικονομικό είτε από το πολι-
τιστικό του κεφάλαιο.

Η ιδεολογική βάση αυτού του χαρακτη-
ριστικού των μουσείων ίσως θα πρέπει να 
συσχετισθεί με τη δυτική κλασική άποψη 
–στηριγμένη σε μεγάλο βαθμό στις πλα-
τωνικές απόψεις για την πρόσληψη και τη 
γνώση– ότι η όραση, ως μια ουδέτερη και 
αντικειμενική πρόσληψη του εξωτερικού 
προς το υποκείμενο κόσμου, παίζει πρω-
τεύοντα ρόλο στη διαδικασία συγκρότησης 
της γνώσης. Η επικυριαρχία της όρασης δεν 
κινδύνευσε ούτε με την επικράτηση της 
καρτεσιανής αντίληψης, που αμφισβήτησε 
τον υποκειμενισμό της πλατωνικής θεώ-
ρησης και υποστήριξε ότι η υλικότητα του 
περιβάλλοντος κόσμου είναι δυνατό να γί-
νει αντιληπτή αντικειμενικά και ανεξάρτητα 
από την κουλτούρα, την ιστορία και, κυρίως, 
την προσωπικότητα του παρατηρητή40.

Σε μια εποχή που, σύμφωνα με πολλούς 

μελετητές, χαρακτηρίζεται από την «οπτική 
στροφή» (Jay 1996) –κατ’ αντιστοιχία με 
τη «γλωσσολογική» που προηγήθηκε– και 
μπορούμε πλέον να μιλούμε για έναν «οπτι-
κό πολιτισμό» (Mirzoeff 1999)41, ακόμη και 
με την απόσταση που μας χωρίζει τόσο από 
την πλατωνική όσο και από την καρτεσιανή 
θεώρηση, τα μουσεία δε θα μπορούσαν να 
είναι τίποτε άλλο παρά «χώροι θεάματος» 
(Hooper-Greenhill 2000: 14). Η διαπίστωση, 
όμως, της ολοένα και μεγαλύτερης σημασί-
ας που έχουν οι εικόνες στην σύγχρονη ζωή, 
παίζοντας, επιπλέον, ενεργό ρόλο στην πολι-
τική επιβολή και την ιδεολογική χειραγώγη-
ση42, δημιουργεί την ανάγκη για μια διαφο-
ρετική προσέγγιση του οπτικού χαρακτήρα 
της μουσειακής εμπειρίας. Το αρχαιολογικό 
αντικείμενο ανεξάρτητα από την αρχική 
του χρήση και χωρίς απαραίτητα να αποτε-
λεί, για να παραφράσω τον Maquet (1988: 
33), «αντικείμενο θέασης από πρόθεση», 
μετατρέπεται σε «αντικείμενο θέασης από 
μεταμόρφωση». Μια πυριτολιθική λεπίδα 
αφήνει έξω από την πόρτα του μουσείου 
την εργονομία, τη λειτουργικότητα, το βά-
ρος της και συνδιαλέγεται με τον επισκέπτη 
αποκλειστικά μέσω των μορφολογικών της 
χαρακτηριστικών.

Από την άλλη πλευρά, ο επισκέπτης 
σήμερα δεν μπορεί να θεωρηθεί ο παθη-
τικός δέκτης οπτικών ερεθισμάτων που 
αποτυπώνονται στον αμφιβληστροειδή 
του, αλλά ο ιδιοκτήτης ενός «βλέμματος» 
που καθορίζεται υποκειμενικά στο πλαίσιο 
ενός πολιτισμικά προσδιοριζόμενου «οπτι-

39 Με την έννοια της συλλογικής «ιδιοκτησίας» του παρελθόντος από τα μέλη μια κοινωνίας.
40 Για την ιστορική πορεία των αντιλήψεων σχετικά με τον ρόλο της όρασης βλ. την ενδιαφέρουσα ανάλυση του 

Jay (1994).
41 Οπτικός πολιτισμός, σύμφωνα με τον Mirzoeff (1999: 3), είναι το σχετικό με οπτικά γεγονότα φαινόμενο κατά 

το οποίο η πληροφορία, το νόημα ή η ικανοποίηση αναζητάται από τον καταναλωτή μέσω μιας αλληλεπίδρασης 
με την οπτική τεχνολογία. Με τον όρο οπτική τεχνολογία ο Mirzoeff εννοεί κάθε διάταξη η οποία έχει σχεδιαστεί 
είτε για να τη βλέπει κανείς είτε για να ενθαρρύνει τη θέαση. Στην έννοια αυτή συμπεριλαμβάνεται μια μεγάλη 
ποικιλία πραγμάτων: από έναν πίνακα ζωγραφικής μέχρι το διαδίκτυο. 

42 Χαρακτηριστικά είναι το «μανιφέστο» του Guy Debord, “La Société du Spectacle” (1967), όπου υποστηρίζεται 
ότι η χειραγώγηση της σύγχρονης ζωής μέσω των εικόνων έχει ξεπεράσει κάθε άλλη μορφή χειραγώγησης. 
Οπως και η σημασία που δίνει ο Michel Foucault, “Surveiller et punir: Naissance de la Prison” (1975) στη συνεχή 
οπτική έκθεση των ανθρώπων, στο πλαίσιο ενός συστήματος παρακολούθησης –το δανεισμένο από το σωφρο-
νιστικό σύστημα “panopticon”, που στοχεύει στον πλήρη έλεγχό της δράσης τους. 
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κού καθεστώτος»43. «Βλέπει» αυτά που του 
επιτρέπουν οι γνώσεις του να δει και αυτά 
που περιμένει ότι θα δει. Οταν ένας επισκέ-
πτης έρχεται αντιμέτωπος με ένα μουσειακό 
αντικείμενο, το νόημα συγκροτείται από το 
συνδυασμό του προσωπικού και κοινωνι-
κού ερμηνευτικού πλαισίου του πρώτου και 
τα φυσικά χαρακτηριστικά του δεύτερου 
(Hooper-Greenhill 2000). Η αλλιώς, σύμ-
φωνα με τον Gadamer (1975), η ερμηνεία 
του αντικειμένου είναι το αποτέλεσμα του 
διαλόγου ανάμεσα στον θεατή και το αντι-
κείμενο, μια ισορροπία ανάμεσα στην προ-
κατάληψη (τι είναι ήδη γνωστό) και στη δι-
άθεση για νέα γνώση.

Σε ποια συμπεράσματα και σε ποια ερ-
μηνεία, όμως, μπορεί να οδηγηθεί ο επισκέ-
πτης/θεατής από την απλή θέαση του αρ-
χαιολογικού αντικειμένου; Αν μας προβλη-
ματίζει η δυσκολία να ερμηνεύσει ο επισκέ-
πτης μέσω της θέασης ένα πήλινο σφονδύλι, 
θα έπρεπε να μας προβληματίζει εξίσου, ή 
μάλλον περισσότερο, η ευκολία να ερμηνεύ-
σει μέσω της θέασης ένα κυκλαδικό ειδώλιο. 
Δε νομίζω, μάλιστα, να χρειάζεται να σχολι-
άσω το πόσο πιθανό είναι η οποιαδήποτε 
ερμηνεία του θεατή να συγκλίνει με αυτήν 
που ο εκθέτης είχε στο νου του. Πολύ συ-
χνά, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάγκη 
πλαισίωσης των αντικειμένων με επιπλέον 
«ερμηνευτικά μέσα», έχει σχολιαστεί αρνη-
τικά η στάση των επιμελητών των πρώτων 
νεωτερικών μουσείων που θεωρούσαν «ότι 
τα μουσειακά αντικείμενα μιλούν από μόνα 
τους». Οσο όμως το σκέφτομαι, τείνω να πι-
στέψω ότι τα αντικείμενα δεν είναι βουβά 
–χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και ιδιαι-
τέρως φλύαρα. Αυτό που μας ανησυχεί είναι 
ότι δεν είμαστε σίγουροι πως, αν τα αφή-

σουμε μόνα τους, θα πουν αυτό που θέλουμε 
εμείς να λένε.

Έτσι η ένταξη του αντικειμένου (και εδώ 
αναφέρομαι στη συνειδητή από τον εκθέτη 
και όχι την τυχαία ένταξη) σε μια ενότητα, 
το μουσειακό έκθεμα, στοχεύει στην πειθάρ-
χηση μιας απρόβλεπτης ομιλίας (discourse). 
Το πήλινο σφονδύλι ίσως «σώζεται» ερμη-
νευτικά από την κλωστή που του προσθέτει 
ο μουσειολόγος, το ειδώλιο, όμως συνήθως 
συνεχίζει να αιωρείται –ερμηνευτικά και 
μουσειολογικά– αναζητώντας βοήθεια σε 
κάποιο κείμενο. Μια βοήθεια βέβαια που 
δεν μπορεί να πάρει κανείς πολύ στα σοβα-
ρά, αν λάβει υπόψη του το πόσο πιο ισχυρός 
είναι ο «λόγος» των εικόνων από τις συχνά 
αμήχανες και ακόμη συχνότερα δυσνόητες 
επισημάνσεις των αρχαιολόγων. Η προσθή-
κη στο εκθεματικό σύνολο επιπλέον «επο-
πτικού υλικού», που επίσης συγκροτείται 
από οπτικά στοιχεία44, απλώς επιτείνει την 
κυριαρχία της οπτικότητας. 

Το έκθεμα, τελικά, συνιστά μια εικόνα, 
ένα παγωμένο στιγμιότυπο του παρελθό-
ντος που σηματοδοτεί, όπως λέει ο Barthes 
(1981: 26) την «επιστροφή των νεκρών». 
Και ως εικόνα, για να ακολουθήσω τα σχό-
λια του Barthes για τη φωτογραφία, λει-
τουργεί μπροστά στον θεατή σε δύο επίπε-
δα: αυτό που καθορίζεται πολιτισμικά και 
ιστορικά και δίνει στον θεατή, μέσα από 
την εκπαίδευση και τη διαπαιδαγώγησή 
του τη δυνατότητα να αναγνωρίσει, γενι-
κά και ομαλά, το περιεχόμενο της εικόνας 
(studium) και εκείνο, το ενοχλητικό, υπο-
κειμενικό και απρόβλεπτο, που «σημαδεύει 
και διαπερνά σαν βέλος το θεατή» και τον 
κάνει να αποσπά από τη συνολική εικόνα μι-
κρές λεπτομέρειες που αποκτούν γι’ αυτόν 

43 Μετάφραση του όρου “scopic regime” που πρώτος εισήγαγε ο θεωρητικός του κινηματογράφου Christian Metz 
για να χαρακτηρίσει τη θέαση μέσω της αναπαραστατικής παρέμβασης του κινηματογράφου ενός πράγματος 
που δεν υπάρχει. Στη συνέχεια ο όρος χρησιμοποιήθηκε γενικευτικά για να δηλώσει έναν μη φυσικό τρόπο θέα-
σης που στηρίζεται σε προ-εικόνες και καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το πολιτισμικό σύστημα αναφοράς.

44 Στοιχεία που έχουν κριθεί με αυστηρότητα πολλές φορές για το ότι προωθούν την παγίωση μιας ερμηνείας 
και την αντικειμενικοποίησή της. Μια εικόνα παρουσιάζει πράγματα που δεν υπάρχουν σε ένα επεξηγηματικό 
κείμενο και που μπορούν να λειτουργήσουν στο υποσυνείδητο του επισκέπτη, αφού «χρησιμοποιώντας οπτικά 
στοιχεία γεμίζεις τα κενά μιας θεωρίας» (Joyce & Preucel 2002: 125).
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μια ιδιαίτερη σημασία (punctum). Αυτά τα 
στοιχεία που ο καθένας συνειδητά ή ασυνεί-
δητα ξεχωρίζει, ανοίγουν «μικρές τρύπες» 
στην κανονιστική επιφάνεια του studium, 
ιδιαίτερα αν ο θεατής νομίζει ότι έχουν έναν 
αντικειμενικό χαρακτήρα. 

Η αναλογία του μουσειακού εκθέματος 
με μια φωτογραφία βρίσκεται και στη διαπί-
στωση ότι και τα δύο περιορίζονται σε αυτό 
που ο δημιουργός τους επέλεξε να συμπερι-
λάβει στο «κάδρο του» και άρα συνιστούν 
ένα απόσπασμα όχι απαραίτητα ενδεικτικό 
της συνολικής εικόνας. Και, επιπλέον, αν και 
στο παρελθόν, μέσα από μια ίσως «αθωό-
τερη» προσέγγιση, και τα δυο θεωρούνταν 
αναμφισβήτητα, αντικειμενικά τεκμήρια, 
σήμερα η τεχνολογία του Photoshop και η 
μετανεωτερική δυσπιστία τα κοιτάζει με 
έντονη αμφισβήτηση, επισημαίνοντας ότι, 
όπως και να ’ναι σήμερα «βλέπω» δε σημαί-
νει «πιστεύω», αλλά «ερμηνεύω»45.

Έίχα υποστηρίξει παραπάνω ότι, όταν 
αναζητούμε την πρώτη ύλη για ένα αρχαιο-
λογικό μουσείο, θα έπρεπε να ταυτίζουμε το 
αρχαιολογικό εύρημα με την αρχαιολογική 
ερμηνεία μάλλον, παρά με το αρχαιολογικό 
αντικείμενο. Αντίστοιχα νομίζω ότι θα έπρε-
πε να ταυτίσουμε το μουσειακό έκθεμα με 
μια αφήγηση μάλλον, παρά με τα μουσειακά 
αντικείμενα. Αρα ο τίτλος «από το εύρημα 
στο έκθεμα» θα έπρεπε να διατυπωθεί κα-
λύτερα «από τις αρχαιολογικές ερμηνείες 
στις μουσειακές αφηγήσεις». Οχι επειδή 
έτσι θα ήμασταν πιο ειλικρινείς, αλλά επειδή 
πιστεύω ότι μόνο μέσα από αυτή τη συνει-
δητοποίηση και την επακόλουθη πράξη θα 
μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια «μουσει-
οποιία» που δε βάζει τα πράγματα στο μου-
σείο για να ξεμπερδέψει μια και καλή από 
αυτά, αλλά τους αναγνωρίζει το δικαίωμα 
να συμμετέχουν ενεργά, και σε αυτό στάδιο 
της ζωής τους, στη δυναμική διαπραγμά-
τευση της συλλογικής μας αντίληψης για το 
παρελθόν.

Μου έρχεται στο νου μια σκέψη του 
Prown (1993: 16) που είχα διαβάσει πριν 
μερικά χρόνια και με είχε τότε ξενίσει. Ο 
Prown αναρωτιέται, σχολιάζοντας την 
εμπιστοσύνη που δείχνουν οι μελετητές 
του υλικού πολιτισμού στα αντικείμενα ως 
οχήματα της προσέγγισης της «αλήθειας», 
μήπως βάζοντας τη μία δίπλα στην άλλη 
μικρές «αλήθειες» –αυτές των αντικειμέ-
νων– δημιουργούμε τελικά ένα μεγάλο 
ψέμα. Και μήπως, αν τελικά αυτό που μας 
ενδιαφέρει είναι να αντιληφθούμε το πώς 
ήταν η ζωή στο παρελθόν, είναι προτιμό-
τερο να δείξουμε εμπιστοσύνη σε μικρές 
«μυθοπλασίες». Σκέφτομαι το πόσο λίγα 
πράγματα θα αποκάλυπτε η στοίβα με τα 
τεχνητά μέλη που εκτίθεται ως καλλιτεχνι-
κή installation στο Μουσείο του Auschwitz, 
αν δεν ξέραμε τη φρίκη του εβραϊκού ολο-
καυτώματος από το Ήμερολόγιο της Αννας 
Φρανκ, αλλά και το Μαουτχάουζεν των 
Καμπανέλη-Θεοδωράκη ή τη Λίστα του Σί-
ντλερ του Σπίλμπεργκ. Και δεν απορώ που 
όσο περίτεχνα και αν τακτοποιηθούν σε 
μια μουσειακή προθήκη μερικά αυθεντικά 
και επιστημονικά τεκμηριωμένα κομμάτια 
χάλκινης πανοπλίας, δε θα μπορέσουν ποτέ 
να διηγηθούν τον πόλεμο κατά την Έποχή 
του Χαλκού όπως η Ραψωδία Δ’ από τη «μυ-
θική» Ιλιάδα του Ομήρου.

Στο μουσείο του Δισπηλιού, θα ήθελα να 
πω την ιστορία του κύκνου που μια μέρα 
δε γύρισε στη φωλιά του δίπλα στη λίμνη, 
επειδή τον πρόλαβε ένα πέτρινο βλήμα σφε-
ντόνας. Για τον άνθρωπο που σκάλισε τα 
αποφάγια και διάλεξε το πιο μακρύ και ίσιο 
κόκκαλο του κύκνου και στοργικά το σκάλι-
σε για να μιμηθεί το θρόισμα των καλαμιών. 
Για τον αρχαιολόγο που 7500 χρόνια μετά 
ψηλάφισε μέσα στην ανασκαφική λάσπη 
την ίδια αυτή μικρή φλογέρα και σταμάτησε 
απότομα τον χαρακτηριστικό, ακατάπαυ-
στο σαρκασμό του, τι σύμπτωση να «ανα-
καλύψει τον ήχο» του νεολιθικού Δισπηλιού 
αυτός, παθιασμένος μουσικός και ο ίδιος. 

45 Βλέπε ενδεικτικά Mirzoeff (2002: 3 και 13).
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Για τον άλλο, το διάσημο συνθέτη που επι-
σκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο λίγα χρό-
νια αργότερα, προσπέρασε με συγκατάβαση 
όλα τα μικρά και τα μεγάλα, τα «μοναδικά», 
τα «χαρακτηριστικά» και τα «ωραία» «ευ-
ρήματα» και έγραψε εκστατικός στο Βιβλίο 
Έπισκεπτών: «Τι να πω για μια φλογέρα 7500 

χρόνων;». Θέλω να διηγηθώ μια ιστορία με 
πολλά αυθεντικά πράγματα και αρκετές, νο-
μίζω, αλήθειες. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω 
βάζοντας τη φλογέρα σε μια προθήκη και 
τοποθετώντας από κάτω τη λεζάντα «οστέι-
νη φλογέρα από το Δισπηλιό Καστοριάς. 5200 
π.Χ.» 
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In an era when so much is said about pub-
lic presentation of archaeological products 
being an essential part of the scientific study 
of the past, one might think that the journey 
from the excavation trench to the museum 
case follows a discernible linear route. Leav-
ing aside the many practical issues surfacing 
whenever an archaeological exhibition is be-
ing organized, this paper is touching upon the 
fundamental questions that a curator should 
try to deal with. The artifact selection criteria 
are being discussed in relation to the main 
theoretical archaeological approaches, while 
the meaning of concepts such as “unique”, 
“characteristic”, “beautiful” and “authentic”, 
omnipresent in the selection procedure, is 
challenged. It is argued that, in the prospect 
of a museum exhibition, the concept of the 

“archeological find” should be enriched, and, 
apart from the ancient material objects them-
selves, it should comprise relations, voids, 
and, most of all, interpretations. 

In the same line of thought, the analysis 
attempted follows archaeological objects in 
the museum hall, and a distinction between 
the museum object and the museum exhibit 
is suggested. Finally, special attention is paid 
to the discrepancy between materiality, be-
ing the base of archaeological interpreta-
tional approach, as opposed to visuality that 
constitutes the dominating –if not the sole– 
frame for the museum experience. What is 
finally suggested is that, instead of speaking 
about archaeological finds and museum ob-
jects, we should rather focus on archaeologi-
cal interpretations and museum narratives.

Summary
From finds to exhibits
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