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…που λέει ο λόγος! 

ΤΟ «ΑΝΑΣΚΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΟΞΕΙ»… 

΄Εγραψα κάποτε ότι «Η ανασκαφή είναι σαν το ναρκοπέδιο: Το πρώτο λάθος είναι και τε-
λευταίο». Κι άλλοι είπαν και έγραψαν ότι «Η ανασκαφή είναι καταστροφή». Αποφθέγματα 

απαισιόδοξα και τα δυο, γιατί το πρώτο από αυτά ισχυρίζεται πως αν, ανασκάπτοντας, ιδι-

αίτερα κάτω από την απειλητική μπουλντόζα ενός εργολάβου, του πιο φιλόδοξου ανασκα-

φέα των τελευταίων χρόνων, κάνουμε ένα λάθος, θα χάσουμε μια ή και περισσότερες πληρο-

φορίες. ́ Αρα και το οποιοδήποτε αρχαιολογικό συμπέρασμα θα χάσει ένα ή και περισσότερα 

επιχειρήματα, όπου θα μπορούσε να θεμελιωθεί και να πείσει. Το δεύτερο, πάλι, απόφθεγμα 

ισχυρίζεται πως, κάτω από όποιες συνθήκες κι αν ανασκάπτουμε, καταστρέφουμε σκόπιμα 

τις πληροφορίες, που είχαν αποτεθεί, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και που τις διαμόρφω-

ναν πριν από χιλιάδες χρόνια οι καθημερινές δραστηριότητες των κατοίκων του οικισμού 

που ανασκάπτουμε. Φυσικά, και στις δυο αυτές περιπτώσεις, είτε κάνουμε λάθη είτε κατα-

στρέφουμε σκόπιμα, η ανασκαφή δε σταματά. Και δε σταματά, γιατί τόσο τα λάθη, όσο και 

οι καταστροφές είναι στοιχεία συστατικά μιας ανασκαφής. Εκείνο όμως που δεν προχωρά 

είναι η δημοσίευση, όποια έκταση κι αν έχει αυτή, και όποιο και αν είναι το περιεχόμενό της. 

Και δεν προχωρά, γιατί οι αρχαιολόγοι, προσπαθώντας να ανακτήσουν, με θεωρητικό ή ερ-

γαστηριακό τρόπο τις χαμένες πληροφορίες, σιωπούν. Και μέσα σ’ αυτήν τη σιωπή περνούν 

τα χρόνια. Πολλά χρόνια, πολλές φορές! Σ’ αυτήν την περίπτωση ξεχνιούνται οι ανασκαφές 

και τα προβλήματα που είχαν αποφασίσει αυτές να λύσουν. 

 Με τον τρόπο αυτό δεν περιγράφω αυθαίρετα ένα υποθετικό δεδομένο. ΄Οχι. ΄Ολοι οι 

αρχαιολόγοι το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό, χωρίς, όμως να είναι σε θέση να το ανατρέ-

ψουν, γιατί οι πιο πολλοί το δέχονται σαν ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό της δουλειάς 

τους. ΄Ετσι, καταφεύγουν και σχεδόν βολεύονται σ’ αυτήν την περίεργη, οδυνηρή σιωπή. Δε 

δημοσιεύουν το αποτέλεσμα της ερευνητικής τους προσπάθειας, που με μόχθο πολύ πραγ-

ματοποίησαν. Αποφεύγουν να προχωρήσουν σε μια οποιαδήποτε δημοσίευση, γιατί πιστεύ-

ουν πως με κάποιο τρόπο θα ανακτήσουν τις πληροφορίες που τους λείπουν και τότε θα μι-

λήσουν, χωρίς το φόβο να τους αμφισβητήσουν οι άλλοι, που σιωπούν για τον ίδιο το λόγο.

 Το «Ανάσκαμμα» κυκλοφορεί, με τη φιλοδοξία να δώσει μια λύση στο πρόβλημα αυτό. 

Μια λύση που δεν είναι ούτε η μόνη ούτε η καλλίτερη. Είναι ωστόσο μια λύση, γιατί υπερβαί-

νει σκόπιμα το λάθος του «ναρκοπεδίου» και την «καταστροφή» της ανασκαφής, με πολύ 

απλό τρόπο: προσφέρει τις σελίδες του για να δημοσιευτούν μικρά ή μεγάλα άρθρα, ανακοι-

νώσεις ή απλά σημειώματα με περιεχόμενο που θα αναφέρεται αποκλειστικά σε μια ανα-

σκαφή. Σε ένα εύρημα μιας ανασκαφής ή στη θεωρητική προσέγγιση ενός προβλήματός της. 

Μικρά ή μεγάλα άρθρα που δε θα παγιδεύονται, ή, τουλάχιστον, δε θα το ομολογούν ότι πα-

γιδεύονται στις συνηθισμένες αναστολές. Σε όλες εκείνες τις γνωστές αρχαιολογικές φοβίες, 

που τις προκαλεί η άρνηση των αρχαιολόγων να δεχτούν πως ένα αρχαιολογικό συμπέρα-

σμα μπορεί, στις πιο πολλές περιπτώσεις, να μην είναι τίποτε παραπάνω από την καταγρα-

φή της «πρώτης εντύπωσης». Αυτού του άμεσου ενθουσιασμού ή της απογοήτευσης που 

νιώθει ο ανασκαφέας αρχαιολόγος μπροστά στο προσωπικό του ναρκοπέδιο. Της πρώτης 

εντύπωσης που είναι η αφορμή να σκεφτεί και να μιλήσει, να υποψιαστεί και να υποθέσει, ο 

ανασκαφέας. Χωρίς, προπαντός, να πιστεύει πως αυτό που θα γράψει θα είναι το τελικό συ-

μπέρασμα. Στην αρχαιολογία δεν υπάρχουν τελικά συμπεράσματα. Συγκινήσεις υπάρχουν, 

μόνο, και όνειρα. Προπαντός όνειρα.

Γ. Χ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ
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ΕΝΑ METRO, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΟ

Η Θεσσαλονίκη είναι χτισμένη πάνω στα 

κατάλοιπα όλων των πολιτισμών που ανα-

πτύχθηκαν στην περιοχή από τη Νεολιθι-

κή περίοδο και δω. Αυτό δε σημαίνει, βέ-

βαια, πως μπορεί κανείς να δει τα κατάλοιπα 

αυτά στο ένα ή στο άλλο σημείο της σύγχρο-

νης πόλης, γιατί κανείς ποτέ δε φρόντισε να 

τα διαφυλάξει και να τα αναδείξει. Και μι-

λάω για μια φροντίδα που λίγο ως πολύ εκ-

δηλώθηκε αλλού, ώστε να μπορούμε σήμερα 

να βλέπουμε, εδώ και ‘κει, ταμπελάκια που 

να μας οδηγούν στη μια ή στην άλλη αρχαία 

θέση, όπου έχουν διασωθεί και διατηρηθεί 

με φροντίδα και επιστημονικό μεράκι κά-

ποια από τα στοιχεία της αρχαίας ζωής του 

τόπου. Το ερώτημα είναι τι συνέβη στη Θεσ-

σαλονίκη και δε φρόντισε κανένας, εκτός 

από ελάχιστες περιπτώσεις, να διασωθεί ότι 

απόμεινε από το αρχαίο παρελθόν της πό-

λης. Εφταιξαν οι αρχαιολόγοι, που αδιαφό-

ρησαν; Η πολιτεία που είχε αλλού το μυαλό 

της; Οι κάτοικοί της πού διεκδίκησαν άλλα 

προνόμια; Νομίζω πως έφταιξαν όλοι, και ο 

καθένας χωριστά, με τον τρόπο του. ΄Ετσι 

ό,τι «αρχαίο» έβγαινε στην επιφάνεια, όταν 

χτιζόταν μια πολυκατοικία ή κάποια από 

τις δημόσιες επιχειρήσεις άνοιγε ένα λάκ-

κο, αυτό έμενε έτσι και το σκέπαζαν τα λο-

γής υλικά και τα σκουπίδια ή το διατηρού-

σαν σε μια γωνιά για να σκεπαστεί σιγά σιγά 

με την αλάνθαστη φροντίδα των περιοίκων 

και του χρόνου.

΄Ωσπου ήρθε η μέρα και η πολιτεία απο-

φάσισε να κατασκευάσει metro, όχι γιατί το 

ήθελε η πόλη, αλλά γιατί το ήθελε η Αθήνα, 

που είχε κι εκείνη το δικό της metro και είχε 

λύσει, με τον τρόπο αυτό, το κυκλοφορια-

κό της πρόβλημα, όπως ισχυρίζονταν οι αρ-

μόδιοι. Και έτσι άρχισε η περιπέτεια όχι της 

επάνω, της σύγχρονης πόλης, αλλά της άλ-

λης, της θαμμένης κάτω από τα σπίτια και 

τους δρόμους. Κάτω από τα πέλματα των 

ανθρώπων και τις ρόδες των αυτοκινήτων. 

Με άλλα λόγια, άρχισε η περιπέτεια της «αρ-

χαίας» Θεσσαλονίκης. Γιατί, για να γίνει το 

metro, έπρεπε να ανοιχτούν οι υπόγειες γα-

λαρίες που θα υποδέχονταν τους συρμούς 

του. Να κατασκευαστούν οι σταθμοί του, 

όπου θα πηγαίνουν και θα έρχονται, θα ανε-

βαίνουν και θα κατεβαίνουν οι επιβάτες. 

Κι όλ’ αυτά σε βάρος των θαμμένων πολι-

τισμών, που στοιβάζονταν χιλιάδες χρόνια 

εκεί που σήμερα ορθώνεται η Θεσσαλονίκη 

αγκαλιά με τον τσιμεντένιο, βρώμικο, σύγ-

χρονο πολιτισμό της. Αγκαλιά με έναν ευ-

νούχο έρωτα που μόνο ο αξέχαστος Κωστής 

Μοσκώφ τον είδε και τον ονομάτισε. Τώρα 

γιατί η Θεσσαλονίκη δέχτηκε αυτό που η 

Αθήνα αποφάσισε, είναι μια άλλη πονεμέ-

νη ιστορία. Οπως μια άλλη και πιο πονεμένη 

ιστορία είναι γιατί η Αρχαιολογική Υπηρεσία 

συμφώνησε πως ήτανε δυνατό με τις βιαστι-

κές και πανικόβλητες «ανασκαφές» της να 

σώσει τα αρχαία θεμέλια της Θεσσαλονίκης. 

Πως ήτανε δυνατό, με τους υποταγμένους 

στην απειλή της εργολαβικής μπουλντόζας, 

συμβασιούχους Αρχαιολόγους της να σώσει 

ότι είχε ως εκείνη τη στιγμή διαφυλάξει η γη 

και ο χρόνος. Το πρόβλημα, επομένως δεν εί-

ναι πότε θα τελειώσει το metro αλλά πότε 

θα ζητήσει συγγνώμη από την πόλη η Αρχαι-

ολογική Υπηρεσία που εγκατέλειψε την αρ-

χαία Θεσσαλονίκη στα χέρια των εργολά-

βων, χωρίς Μέτρο!

UN-SETTLING

Βρισκόμαστε σε μια εποχή που το κύριο 

χαρακτηριστικό της είναι η κρίση. Στην Παι-

δεία, στην Πολιτική, στην Οικονομία, στην 

Τέχνη, στις καθημερινές σχέσεις των ανθρώ-

πων. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι αν υπάρχει 

και στην Αρχαιολογία κρίση. Κι αν αυτή μπο-

ρούμε να την εντοπίσουμε και να την περι-

γράψουμε. Στην Αρχαιολογία ως επιστήμη, 

βέβαια, και όχι ως επάγγελμα, γιατί στον το-

μέα αυτό δε χρειάζεται να ρωτήσουμε. Το 

επάγγελμα του Αρχαιολόγου το ασκεί με επι-

τυχία και με υψηλές αμοιβές μόνο ο Indiana 

Jones. Με κατοχυρωμένη μονιμότητα, μάλι-

στα, και όχι συμβατική. Τι γίνεται όμως στην 

επιστήμη της Αρχαιολογίας; Εκεί όλα πηγαί-

νουν καλά; Κανείς δεν ανησυχεί; Κανείς δεν 

αναρωτιέται; ΄Ολα πια έχουν βρει τη θέση 

τους; Ακόμα και ο Hodder έχει ηρεμήσει και 

η Μεταδιαδικαστική Αρχαιολογία (Post-

processual Archaeology) είναι ένα ακίνδυνο 

παρελθόν, και δε μένει άλλο τι παρά να «απο-

Γ. Χ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ
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δομήσουμε» τα κακά κληροδοτήματά μας 

και να «πάμε στα ίδια τα πράγματα», όπως 

προστάζει το κυρίαρχο σύνθημα της Φαινο-

μενολογίας, όπου η εμπειρία θα μας αποκα-

λύψει την Αλήθεια; «Κρίση», λένε αυτοί που 

ξέρουν, «σημαίνει μια διαδικασία αποδιοργά-
νωσης του υπάρχοντος με κατεύθυνση την 
καταστροφή» Λοιπόν; Μήπως αποδομώντας 

τα δεδομένα «αποδιοργανώνουμε το υπάρ-

χον με κατεύθυνση την καταστροφή»; Μή-

πως η μετανεωτερική σκέψη επιτρέπει στη 

φαινομενολογία να επιβάλει μια νέας μορ-

φής αναζήτηση της «εμπειρίας» που σε κα-

μιά περίπτωση δε σημαίνει αναζήτηση της 

ερμηνείας των υλικών στοιχείων του πολι-

τισμού, της φυσικής κοινωνίας, για παρά-

δειγμα; Και σημαίνει απλώς ένα νέο παιχνί-

δι με νέες λέξεις που ούτε περιγράφουν ούτε 

ορίζουν, απλώς ανατρέπουν; Μήπως, όμως, 

χρειαζόμαστε οπωσδήποτε την «αποδόμη-

ση» για να διώξουμε τα περιττά και να κρα-

τήσουμε τα ουσιώδη; Κι αυτό ακριβώς εί-

ναι η Κρίση στην Αρχαιολογία: κανείς δεν 

ξέρει τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε μια και 

τα πράγματα παραμένουν μακριά από τα λό-

για, και τα λόγια μακριά από τα πράγματα. Η 

Αρχαιολογία όμως τα χρειάζεται και τα δυο. 

Κι όσο δεν τα βρίσκει, τόσο η κρίση της βα-

θαίνει, όλο και πιο πολύ. Τόσο ο αρχαιολογι-

κός λόγος παγιδεύεται ανάμεσα σε σπασμέ-

να αγάλματα και σιωπηλά ανασκάμματα!

ΜΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Παρακολούθησα με πολύ ενδιαφέρον 

μια διημερίδα με θέμα τη σχέση της Αρχαι-

ολογίας με το Περιβάλλον1. Πολλές από τις 

ανακοινώσεις ήτανε άρτιες, καλογραμμέ-

νες, στηριγμένες πάνω σε έξυπνα power 

points, με ελκυστικά γραφήματα και εικό-

νες που έρχονταν και έφευγαν, ανέβαιναν 

και κατέβαιναν, κατά πως ήθελε ο ομιλη-

τής. Και πίσω από όλη αυτή την οπτική επί-

δειξη ενδιαφέρουσες απόψεις, πρωτότυπες 

προτάσεις, σχετικές με τα κόκαλα ανθρώ-

πων και ζώων, τους σπόρους, τα έντομα, το 

DNA, ακόμα. ΄Ακουγα και παρακολουθούσα 

παγιδευμένος στη γοητεία που εκπέμπουν, 

επικίνδυνα, οι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτε-

ρα σ’ αυτούς που δεν είναι εντελώς εξοικει-

ωμένοι μ’ αυτές και απλώς έχουν μια τυπι-

κή, εμπειρική σχέση. ΄Οσο προχωρούσαν 

όμως οι ανακοινώσεις και η ώρα περνούσε 

επικίνδυνα, και συσσωρευόταν ενοχλητική 

πάνω στην προσοχή μου, άρχισα να σκέφτο-

μαι κι αλλά πράγματα, όλα σχετικά με αυτά 

που άκουγα, με τόσο ενδιαφέρον. Σκέφτη-

κα πρώτ’ απ’ όλα πως άρχισε να διαμορφώ-

νεται ένας άλλος κλάδος αρχαιομετρίας που 

δεν τον ασκούν, πλέον, ειδικοί επιστήμονες, 

αλλά αρχαιολόγοι που η σχέση τους με το 

αντικείμενο δεν μπορεί, παρά να είναι εμπει-

ρική. Σκέφτηκα, ακόμα πως οι αρχαιολόγοι 

μετατρέπονται αργά αργά σε πρακτικούς 

αρχαιομέτρες επιδεικνύοντας θριαμβευτι-

κά το πιστοποιητικό της εξειδίκευσής τους 

σε ένα από τα γνωστά εκμαυλιστήρια της 

Μεγάλης Βρετανίας. Λοιπόν; Αναρωτήθη-

κα, όχι και τόσο ήσυχος, τι μπορεί να σημαί-

νει αυτό: ένα νέο, ριζοσπαστικό άνοιγμα της 

Αρχαιολογίας προς την Αρχαιομετρία ή μια 

άλλης μορφής άρνηση προς τη διεπιστημο-

νική προσέγγιση των αρχαίων πραγμάτων; 

Αντί να έχουμε τώρα ένα γιατρό που θα ανα-

λάβει να μελετήσει ένα ανθρώπινο σκελετό, 

τη δουλειά αυτή θα την κάνει ένας αρχαιολό-

γος που απελευθερωμένος από την παραδο-

σιακή δουλεία της κεραμεικής και των εργα-

λείων, θα αποφασίσει να παγιδευτεί στους 

μυστηριώδεις έλικες του DNA; Είναι το σύ-

μπτωμα μιας επιστημολογικής επανάστα-

σης αυτό ή μιας επικίνδυνης επιστημολογι-

κής εσωστρέφειας;

ΔΕ ΜΑΣ ΕΦΤΑΝΑΝ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ…

Είναι μια καινούρια ερευνητική δραστη-

ριότητα αυτή, λένε αυτοί που τα ψάχνουν. 

Να ερευνήσουμε, και να μάθουμε, βέβαια, 

τον ίδιο μας τον αρχαιολογικό εαυτό. Εκείνον 

1  Τη διημερίδα είχε οργανώσει ο καθηγητής κ. Κ. Κωτσάκης, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών «Η Ανασύνθεση του Φυσικού Περιβάλλοντος και οι Σχέσεις Ανθρώπου-Περιβάλλοντος κατά το Πα-

ρελθόν» του Α.Π.Θ.  
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τον «εαυτό» που χρόνια τώρα τον κρύβουμε 

κάτω από τη χλωρίδα μιας κατασκευασμέ-

νης ευρηματολογίας. Να αποκαλύψουμε την 

ηθική της ανασκαφής, για παράδειγμα. Τη 

σχέση του κοινού με τους αρχαιολόγους, όχι 

την Αρχαιολογία. Να βρούμε και να μελετή-

σουμε τα απωθημένα ενός οράματος που εί-

ναι φτιαγμένο με πηλό και με μάρμαρο, με 

κόκαλο και με μπρούντζο. Να ανασύρουμε 

μέσα από τα κτερίσματα του επιστημονικού 

Τάφου το μεροκάματο της οκτάμηνης σύμ-

βασης, αυτή που αιματοκυλιέται κάτω από 

τα πέλματα των εργολάβων. Να στήσουμε 

ένα «πράγμα», όπως η εθνογραφία. Μόνο 

που αυτή, η Αρχαιολογική Εθνογραφία, δε 

θα «γράφει» τα έθνη με τους μάγους και 

τα χρωματισμένα πρόσωπα. Ας πούμε μια 

Εθνογραφία που δε θα ταξιδεύει στους θλιμ-

μένους τροπικούς ούτε θα βουλιάζει στις 

κόκκινες άμμους της Ναμίμπια. Απλώς θα 

βουτάει τον κοντυλοφόρο της στον ιδρώτα 

των αρχαιολόγων. Στην υγρασία των ψιθυ-

ρισμών τους. Στις αποσαρθρωμένες κορυφές 

των ενθουσιασμών τους. Για να καταγράψει 

τους μόχθους μιας άλλης, κρυμμένης ιστορί-

ας. Για να καταμετρήσει τα στρώματα ενός 

προσωπικού, καθημερινού πολιτισμού, που 

χάνεται όλο και πιο πολύ, κάτω από την επι-

μονή αυτών που τον παράγουν να τον κρα-

τάνε κλειδωμένο στα μαγικά τους συρτάρια 

και τώρα τελευταία στα γοητευτικά power 

points τους. Δεν αποκλείεται, σκέφτομαι, να 

είναι κι αυτό ένας τρόπος να αποκαλυφθεί 

αυτό που είναι στην πραγματικότητα ένας 

αρχαιολόγος. Να μάθουμε, που λέει ο λόγος, 

κι εμείς οι ίδιοι, τον κρυμμένο μας εαυτό, το 

θαμμένο κάτω από τα απολιθώματα μιας 

πληκτικής βιβλιογραφίας, κάτω από τις ζωι-

κές πρωτεΐνες μιας άχρηστης επιστημονικής 

δεοντολογίας. Αυτά.

ΤΙ ΛΕΙΠΕΙ ΣΤ’ ΑΛΗΘΕΙΑ;

΄Ανοιξε ένα λάκκο, σημείωσε, με κόκκι-

νο μαρκαδόρο, τις συντεταγμένες και ύστε-

ρα έστριψε τσιγάρο. Μέσα στο τσιγαρόχαρ-

το άπλωσε ένα φύλλο δυόσμο, τη σκόνη από 

ένα συντετριμμένο όστρακο και τα λόγια 

του G. V. Childe: «Είμαι ευτυχισμένος» έγρα-

φε ο Γόρδων «που θα πεθάνω γεμάτος από 
υγεία».

 «Αλήθεια, τι ωραίος που είναι ο θάνα-

τος», έγραψε στο ημερολόγιο. Την άλλη μέρα 

όλοι τον είχαν ξεχάσει, γιατί αυτοί ούτε από 

υγεία είχαν ιδέα ούτε από θάνατο. ΄Ητανε 

όλοι τους παραδοσιακοί αρχαιολόγοι! 

Γ.Χ.Χ.

…που λέει ο λόγος! 
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It has been written that an excavation is like 

a mineMield: the Mirst mistake is the last one. Oth-

ers, state that an excavation is an intentional de-

struction. Both these approaches argue that im-

portant information is lost. However no digging 

has ever stopped for that reason. What real-

ly stops is the publishing of the excavations, due 

to the general belief of the archaeologists-exca-

vators that they should wait until they will Minal-

ly obtain the missing information. Only then they 

would consider the publication complete and not 

debatable by others who also remain silent! The 

outcome: shared silence. Excavations remain un-

published and the Minds locked in the drawers of 

the «owners». Anaskamma, as a solely excava-

tion magazine, aims to surpass Mistakes and De-

structions, to come into terms with the lost infor-

mation and eagerly welcomes in its columns and 

articles, comments and observations; simple com-

ments dealing with an excavation Mind or the the-

oretical debate of an excavation problem. Even if 

the text sent for publishing reMlects the mistake or 

the destruction, namely the lost information, for 

Anaskamma, it’s more than enough to present, en-

closed in a castaway’s bottle, the “message” of the 

excavation, as it is produced by the implicit Mirst 

impression of the archaeologist-Minder.    

Summary
Anaskamma aims…


