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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 
ΣΤΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ

Γ. Χ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ

 ́ Ολοι οι κλάδοι και οι παραλλαγές της Αρ-

χαιολογίας ασχολούνται με το Παρελθόν, είτε 

αυτό συνιστά ένα συγκεκριμένο και με κα-

νόνες δομημένο Πολιτισμό, που είναι δυνα-

τό να περιγραφεί ως ένα σύστημα, με υπο-

θετική, πολλές φορές, κατανοητή όμως και 

ερμηνεύσιμη λειτουργία. Είτε, το παρελθόν 

αυτό δεν μπορεί να είναι τίποτε παραπάνω 

από ένα άθροισμα αντικειμένων, που απλώς 

εντάσσονται στο πλαίσιο ενός αναγνωρισμέ-

νου Πολιτισμού. Τα κράνη των 168 Ισπανών 

του Francisco Pizarro που σκότωσαν 80.000 

Iνδιάνους στη μάχη της Cajamaeca του Peru, 

το Νοέμβριο του 1533. και έπιασαν αιχμάλω-

το τον  τελευταίο αυτοκράτορα των ΄Ινκας 

Αταχουάλπα, αποτελούν ένα τέτοιο «παρελ-

θόν» και θα μπορούσε μ’ αυτά να ασχοληθεί η 

Αρχαιολογία. ́ Οπως, ακριβώς θα μπορούσε να 

ασχοληθεί με τα παιδικά παιχνίδια του 19ου 

αιώνα ή με τα οχυρωματικά έργα της γραμμής 

Μαζινό. ΄Ομως οι Πολιτισμοί, ή τα πράγματα 

με τα οποία ασχολείται ένα κλάδος της Αρ-

χαιολογικής επιστήμης, πολλές φορές έχουν 

ταφεί, με τα χρόνια, τις χιλιάδες χρόνια, σε 

μερικές περιπτώσεις, μέσα στο χώμα. Τότε οι 

Αρχαιολόγοι είναι υποχρεωμένοι να σκάψουν 

για να τα βρουν, να τα βγάλουν στο φως και 

να τα μελετήσουν. ΄Ετσι και η Προϊστορική 

Αρχαιολογία, είναι υποχρεωμένη να σκάψει, 

για να βρει τα αντικείμενα της απασχόλησής 

της, γιατί οι Πολιτισμοί της Προϊστορίας είναι 

θαμμένοι, με το ένα ή τον άλλο τρόπο, βαθιά 

στη γη. Γύρω, λοιπόν από το σκάψιμο αυτό, 

που χαρακτηρίζεται στην επίσημη ορολογία 

ως Ανασκαφή, έχει αναπτυχθεί μια πολύπλο-

κη μεθοδολογία, που τη συγκροτούν αυστη-

ροί κανόνες. ΄Αλλοι από αυτούς τους κανόνες 

είναι σημαντικοί, και κανένας αρχαιολόγος 

ανασκαφέας δεν τους παραβαίνει, και άλλοι, 

ενώ φαίνονται κι αυτοί σημαντικοί, έχουν χά-

σει τη σημασία τους, γιατί τους έχει ξεπερά-

σει η σύγχρονη τεχνολογία ή, σε μερικές πε-

ριπτώσεις, η θεωρία της Ανασκαφής. ΄Οπως 

έχουν ξεπεραστεί, για παράδειγμα, οι τρόποι 

της νευροχειρουργικής (Εικ. 1) που ασκού-

νταν σε ανάλογες περιπτώσεις, από την επο-

χή του σιδήρου, και μας το δείχνουν σχετικά 

ευρήματα1. ΄Η όπως ξεπεράστηκε η κυρίαρ-

χη αντίληψη της νευτώνειας συμπαντικής 

ηρεμίας από την απειλή της εντροπίας, του 

φόβου, με άλλα λόγια να χαθεί το μέτρο της 

οργάνωσης ενός συστήματος. Και να αντικα-

τασταθεί «από την αταξία, την ακαταστασία, 

το χάος και την αδυναμία από τον άνθρωπο 

ή την κοινωνία να ελέγξει όλες τις μεταβολές 

που πραγματοποιούνται, φυσικές, κοινωνι-

κές, πολιτικές, ιστορικές, σεξουαλικές, ηθικές, 

θρησκευτικές κλπ.». Το περίεργο είναι πως 

1 Βρέθηκε στη Βέροια σε μια σωστική ανασκαφή.  
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ακόμα και σήμερα στις αρχαιολογικές ανα-

σκαφές εφαρμόζονται, με σχολαστική προ-

σοχή και οι ξεπερασμένοι κανόνες, με αποτέ-

λεσμα να χάνεται και χρόνος και χρήμα. Να 

γεμίζουν οι ανασκαφές από τον ενοχλητικό 

κόσμο των ‘kipples’ (σημ. τη λέξη ‘kipple’ χρη-

σιμοποίησε ο P. K. Dick στο μυθιστόρημά του 

‘Do androids dream of electric sheep?’ για να 

χαρακτηρίσει άχρηστα αντικείμενα, σκουπί-

δια, παλιόχαρτα, σπιρτοκούτια, τενεκεδάκια 

και εν γένει πράγματα άχρηστα, που μετά τη 

χρήση συνήθως τα πετάς, μπουκάλια, καμέ-

να σπίρτα, φύλλα ημερολογίου, στυλό χωρίς 

μελάνι, στεγνοί μαρκαδόροι, άκυρα εισιτήρια, 

καλύμματα τσίχλας, παλιές εφημερίδες, χρη-

σιμοποιημένα χαρτιά υγείας κλπ.) με αποτέ-

λεσμα να μη γίνονται άλλα «πράγματα», κατά 

τη διάρκεια μιας ανασκαφής. «Πράγματα» 

που δεν τα έχει ξεπεράσει ο χρόνος και η τε-

χνολογία και ούτε θα τα ξεπεράσει ποτέ, για-

τί είναι απαραίτητα, μιας και με τη βοήθειά 

τους επιβιώνει το ίδιο το οργανικό σώμα της 

Αρχαιολογίας που για να επιζήσει χρειάζεται 

την Ανασκαφή. Αυτήν την αναντικατάστα-

τη ενέργεια της Αρχαιολογίας που η άρνηση 

της ανανέωσής της, με την εφαρμογή νέων 

κανόνων, τη μετατρέπει σε μια συνεχή «τρι-

βή», σε μια τυπική διαδικασία που δεν παρά-

γει, απλώς θερμαίνει, άρα οδηγεί, αργά ή γρή-

γορα σε μιας μορφής «θερμικό θάνατο».

Στο σημείωμα αυτό δεν έχω σκοπό να 

ασχοληθώ με τους ξεπερασμένους κανό-

νες, τα ‘kipples’ μιας ανασκαφής, γιατί εί-

ναι πολλοί και δεν έχω το χώρο που χρειά-

ζομαι για να τους αναπτύξω. Θα ασχοληθώ 

μόνον με έναν από αυτούς, γιατί τον θεωρώ 

πολύ σημαντικό, μια και πιστεύω πως, αν 

τον αλλάξουμε αυτόν, θα πάψει το σύστημα 

της Ανασκαφής να απειλείται από το δικό 

του «θερμικό θάνατο». Θα αναγκαστεί να 

αναζητήσει άλλες προοπτικές, θα προσπα-

θήσει να επιτύχει πληρέστερη εκπαιδευτι-

κή σημασία, ευρύτερη διεπιστημονική ανά-

πτυξη και ριζική αλλαγή το σχήματός του. 

Γι’ αυτό και τον ονομάζω αυτόν τον κανόνα 

«Κανόνα του σχήματος». Και όταν αναφέ-

ρομαι σε μια τέτοια «ριζική αλλαγή» και σε 

έναν τέτοιο κανόνα, δεν έχω στο μυαλό μου 

την ανασκαφή που η μοναδική της προσ-

δοκία είναι το «πρωτοφανές» εύρημα, ούτε 

κι εκείνη που συνεχίζει απαράλλακτη για 

να θεμελιώσει το υπηρεσιακό επιχείρημα 

της χορήγησης ή μη μιας άδειας κατασκευ-

ής ή καλλιέργειας, όπως συμβαίνει στις ανα-

σκαφές που πραγματοποιούν οι ΕΠΚΑ. ΄Εχω 

στο μυαλό μου μια Συστηματική, Εκπαιδευ-

τική Ανασκαφή. ΄Ενα σύστημα, που το στή-

νουν και το λειτουργούν μαζί δάσκαλοι, μα-

θητές και εργάτες. ΄Ενα σύστημα που είναι 

υποχρεωμένο να παράγει φως και όχι μόνο 

θερμότητα. ΄Ενα σύστημα που για να λει-

τουργήσει σωστά πρέπει να λάβει υπόψη 

του τη Ιστορία, την κοινωνική συγκυρία, τη 

Δημοκρατία, την ηθική του καθημερινού μό-

χθου, την «ομορφιά και την Ελευθερία» θα 

έλεγε ο Μαρξ. ΄Ενα σύστημα, τελικά, που αν 

μείνει κλειστό, χωρίς τη συνεχή ανταλλαγή 

πληροφορίας με το διεπιστημονικό περιβάλ-

λον, και με το ανώνυμο κοινό, αργά η γρή-

γορα θα εκφυλλιστεί. Θα μετατραπεί σε μια 

καλά οργανωμένη εργολαβική περιπέτεια. 

Σε ένα συμπαθητικό, και πολύτιμο, στην πε-

ρίπτωση της αξιοποίησής του, καλοοργανω-

μένο ΧΥΤΑ προσωπικών ημερολογίων, όπου 

οι χειρόγραφες επιλογές λέξεων και περι-

γραφών, μετατρέπουν την ανασκαφή σε ένα 

ιδιόρρυθμο λογοτεχνικό είδος. Σε ένα ιδιόρ-

ρυθμο λογοτεχνικό σκαρίφημα, όπου στο τέ-

λος όλοι οι ήρωες της ιστορίας χάνονται στο 

πράσινο σκοτάδι μιας ομίχλης, όμοια αυτή 

που σκεπάζει κάθε πρωί τις κλιμακωτές τα-

ράτσες της καλλιέργειας του ρυζιού στην 

Banaue των Φιλιππίνων (Εικ. 2). Και εννοώ 

τα ημερολόγια που γράφονται, για να θυμί-

ζουν την περιπέτεια της ανασκαφής, την πο-

λυποίκιλη προσωπογραφία της ή για να κο-

σμήσουν μια βιβλιοθήκη, δερματόδετα, με 

επίχρυσα γράμματα, μουσειολογικά δείγμα-

τα μιας χρονικής στιγμής που δεν έχει καμιά 

Γ. Χ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ

Εικ. 1
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σημασία μπροστά στην «αιωνιότητα» των 

πραγμάτων που αποκτούν σχήμα και τρό-

πο λειτουργίας στο όνομα της Ανάγκης. Της 

Ανάγκης που οδηγεί στη δράση, που επινο-

εί, εντέλει, τον ίδιο τον Πολιτισμό. Της Ανά-

γκης που βρίσκεται πίσω από κάθε αρχαιο-

λογικό εύρημα και πίσω από τις προσδοκίες 

της Αρχαιολογικής Επιστήμης. Γιατί τα ημε-

ρολόγια, αν δεν ψηφιοποιηθούν, όπως γρά-

φονται, δεν τα διαβάζει κανείς, και, φυσικά, 

κανείς δεν αξιοποιεί τις πληροφορίες τους.

Κι όλ’ αυτά δεν είναι μια κατασκευασμέ-

νη περιγραφή, απαισιόδοξη και φανταστι-

κή. ΄Οχι. Η αρχαιολογική ανασκαφή πρέπει 

να αλλάξει, επαναλαμβάνω. Στο Δισπηλιό 

επιχειρήσαμε μια τέτοια «αλλαγή», με βάση 

τον «Κανόνα του Σχήματος», χωρίς, βέβαια, 

να πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη ή η μο-

ναδική. Την ονομάσαμε «Ανασκαφικό Διδα-
σκαλείο» (Εικ. 3-5) αυτήν την αλλαγή, και 

προσπαθήσαμε να πετύχουμε δυο σκοπούς: 

(α) Να ζητήσουμε από ειδικούς να αναπτύ-

ξουν στους φοιτητές, κατά τη διάρκεια της 

ανασκαφής (Εικ. 6-8), μια σειρά από θέ-

ματα που δεν περιλαμβάνονται, κατά κά-

ποιο τρόπο ή καθόλου στα προγράμματα 

των πανεπιστημιακών τμημάτων και (β) 

να υπερβούμε το εργολαβικό σχήμα της 

ανασκαφής: 7 πμ. με 2.30 μμ. το ανασκα-

φικό πρόγραμμα ως. πλήρες μεροκάματο. 

Στις 11 διάλειμμα για κολατσό και το γνω-

στό θανάσιμο κουτσομπολιό. Τις μέρες της 

βροχής, αργία. Το Σάββατο, ξεκούραση. Τα 

μπλουτζίν στο καθαριστήριο, τα παπού-

τσια του μπάσκετ πλυμένα στο περβάζι το 

παραθύρου. Το πρωί σκάψιμο, το απόγεμα 

διόρθωση των ημερολογίων, και τα όστρα-

κα να πλένονται σε πολύχρωμες πλαστικές 

λεκάνες. Το μεροκάματο της απελπισίας, 

από δίπλα η σύμβαση, το δελτίο παροχής 

υπηρεσιών, το τηλεφώνημα του βουλευτή 

στην κυρία προϊσταμένη, έφορο, τα παλιά 

χρόνια. Και τα εφηβικά όνειρα για μια αρ-

χαιολογία γεμάτη με απροσδόκητες αποκα-

λύψεις, χωρίς ‘kipples’, κρεμασμένα στη χα-

λύβδινη αλαζονεία του επόπτη εργολάβου. 

Εδώ βλέπετε έναν τοίχο, ξεναγεί η προϊ-

σταμένη της ΕΠΚΑ τον αδιάφορο υπουργό 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΣΤΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ

Εικ. 2 Εικ. 3

Εικ. 4
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του πολιτισμού. Πιο εκεί ένας αποθηκευτι-

κός λάκκος, συνεχίζει η κυρία προϊσταμέ-

νη να ξεναγεί τον αδιάφορο υπουργό. Στη 

γωνία μια τρύπα, που μπορεί να είναι πο-

ντικότρυπα ή πασσαλότρυπα ή, τέλος, μια 

ανερμήνευτη κλειδαρότρυπα, από όπου 

προσπαθεί ο αρχαιολόγος να διαβάσει την 

Ιστορία. Ο τάφος είχε βορειοανατολικό 

προσανατολισμό, χωρίς κτερίσματα, χωρίς 

τις προϋποθέσεις για μια συγκλονιστική εί-

δηση και εθνικιστικές ερμηνείες. Ο οψια-

νός να λαμποκοπάει αμίλητος, φερμένος 

από τη Μήλο ή τα Καρπάθια. Και τα όστρα-

κα να συσσωρεύονται, να συσσωρεύονται, 

να συσσωρεύονται. Το ερώτημα είναι αν οι 

πυρήνες του πυριτόλιθου δείχνουν επιτό-

πια επεξεργασία ή αν αποτελούν αντικείμε-

νο ανταλλαγής. Αν τα λειασμένα εργαλεία 

κατασκευάστηκαν από ντόπια πέτρα, αν 

τα αγγεία έχουν τοιχώματα bundpolierte ή 

rainbow. Και στο τέλος να λήγει η σύμβαση, 

οι πάντες να απολύονται και η αρχαιολογι-

κή επιστήμη να μετατρέπεται σε μια μελαγ-

χολική τρύπα, που σπεύδει να την γεμίσει 

με απορρίμματα ο νεοφιλελεύθερος, νεοελ-

ληνικός Πολιτισμός.

Και το πρόγραμμα του «Ανασκαφικού Δι-

δασκαλείου» για μια πιλοτική εφαρμογή του 

«Κανόνα του Σχήματος» ήτανε το ακόλου-

θο. 

1. Χρονική διάρκεια: από 29 Ιουλίου – 31 

Αυγούστου

2. Δίδαξαν: Οι καθηγητές: Σ. Ανδρέου, 

Ν. Ευστρατίου, Κ. Κωτσάκης, Χ. Ντούμας, 

Π. Πατιάς, Στ. Τσότσος, P. Halstead και Γ. Χ. 

Χουρμουζιάδης. Οι Αν. Καθηγητές: Γ. Μαργα-

ρίτης, Αν. Μουνδρέα-Αγραφιώτη, Μ. Φωτιά-

δης και Θ. Χατζηλάκος. Οι Επίκ. Καθηγήριες: 

Ν. Γαλανίδου και Ε. Τσουκαλά και οι διδά-

κτορες: Β. Αδρύμη-Σισμάνη, Δ. Καϊμάρης, Τ. 

Καρκάνας, Ν. Κοσμετάτου, Ν. Κυπαρίσση-

Αποστολίκα, Ε. Μαργαρίτη, Γ. Μπασιάκος, 

Κ. Σουέρεφ, Γ. Στρατούλη, Μ. Σωφρονίδου, 

Κ. Τουλούμης, Γ. Φακορρέλης, Α. Χουρμου-

ζιάδου, οι Υποψ. Διδάκτορες: Ε. Βούλγαρη, Τ. 

Γιαγκούλης, Β. Παπαγεωργίου, Γ. Σταυριδό-

πουλος και Φ. Υφαντίδης.

3. Πήραν μέρος 50 φοιτητές (Η ανακοί-

νωση για το Ανασκαφικό Διδασκαλείο δεν 

απευθύνθηκε μόνο σε φοιτητές των αρχαι-

ολογικών τμημάτων).

Γ. Χ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ

Εικ. 5

Εικ. 6
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4. Αναπτύχθηκαν τα θέματα: (α) Ανα-

σκαφική μεθοδολογία, (β) Ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές και αρχαιολογία, (γ) Αρχαι-

ολογία του Αιγαίου, (δ) Επιφανειακές αρ-

χαιολογικές έρευνες, (ε) Φωτογραμμετρία, 

(στ) Έρευνα στην περίοδο της Χαλκοκρα-

τίας, (ζ) Προϊστορική εργαλειοτεχνία, (η) 

Παλαιοντολογικά ευρήματα της Δ. Μακε-

δονίας, (θ) Μεγάλα δημόσια έργα και Αρ-

χαιολογικές Ανασκαφές, (ι) Έργα για τη 

συντήρηση των ανασκαφικών χώρων, (κ) 

Έρευνες στη Θεόπετρα Τρικάλων, (λ) Μι-

κρομορφολογία, (μ) Παλαιοπεριβαντο-

λογία, (ν) Απόλυτες χρονολογήσεις, (ξ) 

Αρχαιολογική Νομοθεσία, (ο) Νεολιθική 

κεραμεική, (π) Νεολιθική Οικονομία (ρ) 

Μουσειολογία.

5. Πραγματοποιήθηκαν 143 ώρες ανα-

σκαφής, και πρακτικής άσκησης (συντή-

ρησης in situ, συλλογής δειγμάτων, αποτύ-

πωσης) στο πεδίο. 123 ώρες διδασκαλίας 

και εξάσκησης στο εργαστήριο της ανασκα-

φής. ΄Εξι εκπαιδευτικές εκδρομές: Αλβανία, 

για επίσκεψη της Γαλλικής ανασκαφής στο 

Σοβιάν Μηλιά Γρεβενών, για επίσκεψη του 

μουσείου παλαιοντολογικών απολιθωμά-

των. Γράμμο, με ανάλυση των γεγονότων 

του Εμφύλιου από τον καθηγητή Γ. Μαρ-

γαρίτη. Μοναστήρι (FYROM) για επίσκεψη 

στην αρχαία Ηράκλεια, στο αρχαιολογικό 

Μουσείο της πόλης και περιήγηση. Προβλή-

θηκαν επίσης 5 ταινίες με εκπαιδευτικό πε-

ριεχόμενο.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΣΤΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ
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