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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συνήθως ψάχνω να βρω πρωτότυπους και 

ενδιαφέροντες τίτλους για τα κείμενά μου και 

οπωσδήποτε αυτός δεν είναι ένας από αυτούς. 

Αλλά όσο κι αν το σκέφτηκα δεν τα κατάφερα 

να βρω άλλον πληρέστερο αφού το κείμενο 

που ακολουθεί δεν είναι τίποτε περισσότε-

ρο και τίποτε λιγότερο από μια απόπειρα να 

παρουσιαστούν, με βάση γραπτές μαρτυρίες, 

εντυπώσεις επισκεπτών. Των επισκεπτών 

του Δισπηλιού∙ ή αλλιώς των υποκειμένων 

της επίσκεψης της ξένης χώρας του παρελθό-

ντος, σύμφωνα με τη γνωστή έκφραση του D. 

Lowenthal. Με αυτή την έννοια αυτή η μικρή 

έρευνα ξεκίνησε με αντικείμενο παρατήρη-

σης τους «ξένους» που επισκέφθηκαν τα τε-

λευταία χρόνια την αρχαιολογική έκθεση στο 

Δισπηλιό, αλλά μοιραία ακούμπησε, σε μικρό 

ή μεγαλύτερο βαθμό, και όλους τους άλλους, 

τους πιο κοντινούς. Τους γείτονες στο χωριό, 

τους εργάτες στα σκάμματα, τους τοπικούς 

άρχοντες, τους ίδιους τους αρχαιολόγους.

Πυρήνα της έρευνας αποτελεί το Βιβλίο 

Επισκεπτών που συγκεντρώνει τα γραπτά 

σχόλια, των επισκεπτών της αρχαιολογικής 

έκθεσης από το 1996. Η έκθεση αυτή ήταν και 

η αφορμή να αρχίσει η συνεργασία μου με την 

ανασκαφή του Δισπηλιού, αφού μέχρι τότε η 

σχέση μου με αυτή ήταν σποραδικές χαλα-

ρές επισκέψεις. Με το δεδομένο, μάλιστα, ότι 

αυτή η μικρή έκθεση ήταν και η πρώτη μου 

εμπλοκή με μια δράση κοινωνικοποίησης της 

αρχαιολογικής δραστηριότητας, είχα από την 

αρχή ιδιαίτερη αγωνία να ρίξω μια κλεφτή 

ματιά στα σχόλια των επισκεπτών, αναζη-

τώντας την επιβράβευση της προσπάθειας 

και με το φόβο πάντα ότι κάποιος θα ανακά-

λυπτε τα κενά, τις αδυναμίες και τους λάθος 

χειρισμούς. Είναι ίσως σημάδι ωριμότητας ή 

ηλικίας, που μετά από δεκατρία χρόνια και 

4.500 περίπου γραπτά σχόλια, όσο πιο πολλά 

ενθουσιώδη σχόλια διαβάζω, τόσο πιο προ-

βληματισμένη αισθάνομαι1.

1  Μια συνοπτική μορφή αυτής της έρευνας παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2008 στο Archaeological Ethnographies 

Workshop που διοργανώθηκε από τους Γ. Χαμηλάκη και Α. Αναγνωστόπουλο στο πλαίσιο του Αρχαιολογικού 

Προγράμματος της Καλαυρείας (Kalaureia Research Programme) και του οποίου τα πρακτικά θα δημοσιευ-

θούν στο περιοδικό Public Archaeology.
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Ο ΧΩΡΟΣ

Η Καστοριά παραδοσιακά είναι γνωστή 

για τρία πράγματα: τις βυζαντινές εκκλησίες, 

τα αρχοντικά του 19ου αιώνα και τη γούνα. 

Αν εξαιρέσει κανείς τις εκκλησίες που σχο-

λαστικά φυλάσσονται από την Αρχαιολογι-

κή Υπηρεσία -τόσο σχολαστικά μάλιστα που 

είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τις επισκεφθεί 

κάποιος-, τα άλλα δύο στοιχεία για τα οποία 

ήταν περήφανη η πόλη σιγά σιγά φθίνουν. 

Τα λίγα αρχοντικά που γλίτωσαν από την 

αντιπαροχή αγωνίζονται να αποτελέσουν 

θύλακες αρχιτεκτονικής παράδοσης για να 

προσελκύσουν τους ξένους τουρίστες. Από 

την άλλη πλευρά, οι οικολογικές ευαισθησί-

ες των τελευταίων δεκαετιών και, κυρίως, 

τα φθηνά εργατικά των χωρών του τρίτου 

κόσμου οδήγησαν τη βιοτεχνία της γούνας 

σε μία βαθειά και μάλλον μη αναστρέψιμη 

κρίση. Φυσική συνέπεια όλων αυτών είναι η 

Καστοριά, όπως και όλη η γύρω περιοχή, να 

αντιμετωπίζει, εδώ και είκοσι χρόνια, σοβα-

ρά προβλήματα ανεργίας και απεγνωσμένα 

να αναζητά εναλλακτικούς τρόπους οικονο-

μικής ανάπτυξης. 

Η λίμνη της Ορεστίδας έπαιζε πάντα ση-

μαντικό ρόλο στην οικονομική, πολεοδομική 

και κοινωνική συγκρότηση της πόλης. Ακό-

μη και σήμερα η λίμνη όχι μόνο αποτελεί την 

καρδιά της κοινωνικής ζωής, αλλά προσφέ-

ρει, τη μόνη ίσως βιώσιμη οικονομική προ-

οπτική, μέσω του τουρισμού. Αντίθετα το 

Δισπηλιό, ένα μάλλον άσχημο χωριό, παρότι 

είναι χτισμένο στην όχθη της λίμνης, χωρικά 

και κοινωνικά είναι οργανωμένο κατά μήκος 

του οδικού άξονα που συνδέει την «πρωτεύ-

ουσα» της Δυτικής Μακεδονίας, την Κοζάνη, 

με την Καστοριά και την Αλβανία. Βέβαια, 

η Εγνατία Οδός, που μόλις ολοκληρώθηκε, 

παρακάμπτει το Δισπηλιό και θέτει για μια 

ακόμη φορά σε κίνδυνο την κοινωνικοοικο-

νομική ισορροπία του χωριού, που, έτσι κι 

αλλιώς φαίνεται ότι σιγά σιγά μετατρέπεται 

σε ένα απλό προάστιο της Καστοριάς. Τα τε-

λευταία χρόνια, μάλιστα, παρατηρείται μια 

σταθερή αύξηση νεόκτιστων κατοικιών που 

προορίζονται για τους Καστοριανούς που 

προτιμούν να μένουν έξω από τον αρκετά 

επιβαρυμένο αστικό ιστό. Η τάση αυτή δεν 

αλλοιώνει μόνο το δομημένο περιβάλλον, 

αλλά και την κοινωνική σύνθεση του χω-

ριού, αυξάνοντας το ποσοστό των «επισκε-

πτών» σε βάρος εκείνου των πραγματικά 

«αυτοχθόνων». 

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Οπως, ελπίζω, έγινε σαφές, οι κάτοικοι 

του Δισπηλιού έχουν να αντιμετωπίσουν 

βασικά προβλήματα που σχετίζονται με τη 

κοινωνική φυσιογνωμία και την οικονομική 

προοπτική του οικισμού τους και το τελευ-

ταίο που προγραμμάτιζαν ή περίμεναν ήταν 

να δεσμευτεί το κέντρο σχεδόν του χωριού 

τους για την ανάπτυξη ενός εντατικού αρ-

χαιολογικού προγράμματος. Ετσι κι αλλιώς, 

η αρχαία Δυτική Μακεδονία μέχρι πριν δέκα 

χρόνια θεωρούνταν σχεδόν υποανάπτυ-

κτη πολιτισμικά2. Οι πρώτες συστηματικές 

πληροφορίες για το απώτατο παρελθόν 

της συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 

Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, όταν νέοι 

αρχαιολόγοι ενσωματωμένοι στο ελληνικό 

στράτευμα «επισκέπτονται» την περιοχή 

και, εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία, 

συγκέντρωναν τα αρχαιολογικά στοιχεία 

που θα τεκμηρίωναν την ελληνικότητα των 

εδαφών που προσαρτούσε το ελληνικό κρά-

τος. Μια ελληνικότητα που ασφαλώς δεν 

υποστήριζε η πληθυσμιακή εθνική, γλωσσι-

κή και θρησκευτική ποικιλία της περιοχής. 

Φυσικά σε αυτό το ερευνητικό πλαίσιο οι 

προϊστορικές αρχαιότητες δεν είχαν καμιά 

θέση και, μόλις τη δεκαετία του 1930, η συ-

στηματική δουλειά του Α. Κεραμόπουλλου 

2  Για τις πρώτες αρχαιολογικές έρευνες στη Μακεδονία, τις πολιτικές σκοπιμότητες που αυτές εξυπηρετού-

σαν και τις επιπτώσεις στο ίδιο το ερευνητικό πρόγραμμα των αρχαιολόγων βλ. ενδεικτικά Ι. Βοκοτοπούλου 

(1986), Davis (2001), Κ. Κωτσάκης (Kotsakis 1998) και Μ. Φωτιάδης (Fotiadis 2001). 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗ
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στρέφεται στα κατάλοιπα του προϊστορι-

κού παρελθόντος3.

Το τοπικό ενδιαφέρον για την ανακάλυ-

ψη των προϊστορικών καταλοίπων έσβη-

σε, σχετικά γρήγορα, λόγω της ανόδου της 

στάθμης της λίμνης και, κυρίως, λόγω της 

έλλειψης αξιόλογων μνημειακών καταλοί-

πων. Εκτοτε και για πολλές δεκαετίες, οι αρ-

χαιολογικές δραστηριότητες περιορίστηκαν 

σε αναγκαστικές περιορισμένες σωστικές 

ανασκαφές κάθε φορά που ένας εκσκαφέας 

παράσερνε καλυπτήριες πλάκες τάφων και 

σκόρπια δομικά στοιχεία. 

Η συστηματική αρχαιολογική έρευνα 

του ΑΠΘ «χτυπάει» το Δισπηλιό περιοδικά 

σαν το κύμα: στέλνει κάθε καλοκαίρι, εδώ 

και δεκαέξι χρόνια, μια θορυβώδη ομάδα 

«επισκεπτών» που μένουν συνήθως εξήντα 

μέρες και μετά, εξίσου θορυβωδώς αποσύ-

ρονται. Ενας βασικός πυρήνας αρχαιολόγων 

επανέρχεται με πείσμα, οι φοιτητές, όμως, οι 

ξένοι εθελοντές, οι συντηρητές, οι «ειδικοί» 

εξωτερικοί συνεργάτες κατά κανόνα εναλ-

λάσσονται. Η μελέτη του αρχαιολογικού υλι-

κού, δεν αποτέλεσε ποτέ τον αποκλειστικό 

στόχο της ανασκαφής. Παρά την αυξομεί-

ωση της στάθμης της λίμνης, και εκείνης 

των διαθέσιμων κονδυλίων, προωθήθηκε 

μια ποικιλία περιφερειακών δράσεων που 

κεντρικό στόχο είχαν την κοινωνικοποίηση 

της αρχαιολογικής δραστηριότητας.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Από τη στιγμή που οι αρχαιολόγοι σκά-

βουν μέσα στον ιστό του χωριού, δίπλα στην 

εκκλησία, και μάλιστα στο χώρο όπου κάθε 

χρόνο γίνεται το πανηγύρι, η επαφή των 

«επισκεπτών» του ΑΠΘ με τους κατοίκους 

του Δισπηλιού ήταν από την αρχή αναπό-

φευκτη. Κατ’ αρχήν τα μέλη της αρχαιολογι-

κής ομάδας περνούν μαζί με τους ντόπιους 

εργάτες οκτώ δύσκολες ώρες κάτω από τον 

καλοκαιρινό ήλιο μέσα στα στενά όρια της 

ανασκαφικής τομής. Στο μεγαλύτερο μέρος 

της η συζήτηση που συνοδεύει το σκάλισμα 

της λασπερής επίχωσης επικεντρώνεται σε 

σκανδαλώδεις -πλην όμως φανταστικές 

στην πλειονότητά τους- ερωτικές ιστορίες· 

παρόλα αυτά δίνει τη δυνατότητα στους αρ-

χαιολόγους να εξοικειωθούν με τον τρόπο 

ζωής και τις αντιλήψεις των ντόπιων εργα-

τών και αντίστροφα. Οσο αφορά την ίδια 

την ανασκαφή και τους στόχους της, ακόμη 

και οι πιο πεπειραμένοι εργάτες αμφισβη-

τούν συχνά τη σκοπιμότητα όλης αυτής 

της προσπάθειας που, σε τελευταία ανάλυ-

ση, δεν προσφέρει τίποτε περισσότερο από 

3  Σχετικές αναλυτικές αναφορές για τις πρώτες έρευνες γίνονται από τον Κ. Τουλούμη (2008) στο πρώτο τεύχος 

του Ανασκάμματος.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
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πασσαλότρυπες, μικρά λειασμένα εργαλεία, 

χιλιάδες σπασμένα αγγεία και εκατοντάδες 

θραύσματα πηλού που γρήγορα διαλύονται 

αφήνοντας πίσω τους ένα βουναλάκι καστα-

νοκόκκινης σκόνης. Τα πράγματα, βέβαια, 

αλλάζουν κάπως όταν στο σκάμμα εμφανι-

στεί κάτι πιο ενδιαφέρον: ένα κόσμημα, ένα 

ειδώλιο, ένα καλά διατηρημένο ξύλινο αντι-

κείμενο, μια χαριτωμένη φοιτήτρια. Περιττό 

να πω ότι μετά από μερικές εβδομάδες, και 

ενώ τα μέλη της επιστημονικής ομάδας αι-

σθάνονται ότι έχουν γίνει φίλοι για πάντα, 

το όριο ανάμεσα στους αρχαιολόγους και 

τους εργάτες παραμένει σαφές. Οταν η κα-

λοκαιρινή ανασκαφική περίοδος φτάνει στο 

τέλος της, καθώς τακτοποιούν στην αποθή-

κη ανάμεσα στα εργαλεία το μικρό φορητό 

ραδιοφωνάκι που συνοδεύει το μονότονο 

ήχο του μυστριού, συνειδητοποιούν ότι δεν 

κατάφεραν να βρουν ούτε καν ένα ραδι-

οφωνικό σταθμό που να ικανοποιεί με τη 

μουσική του και τους μεν και τους δε4. 

Επειτα, είναι οι περιστασιακοί επισκέ-

πτες των σκαμμάτων που κοντοστέκονται, 

χαζεύουν με περιέργεια την εξέλιξη της ανα-

σκαφής και θέτουν την αγαπημένη τους 

ερώτηση: «Τι βρίσκετε εδώ;». Μια ερώτηση 

που όσο περισσότερες φορές αντιμετωπί-

ζεις τόσο συνειδητοποιείς ότι δεν έχει κα-

μιά εύκολη και ικανοποιητική απάντηση. 

Μερικά μέλη της ομάδας είναι πρόθυμα να 

προσφέρουν μια σύντομη ξενάγηση στον 

ανασκαφικό χώρο και να προσπαθήσουν να 

εξηγήσουν τι ακριβώς είναι οι απροσδιόρι-

στοι σβώλοι χώματος που σκαλίζουν προσε-

κτικά τα μέλη του συνεργείου. Ανεξάρτητα 

από τη σχετική εμπειρία των αυτοσχέδιων 

ξεναγών και τη δυνατότητά τους να ερμη-

νεύσουν ικανοποιητικά την ανασκαφική 

εικόνα, οι επισκέπτες συνήθως εντυπωσι-

άζονται. Ισως αυτό που τους εντυπωσιάζει 

να είναι η υπομονή των αρχαιολόγων να 

δουλεύουν τόσες ώρες κάτω από τον καυτό 

ήλιο, ίσως πάλι να είναι η ικανότητά τους να 

«βλέπουν» στο χώμα πράγματα αόρατα στο 

φυσιολογικό ανθρώπινο μάτι.

Αυτές οι ανεπίσημες συζητήσεις πάνω 

από τα ανοικτά σκάμματα, έδωσαν την ιδέα 

στο Διευθυντή της ανασκαφής να οργανώ-

σει, σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές, 

μια επίσημη εκδήλωση στο τέλος κάθε ανα-

σκαφικής περιόδου, στην οποία να παρου-

σιάζονται με κατανοητά λόγια και πολλές 

εντυπωσιακές φωτογραφίες τα αποτελέ-

σματα της έρευνας. Στις εκδηλώσεις αυτές 

οι ντόπιοι θα μπορούσαν να εκφράζουν τις 

απορίες τους και την άποψή τους για την 

προοπτική του όλου αρχαιολογικού προ-

γράμματος. Οι Τοπικές Αρχές υποστήριξαν 

με θέρμη την πρόταση για τις εκδηλώσεις 

αυτές και προχώρησαν στην υλοποίησή 

τους. Δυστυχώς μετά από μια δυο απόπειρες 

φάνηκε ότι η νεολιθική κεραμική δεν μπορεί, 

όσο και αν προσπαθήσει κανείς, να δώσει 

εντυπωσιακές φωτογραφίες, ενώ, από την 

άλλη πλευρά, ένα αρχαιολογικό πρόγραμ-

μα, όσο φιλόδοξο και αν είναι, δεν μπορεί να 

υποσχεθεί με πειστικό τρόπο ένα καλύτερο 

μέλλον σε μια σταθερά εκφυλιζόμενη τοπι-

κή οικονομία. Κατά συνέπεια, το ακροατή-

ριο έχασε γρήγορα το ενδιαφέρον του και η 

ιδέα για μια ετήσια ανοικτή εκδήλωση εγκα-

ταλείφθηκε και αντικαταστάθηκε από ένα 

«κλειστό» αποχαιρετιστήριο πάρτι για τα 

μέλη της ανασκαφικής ομάδας, που γρήγο-

ρα έγινε ένας «θεσμός» με άφθονα ποτά και 

πολλούς μεθυσμένες φοιτητές να περιφέρο-

νται όλη νύχτα στους δρόμους του χωριού, 

θέτοντας σε δοκιμασία την ανοχή και την 

υπομονή των κατοίκων.

Πολύ γρήγορα η αρχαιολογική ομάδα 

αποφάσισε να αξιοποιήσει πιο συγκροτη-

μένους και συμβατικούς τρόπους επικοι-

νωνίας με την κοινωνία, και μάλιστα με το 

ευρύτερο κοινό, πέρα από το στενό κύκλο 

των κατοίκων της περιοχής, ελπίζοντας ότι 

4  Οι σχέσεις ανάμεσα στα μέλη ενός αρχαιολογικού συνεργείου μέσα στο σκάμμα και στις ώρες της ανάπαυσης 

που ακολουθούν έχουν αρχίσει τα τελευταία χρόνια να αποτελούν αντικείμενο εθνογραφικών προσεγγίσεων. 

Βλ. σχετικά τα κείμενα των M. Edgeworth (2003; 2006) για συγκεκριμένα παραδείγματα παρόμοιων ερευνών 

και το βιβλίο των Q. Castaneda και C. Matthews (2008) για μια ολοκληρωμένη θεωρητική προσέγγιση. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗ
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οι τουρίστες θα έδειχναν μεγαλύτερο εν-

διαφέρον για τα αρχαιολογικά ευρήματα. 

Το 1996 δημιουργήθηκε μια μικρή έκθεση 

δίπλα στο εργαστήριο της ανασκαφής. Ο 

Διευθυντής της ανασκαφής ήταν, άλλωστε, 

εξοικειωμένος με τέτοιου είδους απόπειρες, 

δημιουργός ο ίδιος της νεολιθικής έκθεσης 

στο Μουσείο του Βόλου, μιας έκθεσης που 

θεωρήθηκε σταθμός για τα μουσειακά πράγ-

ματα στην Ελλάδα5. Ετσι, τα 30 τμ της απο-

θήκης του Δισπηλιού ήταν μια μάλλον εύ-

κολη υπόθεση. Ενας περιορισμένος αριθμός 

κειμένων και φωτογραφιών τοποθετήθηκε 

πάνω σε δέκα ξύλινα πλαίσια με στόχο την 

παρουσίαση της ιστορίας της έρευνας των 

λιμναίων οικισμών στην Κεντρική Ευρώπη, 

την ιστορία της ανασκαφής του Δισπηλιού 

και, φυσικά, τα ευρήματα από τον ίδιο το 

νεολιθικό οικισμό του Δισπηλιού. Αυτά τα 

τελευταία χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες που 

αντιστοιχούν στο χώρο, την οικονομία και 

την ιδεολογία6. Αν και ορισμένα νέα ευρήμα-

τα, κυρίως μεγάλα αποθηκευτικά σκεύη που 

δεν ήταν δυνατό να αποθηκευτούν αλλού, 

προστέθηκαν στον αρχικό κορμό της έκθε-

σης, η γενική εικόνα παραμένει αναλλοίωτη. 

Ετσι κι αλλιώς, τα γενικά χαρακτηριστικά 

του νεολιθικού οικισμού, όπως αυτά περι-

γράφονται στα επεξηγηματικά κείμενα δε 

διαφοροποιήθηκαν με την αποκάλυψη νέων 

ευρημάτων.

Για να πω την αλήθεια, φοβούμαι ότι η 

έκθεση θα μπορούσε να είχε οργανωθεί με 

τον ίδιο ακριβώς τρόπο πριν καν αρχίσει η 

ανασκαφή. Ολα τα μέλη της ομάδας ξέρουν 

καλά ότι τα νεολιθικά σπίτια είναι κτισμέ-

να με ξύλα και λάσπη και ότι οι νεολιθικοί 

άνθρωποι έτρεφαν βόδια και πρόβατα ή ότι 

καλλιεργούσαν στάρι και χρησιμοποιούσαν 

εργαλεία από πυριτόλιθο. Είναι λοιπόν ανα-

μενόμενο το γεγονός ότι, μετά από περίπου 

250.000 ώρες κοπιαστικής δουλειάς στο πε-

δίο και πολύ περισσότερες στο εργαστήριο, 

απλώς επιβεβαιώθηκαν τα όσα τα μέλη της 

ομάδας υποπτεύονταν, αν δεν ήξεραν ήδη 

με βεβαιότητα. Αυτή η τρομακτική συνειδη-

τοποίηση με κράτησε άγρυπνη αρκετές νύ-

χτες, καθώς προσπαθούσα να αντιληφθώ τι 

ακριβώς έλλειπε από αυτό το μικρό μουσείο. 

Ημουν βέβαιη ότι αυξάνοντας τον αριθμό 

των εκτιθέμενων ευρημάτων μπορούμε 

βεβαίως να δικαιολογήσουμε τις ώρες ερ-

γασίας, όχι όμως και τη σκοπιμότητά τους. 

Δουλεύοντας σε αυτή την κατεύθυνση, το 

2002 υποβάλαμε στο Δήμο Μακεδνών μια 

πρόταση για ένα «κανονικό» μουσείο, το 

οποίο αφήνει κατά μέρος τις γενικές περι-

γραφές και εστιάζει την προσοχή του στη 

διαδικασία παραγωγής της αρχαιολογικής 

ερμηνείας7.

Δυστυχώς η πρόταση βρίσκεται ακόμη 

στο συρτάρι του Δημάρχου και δεν είμαι σε 

θέση να προβλέψω με σιγουριά τις αντιδρά-

σεις των επισκεπτών σε μια άλλη προσέγ-

γιση παρουσίασης του υλικού της ανασκα-

φής του Δισπηλιού. Αυτό όμως που έχει ήδη 

ολοκληρωθεί είναι η Αναπαράσταση ενός 

τμήματος του λιμναίου προϊστορικού οικι-

σμού, μια προσπάθεια που ξεκίνησε για να 

συμπληρώσει, για χάρη του κοινού, τα κενά 

που αφήνουν τα λασπωμένα ανασκαφικά 

σκάμματα και τα σπασμένα αγγεία, ή, με 

άλλα λόγια, για να αντικειμενοποιήσει τις 

γενικές περιγραφές της μικρής αρχικής έκ-

θεσης.

Στο πλαίσιο του κειμένου αυτού δεν 

είναι σκόπιμο να αναφερθούν πολλαπλά 

προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά 

5  Για την έκθεση του Μουσείου του Βόλου και την αποδοχή της βλ. Σολομών (2006), Χουρμουζιάδη (2006: 81-2).
6  Η λογική οργάνωσης της έκθεσης είναι αντίστοιχη με εκείνη της έκθεσης στο Μουσείο του Βόλου και ακο-

λουθεί τη συνολική μεθοδολογική και θεωρητική πρόταση του Γ. Χ. Χουρμουζιάδη για την προσέγγιση ενός 

κοινωνικού σχηματισμού της αρχαιότητας. Η έκθεση, επιπλέον, παρά το μικρό της μέγεθος, ακολουθεί και τις 

εκθεσιακές επιλογές του Μουσείου του Βόλου, όσο αφορά τον τρόπο παρουσίασης του αρχαιολογικού υλικού, 

διαφοροποιούμενη, όμως στην προσθήκη ενός αρκετά αναλυτικού υπομνηματισμού (κάτι που συνειδητά απο-

φεύχθηκε στο Βόλο). Βλ. σχετικά Χουρμουζιάδης (1976). 
7  Η σχετική μελέτη έχει κατατεθεί συνοδευόμενη από ένα αναλυτικό θεωρητικό κείμενο, το οποίο μπορεί κανείς 

να δει στο http://web.auth.gr/dispilio/pages/communication/museum/mousiologiki.pdf. 
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τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου της 

αναπαράστασης ούτε τα νέα ερευνητικά 

ερωτήματα που προέκυψαν. Παρόλα αυτά 

θα ήθελα να επισημάνω ότι αν και δεν είναι 

προφανές, η αναπαράσταση παρουσιάζει 

περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις 

και ότι θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέ-

σει ένα εξαιρετικό πεδίο διαλόγου ανάμεσα 

στο κοινό και τους ειδικούς, στο βαθμό που 

η ομάδα θα είχε την πλήρη επιστημονική 

ευθύνη για τον χειρισμό των επισκεπτών. 

Ωστόσο, από τα επίσημα εγκαίνια το 1999, 

ο Δήμος είναι ο αποκλειστικός διαχειρι-

στής του χώρου, και έτσι οι οκτώ ξύλινες 

καλύβες ενταγμένες σε ένα ομολογουμέ-

νως ειδυλλιακό περιβάλλον προκαλούν μια 

ποικιλία σκέψεων και αισθημάτων στους 

επισκέπτες, χωρίς τη διαμεσολάβηση των 

«ειδικών». Στο σημείο αυτό, απλώς θέλω 

να περιγράψω την κατάσταση, αφήνοντας 

κατά μέρος τις προσωπικές μου σκέψεις 

για τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία αυ-

τής της μη διαμεσολαβημένης μουσειακής 

εμπειρίας (Χουρμουζιάδη 2002).

Κλείνοντας τη συνοπτική αναφορά στις 

απόπειρες κοινωνικοποίησης στο Δισπηλιό, 

θα ήθελα να αναφέρω τις επεμβάσεις στον 

ίδιο τον ανασκαφικό χώρο -ένα πρόγραμμα 

σε εξέλιξη-, μια ιστοσελίδα, ένα μικρό φυλ-

λάδιο, μια πρώτη δημοσίευση των ερευνη-

τικών αποτελεσμάτων, ένα μικρό οδηγό και 

έναν άλλο που ετοιμάζεται.

Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Το καλοκαίρι του 2008 βρέθηκα στο Δι-

σπηλιό για δέκατη έκτη φορά και πρέπει 

να ομολογήσω ότι αρκετές από τις αλλαγές 

που παρατηρώ στο χωριό είναι, σε μικρό ή 

μεγάλο βαθμό, αποτέλεσμα της παρουσίας 

των αρχαιολόγων. Θέλω να πω ότι οι ξενώ-

νες που ξεφύτρωσαν, το ζαχαροπλαστείο 

και το σουβλατζίδικο δείχνουν ότι κατά 

κάποιο τρόπο η τοπική αγορά αντέδρασε 

και προσαρμόστηκε στις ανάγκες των νέων 

πελατών -των αρχαιολόγων και των ξένων 

επισκεπτών-. Ωστόσο, οι αλλαγές που μπο-

ρεί κανείς να παρατηρήσει δεν είναι ριζικές, 

είτε γιατί ένα αρχαιολογικό πρόγραμμα δεν 

έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει άμεσα την 

καθημερινή ζωή μιας μικρής κοινότητας είτε 

επειδή η ίδια η κοινότητα δεν είναι ιδιαίτερα 

πρόθυμη να προσαρμοστεί στις νέες συνθή-

κες και να τις αξιοποιήσει ανάλογα. Μετά 

την πρώτη αμήχανη περίοδο, οι εχθρικές 

φωνές που δεν ήθελαν τους αρχαιολόγους 

στο Δισπηλιό χαμήλωσαν σιγά σιγά, ακόμη 

και αν η δυσπιστία που τις τροφοδοτούσε 

δεν εξαφανίστηκε τελείως. Σήμερα, ακόμη 

και αν δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ένα 

κλίμα ενθουσιώδους υποστήριξης, είναι γε-

γονός ότι οι κάτοικοι του χωριού έμαθαν 

να ζουν με τους αρχαιολόγους στη γειτονιά 

τους, χωρίς να φοβούνται αλλά και χωρίς να 

περιμένουν πολλά από αυτούς8.

Ετοιμοι να αναλάβουν τις υποχρεώσεις 

τους και να δημιουργήσουν ένα συνεχή δί-

αυλο επικοινωνίας και συνεργασίας με τους 

ντόπιους οι αρχαιολόγοι αποφάσισαν να ρί-

ξουν την ιδέα για τη δημιουργία ενός «Συλ-

λόγου φίλων της Ανασκαφής». Χωρίς ιδιαί-

τερο ενθουσιασμό ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 

2004. Πολύ γρήγορα έγινε εμφανές ότι ένα 

επίσημο έγγραφο και μερικές υπογραφές δεν 

είναι αρκετά για να αναπτυχθεί μια ειλικρι-

νής και βαθιά «φιλία». Τα περισσότερα από 

τα μέλη του Συλλόγου δεν επισκέπτονται το 

χώρο της ανασκαφής, ούτε τη μικρή έκθεση. 

Η μόνη δραστηριότητά του συλλόγου είναι 

μία ή δύο εκδηλώσεις το χρόνο που τις προ-

τείνει κατά κανόνα η ανασκαφική ομάδα και 

τις υλοποιούν κυρίως τα μέλη της ανασκα-

φικής ομάδας, έτσι ώστε να είναι τελικά η 

ανασκαφική ομάδα ένας «σύλλογος φίλων 

του συλλόγου των φίλων της ανασκαφής». 

Οι πιο πετυχημένες εκδηλώσεις, αν κριτήριο 

της επιτυχίας είναι ο αριθμός των συμμε-

τεχόντων, ήταν μια σειρά προβολών στην 

αυλή του αρχαιολογικού εργαστηρίου το κα-

λοκαίρι του 2007. Με δυο λόγια, το βασικό 

8  Μια πρώτη προσέγγιση των σχέσεων της αρχαιολογικής ομάδας με την τοπική κοινωνία γίνεται από τους Κ. 

Τουλούμη και Α. Χουρμουζιάδη (Chourmouziadi & Touloumis υ. έκ.).
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πρόβλημα και σε αυτή την πρωτοβουλία εί-

ναι ότι οι ίδιοι οι αρχαιολόγοι προσπαθούν, 

με καλές και ειλικρινείς προθέσεις, είναι 

αλήθεια, να «εκμαιεύσουν» την ηθική στήρι-

ξη της τοπικής κοινωνίας με κινήσεις «άνω-

θεν». Μοιραία, η προσπάθεια περιορίζεται 

σε μερικές χειραψίες και ανταλλαγή φιλο-

φρονήσεων με τους τοπικούς παράγοντες 

και τα διακεκριμένα μέλη της τοπικής κοι-

νωνίας. Ολοι οι υπόλοιποι πίνουν αδιάφοροι 

τσίπουρο στο καφενείο και οι «επισκέπτες-

αρχαιολόγοι» παραμένουν, μετά από δεκαο-

κτώ χρόνια παρουσίας, ξένοι.

Μια ανάλογη αμηχανία εκφράστηκε και 

από τις διαδοχικές Τοπικές Αρχές: αποδέ-

χθηκαν από την αρχή με θέρμη την παρου-

σία των αρχαιολόγων αντιλαμβανόμενοι 

ότι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το συμ-

βολικό κεφάλαιο που θα προέκυπτε από τη 

δουλειά τους. Σε όλες τις προεκλογικές ομι-

λίες οι υποψήφιοι δήμαρχοι υπογραμμίζουν 

τη σημασία των αρχαιοτήτων που «φέρνει 

στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη» και υπό-

σχονται ότι θα υποστηρίξουν την προώθηση 

όλων των έργων ανάδειξης και αξιοποίησης, 

έτσι ώστε η περιοχή να προσελκύσει ακό-

μη περισσότερους επισκέπτες από όλο τον 

κόσμο. Επιπλέον, το λογότυπο του Δήμου 

απεικονίζει μια καλύβα πάνω σε πλατφόρ-

μα, το Δισπηλιό έχει ανακηρυχθεί «ιστορική 

πρωτεύουσα» του Δήμου, ενώ οι τοπικοί 

άρχοντες σκέφθηκαν ότι οι αποδεδειγμένα 

βαθιές ρίζες της κοινότητας θα έπρεπε να 

επισημαίνονται και στην ονομασία του Δή-

μου· γι’ αυτό άλλωστε και επέλεξαν το όνο-

μα «Δήμος Μακεδνών» -αν και δεν υπάρχει 

καμιά λογική σύνδεση μεταξύ των νεολιθι-

κών κατοίκων και των μυθικών ξανθών και 

γαλανομάτηδων βόρειων εισβολέων. Από 

το 1991 και μετά οι πέντε διαδοχικές δημο-

τικές αρχές έχουν εκφράσει προφορικά με 

πολλούς τρόπους την υποστήριξή τους στην 

ανασκαφή, αν και σπάνια βρίσκουν τρόπο 

να δράσουν ανάλογα.

Επιπλέον, οι Τοπικές Αρχές, υποστηρικτι-

κές ή όχι, έκαναν απόλυτα σαφές από την 

αρχή, ότι ό,τι βγαίνει από τη γη τους ξέρουν 

καλά ότι τους ανήκει. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι μια μέρα πριν τα εγκαίνια της Αναπαρά-

στασης, μια ομάδα ντόπιων έκαναν βόλτα 

στις ξύλινες πλατφόρμες και όταν οι αρ-

χαιολόγοι τους επισήμαναν ότι ο χώρος δεν 

είχε ανοίξει ακόμη για το κοινό, απάντησαν: 

«πώς τολμάτε να μας διώχνετε από τον ΔΙΚΟ 
ΜΑΣ λιμναίο οικισμό;». Ακόμη και σήμερα οι 

ντόπιοι δεν πληρώνουν εισιτήριο εισόδου 

στον δικό τους χώρο.

Προκειμένου να συνεχίσουν το ερευνητι-

κό τους έργο οι αρχαιολόγοι αποφάσισαν να 

αγνοήσουν τα αρνητικά σχόλια που ακού-

γονται ακόμη και σήμερα στα δύο καφενεία 

του χωριού και να θεωρήσουν θετική τη 

γενικά αδιάφορη στάση των κατοίκων του 

Δισπηλιού. Από την άλλη πλευρά , αν και οι 

ντόπιοι πολύ σπάνια μπαίνουν στον κόπο να 

επισκεφτούν την ανασκαφή και το εργαστή-

ριο, οι ξένοι επισκέπτες αυξάνονται σταθερά 

κάθε χρόνο δείχνοντας με τον τρόπο αυτό 

ότι, σε τελευταία ανάλυση, κάπου σε αυτόν 

τον κόσμο υπάρχει ένα «κοινό» το οποίο εν-

διαφέρεται γι’ αυτά που παράγει η αρχαιο-

λογική ομάδα.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ �ΒΕ�

Πιστεύω ότι αυτό που διαφοροποιεί τη 

μικρή έκθεση του Δισπηλιού από το τυπικό 

ελληνικό αρχαιολογικό μουσείο δεν είναι το 

μέγεθός του, ούτε το περιεχόμενό του, αλλά 

η φυσική και λειτουργική του σχέση με τους 

χώρους της αρχαιολογικής παραγωγής. Κατά 

συνέπεια οι αρχαιολόγοι είναι οι πρώτοι που 

υποδέχονται τους κάθε λογής επισκέπτες 

και γίνονται αποδέκτες των εντυπώσεων 

και των σχολίων τους, που περιλαμβάνουν 

θερμά συγχαρητήρια, απρόσμενες ερω-

τήσεις και επιφυλακτικές παρατηρήσεις. 

Προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις 

του κοινού οι αρχαιολόγοι αποφάσισαν να 

εγκαινιάσουν ένα Βιβλίο Επισκεπτών.

Οπωσδήποτε αυτή η ιδέα δεν είναι καθό-

λου καινούργια ούτε πρωτότυπη. Τις πρώ-

τες αναφορές για Βιβλία Επισκεπτών έχουμε 

ήδη από τον 16ο αιώνα. Στην περίπτωση του 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
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Μουσείου του Aldrovandi9 παρόλο που μόνο 

η αφρόκρεμα των επισκεπτών καλούνταν 

να υπογράψει στο Liber Amicorum10, είχαν 

συγκεντρωθεί πάνω από 1500 υπογραφές. 

Από τότε η πρακτική έγινε αρκετά κοινή 

και εξαπλώθηκε σε όλα σχεδόν τα σύγχρονα 

μουσεία και τις εκθέσεις αν και οι προθέσεις 

της εισαγωγής ενός ΒΕ δεν είναι παντού οι 

ίδιες. Η Sharon Macdonald σε μια συνοπτική 

παρουσίαση της ιστορίας των ΒΕ αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι «αρχικά αυτά αποτε-

λούσαν ουσιαστικά λίστες ονομάτων, αν και 

σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονταν και 

λεπτομέρειες όπως ο τόπος κατοικίας και 

το επάγγελμα του υπογράφοντος. Λειτουρ-

γούσαν σαν ένα αρχείο και μια δήλωση ταυ-

τόχρονα των επιφανών προσωπικοτήτων 

που επισκέφθηκαν το μουσείο» (Macdonald 

2005). Αν βασιστούμε σε διάσπαρτες ανα-

φορές σχετικά με τα ΒΕ, αφού μια διεξοδική 

μελέτη για αυτά δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί, 

μπορούμε απλώς να είμαστε βέβαιοι ότι η 

δυνατότητα για την κατάθεση σχολίων - 

εκτός από την απλή υπογραφή- πρόεκυψε 

μόλις τον 20ο αιώνα. Ενα μεγάλο μέρος από 

αυτά φαίνεται πως έχουν επηρεαστεί από 

τα αρκετά διαδομένα μετά τον Β’ Παγκό-

σμιο Πόλεμο Βιβλία Παραπόνων, ενώ ένα 

άλλο μέρος τους περιλαμβάνει κατά κανόνα 

τα ευγενικά σχόλια και ευχαριστίες που εί-

θισται να απευθύνει ο επισκέπτης προς τον 

«οικοδεσπότη». 

Οπως γίνεται στις περισσότερες περι-

πτώσεις, στο Δισπηλιό το ΒΕ δεν εγκαινι-

άστηκε στο πλαίσιο ενός καλά επεξεργα-

σμένου σχεδίου εποπτείας και μελέτης της 

ανταπόκρισης του κοινού στις δράσεις κοι-

νωνικοποίησης. Το ΒΕ βρίσκεται ανοικτό σε 

ένα τραπέζι στην έκθεση και φαίνεται ότι η 

λευκή σελίδα και το στυλό είναι αρκετά για 

να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των επισκε-

πτών και να τους δημιουργήσουν τη διάθεση 

να προσθέσουν το επόμενο σχόλιο. Ο χώρος 

της έκθεσης του Δισπηλιού είναι τόσο μικρός 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗ

9  Ο Ulisse Aldrovandi, ένας αληθινός άνθρωπος της Αναγέννησης, δημιούργησε μια από τις πιο φημισμένες συλ-

λογές -curiosity cabinets- στην Ευρωπαϊκή ιστορία, η οποία συμπεριελάμβανε πάνω από 18.000 αντικείμενα, 

σύμφωνα με την περιγραφή που έγραψε το 1596 ο ίδιος ο ιδρυτής της.
10  Η λατινική έκφραση «Liber Amicorum» είναι ο καθιερωμένος όρος για την περιγραφή αυτής της κατηγορίας 

των μικρών χειρόγραφων βιβλίων που περιλαμβάνουν σχόλια φίλων. Η λατινική έκφραση κυρίως χρησιμοποι-

είται για όσα έχουν γραφτεί από την Αναγέννηση έως και τον δέκατο όγδοο αιώνα. 
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11  Ο C. Noy (2008α) κάνει μια διεξοδική ανάλυση του ρόλου που παίζει η συγκεκριμένη τοποθέτηση του ΒΕ στον 

τρόπο με τον οποίο το προσεγγίζουν -μεταφορικά κα κυριολεκτικά- οι επισκέπτες.
12  Το ποσοστό εδώ, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα σημεία του κειμένου, διατυπώνεται ενδεικτικά και με επιφύ-

λαξη. Με αυτό θέλω να επισημάνω ότι αν και έγινε η σχετική στατιστική επεξεργασία των σχολίων πιστεύω 

ότι τα στατιστικά δεδομένα σε μία παρόμοια έρευνα μόνο τάσεις μπορούν να υποστηρίξουν και όχι ακριβείς 

αναλογίες.

που δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε το χω-

ρικό μικροπεριβάλλον του ΒΕ, ούτε να μιλή-

σουμε για κάποιου είδους «σκηνικό» μέσα 

στο οποίο αυτό λειτουργεί11. Είναι εντυπω-

σιακό το γεγονός ότι ορισμένοι επισκέπτες 

γράφουν κάτι μόλις μπουν στην έκθεση, 

πριν ακόμη σχηματίσουν την οποιαδήποτε 

εντύπωση, δηλαδή. θαρρείς και η έκθεση η 

ίδια δεν είναι αυτή που προκαλεί τα σχόλιά 

τους. Κατά κανόνα τα μέλη της ομάδας δεν 

παροτρύνουν τους επισκέπτες να υπογρά-

ψουν στο ΒΕ. Αντίθετα, ο μόνιμος φύλακας 

-υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού-, 

που εργάζεται στην έκθεση τα τελευταία 

χρόνια, ευγενικά αλλά με έμφαση προτεί-

νει στους επισκέπτες να γράψουν κάτι στο 

Βιβλίο. Δεν υπάρχει κανένα αξιόπιστο στοι-

χείο που να μας δείχνει ότι η παρότρυνση 

αυτή έχει άμεσα επηρεάσει τον αριθμό των 

σχολίων σε αναλογία με τον αριθμό των επι-

σκεπτών. Παρόλα αυτά είναι πολύ πιθανό οι 

παροτρύνσεις αυτές και η προφανής σημα-

σία που φαίνεται να δίνει ο φύλακας στο ΒΕ 

να επηρεάζουν τα όσα γράφονται σε αυτό. 

Από την μια πλευρά τούς προσφέρεται -στο 

βαθμό που δεν το είχαν ήδη προσέξει- μια 

επιπλέον δυνατότητα για σχολιασμό της έκ-

θεσης, από την άλλη, όμως, γνωρίζοντας ότι 

κάποιος τους παρατηρεί χάνουν, ενδεχομέ-

νως, τον αυθορμητισμό τους. 

Μέχρι τώρα το ΒΕ του Δισπηλιού περι-

λαμβάνει περισσότερα από 4.000 σχόλια, 

τα οποία μπορούν, πιστεύω, να μας δώσουν 

την ευκαιρία να κάνουμε ορισμένες ενδιαφέ-

ρουσες παρατηρήσεις. Αν και ορισμένα μόνο 

από τα σχόλια αναφέρουν την προέλευση 

του συγγραφέα τους, αντιλαμβανόμαστε 

από τις συγκεκριμένες αναφορές αλλά και 

από έμμεσα στοιχεία του σχολίου, ότι μόνο 

ένα μικρό ποσοστό (15% περίπου12) προ-

έρχονται από την περιοχή. Το γεγονός αυτό 

υποστηρίζει την εντύπωση που έχει σχημα-

τίσει η αρχαιολογική ομάδα ότι οι γείτονες 

και, ιδιαίτερα, οι κάτοικοι του Δισπηλιού 

δεν επισκέπτονται «επίσημα» την έκθεση. 

Οπως, έχω ήδη αναφέρει, ορισμένοι αγνοούν 

εντελώς την αρχαιολογική παρουσία, άλλοι 

αντίθετα, είτε έχουν μια στενή σχέση με την 

αρχαιολογική ομάδα είτε όχι, πιστεύουν ότι 

οι αρχαιότητες τούς ανήκουν και κατά συ-

νέπεια το μουσείο είναι μια προέκταση της 

αυλής τους. Μοιάζει ότι αυτή η ψυχολογική 

εξοικείωση με το έργο δεν τους επιτρέπει 

να λειτουργήσουν και να συμπεριφερθούν 

ως τυπικοί επισκέπτες. Δεν είναι πρόθυμοι 

ή ικανοί να ξεχωρίσουν τα εκτιθέμενα ευρή-

ματα από τις μακροχρόνιες επιπτώσεις που 

έχει η αρχαιολογική δραστηριότητα στη ζωή 

του χωριού τους και τη δική τους ιδιαίτερα. 

Ενα χαρακτηριστικό σχόλιο είναι το ακόλου-

θο, γραμμένο από ένα δωδεκάχρονο αγόρι:

«Μου αρέσει πολύ ανασκαφή. Ειδικά φέτος 
που ήρθαν και πολλές και ωραίες γυναίκες. Η 
δουλειά σας είναι καλή επειδή δουλεύουν γυ-
ναίκες. Του χρόνου να έρθουν μόνο γυναίκες 
και καθόλου άντρες αλλά να είναι και ωραίες».

Η παρουσία των ντόπιων στην έκθεση 

γίνεται έμμεσα αντιληπτή και από τα σχόλια 

των ανθρώπων που ορισμένοι από αυτούς 

φέρνουν στην έκθεση: φίλους και συγγενείς 

που έρχονται από αλλού και επισκέπτονται 

το Δισπηλιό στις διακοπές τους. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, οι ντόπιοι συμπεριφέρονται 

ως οικοδεσπότες, παροτρύνοντας τα μέλη 

της αρχαιολογικής ομάδας να δείξουν τα 

«καλύτερα» ευρήματα.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Φαίνεται ότι κατά κανόνα το ΒΕ ενός 

μουσείου περιέχει γενικά θετικά σχόλια. Η 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
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Tamar Katriel, βασισμένη στις παρατηρή-

σεις της σχετικά με δύο δημόσια μουσεία 

του Ισραήλ υποστηρίζει ότι «οι επισκέπτες, 

γράφοντας τις ευχαριστίες τους σε ένα ΒΕ, 

εγγράφουν τους εαυτούς τους στο μουσει-

ακό κείμενο ως μια κίνηση ολοκλήρωσης εκ 

μέρους του κοινού, χωρίς να επιθυμούν στην 

πραγματικότητα να παρέχουν μια ισορρο-

πημένη πληροφορία για την εμπειρία τους. 

Πολύ λίγα σχόλια είναι κριτικά ή αδιάφορα 

και αυτά τα λίγα επισημαίνουν την ανάγκη 

να βελτιωθούν κάποια στοιχεία της έκθεσης, 

χωρίς ποτέ να αμφισβητούν την αξία ή τη 

σημασία του εγχειρήματος στο σύνολό του» 

(Katriel 1997: 71).  Από τη στιγμή που αυτή 

είναι η γενική εικόνα, η ίδια αμφισβητεί τη 

δυνατότητα των ΒΕ μας δώσουν μια εικόνα 

των πραγματικών εντυπώσεων και απόψε-

ων των επισκεπτών. 

Το βιβλίο του Δισπηλιού δεν αποτελεί 

εξαίρεση. Η πληθώρα των θετικών σχολίων, 

αν και ενθαρρυντική, μού δημιούργησε πολ-

λά ερωτηματικά, σχετικά με το τι ακριβώς 

ικανοποίησε τους επισκέπτες και για ποιο 

λόγο, και, τελικά, προκάλεσε αυτή τη μικρή 

έρευνα.

Μια γενική παρατήρηση είναι ότι 1.600 

περίπου από το σύνολο των σχολίων είναι 

σαφέστατα θετικά, ενώ μόλις 19 είναι σαφέ-

στατα αρνητικά. Οι θετικές εκφράσεις ποικί-

λουν ανάμεσα σε ενθουσιώδεις διατυπώσεις 

και ευγενικά σχόλια. Μερικά αποτελούνται 

από ένα απλό «Μπράβο!». Ορισμένοι επαι-

νούν το χώρο χρησιμοποιώντας περισσό-

τερο «ψυχρές», κατά κάποιο τρόπο, λέξεις, 

όπως ενδιαφέρον, αξιοσημείωτο, πρωτότυπο, 

καινοτόμο, πρωτοποριακό, η πλειονότητα, 

όμως χρησιμοποιεί περισσότερο συναισθη-

ματικές λέξεις, όπως, υπέροχο, θαυμάσιο, 

φανταστικό, τρομερό, καταπληκτικό, το καλύ-

τερο στην Ελλάδα, το καλύτερο μουσείο που 
έχω επισκεφτεί, ή ακόμη, Θεούλη μου είναι 
τόσο όμορφα!

Πιστεύω ότι αυτή η συχνή χρήση λέξεων 

με συναισθηματική φόρτιση υποστηρίζει 

την άποψη ότι τα σχόλια κατά κανόνα αντι-

κατοπτρίζουν μια μη επεξεργασμένη πρώτη 

εντύπωση13. Αυτό σχετίζεται και με το γεγο-

νός ότι ενώ ορισμένοι επισκέπτες επαινούν 

το ίδιο το μουσείο (είτε άμεσα είτε έμμεσα 

όπως προκύπτει από τις εκφράσεις που χρη-

σιμοποιούν), ένας μεγάλος αριθμός αναφέ-

ρεται στο πώς αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια 

της επίσκεψης και πόσο μεγάλη ευχαρίστη-

ση τούς προκάλεσε. Χαρακτηριστικές είναι 

εκφράσεις όπως: «Μου άρεσε πολύ», «ήταν 
μια φανταστική εμπειρία», «μαγεύτηκα», «γο-
ητεύθηκα». Η έμφαση που δίνεται στην προ-

σωπική εμπειρία δεν είναι συμβατή απλώς 

με την εμπειριακή (experiential) διάσταση 

της μουσειακής επίσκεψης που τα τελευταία 

χρόνια συζητείται14, είναι επίσης συμβατή 

και με το γεγονός ότι συνήθως το οι επισκέ-

ψεις στο Δισπηλιό γίνονται στο πλαίσιο μιας 

εκδρομής στην περιοχή της Καστοριάς. Δεν 

μπορούμε να μιλούμε για μια αυστηρά εκ-

παιδευτική επίσκεψη ακόμη και όταν έχουμε 

να κάνουμε με μια σχολική τάξη, επειδή και 

σε αυτές τις περιπτώσεις, και ανεξάρτητα 

από τις προθέσεις και τις παραινέσεις των 

καθηγητών και δασκάλων, οι μαθητές ανα-

ζητούν τη διασκέδαση ακόμη και την ώρα 

που βρίσκονται μέσα στην έκθεση.

Στο πλαίσιο αυτό δεν προκαλεί έκπληξη 

το σχόλιο «αυτή είναι η καλύτερη εκδρομή 
που έχω κάνει». Βεβαίως, δεν είμαι καθόλου 

σίγουρη για το αν ο συγγραφέας του σχολί-

ου είχε στο μυαλό του την έκθεση, τους φί-

λους ή τον ερωτικό του σύντροφο που τον 

συνόδευαν, τον καιρό ή… Αυτό που είναι πά-

13  Γενικά η σχέση ανάμεσα στην συναισθηματική και τη λογική/γνωστική διάσταση μιας μουσειακής επίσκεψης 

είναι ένα θέμα που αν και δεν έχει διεξοδικά συζητηθεί έχει προκαλέσει αντιτιθέμενες απόψεις. Βλ., για παρά-

δειγμα, τα πορίσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο Rijksmuseum και παρουσιάζεται στο κείμενο των 

Temme, Sas & Derks (1986). Οπωσδήποτε, είτε κανείς πιστεύει ότι κυριαρχεί το συναίσθημα είτε η λογική 

επεξεργασία είναι γεγονός ότι οι δύο διαστάσεις συνυπάρχουν· σε κάποιο βαθμό η μία υποστηρίζει την άλλη 

και σε κάποιο βαθμό η μία υπονομεύει την άλλη.
14  Μια πολύ ενδιαφέρουσα ολοκληρωμένη επεξεργασία της μουσειακής εμπειρίας γίνεται από την Η. Hein 

(2000).

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗ
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ντως σίγουρο είναι ότι μετά το 1999, όταν 

η Αναπαράσταση άρχισε να λειτουργεί, οι 

συγγραφείς των σχολίων αναφέρονται πολύ 

συχνά και σε αυτή, χωρίς να ξεκαθαρίζουν 

πάντα αν είναι η Αναπαράσταση ή η έκθεση 

που τους φάνηκε πρωτότυπη, μαγευτική ή 

καλή δουλειά.

ΤΟ ΒΕ ΩΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Προσπαθώντας να αντιληφθώ τι ακρι-

βώς αρέσει στους επισκέπτες και πώς αυτό 

σχετίζεται με τους στόχους της αρχαιολογι-

κής ομάδας, αποφάσισα να προχωρήσω σε 

μια προσεκτική εξέταση των σχολίων. Στις 

περισσότερες μεθόδους έρευνας κοινού 

-π.χ. συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια κτλ.- το 

«αντικείμενο της παρατήρησης», ο επισκέ-

πτης δηλαδή, ξέρει ότι συμμετέχει σε κάποια 

έρευνα, και μάλιστα ορισμένοι θεωρούν ότι 

οποιαδήποτε άλλη μορφή έρευνας που γίνε-

ται ερήμην του δεν είναι δεοντολογικά απο-

δεκτή. Πιστεύω, όμως ότι στην περίπτωση 

των ΒΕ τα πράγματα είναι κάπως διαφορε-

τικά. Μπορεί οι συγγραφείς των σχολίων να 

μην γνωρίζουν ότι αποτελούν αντικείμενο 

μιας κοινωνικής μελέτης αλλά γνωρίζουν 

πολύ καλά ότι αφήνουν το προσωπικό τους 

σχόλιο σε ένα δημόσιο χώρο, εκτεθειμένο 

δηλαδή σε οποιαδήποτε ανάγνωση και ερ-

μηνεία από άλλους.

Επιπλέον, μια βασική παραδοχή της με-

λέτης αυτής είναι ότι τα σχόλια των ΒΕ, του-

λάχιστον θεωρητικά, αποτελούν ένα ουσια-

στικό κομμάτι του διαλόγου ανάμεσα στους 

αρχαιολόγους και την κοινωνία, παίζοντας 

έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην επανα-

τροφοδότηση των ποικίλων επικοινωνια-

κών προσπαθειών.

Στο πλαίσιο της αρχαιολογικής δουλειάς, 

που έχει χαρακτηρισθεί ως κατ’ εξοχήν δι-

αλογική δραστηριότητα (Joyce & Preucel 

2002), μια απόπειρα «έκφρασης», όπως μια 

μουσειακή έκθεση, λεκτικά και εικονογρα-

φικά οργανώνει τα επιχειρήματα της αρ-

χαιολογικής ερμηνείας και αντικειμενοποιεί, 

συνειδητά ή ασυνείδητα, μια συγκεκριμένη 

αφήγηση. Κατ’ αναλογία, οι επισκέπτες, συ-

νειδητά ή ασυνείδητα, συμμετέχουν σε αυτό 

τον διάλογο που στήνεται από τους αρχαι-

ολόγους και αντιδρούν με τη συμπεριφορά 

τους: το χρόνο που διαθέτουν στην περιήγη-

ση της έκθεσης, το ακριβές δρομολόγιο που 

ακολουθούν μέσα σε αυτή, τη γλώσσα του 

σώματος, τα λεκτικά σχόλια, τις σιωπές και 

φυσικά τις γραπτές τους παρατηρήσεις. Σε 

μια εποχή που οι άνθρωποι των μουσείων 

προσπαθούν να ανατρέψουν την παραδο-

σιακή σχέση «πομπού / δέκτη» στο πλαίσιο 

μιας έκθεσης, τα γραπτά σχόλια ενός ΒΕ 

προσφέρουν μια ανέξοδη και εύκολη μέθοδο 

για την καθιέρωση του ενεργού ρόλου του 

επισκέπτη, της εκπομπής, με άλλα λόγια, 

των δικών του μηνυμάτων. Παρόλα αυτά, 

πιστεύω ότι ο επισκέπτης ανεξάρτητα με τον 

επαναστατικό ή όχι χαρακτήρα των μουσει-

ακών επιλογών, δεν υπήρξε ποτέ παθητικός 

αποδέκτης των αρχαιολογικών μηνυμάτων. 

Αντίθετα, ο διάλογος, είτε είναι επιθυμητός 

είτε μια ανεπιθύμητη παρενέργεια, αναπό-

φευκτα αναπτύσσεται στο πεδίο της ιδε-

ολογικής διαπραγμάτευσης μιας ιστορικά 

προσδιορισμένης κοινωνίας (Χουρμουζιάδη 

2006). Στο πλαίσιο αυτό, φοβούμαι ότι τα 

αποσπάσματα του ΒΕ είναι απλώς μικρά 

κειμενικά θραύσματα τόσο διαφωτιστικά 

όσο και παραπλανητικά.

Ωστόσο, ο διαλογικός χαρακτήρας είναι 

συνεχώς παρών σε ένα ΒΕ. Οι συγγραφείς 

χρησιμοποιούν σχεδόν κατά κανόνα το δεύ-

τερο πρόσωπο -«σας ευχαριστούμε», «σας 
συγχαίρω», «έχετε κάνει σπουδαία δουλειά»-, 

αν και σπάνια είναι σαφές ποιόν φαντάζο-

νται ως αποδέκτη του σχολίου. Κρίνοντας 

από τις περιπτώσεις όπου αυτό διευκρινί-

ζεται, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το ΕΣΕΙΣ 

μπορεί να αναφέρεται εξ ίσου στους αρχαι-

ολόγους, τους ξεναγούς, τις Τοπικές Αρχές ή 

ακόμη και τους προγόνους τους ίδιους.

Επιπλέον, τα σχόλια στο ΒΕ επεκτείνουν 

το διάλογο ανάμεσα στους αρχαιολόγους και 

τους επισκέπτες προσθέτοντας μιαν άλλη 

διακειμενική διάσταση: το διάλογο ανάμε-

σα σε επισκέπτες που δεν έχουν συναντηθεί 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
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ποτέ. Πολύ συχνά, πριν γράψουν το σχόλιό 

τους, οι επισκέπτες ξεφυλλίζουν τις σελίδες 

του ΒΕ, σταματούν σε συγκεκριμένα κείμενα 

και μερικές φορές, όταν συναντούν κάτι που 

τους κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, φωνάζουν 

τους φίλους τους να το διαβάσουν και αυτοί. 

Αυτό το ξεφύλλισμα, πολλές φορές, πυροδο-

τεί την επιθυμία να προστεθεί ένα νέο σχό-

λιο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχει το ακρι-

βώς αντίθετο αποτέλεσμα. Σε άλλες, πάλι, 

περιπτώσεις οι συγγραφείς «απαντούν» σε 

προηγούμενα σχόλια, συμφωνώντας ή δια-

φωνώντας με όσα αναφέρονται παραπάνω, 

ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παρασύρονται 

από αυτά και χρησιμοποιούν τις ίδιες λέξεις 

και εκφράσεις. Αυτή η τελευταία περίπτωση 

είναι πολύ συχνή στις ομαδικές και μάλιστα 

στις μαθητικές επισκέψεις, όπου μπορεί να 

συναντήσει κανείς δεκάδες πανομοιότυπα 

σχόλια το ένα κάτω από το άλλο15.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Εχοντας αποφασίσει να εξετάσω συστη-

ματικά τα ΒΕ, γρήγορα διαπίστωσα ότι δεν 

είναι μια καθόλου εύκολη υπόθεση και, μετά 

από αρκετούς μήνες, κατάλαβα γιατί αν και 

τα βρίσκει πια κανείς σε όλες σχεδόν τις 

εκθέσεις και τα μουσεία πολύ σπάνια απο-

τελούν αντικείμενο μελέτης και συζήτησης. 

Καταρχήν, όπως έχω ήδη αναφέρει, αυτή η 

μελέτη δεν βασίστηκε σε ένα εκ των προτέ-

ρων επεξεργασμένο μεθοδολογικό πλαίσιο. 

Αρχισε ως ένα περιοδικό φυλλομέτρημα, 

εξελίχθηκε στην επισήμανση μερικών ακραί-

ων σχολίων16 και πήρε αυτή τη μορφή όταν 

ο αριθμός των σχολίων και των δικών μου 

παρατηρήσεων αυξήθηκε σημαντικά. Κατά 

συνέπεια, το πρώτο μου βασικό δίλημμα 

ήταν το κατά πόσο ήταν σκόπιμο να αφή-

σω τα μικρά σχόλια κλειδωμένα στο ντου-

λάπι όπου φυλάσσονται τα ημερολόγια της 

ανασκαφής, ως άλλα μη στρωματογραφη-

μένα, αδιάγνωστα μικροευρήματα, ή μήπως 

αντίθετα θα έπρεπε να προχωρήσω στην 

«ανάγνωσή» τους ακόμη και αν δεν είχα στη 

διάθεσή μου ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πα-

ρατήρησης. Αποφάσισα να κάνω το δεύτε-

ρο, δίνοντας στον εαυτό μου την υπόσχεση 

ότι θα επανέλθω σε δεύτερη φάση, όπου τα 

πρώτα αυτά συμπεράσματα θα υποστηρί-

ζουν μια σαφώς οριοθετημένη, εθνογραφική 

κατά μία έννοια, προσέγγιση17.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι γενικά δεν γνω-

ρίζουμε την ταυτότητα των συγγραφέων 

και ότι ο ισοπεδωτικός όρος «επισκέπτης» 

μπορεί να αναφέρεται πρακτικά σε οποιον-

δήποτε, είναι ίσως επικίνδυνο (αν και προ-

κλητικό) να αντιμετωπίσει κανείς τα σχόλια 

των ΒΕ ως ένα πεδίο εθνογραφικής μελέτης 

(fieldsite). Από την άλλη πλευρά, αυτά τα 

εκτός πλαισίου αναφοράς σχόλια εμφανί-

ζουν έντονες αναλογίες με τη συνήθη κατά-

σταση της ξενάγησης επισκεπτών σε έναν 

αρχαιολογικό χώρο, όταν ο ξεναγός δεν έχει 

την ευκαιρία να έχει από πριν λεπτομερείς 

πληροφορίες για τους επισκέπτες που ξενα-

γεί και το επικοινωνιακό πλαίσιο συγκρο-

τείται ad hoc. Ετσι τα όρια του πεδίου πα-

ρατήρησης δεν τίθενται από την ταυτότητα 

των συγγραφέων του ΒΕ, αλλά από την ίδια 

την επίσκεψη, ή, με άλλα λόγια, τη σύντομη 

αλληλεπίδραση των συγγραφέων των σχο-

λίων με την αρχαιολογική αφήγηση στο Δι-

σπηλιό. Ως αποτέλεσμα εδώ το αντικείμενο 

της παρατήρησης δεν είναι μια συγκεκρι-

15  Οι περιπτώσεις αυτές κάνουν ακόμη πιο επισφαλή τα στατιστικά δεδομένα επειδή ενισχύουν με πλαστό τρό-

πο μια συγκεκριμένη τάση. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, κανείς δεν επισκέπτεται την έκθεση μέσα σε μια 

κάψουλα απομονωμένος από εξωτερικές επιδράσεις, που συχνά μπορεί να είναι πολύ πιο ελκυστικές και πει-

στικές από το ανορθόγραφο σχόλιο ενός συμμαθητή: φυλλάδια, διαφημιστικά σποτ, υπερβολικά σχόλια δη-

μοσιογράφων κτλ. Επομένως το οποιοδήποτε σχόλιο, ακόμη και αν είναι πρωτότυπα διατυπωμένο, αποτελεί 

το αποτέλεσμα εκατοντάδων εξωτερικών μηνυμάτων που δέχεται ο επισκέπτης πριν και κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης. 
16  Η πρώτη αναφορά στα σχόλια του ΒΕ γίνεται στο κείμενο των Α. Χουρμουζιάδη και Κ. Τουλούμη (Chourmouziadi 

& Touloumis υ. έκ.).
17  Βλ. παραπάνω σημείωση 4.
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μένη ομάδα που δρα με ποικίλους τρόπους 

κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρο-

νικής περιόδου, αλλά μάλλον οι τρόποι με 

τους οποίους διαφορετικά υποκείμενα και 

ομάδες αναπαράγουν την «τελετουργία»18 

της επίσκεψης ενός αρχαιολογικού χώρου. 

Παρόλα αυτά, προκειμένου να περιορί-

σω το δείγμα μου, αγνόησα όλα τα σχόλια 

τα οποία προέρχονται από αλλοδαπούς, αν 

και συμπεριέλαβα όλα εκείνα (περίπου ένα 

7%) τα οποία κατατέθηκαν από ομογενείς, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδιαίτερα κατά τη 

διάρκεια των μεταπολεμικών χρόνων με τις 

πληγές του εμφυλίου ακόμη να αιμορρα-

γούν, πολλοί ήταν αυτοί που εγκατέλειψαν 

τα φτωχά χωριά της Δυτικής Μακεδονίας 

και κατέφυγαν στην Αυστραλία, την Αμερι-

κή και τη Γερμανία. Μετά από 50 χρόνια και 

αν και με έμφαση δηλώνουν την ελληνική 

καταγωγή τους δεν είναι περίεργο ότι πολ-

λά από τα σχόλιά τους δεν είναι γραμμένα 

στα ελληνικά. Εκτός από αυτές τις περιπτώ-

σεις δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για 

την προέλευση των επισκεπτών· λιγότερα 

από τα μισά σχόλια δίνουν μιαν ένδειξη του 

τόπου κατοικίας του συγγραφέα και, κρίνο-

ντας από αυτά, μπορούμε να πούμε ότι στο 

Δισπηλιό έρχονται επισκέπτες από όλη την 

Ελλάδα, αν και η πλειονότητα προέρχεται, 

όπως είναι φυσικό, από τη Θεσσαλονίκη και 

τη Μακεδονία.

Βεβαίως, η κατάθεση ενός γραπτού σχο-

λίου αποτελεί μία μόνο πτυχή της τελετουρ-

γίας της επίσκεψης και, από το σύνολο των 

επισκεπτών, μόνο ένα μικρό ποσοστό μπαί-

νει στον κόπο να γράψει τις εντυπώσεις του. 

Κατά συνέπεια τα ΒΕ δεν αντανακλούν τις 

απόψεις όλων όσων επισκέπτονται το χώρο. 

Στην περίπτωσή μας το ποσοστό αυτό δεν 

ξεπερνάει το 7%. Οι λόγοι γι’ αυτό είναι, πι-

στεύω, πολλοί: πολλοί δεν αισθάνονται ότι 

έχουν κάτι να πουν, τα γραπτά σχόλια, όσο 

σύντομα και να είναι, απαιτούν μια κάποια 

επεξεργασία σε σύγκριση με τα προφορικά 

και, τέλος, πολλοί δεν επιθυμούν να εκφρα-

στούν γραπτά και μάλιστα με ένα κείμενο 

που θα παραμείνει σε δημόσια θέα.

Παρότι οι κοινωνικές έρευνες δίνουν με-

γάλη σημασία στα δημογραφικά στοιχεία 

του δείγματος, στην περίπτωση των ΒΕ τα 

περισσότερα σχόλια δεν δίνουν καμιά σχε-

τική πληροφορία: τα σχόλια είτε είναι ανυ-

πόγραφα είτε ακολουθούνται από ένα μικρό 

όνομα ή μια δυσανάγνωστη υπογραφή. Η 

ηλικία των συγγραφέων σπάνια αναφέρεται 

και όταν αναφέρεται είναι κατά κανόνα στις 

περιπτώσεις μικρών παιδιών -αν και στις 

περιπτώσεις αυτές η ηλικία δηλώνεται και 

από τον γραφικό χαρακτήρα. Από τον γρα-

φικό χαρακτήρα, επιπλέον, όπως και από τα 

γραμματικά, συντακτικά και ορθογραφικά 

λάθη, το ύφος, τη χρήση των λέξεων σχη-

ματίζει κανείς μια ιδέα για το μορφωτικό 

επίπεδο των συγγραφέων. Ομως όλα αυτά 

αποτελούν απλές υποθέσεις και δεν θα ήταν 

θεμιτό να θεωρηθούν στοιχεία με στατιστι-

κή ή άλλη σημασία στο πλαίσιο αυτής της 

προσέγγισης.

Εξίσου σπάνια αναφέρεται το επάγγελ-

μα των επισκεπτών (μόνο στο 4% των σχο-

λίων). Μπορούμε παρόλα αυτά να κάνουμε 

μερικές αρκετά ενδιαφέρουσες παρατηρή-

σεις: ανάμεσα σε όσους αναφέρουν το επάγ-

γελμά τους το 44% είναι εκπαιδευτικοί στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευ-

ση, 15% είναι καθηγητές πανεπιστημίου και 

12% αρχαιολόγοι. Από τη στιγμή που αυτά 

τα ποσοστά δεν αντιστοιχούν στα ποσο-

στά αυτών επαγγελμάτων στην ελληνική 

κοινωνία, είναι σαφές ότι οι επαγγελματίες 

αυτοί, ανάμεσα σε όλους τους υπόλοιπους 

αισθάνονται πιο κοντά στο αρχαιολογικό 

περιεχόμενο της έκθεσης και στον γενικά 

αποδεκτό εκπαιδευτικό της ρόλο. Ετσι θεω-

ρούν ότι είναι αρμοδιότεροι -και ενδεχομέ-

νως υποχρεωμένοι- να εκφέρουν μια άποψη 

για την έκθεση, δηλώνοντας μάλιστα την 

ιδιότητά τους για να προσδώσουν κύρος 

στην άποψη αυτή. Δεν προκαλεί, ίσως, έκ-

πληξη το γεγονός ότι εκτός από αυτούς οι 

18  Για τη χρήση του όρου «τελετουργία» σε σχέση με την επίσκεψη σε ένα μουσείο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις 

γίνονται από την C. Duncan (2002: 7-20). 
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μόνοι που δηλώνουν την ιδιότητά τους είναι 

οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι μηχανικοί και οι 

στρατιωτικοί (5%, 5%, 10% και 5% αντί-

στοιχα). Είναι εμφανές ότι αυτά τα επαγ-

γέλματα θεωρούνται, παραδοσιακά, τα πιο 

σεβαστά στην ελληνική κοινωνία και, κατά 

συνέπεια, όσοι τα ασκούν όχι μόνο αισθάνο-

νται περήφανοι να δηλώνουν την ιδιότητά 

τους, αλλά επιπλέον θεωρούν τους εαυτούς 

τους ικανούς να σχολιάζουν σοβαρά εθνικής 

σημασίας θέματα. Από την άλλη πλευρά, το 

γεγονός ότι οι επαγγελματίες αυτοί σε μεγά-

λο ποσοστό στο δείγμα μας μπορεί να σχε-

τίζεται και με το αυξημένο πολιτιστικό κε-

φάλαιο (Bourdieu 2000) που διαθέτουν και 

την επακόλουθη συχνότερη παρουσία τους 

ανάμεσα σε όσους επισκέπτονται τα μου-

σεία και τις εκθέσεις19. Οπως και να έχουν τα 

πράγματα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το ότι 

τα ίδια ακριβώς επαγγέλματα εμφανίζονται 

και σε ανάλογη μελέτη των ΒΕ τους οικο-

τουριστικού κέντρου στο δάσος της Δαδιάς, 

μόνο που οι αρχαιολόγοι εδώ δίνουν τη θέση 

τους στους περιβαλλοντολόγους (Stamou & 

Paraskevopoulos 2003).

Ενα άλλο πρόβλημα αποτελεί το μικρό 

μέγεθος των κειμένων που περιλαμβάνονται 

στο ΒΕ, τα οποία στη μεγάλη τους πλειονό-

τητα αποτελούνται από μερικές μόνο λέξεις. 

Ετσι, μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να 

οδηγηθεί κανείς σε οποιοδήποτε αξιόπιστο 

συμπέρασμα σχετικά με το τι ακριβώς θέ-

λει να πει ο συγγραφέας. Για παράδειγμα, 

πολλά σχόλια αναφέρουν «Ευχαριστούμε!» 

και δεν είναι καθόλου σαφές αν έχουν στο 

μυαλό τους τους αρχαιολόγους που δουλεύ-

ουν στο εργαστήριο και τους επέτρεψαν να 

επισκεφθούν την έκθεση ή τον φύλακα για 

τις πληροφορίες που τους έδωσε ή ακόμα 

τους αρχαιολόγους για τη δουλειά τους στο 

Δισπηλιό γενικά. Ενας αναφέρει, για παρά-

δειγμα, «Συγχαρητήρια σε όσους έφτιαξαν 
όλα αυτά τα ωραία πράγματα», χωρίς να γί-

νεται σαφές αν εννοεί τους προϊστορικούς 

Δισπηλιώτες ή τους αρχαιολόγους. Παρομοί-

ως, πολύ συχνά δεν είναι ξεκάθαρο αν ο επι-

σκέπτης συγχαίρει τους αρχαιολόγους, τον 

ξεναγό ή κάποιον άλλο· μερικές φορές μάλι-

στα ο προσδιορισμός που δίνεται προκαλεί 

έκπληξη, όπως όταν ορισμένοι αναφέρουν 

«τον Δήμο» -όταν οι αρχαιολόγοι γνωρίζουν 

πολύ καλά ότι η συμβολή του Δήμου ήταν 

όλα αυτά τα χρόνια περιορισμένη-, ή όταν 

κάποιοι αναφέρουν ότι ευχαριστούν «τον 
κ. Κεραμόπουλλο» -που, παρότι ήταν αυτός 

που «ανακάλυψε» τον λιμναίο οικισμό του 

Δισπηλιού, έχει πεθάνει εδώ και μερικές δε-

καετίες.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει η Sharon 

Macdonald (2005), όλα αυτά τα μειονεκτή-

ματα «δε μειώνουν την ερευνητική αξία 

των ΒΕ, από τη στιγμή που όλα τα σχετικά 

εργαλεία των κοινωνικών επιστημών έχουν 

εξίσου ορισμένες εγγενείς αδυναμίες. Τα 

ερωτηματολόγια και οι συνεντεύξεις, για 

παράδειγμα, δύο καθιερωμένα και ευρέ-

ως χρησιμοποιούμενα εργαλεία, μπορεί να 

εξασφαλίζουν την αντιπροσωπευτικότητα, 

αλλά όχι τον αυθορμητισμό της συμβολής 

των επισκεπτών». Μη μπορώντας, παρόλα 

αυτά, να κλείσω το κεφάλαιο με αυτή τη 

θετική σκέψη, θα πρέπει να σημειώσω ότι, 

όπως πιστεύω θα γίνει φανερό και στη συ-

νέχεια, δεν είμαι καθόλου σίγουρη για τον 

«αυθεντικό» και «μη διαμεσολαβημένο» χα-

ρακτήρα των ΒΕ. Αντίστοιχες επιφυλάξεις 

έχουν διατυπωθεί και από μελετητές, όπως 

ο Reid (2000) που, λαμβάνοντας υπόψη τη 

συγκυρία κατάθεσης των σχολίων στα ΒΕ, 

προτείνει να προσεγγίσουμε την πράξη αυτή 

των επισκεπτών ως μία «παράσταση». Επι-

πλέον στο Δισπηλιό έχει παρατηρηθεί ότι ο 

φύλακας -και κατά περίπτωση ερασιτέχνης 

ξεναγός- ορισμένες φορές έχει επιχειρήσει 

να σβήσει σχόλια τα οποία θεώρησε ότι 

περιείχαν αδικαιολόγητα αρνητικές επιση-

19  Για την κοινωνική σύνθεση του κοινού των μουσείων κλασικό θεωρείται πλέον το κείμενο του Bourdieu 

(1969) παρά τις σημαντικές διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται μετά από εξήντα περίπου χρόνια. Αλλωστε 

και πιο πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν ότι τα λαϊκότερα στρώματα εξακολουθούν να είναι αδιάφορα για τα 

συμβαίνοντα στα μουσεία (Foley & McPherson 2000; Owen 1996).
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μάνσεις, ή τουλάχιστον πρόσθεσε στο περι-

θώριο μια σημείωση που να εξηγεί το πώς 

έχουν τα πράγματα. Οταν, για παράδειγμα, 

ένας επισκέπτης διαμαρτυρήθηκε για την 

έντονη μυρωδιά πετρελαίου, ο φύλακας ση-

μείωσε στο περιθώριο ότι είχε μόλις γεμίσει 

το ντεπόζιτο του καλοριφέρ και ότι η μυρω-

διά μετά από λίγο εξαφανίστηκε. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ �;�

Εξαιτίας των όσων αναφέρθηκαν πα-

ραπάνω δεν είναι εύκολο και ίσως ούτε και 

θεμιτό να χρησιμοποιήσει κανείς μια από τις 

καθιερωμένες μεθόδους κειμενικής ανάλυ-

σης ή ανάλυσης περιεχομένου20 για να προ-

σεγγίσει τα κείμενα του ΒΕ. Ετσι, αποφάσι-

σα να δουλέψω εφαρμόζοντας τα εργαλεία 

αυτά με έναν μάλλον άτυπο τρόπο (προ-

σωπικές σημειώσεις, καταμέτρηση λέξεων, 

στατιστική κτλ.), διατηρώντας ταυτόχρονα 

τις επιφυλάξεις μου. Σε όλη τη διάρκεια της 

επεξεργασίας του ΒΕ εμπιστεύθηκα αρκετά 

(όσο την ίδια στιγμή φοβόμουν) την καλή 

μου γνώση του χώρου, την προσωπική μου 

εμπλοκή στην υλοποίηση των έργων κοινω-

νικοποίησης που αναφέρθηκαν στις πρώτες 

παραγράφους και την πείρα μου από τις 

πολλές φορές που χρειάστηκε να συνοδέψω 

και εγώ η ίδια επισκέπτες στους χώρους του 

Δισπηλιού.

Ακόμη και οι πιο μηχανιστικές γλωσσο-

λογικές μέθοδοι απαιτούν ένα λίγο ή πολύ 

ομογενές κείμενο μια σχετικής έκτασης, 

προκειμένου να είναι δυνατή η καταμέτρη-

ση λέξεων και να αναζητηθούν οι ενδεχόμε-

νες λειτουργικές και νοηματικές σχέσεις με-

ταξύ τους. Στην περίπτωσή μας, ακόμη και 

η καταγραφή των καθαρά μορφολογικών 

χαρακτηριστικών πρέπει να γίνει με επιφυ-

λάξεις· για παράδειγμα η χρήση της λέξης 

«υπέροχο» από πολλούς επισκέπτες για να 

περιγράψουν τα ευρήματα μπορεί να υπο-

δεικνύει τη γενικευμένη έλλειψη ενός ειδι-

κού λεξιλογίου που θα μπορούσε καλύτερα 

να περιγράψει τα αρχαιολογικά αντικείμενα, 

αλλά δεν μπορεί να μας δώσει κάποια ιδέα 

για το ποια στοιχεία ακριβώς εντυπωσίασαν 

θετικά τον κάθε επισκέπτη. Επιπλέον, πιο 

σύνθετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να 

εντάξουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά 

σε ένα συγκεκριμένο συγκυριακό πλαίσιο 

είναι σχεδόν ανεφάρμοστες εδώ, από τη 

στιγμή που η εκ των υστέρων μελέτη ενός 

ΒΕ έχει ως υλικό, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

μερικές λέξεις ή φράσεις εκτός άλλων συμ-

φραζομένων. Τελικά, προσεγγίσεις οι οποίες 

εστιάζουν την προσοχή τους στο συνδυα-

σμό της γλωσσολογικής και της κοινωνικής 

σημασίας ενός συγκεκριμένου κειμένου, αν 

και πολύ προκλητικές στην περίπτωση των 

ΒΕ, μοιάζει να είναι ακατάλληλες εφόσον η 

επεξεργασία τους δεν υποστηρίζεται από 

τα αντίστοιχα εργαλεία παρατήρησης. Επι-

πρόσθετα, αποφάσισα να μη στηριχθώ σε 

ποσοτικά δεδομένα και να θεωρήσω ότι τα 

στατιστικά στοιχεία περισσότερο δείχνουν 

τάσεις παρά αυστηρά δεδομένα.

Με τις παραπάνω σκέψεις αποφάσισα 

να προχωρήσω στην πρώτη προσέγγιση με 

συνδυασμένο τρόπο, επιχειρώντας όχι να 

εξηγήσω τα σχόλια, ούτε να φτάσω σε τε-

λικά συμπεράσματα για την αντίδραση των 

επισκεπτών στη δουλειά μας, αλλά μάλλον 

επιδιώκοντας να κατανοήσω καλύτερα τα 

επικοινωνιακά χάσματα και να επεξεργα-

στώ τα επόμενα βήματα στην κατεύθυνση 

της κοινωνικοποίησης21. Οπως έχω ήδη ανα-

φέρει, ήμουν από πριν εξοικειωμένη με το 

περιεχόμενο των ΒΕ· το επόμενο βήμα ήταν 

να διαβάσω όλα τα σχόλια προσεκτικά, κρα-

τώντας σημειώσεις για ό,τι μου φαινόταν 

ότι είχε ενδιαφέρον. Στη συνέχεια οργάνω-

σα τα στοιχεία που είχα συγκεντρώσει από 

τις πρώτες αναγνώσεις σε ένα περιορισμένο 

κατά το δυνατό αριθμό ομάδων γενικότερων 

θεμάτων. Στην επόμενη σάρωση των σχολί-

ων μπορούσα πλέον να καταγράψω τη στά-

ση του συγγραφέα κάθε σχολίου σε κάθε ένα 

από αυτά τα θέματα (εφόσον φυσικά ήταν 

20  Βλ. τη σχετική προσέγγιση των Stamou & Paraskevopoulos (2003; 2004).
21  Κάτι ανάλογο έκανε και η S. Macdonald (2005).
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δυνατό αυτή να συναχθεί) αξιολογώντας τις 

λέξεις και τις φράσεις που περιλάμβανε (ή 

δεν περιλάμβανε) το σχόλιο. Αυτά τα επιλεγ-

μένα θέματα, στη συνέχεια, μελετήθηκαν και 

επιχειρήθηκαν οι μεταξύ τους συσχετισμοί. 

Από αυτή την επεξεργασία εδώ παρουσιάζο-

νται όσα από τα θέματα θεώρησα ότι έχουν 

-σε ένα εισαγωγικό τουλάχιστον στάδιο- με-

γαλύτερο ενδιαφέρον. 

Πρέπει να παραδεχτώ ότι σε περισσότε-

ρες από μία περιπτώσεις, όπου δεν διέθετα 

άλλα στοιχεία, εμπιστεύθηκα τη αίσθηση που 

μου προκάλεσαν μικρές λεπτομέρειες, όπως 

ουδέτερες, κατά τα άλλα, λέξεις, ο γραφικός 

χαρακτήρας, τα σημεία στίξης, η ημερομηνία 

κτλ. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο πα-

ράδειγμα: «Μπράβο μας! 15/11/99 Πάτρα»· 

η ημερομηνία δείχνει ότι πρόκειται για έναν 

επισκέπτη και όχι ένα μέλος της αρχαιολογι-

κής ομάδας αφού ξέρω ότι το Νοέμβριο του 

1999 κανείς από τους ερευνητές δε δούλευε 

στο Δισπηλιό· κατά συνέπεια υπέθεσα ότι 

το σχόλιο υποδηλώνει ένα είδος περηφάνιας 

για τα επιτεύγματα των προγόνων· από τη 

στιγμή μάλιστα που έρχεται από την Πάτρα 

το «μας» υποδεικνύει μια εθνική σχέση με 

τους προγόνους αυτούς, μάλλον, παρά μια 

σχέση εντοπιότητας. Και πάλι στο σημείο 

αυτό θα πρέπει να επισημάνω ότι, αν και δεν 

έχω τρόπο να τεκμηριώσω απόλυτα παρό-

μοιες παρατηρήσεις, πιστεύω ότι τα συμπε-

ράσματα που προκύπτουν είναι χρήσιμα για 

τον εμπλουτισμό της συνολικής εικόνας.

ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΒΕ

Για έναν αισιόδοξο αναγνώστη η συ-

νολική θετική στάση των επισκεπτών εί-

ναι δυνατόν να αντικατοπτρίζει μια γενική 

ικανοποίηση από την έκθεση. Αντίθετα, για 

έναν απαισιόδοξο αναγνώστη είναι δυνατόν 

να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι μόνο οι 

ικανοποιημένοι επισκέπτες μπαίνουν στον 

κόπο να γράψουν κάτι στο ΒΕ. Πιστεύω 

ότι καμία από τις δύο υποθέσεις δεν είναι 

απόλυτα σωστή. Οι περιορισμένες μελέτες 

πάνω στα ΒΕ δείχνουν ότι η πλειονότητα 

των επισκεπτών πιστεύει ότι τα ΒΕ συνι-

στούν ένα είδος Βιβλίων Συγχαρητηρίων, ή 

σε κάποιες -λιγότερες- περιπτώσεις Βιβλία 

Παραπόνων ενώ σχεδόν ποτέ δεν πιστεύουν 

ότι αποτελούν ένα χώρο για την παράθεση 

εκτεταμένων σκέψεων, παρατηρήσεων και 

προτάσεων. Επειδή στη γενική θετική διά-

θεση των σχολίων έχω ήδη αναφερθεί, στο 

σημείο αυτό θα ήθελα απλώς να σημειώσω 

ορισμένες σκέψεις σχετικά με τα ελάχιστα 

αρνητικά σχόλια που συνάντησα στο ΒΕ του 

Δισπηλιού.

Λόγω του πολύ μικρού αριθμού τους είναι 

παρακινδυνευμένο να προχωρήσει κανείς σε 

οποιαδήποτε γενίκευση και είναι φυσικά 

χωρίς νόημα η παράθεση οποιοδήποτε στα-

τιστικού στοιχείου. Κατά συνέπεια μπορώ 

μόνον να σημειώσω ότι έχουμε να κάνουμε 

με τριών ειδών αρνητικά σχόλια. Ορισμένοι 

επισκέπτες δεν είναι ικανοποιημένοι με την 

οργάνωση ή τις υποδομές της έκθεσης όπως 

γίνεται σαφές από τα ακόλουθα σχόλια: «εί-
ναι πάρα πολύ μικρή», «είναι απαράδεκτη η 
έλλειψη ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
ασφαλείας», «θα έπρεπε να έχετε επεξηγημα-
τικά κείμενα στα αγγλικά». Ορισμένοι άλλοι 

δεν είναι ικανοποιημένοι με τις πληροφορί-

ες που δίνονται, πιστεύοντας ότι υπάρχουν 

μερικά καθοριστικής σημασίας θέματα που 

προκύπτουν από τα αρχαιολογικά ευρήματα 

του Δισπηλιού και δεν συμπεριλαμβάνονται 

στο υλικό της έκθεσης˙ οπότε σημειώνουν 

«σταματήστε να κρύβετε την αλήθεια». Ενας 

μικρός, τέλος, αριθμός επισκεπτών κριτικά-

ρει πράγματα που εγώ προσωπικά ποτέ δεν 

θα περίμενα, όπως για παράδειγμα:

«Ντροπή και αίσχος η αφίσα του Τσε. Εχουμε 
και δικούς μας ήρωες».

Αφήνοντας κατά μέρος το γεγονός ότι 

προφανώς ο επισκέπτης ενδιαφέρθηκε πε-

ρισσότερο για τον «ιδιωτικό» χώρο του εργα-

στηρίου -που βρίσκεται δίπλα παρά για την 

ίδια την έκθεση και όπου ήταν κρεμασμένη ή 

συγκεκριμένη αφίσα-, δεν μπορώ και πάλι να 

αντιληφθώ αν αυτό που τον ενόχλησε περισ-
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σότερο ήταν η εθνικότητα ή η πολιτική που 

εκπροσωπούσε ο Τσε. Τέλος, ορισμένοι άλλοι 

επισκέπτες είναι απλώς δυσαρεστημένοι με 

την εμπειρία ως σύνολο και τολμούν να πουν: 

«ήταν όλα βαρετά», «ΟΚ, αλλά έχω δει και κα-
λύτερα», «καλύτερα να τα πουλήσετε».

Επιστρέφοντας στον διαλογικό χαρακτήρα 

του ΒΕ θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα κείμενο 

γραμμένο από έναν μαθητή ο οποίος αφού διά-

βασε τα ευγενικά και ενθουσιώδη σχόλια που 

είχαν προηγηθεί γράφει μιμούμενος ειρωνικά:

«Θα μας μείνει αξέχαστη η εμπειρία (σιγά μην 
ξαναέρθω)».

Ενας άλλος μαθητής πάλι γράφει:

«Αν έχεις ταξιδέψει τόσες ώρες πριν φτάσεις 
εδώ και είσαι πεινασμένος, θα σού σπάσουν τα 
… πριν σε αφήσουν να πας για φαγητό».

Το σχόλιο αυτό, αν και μπορεί ακόμη να 

διαβαστεί, είναι βιαστικά μουτζουρωμένο 

με στυλό, προφανώς από τη μαθήτρια που 

γράφει ακριβώς από κάτω:

«Καταπληκτικό μουσείο! Μην παίρνετε στα 
σοβαρά τα ανόητα σχόλια του αγροίκου συμ-
μαθητή μου. Μερικοί από μας σεβόμαστε τον 
ελληνικό πολιτισμό».

Πιστεύω ότι αυτή σύντομη «συζήτηση» 

ανάμεσα στους δύο εφήβους συνοψίζει τη 

σχέση ανάμεσα στην ελληνική εκπαίδευση 

και το ελληνικό αρχαιολογικό μουσείο: ο 

υποχρεωτικός χαρακτήρας των επισκέψε-

ων, η εθνική υπερηφάνεια που προωθείται 

από το επίσημο εγκύκλιο πρόγραμμα, η επα-

ναστατική στάση της νεολαίας, οι βιολογικές 

ανάγκες τις οποίες οφείλουν να υπερβούν οι 

μαθητές για να επικοινωνήσουν με τις υψη-

λές αξίες του πολιτισμού μας κτλ.

Φαίνεται ότι τα σχόλια στο ΒΕ δεν έχουν 

έναν απόλυτα προσωπικό χαρακτήρα˙ σε 

πολλές περιπτώσεις, αν και μόνο ένα ποσο-

στό όσων βρίσκονται στην έκθεση σε μια 

δεδομένη στιγμή γράφει στο ΒΕ, φαίνεται 

ότι τα σχόλια αντανακλούν τη γενική ατμό-

σφαιρα και τις συλλογικές εντυπώσεις22. Πιο 

συγκεκριμένα, σε πολλά σχόλια χρησιμο-

ποιείται το πρώτο πρόσωπο του πληθυντι-

κού, ενώ σε άλλα η υπογραφή είναι ομαδι-

κή, όπως για παράδειγμα: «η παρέα από τη 
Λάρισα», ή «Οικογένεια Αλεξίου». Επιπλέον, 

ανάμεσα στις υπογραφές μέτρησα περίπου 

320 σχολεία και 110 συλλόγους κάθε είδους. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένας από την ομά-

δα (ο επικεφαλής ή ίσως ο περισσότερο «δι-

ανοούμενος» ανάμεσά τους) αναλαμβάνει 

να γράψει εκ μέρους όλων, είτε έχει τη ρητή 

τους συγκατάθεση είτε όχι. Επιμένοντας 

στα αριθμητικά δεδομένα μέτρησα περίπου 

5.300 υπογραφές που αντιστοιχούν σε 2.800 

σχόλια, ενώ στην περίπτωση γενικών εκ-

φράσεων, όπως «2ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννι-
τσών» δεν μπορούμε να ξέρουμε τον ακριβή 

αριθμό των μελών της ομάδας. Οι παρατηρή-

σεις αυτές με οδήγησαν, για μια ακόμη φορά, 

στο συμπέρασμα ότι πριν να σταθεί κανείς 

στα ίδια τα κείμενα θα πρέπει να μελετήσει 

τη συνολική συμπεριφορά των επισκεπτών 

και τη συγκεκριμένη σχέση του συγγραφέα 

με τα άλλα μέλη της ομάδας. Αυτό που δια-

πιστώνεται στο ΒΕ του Δισπηλιού είναι ότι 

όσο μεγαλύτερη είναι η ομάδα τόσο περισ-

σότερο το σχόλιο χάνει τον αυθορμητισμό 

του και επηρεάζεται από τα όσα θεωρούνται 

δεοντολογικά σωστό να ειπωθούν:

«Επισκεφθήκαμε τον λιμναίο οικισμό και το 
μικρό αλλά αξιόλογο μουσείο. Εντυπωσια-
σθήκαμε από τα ευρήματα και την αναπαρά-
σταση της νεολιθικής ζωής. Σας ευχαριστούμε 
για την ωραία ξενάγηση».

Αντίθετα, ορισμένα σχόλια μοιάζουν πε-

ρισσότερο «αυθεντικά» και εκδηλώνουν μια 

κάποια προσωπική παρόρμηση. Ως τέτοια 

θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ορισμένα 

λόγω του περιεχομένου τους:

22  Ετσι κι αλλιώς έχει παρατηρηθεί ότι σπάνια οι επισκέψεις σε ένα μουσείο είναι ατομικές. Φαίνεται, λοιπόν, ότι 

και η κατάθεση ενός σχολίου στο ΒΕ εντάσσεται στις ομαδικές δράσεις στο πλαίσιο της επίσκεψης και πολύ 

σπάνια γράφει ο καθένας το δικό του σχόλιο. Οι εντυπώσεις από μια επίσκεψη σε μουσείο δεν έχουν τον ατομι-

κό χαρακτήρα που έχουν οι εντυπώσεις μετά από μια θεατρική παράσταση –αφού, μάλλον, αποτελούν οι ίδιες 

μέρος μιας παράστασης (Noy 2008β).
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«Δεν είναι η πρώτη μου επίσκεψη, αλλά κάθε 
φορά ανακαλύπτω κάτι καινούργιο» ή
«Προσπάθησα πολύ να πείσω το Νίκο να έρ-
θουμε και τώρα δείχνει ότι δεν το έχει μετα-
νιώσει»,

ορισμένα λόγω της καθημερινής και ανε-

πίσημης γλώσσας που χρησιμοποιούν:

«Είστε κορυφή! πάθαμε την πλάκα μας!» 

και ορισμένα λόγω του παιχνιδιάρικου 

ύφους τους:

«Είναι υπέροχο, αλλά τόσο μικρό! Είναι εξαι-
ρετικά, αλλά τόσο μακριά!» ή

«τελικά τα μπαγκαλόους υπήρχαν από παλιά 
και μάλιστα στη χώρα μας κι εγώ τα είχα συν-
δέσει με τις Μαλδίβες».

Πολλοί επισκέπτες χρησιμοποιούν το ΒΕ 

ως ένα χώρο όπου μπορεί κανείς να αφήνει 

ένα μήνυμα23. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε 

να αναφέρουμε τις πολλές περιπτώσεις επι-

σκεπτών που απλώς θέλουν να δηλώσουν 

στο ΒΕ ότι πέρασαν και αυτοί από το Δισπη-

λιό (περίπου 955 σε ένα σύνολο 5.300). Θα 

πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι 

τα πρώτα ΒΕ του 17ου, 18ου και 19ου αιώνων 

περιείχαν αποκλειστικά και μόνον ονόματα, 

έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η παρουσία επι-

φανών προσωπικοτήτων, κάτι που οπωσδή-

ποτε προσέδιδε κύρος στο ίδιο το Μουσείο 

(Macdonald 2005). Στην περίπτωσή μας βέ-

βαια δε πιστεύω ότι τα «ταπεινά» σχολιαρό-

παιδα και οι ηλικιωμένοι συνταξιούχοι γρά-

φουν το όνομά τους για να τιμήσουν την έκ-

θεση. Αντίθετα, είναι περισσότερο πιθανό να 

χρησιμοποιούν το ΒΕ για να απαθανατίσουν 

το γεγονός ότι «κατάκτησαν» έναν ακόμη 

τόπο. Επιπλέον, θα ήθελα εδώ να αναφερθώ 

στους επισκέπτες που χρησιμοποιούν το ΒΕ 

για να εκφράσουν σκέψεις που δεν έχουν τί-

ποτε να κάνουν με τη συγκεκριμένη έκθεση ή 

τις αρχαιότητες εν γένει. Αυτό συμβαίνει συ-

χνά με τους μαθητές και τους εφήβους γενι-

κότερα που συνήθως περιφέρουν την έκδη-

λη δυσαρέσκειά τους μέσα στα αρχαιολογικά 

μουσεία από τη στιγμή που αναγκάζονται να 

τα στο πλαίσιο του σχολικού προγράμμα-

τος. Πολλοί από αυτούς ορμούν στο ΒΕ για 

να ζωγραφίσουν με περισσή δημιουργική 

διάθεση θυρεούς ποδοσφαιρικών ομάδων, 

να στείλουν ερωτικά μηνύματα ή απλώς να 

εκφράσουν τις καλλιτεχνικές τους ανησυχί-

ες. Στις περιπτώσεις αυτές το ΒΕ λειτουργεί 

σαν το λευκό τοίχο μιας πόλης που προκαλεί 

και γρήγορα γεμίζει με ποικίλα γκράφιτι. Αν 

και δεν υπογράφεται από κάποιον έφηβο, 

ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα «άσχετου» 

σχολίου είναι το παρακάτω24:

«Βάλτε πίσω στο Πανεπιστήμιο την προτομή 
του Αριστοτέλη» 

Τέλος, είναι αξιοσημείωτο ότι πολλοί 

επισκέπτες θέλουν να κάνουν γνωστή την 

προσωπική τους σχέση με το χώρο και τους 

αρχαιολόγους: μια κυρία από τον Καναδά 

υπογράφει το σχόλιό της ως «ανιψιά του Κα-
θηγητή Α. Κεραμόπουλλου»˙ ένα άλλο σχόλιο 

αρχίζει ως εξής:

«Ηρθαμε Γιώργο [εννοεί τον Γ. Χ. Χουρμου-

ζιάδη]! Είδαμε, ακούσαμε, θαυμάσαμε, παρα-
ληρήσαμε, θυμώσαμε, χαρήκαμε, λυπηθήκαμε 
που δεν ήσουν εδώ…»,

Ενα ζευγάρι αναφέρει:

«το παιδί μας ασχολείται με την αρχαιολογία»

Και ένα άλλος επισκέπτης γράφει:

«Συγχαρητήρια Λίτσα για την δουλειά που 
προ σφέρεις στην ανασκαφή και στην επιστή-
μη. Είμαι περήφανος που σε έχω ξαδέρφη.».

23  Για τον επικοινωνιακό χαρακτήρα του ΒΕ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις κάνει ο C. Noy (2008β).
24  Θα ήθελα εδώ να πω ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των ΒΕ δεν θα πρέπει να πετάξει έξω τα εκ πρώ-

της όψεως «άσχετα σχόλια». Θα μπορούσα να ισχυριστώ ότι οι συγγραφείς έχουν απόλυτη συναίσθηση ότι 

η επικοινωνιακή επιφάνεια που τους προσφέρεται βρίσκεται μέσα σε μια αρχαιολογική έκθεση˙ στην πρώτη 

περίπτωση, το «ΠΑΟΚ ΘΥΡΑ 4» θα μπορούσε να θεωρηθεί μια πράξη διαμαρτυρίας απέναντι στην επιβολή της 

επίσκεψης, ενώ στη δεύτερη το αίτημα αφορά κάποια προσωπικότητα της αρχαιότητας -τον Αριστοτέλη- και 

απευθύνεται σε ανθρώπους του πανεπιστημίου –άρα κατά κάποιον τρόπο συνυπεύθυνους για τα όσα συμβαί-

νουν στους χώρους του.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
ΤΙ ΑΡΕΣΕ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Αν θελήσουμε ένα εμβαθύνουμε λίγο πε-

ρισσότερο στο τι προσλαμβάνουν οι επισκέ-

πτες στο Δισπηλιό θα έπρεπε να εστιάσουμε 

στα πιο εκτεταμένα κείμενα. Σχεδόν τα μισά 

από αυτά επαινούν τη «δουλειά που έχει γί-
νει». Ποια ακριβώς δουλειά και πάλι δε διευ-

κρινίζεται. Ορισμένα αναφέρονται ασαφώς 

σε κάποια «προσπάθεια» ή την «ανακάλυψη», 

την «προστασία» και την «ανάδειξη» της πο-

λιτιστικής μας κληρονομιάς. Ακόμη και όπου 

αυτό δεν δηλώνεται σαφώς -«είδαμε τους 
Φλιντστόουνς από κοντά»-, κρίνοντας από 

τις λέξεις που χρησιμοποιούνται σε κάποια 

σχόλια, υποθέτω ότι αν και το ΒΕ είναι το-

ποθετημένο στο χώρο της έκθεσης, ένας με-

γάλος αριθμός επισκεπτών αναφέρεται και 

στις εντυπώσεις του από την επίσκεψη στην 

Αναπαράσταση, αντιλαμβανόμενος τους δύο 

χώρους ως ένα ενιαίο ιδιότυπο μουσείο. Από 

μια πλευρά αυτό είναι ακριβώς ό,τι επιδιώ-

καμε στο Δισπηλιό, μιλώντας για έναν πο-

λυεπίπεδο χώρο, από την άλλη, όμως. είναι 

απογοητευτικό όταν διαπιστώνει κανείς ότι 

πολλοί λίγοι ξεχωρίσουν το αυθεντικό από 

το αντίγραφο, το προτεινόμενο μοντέλο από 

τα αποσπασματικά δεδομένα. Με προβλη-

ματίζουν ιδιαίτερα, μάλιστα, τα σχόλια που 

εκφράζουν έκπληξη για το πόσο καλά διατη-

ρούνται τα ευρήματα˙ σε αυτές τις περιπτώ-

σεις αναρωτιέμαι αν είχαν στο μυαλό τους 

τους δύο ξύλινους πασσάλους του 5.250π.Χ. 

που υπάρχουν στην έκθεση ή τις καλύβες 

της Αναπαράστασης. Ενα από τα πιο προ-

βληματικά σχόλια είναι το ακόλουθο:

«όλα είναι σαν ψεύτικα αλλά έχουν διατηρη-
θεί μέχρι σήμερα»

Οπως και να έχουν τα πράγματα και 

μετά τα επίσημα εγκαίνια, η Αναπαράσταση 

αποτελεί το πιο εντυπωσιακό «έκθεμα» του 

Δισπηλιού, και το βρίσκουμε να αναφέρε-

ται στα σχόλια ως «οι καλύβες», «τα ξύλινα 
σπίτια» ή «ο οικισμός». Η έντονη εντύπωση 

που προκαλούν τα μοντέλα σε φυσικό μέγε-

θος κάνει πολλούς επισκέπτες να χρησιμο-

ποιούν τη λέξη «εμπειρία» αντί για την πιο 

ουδέτερη «επίσκεψη», ενώ 250 περίπου από 

αυτούς λένε ότι ένιωσαν ότι το παρελθόν έρ-

χεται πιο κοντά:

«αγγίξαμε τις ρίζες μας»

«για λίγο νομίσαμε ότι αφουγκραστήκαμε κά-
ποιους από τους κατοίκους και είδαμε μέσα 
από την κλειδαρότρυπα τις χιλιετίες που πέ-
ρασαν»

«κάνει τα 7000 χρόνια να μοιάζουν χθες»

Προσεγγίζοντας το παρελθόν, ορισμένοι 

αισθάνονται ότι γνωρίζουν καλύτερα τους 

νεολιθικούς ανθρώπους και λένε:

«Χαιρετίσματα στους παλιούς φίλους 5000 
χρόνια πριν.»

Πολλοί περισσότεροι κάνουν ενδιαφέ-

ρουσες παρατηρήσεις για τη νεολιθική ζωή, 

όπως:

«Συνειδητοποίησα τον αγώνα του ανθρώπου 
να επιβιώσει»

«Το σπίτι, τα εργαλεία και ο τρόπος ζωής μοιά-
ζουν με τα δικά μας»

«Χρησιμοποιούσαν το μυαλό τους και όχι την 
τεχνολογία για να φτιάξουν τα εργαλεία τους»

«Οι ανάγκες των παιδιών είναι ίδιες στο πέρα-
σμα του χρόνου.»

Δεν αγνοώ τα προβλήματα που μπορεί να 

δημιουργήσει η εξοικείωση με το παρελθόν, 

όσο αφορά την κατανόηση των πολλαπλών 

νοημάτων του αρχαιολογικού υλικού, όμως 

αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής κάθε φορά 

που ένα παιδί φεύγει από το χώρο έχοντας 

στο μυαλό του ότι οι άνθρωποι που κατοι-

κούσαν εδώ πριν από 7.500 χρόνια δεν ήταν 

«πρωτόγονοι» και κατά συνέπεια κατώτεροι 

από εμάς. Εχω ήδη εκφράσει στην προηγού-

μενη παράγραφο την ανησυχία μου για την 

ικανότητα των επισκεπτών να διακρίνουν 

το αυθεντικό από το ψεύτικο, σχόλια όμως 

σαν αυτά που παρατέθηκαν με κάνουν να 

αντιληφθώ ότι η όλη επίσκεψη βοηθά τους 

επισκέπτες να αποκτήσουν μια ιδέα για την 

προϊστορική ζωή˙ κάτι που δεν καταφέρ-

νουν κατά κανόνα τα όστρακα των αγγείων 
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και τα λίθινα εργαλεία που παρατάσσονται 

στις προθήκες ενός τυπικού αρχαιολογικού 

μουσείου˙ και κάτι που, πολύ περισσότερο, 

δε φαίνεται να επιτυγχάνεται από τις ελ-

λιπείς αναφορές στα σχολικά εγχειρίδια25. 

Επιπλέον, έχω εκφράσει και αλλού τις αμφι-

βολίες μου σχετικά με την ουσιαστική αυθε-

ντικότητα των «πρωτότυπων» ευρημάτων 

στο βαθμό που αυτή αναζητάται αποκλει-

στικά στην αυθεντικότητα του υλικού τους 

και όχι της χρήσης και της σημασίας τους, 

αλλά αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία (Χουρ-

μουζιάδη 2006: 276-87).

Μια άλλη ομάδα σχολίων εκφράζει γε-

νικές σκέψεις για την προϊστορική ζωή σε 

σύγκριση με τη σύγχρονη. Με την εξαίρεση 

ενός επισκέπτη που γράφει:

«Ευτυχώς που είμαι εδώ μόνο για επίσκεψη, 
γιατί δε θα μου άρεσε καθόλου να ζω τότε», 

όλοι οι άλλοι λένε ότι Τότε η ζωή ήταν 

«καλύτερη», πιο «αγνή» και «πιο αληθινή». 

Αυτή η τάση σχετίζεται με τα όσα έχουν δι-

εξοδικά συζητηθεί για την μετα-νεωτερική 

νοσταλγία και εξιδανίκευση του παρελθό-

ντος.

Κλείνοντας αυτή τη συνοπτική αναφορά 

στα σχόλια που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 

αναφέρονται στην Αναπαράσταση θα πρέ-

πει να σημειώσω τον εξαιρετικά περιορισμέ-

νο αριθμό επισκεπτών που ασχολούνται με 

το ίδιο το εγχείρημα και αναφέρονται σε ένα 

«συνδυασμό γνώσης και φαντασίας», ενώ 

ένας θέτει το εξαιρετικά δύσκολο να απα-

ντηθεί ερώτημα:

«Αναρωτιέμαι: αν βρήκατε τον οικισμό όπως 
ακριβώς τον είδαμε γιατί κάνατε αναπαρά-
σταση; Και αν δεν τον βρήκατε έτσι πώς ξέρε-
τε ότι ήταν έτσι ακριβώς;» 

Συνολικά το 15% των σχολίων αναφέρο-

νται στα «ευρήματα». Το μεγαλύτερο ποσο-

στό ανάμεσά τους περιορίζεται σε ένα γενικό 

χαρακτηρισμό με επίθετα όπως «εντυπωσι-
ακά», «θαυμάσια», «υπέροχα», «καταπληκτι-
κά», «σπουδαία», «σημαντικά». Η ασάφεια 

των χαρακτηρισμών με κάνει να υποστηρίξω 

ότι από τη στιγμή που στο μυαλό τω περισ-

σοτέρων ένα μουσείο είναι ταυτισμένο με τα 

«ευρήματα» και η αξία του προσμετράται με 

βάση το πλήθος και την «ποιότητα» των ευ-

ρημάτων του, η αναφορά στα ευρήματα δεν 

αποτελεί προϊόν μιας ιδιαίτερης επεξεργασί-

ας. Για τους ίδιους λόγους δεν προκαλεί έκ-

πληξη το γεγονός ότι περίπου 50 επισκέπτες 

εύχονται στους αρχαιολόγους να ανακαλύ-

ψουν ακόμα περισσότερα ευρήματα. Υπάρ-

χουν ελάχιστες περιπτώσεις όπου αναφέ-

ρεται κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο. Το 

πρώτο, για παράδειγμα, σχόλιο, που εγκαινί-

ασε το ΒΕ του Δισπηλιού στις 17 Οκτωβρίου 

1995, κατατέθηκε από ένα γνωστό Ελληνα 

συνθέτη και λέει:

«Τι να γράψω για μια φλογέρα 7000 χρόνων;». 

Στις υπόλοιπες σπάνιες αναφορές σε 

συγκεκριμένα ευρήματα οι επισκέπτες ανα-

φέρονται στην «επιγραφή», μια ξύλινη επι-

φάνεια με χαράγματα η οποία, όμως, δεν 

εκτίθεται στο χώρο. Αυτή η ειδική αναφορά 

συσχετίζεται -όπως θα συζητηθεί παρακά-

τω- στις περισσότερες περιπτώσεις με τα 

επιτεύγματα της ελληνικής φυλής και την 

εφεύρεση της γραφής, θέματα τα οποία δεν 

έχουν καμία απολύτως σχέση ούτε με τους 

προβληματισμούς των μελετητών του Δι-

σπηλιού ούτε, κατά συνέπεια, με τα επεξη-

γηματικά κείμενα που βρίσκονται στο χώρο 

της έκθεσης.

Η εικόνα είναι πολύ διαφορετική όταν 

έχουμε μπροστά μας τα σχόλια που έγιναν 

από τους μικρούς σε ηλικία επισκέπτες. Εί-

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗ

25  Για παράδειγμα, ο Κ. Κασβίκης (2004) στην εμπεριστατωμένη ανάλυσή του για τα σχολικά εγχειρίδια του 

Δημοτικού επισημαίνει όχι μόνο την περιορισμένη έκταση των αναφορών στη Νεολιθική, αλλά και το πλήθος 

των προβληματικών στοιχείων που οι λίγες αυτές αναφορές εμπεριέχουν: την αξιολόγηση που υπαινίσσεται ο 

χαρακτηρισμός «πρωτόγονος» που αποδίδεται στους νεολιθικούς, ξεπερασμένες αρχαιολογικά ερμηνείες και 

αντιλήψεις, υπαγωγή του νεολιθικού πολιτισμού σε ένα σύνολο τεχνικών δεξιοτήτων και επινοήσεων σε αντι-

παράθεση με τα «πνευματικά επιτεύγματα» μεταγενέστερων περιόδων κτλ.
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26  Επειδή δεν είχα ποτέ ακούσει για κουδουνίστρα ρώτησα τα παλιότερα μέλη της ομάδας και μου έδειξαν ένα 

κούφιο εσωτερικά πήλινο αντικείμενο που επειδή προφανώς έχει κάτι μέσα του κάνει έναν χαρακτηριστικό 

θόρυβο όταν κουνιέται· παρόλα αυτά κανείς δεν παραδέχτηκε ότι το αποκάλεσε επίσημα κουδουνίστρα.

ναι εμφανές από αυτά ότι τα περισσότερα 

παιδιά απαντούν στην ερώτηση «τι σου 
άρεσε περισσότερο;» που τους θέτουν, προ-

φανώς, οι γονείς ή οι δάσκαλοί τους. Λένε, 

λοιπόν, ότι περισσότερο τους άρεσαν τα 

«εργαλεία», γενικά ή ειδικότερα τα «τσε-
κούρια», οι «αξίνες», τα «όπλα», η «σφε-
ντόνα». Αυτό έχει ιδιαίτερο, νομίζω, ενδια-

φέρον, καθώς φαίνεται ότι οι προτιμήσεις 

των μικρών παιδιών αποκλίνουν πολύ από 

εκείνες των ενηλίκων οι οποίοι στα προφο-

ρικά τους σχόλια, κατά κανόνα, θαυμάζουν 

τα περισσότερο «καλλιτεχνικά» αντικεί-

μενα˙ ένα γεγονός που είναι πιθανότατα 

αποτέλεσμα της «εκπαίδευσης» που έχουν 

υποστεί κατά τη διάρκεια των επισκέψεών 

τους στα περισσότερα τυπικά αρχαιολογι-

κά μουσεία, σε αυτά, δηλαδή, που περιλαμ-

βάνουν σχεδόν αποκλειστικά αντικείμενα 

με αναγνωρισμένη (;) αισθητική αξία· όταν 

λοιπόν βρίσκονται στην έκθεση του Δισπη-

λιού αναζητούν τα «αριστουργήματα» της 

Νεολιθικής τέχνης. Αντίθετα, τα μικρά παι-

διά φαίνεται ότι αισθάνονται πολύ πιο άνε-

τα με τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης 

που έχουν άμεσα κατανοητή λειτουργία 

και οικεία ονόματα. Αμέσως μετά στις προ-

τιμήσεις τους έρχονται τα κοσμήματα και 

τέλος τα αγγεία. Ορισμένα παιδιά λένε ότι 

θέλουν όταν μεγαλώσουν να γίνουν αρχαι-

ολόγοι και να έρθουν να βοηθήσουν στην 

ανασκαφή. Μερικά αναφέρουν ειδικά ένα 

μικρό πήλινο θήλαστρο, το «μπιμπερό» και 

μια «κουδουνίστρα»26. Υποθέτω, βασιζόμε-

νη στις ακριβείς διατυπώσεις των σχολίων, 

-«ποτέ δε φανταζόμουν ότι οι αρχαίοι είχαν 
μπιμπερό»- ότι αυτό που κάνει μεγαλύτερη 

εντύπωση στα παιδιά είναι η περίεργη και 

«πρωτόγονη» μορφή κοινών αντικειμένων 

της ζωής τους. Εάν αυτά τα δύο, κατά τα 

άλλα αδιάφορα, αντικείμενα χαρακτηρίζο-

νταν από τον ξεναγό «πήλινα αντικείμενα» 

αμφιβάλω αν τα παιδιά τούς έδιναν οποια-

δήποτε σημασία. Αυτό που, επίσης, μου 

έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι πολλά 

παιδιά αναφέρονται εγκωμιαστικά στο 

χάρτη που βρίσκεται κρεμασμένος στον 

τοίχο της έκθεσης και σε μια μακέτα της 

αναπαράστασης, που είχε κατασκευαστεί 

για να βοηθηθούν οι εργασίες στο χώρο του 

«οικομουσείου» και τοποθετήθηκε εκεί, όχι 

ακριβώς για να εκτεθεί, αλλά γιατί λόγω 

του μεγέθους της δεν μπορούσε να αποθη-

κευτεί σε άλλο σημείο του εργαστηρίου.

Συνοψίζοντας, πιστεύω ότι, ενώ στην 

Αναπαράσταση οι επισκέπτες «καταλαβαί-

νουν καλύτερα τη ζωή στο παρελθόν», όταν 

έρχονται στη μικρή έκθεση προσεγγίζουν 

τα ευρήματα ως μεμονωμένα αντικείμενα, 

κάθε ένα με τη δική του χρήση και νόημα –ή 

μάλλον με τα δικά του φυσικά του χαρακτη-

ριστικά· με άλλα λόγια, ως αντικείμενα που 

εκτίθενται για να «αρέσουν» όχι όμως για να 

γίνουν «κατανοητά».

Όσο αφορά την έκθεση αυτή καθαυτή 

προκαλεί πολύ λίγα σχόλια. Τα περισσό-

τερα δεν είναι παρά γενικοί χαρακτηρι-

σμοί, αλλά ορισμένα προχωράνε σε ειδικές 

παρατηρήσεις -όπως ότι η έκθεση είναι 

«υψηλής αισθητικής ποιότητας», «πολύ 
καλά οργανωμένη»- και συστάσεις -όπως 

ότι «πρέπει να τοποθετήσετε περισσότερες 
επεξηγηματικές πινακίδες», «πρέπει να το-
ποθετήσετε τα ευρήματα σε γυάλινες βιτρί-
νες για λόγους ασφαλείας» κτλ. Ορισμένοι 

μοιάζει να είναι καλύτερα πληροφορημέ-

νοι και υπογραμμίζουν την «εναλλακτική 
προσέγγιση», «την προσπάθεια να παρου-
σιαστεί ο οικισμός ως ένα ενιαίο σύνολο»˙ 

ένας επισκέπτης, μάλιστα, συγκρίνει το 

Δισπηλιό με το Αρχαιολογικό Μουσείο του 

Βόλου, γνωρίζοντας προφανώς ότι και οι 

δυο απόπειρες σχετίζονται με τον καθηγη-

τή Γ. Χ. Χουρμουζιάδη. Σε κάθε περίπτωση, 

οι επισκέπτες γενικά δεν ενδιαφέρονται 

για τις εκθεσιακές μεθόδους και τεχνικές 

και κυρίως συζητούν το αποτέλεσμα που 

προσλαμβάνουν. 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
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ΤΡΙΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ

Λίγα, σχετικά, σχόλια όταν αναφέρονται 

στους ανθρώπους που ευθύνονται για τα 

καλά αποτελέσματα τα οποία, όπως είπαμε, 

γενικότερα εξαίρονται, μιλούν συγκεκριμένα 

για τους αρχαιολόγους· ορισμένα από αυτά 

αναφέρονται συγκεκριμένα στον καθηγητή 

Γ. Χ. Χουρμουζιάδη -συνήθως όταν πρόκειται 

για παλιούς φοιτητές του ή πολιτικούς υπο-

στηρικτές του. Προβληματίστηκα αρκετά, 

προσπαθώντας να εξηγήσω γιατί κάποιοι 

επισκέπτες επαινούν τον καθηγητή Α. Κε-

ραμόπουλλο, που όπως έχω ήδη αναφέρει, 

εντόπισε τον οικισμό το 1932. Ισως τον συγ-

χέουν με τη σημερινή αρχαιολογική ομάδα· 

μπορεί να τους παρασύρει το γεγονός ότι 

η φωτογραφία του βρίσκεται κρεμασμένη 

στην έκθεση ή μπορεί να πιστεύουν ότι η 

σημαντικότερη στιγμή μιας αρχαιολογικής 

προσπάθειας είναι η στιγμή της «ανακάλυ-

ψης του κρυμμένου θησαυρού». Οπως και 

να έχουν τα πράγματα, σχεδόν 350 σχόλια 

αναφέρονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 

στους αρχαιολόγους.

Εχει ενδιαφέρον να δούμε πώς ακριβώς 

αντιλαμβάνονται οι επισκέπτες τη δου-

λειά των αρχαιολόγων: είναι εμφανές ότι η 

αρχαιολογία είναι ταυτισμένη με την Ανα-

κάλυψη, ούτε καν την ανασκαφή, η οποία 

σπάνια αναφέρεται. Μόνο σε δύο σχόλια 

λέγεται:

«έμαθα πώς γίνονται οι ανασκαφές» ή

«η ταπεινή και όχι τόσο καθαρή ενασχόληση 
με τη λάσπη και το χώμα φέρνετε στην επι-
φάνεια τα χνάρια της ιστορίας». 

Σε μερικές περιπτώσεις η αρχαιολογία 

συνδέεται με την προστασία των αρχαιοτή-

των ή την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρο-

νομιάς. Η δουλειά στο εργαστήριο, η μελέτη 

και η ερμηνεία του αρχαιολογικού υλικού, 

όμως, απουσιάζουν εντελώς. Ανακάλυψα 

μόνο ένα σχόλιο που θα μπορούσε να σχετί-

ζεται με αυτά τα θέματα:

«είναι καταπληκτικό το πώς με ένα μικρό ερ-
γαλείο ανακαλύπτουμε και εξερευνούμε την 
ιστορία 7.500 χρόνων»

Το γεγονός αυτό δεν προκαλεί έκπλη-

ξη από τη στιγμή που αυτή είναι γενικά η 

αντίληψη των «απλών» ανθρώπων για την 

αρχαιολογία27· μια αντίληψη που πηγάζει 

από τις θησαυροθηρικές ανασκαφές του 

19ου αιώνα και καθιερώθηκε στο πέρασμα 

των χρόνων από ό,τι προβάλλεται από τα 

εξω-αρχαιολογικά μέσα και καμιά φορά και 

από τους ίδιους τους αρχαιολόγους28. Στην 

περίπτωσή μας, ωστόσο, με προβληματίζει 

το γεγονός ότι η έκθεση είναι ακριβώς δίπλα 

στο αρχαιολογικό εργαστήριο και οι επισκέ-

πτες πολύ συχνά, ιδίως τους καλοκαιρινούς 

μήνες, έχουν την ευκαιρία να δουν αποσπά-

σματά της πέρα από την «ανακάλυψη» δου-

λειάς. Η ευκαιρία αυτή, συνήθως εξάπτει την 

περιέργεια και προκαλεί πολλές και ποικίλες 

ερωτήσεις και σχόλια. Ομως, όταν έρχεται η 

ώρα των γραπτών σχολίων αυτή η εντύπω-

ση περνάει σε δεύτερη μοίρα και η παγιωμέ-

νη από πριν, λίγο ως πολύ, μυθιστορηματική 

αντίληψη, είναι αυτή που επικρατεί.

«είστε σαν τους κυνηγούς του χαμένου θη-
σαυρού».

Η μόνη δουλειά στο εργαστήριο που ξε-

φεύγει από αυτόν τον κανόνα είναι συντή-

ρηση, όπως φαίνεται σε μερικά σχόλια, κυ-

ρίως μικρών παιδιών. Το γλαφυρό, για πα-

ράδειγμα,

«περισσότερο μου άρεσαν τα αγγεία με το 
Χανσαπλάστ» 

27  Είναι γεγονός ότι η αρχαιολογία, ως πολυδιάστατη επιστημονική ενασχόληση, έχει κατά καιρούς προκαλέσει 

ποικίλες προσεγγίσεις σχετικά με τον ουσιαστικό χαρακτήρα και περιεχόμενό της, τη σχέση δουλειάς στο πε-

δίο και στο εργαστήριο, θέματα, που, φυσικά δεν απασχόλησαν ευρύτερες κοινωνικές ομάδες και δεν επηρέα-

σαν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την αρχαιολογική δραστηριότητα το ευρύ κοινό ούτε τον τρόπο 

που αυτή παρουσιάζεται μέσα στο πλαίσιο των μουσειακών εκθέσεων (Χουρμουζιάδη 2006: 181 κ. εξ).
28  Για την εικόνα των αρχαιολόγων όπως αυτή προβάλλεται από τα μη αρχαιολογικά μέσα βλ. Russell (2002) και 

Holtorf (2007). 
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Είναι ενδεικτικό για την έντονη εντύπω-

ση που προκαλεί σε πολλούς επισκέπτες ο 

μεγάλος αριθμός των κολλημένων οστρά-

κων που συγκροτούν τα αποθηκευτικά 

σκεύη της έκθεσης.

Πολύ συχνά οι επισκέπτες θίγουν τα χα-

ρακτηριστικά τα οποία θεωρούν ότι θα πρέ-

πει να έχει ένας αρχαιολόγος· ανάμεσά τους 

κυριαρχούν η «αγάπη», η «υπομονή» και το 

«μεράκι». Σε μικρότερο βαθμό συναντάμε 

τον «ζήλο», τον «ενθουσιασμό», την «επιμο-
νή» κτλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει 

καμία απολύτως αναφορά σε επιστημονικές 

γνώσεις ή επαγγελματικές ικανότητες. Οταν 

οι επισκέπτες αναφέρονται στην ίδια τη 

δουλειά του αρχαιολόγου αυτή περιγράφε-

ται ως «αγώνας», «μάχη», «μεγάλο έργο» και 

«δύσκολο καθήκον». Αυτό το γεγονός ενισχύ-

ει την εντύπωση ότι οι αρχαιολόγοι δεν αντι-

μετωπίζονται ως καθημερινοί εργαζόμενοι, 

αλλά ως ιδεολόγοι οι οποίοι, πάνω από όλα, 

επιδιώκουν ένα υψηλό στόχο και παρακι-

νούνται από πνευματικά κίνητρα. Ετσι, δεν 

προκαλεί έκπληξη που αρκετοί επισκέπτες 

εύχονται στην ομάδα «καλό κουράγιο» για 

να αντιμετωπίσει τα επόμενα βήματα. Από 

την άλλη πλευρά, η αρχαιολογική δουλειά 

μπορεί να είναι «πολύτιμη» και «σημαντική», 

αλλά, όλως περιέργως, πολύ σπάνια «ενδια-
φέρουσα».

Συνολικά, η αρχαιολογική δουλειά απο-

τελεί «προσφορά στη χώρα και στο λαό της»· 

κατά συνέπεια οι αρχαιολόγοι είναι «αφα-
νείς ήρωες». Και, τελικά, οι επισκέπτες τους 

«χρειάζονται», τους «αγαπάνε» και τους 

«ζηλεύουν» επειδή «αγγίζουν την ιστορία» ή 

επειδή, όπως αναφέρεται σε ένα σχόλιο,

«επειδή η δουλειά που κάνετε θέλει υπομονή 
θα έλεγα ότι είστε σαν το παλιό κρασί που ωρι-
μάζει στο βαρέλι». 

Αρκετά μικρά παιδιά αναφέρουν ότι 

όταν μεγαλώσουν θέλουν να γίνουν αρχαι-

ολόγοι. Ωστόσο, είναι αρκετά ενδιαφέρον το 

ότι, όταν τα παιδιά γίνονται έφηβοι, χάνουν 

τον ενθουσιασμό τους για την αρχαιολογία, 

αν κρίνουμε από τα σχόλια των μαθητών 

γυμνασίου και κυρίως λυκείου, αλλά κυρίως 

αν κρίνουμε από τη χαμηλή θέση που έχει το 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στις προ-

τιμήσεις των υποψηφίων για την Ανώτατη 

Εκπαίδευση. Αυτό μπορεί να οφείλεται και 

στις πολύ χαμηλές επαγγελματικές προο-

πτικές, γεγονός που επισημαίνεται από δυο 

τρία σχόλια:

«Λυπάμαι πολύ που οι νέοι που έχουν σπου-
δάσει αρχαιολογία δουλεύουν ύστερα σε κα-
φετέριες για να επιβιώσουν». 

Αυτό που είναι σαφές, διαβάζοντας όλα 

τα σχόλια του ΒΕ, είναι ότι είτε οι επισκέπτες 

μένουν ικανοποιημένοι με την επίσκεψη είτε 

όχι, κανείς δεν φαίνεται να αμφισβητεί την 

ερμηνεία των αρχαιολόγων. Δύο σχόλια 

μόνο έμμεσα αμφιβάλλουν για την ορθότη-

τα της αφήγησης που παρουσιάζεται· το ένα 

υποστηρίζει ότι

«Αν ξυπνούσαν κι εμφανίζονταν σήμερα θα 
τα γνώριζαν τα περισσότερα σκεύη αν και με 
διαφορετικό τρόπο»·

και ένας άλλος αναρωτιέται: 

«άραγε όλα ήταν έτσι;»

Το τελευταίο σχόλια θυμίζει την πινακίδα 

με το ίδιο περιεχόμενο που είχαν τοποθετή-

σει στο Museum of London για να ταρακου-

νήσει τους επισκέπτες που είχαν στο μυαλό 

τους μια παθητική περιήγηση στις αίθουσες 

του μουσείου. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι του 

Museum of London έχουν αξιολογήσει το 

βαθμό στον οποίο η πινακίδα αυτή επηρέα-

σε τη συμπεριφορά των επισκεπτών, αλλά 

βασισμένη στη δική μου εμπειρία της ελλη-

νικής πραγματικότητας δεν μπορώ να απο-

φασίσω ποιο είναι το πιο δύσκολο: να πείσει 

κανείς τους αρχαιολόγους να μοιραστούν το 

αποκλειστικό δικαίωμά τους στην ερμηνεία 

των υλικών καταλοίπων του παρελθόντος ή 

να πείσεις τους μη αρχαιολόγους να αξιοποι-

ήσουν το μερίδιό τους στο δικαίωμα αυτό.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Η ΞΕΝΑΓΗΣΗ

Ενας εντυπωσιακός αριθμός επισκεπτών 

επαινούν τον ξεναγό. Πρέπει να εξηγήσω στο 
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σημείο αυτό ότι από τη στιγμή που η έκθεση 

του Δισπηλιού στεγάζεται στο ίδιο κτίριο 

με το αρχαιολογικό εργαστήριο, κανείς δεν 

μπορεί να την επισκεφθεί ασυνόδευτος για 

λόγους ασφαλείας. Ετσι, από τότε που άρ-

χισε να λειτουργεί, οι επισκέπτες της είχαν 

την ευκαιρία πριν πραγματοποιήσουν την 

περιήγησή τους στα εκθέματα να ακούσουν 

ορισμένες εισαγωγικές πληροφορίες σχετι-

κά με την ιστορία της ανασκαφής, τα ευρή-

ματα και τα αρχαιολογικά συμπεράσματα· 

στη συνέχεια μπορούσαν να τριγυρίσουν 

μόνοι τους έχοντας πάντα τη δυνατότητα να 

ρωτήσουν ό,τι ήθελαν στον αρχαιολόγο που 

τους συνόδευε. Οταν τα μέλη της ομάδας 

έλειπαν από το Δισπηλιό, οι επισκέπτες συ-

νοδεύονταν από έναν υπάλληλο του Δήμου 

του οποίου τα κύρια καθήκοντα ήταν το δί-

κτυο ύδρευσης και αποχέτευσης του χωριού. 

Το 2002, η έκθεση υιοθετήθηκε επίσημα από 

το Υπουργείο Πολιτισμού και απέκτησε έναν 

μόνιμο φύλακα. Ετσι, αντίθετα από ό,τι συμ-

βαίνει στα περισσότερα μουσεία, οι επισκέ-

πτες του Δισπηλιού πάντα είχαν κάποιο δί-

πλα τους να τους οδηγεί μέσα στην έκθεση. 

Φαίνεται ότι η παρουσία αυτού του οδηγού 

παίζει έναν πολύ σπουδαίο ρόλο στην μου-

σειακή εμπειρία, όπως γίνεται καθαρό από 

έναν μεγάλο αριθμό σχολίων στο ΒΕ29. Το 

γεγονός επίσης επιβεβαιώνεται και σε άλ-

λες περιπτώσεις μουσείων· μπορώ απλώς 

να αναφέρω εδώ τα αποτελέσματα σχετικής 

έρευνας επισκεπτών που έγινε από το Αρχαι-

ολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης και πα-

ρουσιάστηκε φέτος, σύμφωνα με τα οποία η 

μεγάλη πλειονότητα των όσων ερωτήθηκαν 

τονίζει τη σημασία της ξενάγησης30. 

Στο ΒE μερικοί επισκέπτες απλώς ευ-

χαριστούν τον ξεναγό, αλλά ένας μεγάλος 

αριθμός κάνει πιο εκτεταμένα σχόλια ανα-

φέροντας το όνομά του και επαινώντας την 

«συμπεριφορά» του, την «προθυμία», την 

«ευγένεια» και το «ζήλο». Είναι αξιοσημείω-

το ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται στην πραγ-

ματικότητα για την εκπαίδευσή του και για 

τις ειδικές για το χώρο γνώσεις του31, μερι-

κοί μάλιστα το δηλώνουν κατηγορηματικά:

«η προθυμία και η προσήνεια είναι πιο σημα-
ντικά για ένα φύλακα από τη γνώση του αντι-
κειμένου»32. 

Αυτός είναι προφανώς ο λόγος που συ-

ναντούμε σχόλια τα οποία συγχαίρουν θερ-

μά τόσο τον Παντελή, τον υδραυλικό του 

Δήμου, όσο και τους διδάκτορες αρχαιολογί-

ας της ομάδας. Ωστόσο, τα πιο ενθουσιώδη 

σχόλια αφορούν τον μόνιμο φύλακα των τε-

λευταίων χρόνων:

«εξαιρετική, του αξίζει προαγωγή και διπλός 
μισθός» ή 

«είσαι η συνέχεια της πολιτιστικής Ελλάδας!». 

Αυτό το γεγονός δύσκολα μπορεί να 

εξηγηθεί από τα μέλη της ομάδας επειδή ο 

συγκεκριμένος φύλακας, όταν προσελήφθη, 

αφού άκουσε προσεκτικά την ιστορία που 

είχαν να του πουν οι αρχαιολόγοι, σχημάτι-

σε τη δική του εκδοχή προσαρμόζοντας τις 

πληροφορίες στο δικό του λεξιλόγιο, προ-

σθέτοντας μερικές υποθετικές λεπτομέρει-

ες, τονίζοντας ό,τι του φαινόταν περισσό-

τερο σημαντικό και, τελικά, προσθέτοντας 

στο σύνολο μια πινελιά εθνικιστικής περη-

φάνιας. Τελικά, συνειδητοποίησε ότι το να 

29  Για το ρόλο των ξεναγών στα μουσεία δεν υπάρχουν και πολλά πράγματα, αλλά υπάρχει μια σχετική συζήτηση 

για το ρόλο τους στο πλαίσιο των τουριστικών περιηγήσεων. Βλ. Salazar 2005; Holloway 1981.
30  Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε τυχαίο δείγμα κατοίκων της Θεσσαλονίκης (3700 ερω-

τηματολόγια από τα οποία απαντήθηκαν τα 1050) το 71% θεώρησε πολύ σημαντική την ύπαρξη ξεναγών 

κατά την επίσκεψη στο Μουσείο (Σολομών et al. υ. έκ.). Πέρα από αυτή την έρευνα ενδιαφέροντα στοιχεία 

προκύπτουν από την αξιολόγηση των οργανωμένων ξεναγήσεων που πραγματοποιούνται στο Αρχαιολογι-

κό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ορισμένα πρώτα συμπεράσματα αυτής παρουσιάστηκαν, επίσης, στο ΑΕΜΘ 2008 

(Αδάμ-Βελένη & Γεωργάκη υ. έκ.).
31  Ενδιαφέρουσα έρευνα των Ryan & Dewar (1995) δείχνει ότι η επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα το ξεναγού 

είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο και φυσικά δεν εξαρτάται μόνο από τις ειδικές γνώσεις του.
32  Βλ. όπως παραπάνω στο Rijksmuseum, Temme, Sas & Derks (1986). 
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ξεναγεί τους επισκέπτες στην έκθεση ήταν 

ό,τι του άρεσε περισσότερο στη δουλειά του 

και επικεντρώθηκε σε αυτό με περισσό και 

σχεδόν ψυχωτικό ζήλο. Το πάθος του αντα-

μείβεται γενναιόδωρα από τους επισκέπτες, 

και το αποτέλεσμα είναι ότι τα μέλη της αρ-

χαιολογικής ομάδας αισθάνονται ανίκανα 

να εντάξουν την έκθεση σε κάποια επεξερ-

γασμένη αρχαιολογική αφήγηση ή σε κάποια 

προαποφασισμένη επικοινωνιακή πολιτική.

Η σημασία του ξεναγού έχει αναγνω-

ριστεί ήδη από το Grand Tour του 17ου και 

18ου αιώνων, όπου έπαιζε τον διττό ρόλο 

του οδηγού και του μέντορα33. Σε τελευταία 

ανάλυση, κανείς δε επισκέπτεται ένα χώρο 

χωρίς να αναζητά κάποιου είδους ξενάγη-

ση επειδή είμαστε, όπως φαίνεται, συνηθι-

σμένοι να μας καθοδηγούν· ας σκεφτούμε 

τις πολυάριθμες εκπομπές στην τηλεόραση 

όπου γνωστοί παρουσιαστές ή διασημότη-

τες κάθε είδους μας ξεναγούν σε εξωτικά το-

πία, σε παραδοσιακές κουζίνες ή σε ιδιωτικά 

σπίτια. Δεν είναι μόνο θέμα ότι χρειαζόμαστε 

κάποιες πρακτικές λεπτομέρειες και πληρο-

φορίες για να προσεγγίσουμε -μεταφορικά 

και κυριολεκτικά- το χώρο που αξίζει να επι-

σκεφθούμε· ο MacCannell (1976: 44-5) υπο-

στηρίζει ότι οι τοποθεσίες μετατρέπονται σε 

ιερά αξιοθέατα μέσα από μια διαδικασία την 

οποία ονομάζει «καθαγιασμό της τοποθεσί-

ας»34. Ο MacCannell μιλά γενικά και λαμβά-

νει υπόψη του πολιτικές και υποδομές, αλλά 

εντυπωσιάστηκα όταν συνειδητοποίησα 

ότι ο δικός μας φύλακας, ενστικτωδώς και 

σχολαστικά ακολουθεί ένα ένα τα βήματα 

μιας τελετουργίας που έχει οργανώσει και 

που οδηγεί στον καθαγιασμό του χώρου και 

προφανώς στην ικανοποίηση των αναγκών 

των επισκεπτών. Πριν ξεκινήσει την ξενάγη-

ση «ορίζει» το χώρο όπου θα δώσει την πα-

ράστασή του: κλείνει την πόρτα που συνδέει 

την έκθεση με το αρχαιολογικό εργαστήριο 

(στην αρχή νόμιζα ότι αυτό γίνεται για να 

μην ενοχλούνται οι αρχαιολόγοι που δου-

λεύουν ή για να μην ακούγεται από το ερ-

γαστήριο την ώρα που κάνει την ξενάγηση, 

αλλά μια τέτοια ερμηνεία δεν εξηγεί το για-

τί μόλις φύγουν οι επισκέπτες ανοίγει πάλι 

την πόρτα, -αφού η έκθεση έχει τη δική της 

ανεξάρτητη είσοδο και θα μπορούσε, κάλλι-

στα, η ενδιάμεση πόρτα να παραμένει πάντα 

κλειστή-. Τώρα πιστεύω ότι ανοίγει την πόρ-

τα μόνο και μόνο για να έχει την ευκαιρία 

να την ξανακλείσει με έμφαση στο επόμενο 

33  Βλ. σχετικά τη σύντομη ιστορία που δίνει στο άρθρο του ο E. Cohen (1985).
34  Τη διαδικασία της «καθαγίασης» ενός τόπου από την ξενάγηση που γίνεται στο πλαίσιο μιας τουριστικής περι-

ήγησης αναλύουν οι Fine &. Speer (1985).
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γκρουπ επισκεπτών). Αυτή η κλειστή πόρτα 

δεν μου επέτρεψε να παρακολουθήσω ποτέ 

ολόκληρη την παράσταση, αλλά έχω ακού-

σει, μπαινοβγαίνοντας κατά καιρούς, τα βα-

σικά της κομμάτια35. Στη συνέχεια ο φύλακας 

«ονομάζει» τα αρχαιολογικά ευρήματα που 

πρόκειται οι επισκέπτες να δουν, διαλέγο-

ντας προσεκτικά τα κατάλληλα υπερθετικά 

επιθέτων επειδή οι επισκέπτες θα πρέπει να 

καταλάβουν ότι αυτό το αντικείμενο είναι 

το «παλαιότερο», εκείνο είναι το «πρώτο» 

και ούτω καθεξής. Η χρήση επιστημονικής 

ορολογίας περιορίζεται στο βαθμό που είναι 

απαραίτητο ώστε να δοθεί στους επισκέ-

πτες η αίσθηση της επιστημονικής γνώσης, 

χωρίς από την άλλη πλευρά να παρεμποδίζει 

την κατανόηση των όσων λέγονται. Με τον 

τρόπο αυτό η αντικειμενική πραγματικότη-

τα των μη εντυπωσιακών και ενδεχομένως 

άσχημων νεολιθικών θραυσμάτων μετατρέ-

πεται στην υποκειμενική πραγματικότητα 

ενός «ιερού» με ιστορική σημασία.

Εχω υποστηρίξει αλλού ότι σε ένα μου-

σείο αναπτύσσεται μια επικοινωνιακή σχέ-

ση ανάμεσα στα «αρχαία πράγματα», τους 

«επισκέπτες» και τους «αρχαιολόγους» 

(Χουρμουζιάδη 2006). Στην περίπτωση του 

Δισπηλιού, τουλάχιστον, η παρουσία του ξε-

ναγού είναι τόσο ισχυρή που ο τρίτος παρά-

γοντας της επικοινωνιακής σχέσης δεν είναι 

οι αρχαιολόγοι αλλά ο ξεναγός. Ωστόσο, εξα-

κολουθώ να μην μπορώ να αποφασίσω εάν 

η ικανοποίηση των επισκεπτών, όπως αυτή 

καταγράφεται στο ΒΕ, θα πρέπει να πιστω-

θεί, κυρίως, στον ιδιότυπο χαρακτήρα και 

την παράσταση του φύλακα ή στην εγγενή 

ανάγκη των επισκεπτών να στηριχθούν σε 

έναν ξεναγό όταν βρίσκονται σε μια μου-

σειακή έκθεση. Είναι, επιπλέον, ενδιαφέρον 

το γεγονός ότι, αν και οι επισκέπτες αναζη-

τούν την καθοδήγηση, αρνούνται συνήθως 

να διαβάσουν, πέρα από τις πρώτες λέξεις, 

τα επεξηγηματικά κείμενα των μουσείων36. 

Προφανώς, αυτό που έχουν ανάγκη είναι η 

αίσθηση της καθοδήγησης και όχι οι πληρο-

φορίες οι ίδιες.

ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Αν και θεωρείται ότι τα μουσεία παίζουν, 

κυρίως, έναν εκπαιδευτικό ρόλο, μόνο σε ένα 

σχόλιο ο χώρος χαρακτηρίζεται «εκπαιδευτι-
κός». Παρόλα αυτά, περίπου 150 επισκέπτες 

πιστεύουν ότι η επίσκεψή τους στο Δισπηλιό 

τούς βοήθησε να μάθουν πολλά πράγματα 

σχετικά με το παρελθόν γενικά και την προϊ-

στορία ειδικότερα. Πρέπει να ομολογήσω ότι 

το περίμενα αυτό επειδή η γενικά αποδεκτή 

ιδέα που προωθείται -από τους ορισμούς του 

ICOM και της ελληνικής νομοθεσίας μέχρι τα 

άρθρα των εφημερίδων- είναι ότι το βασικό 

καθήκον των μουσείων μετά την προστασία 

των υλικών καταλοίπων του παρελθόντος 

είναι να εκπαιδεύσουν την κοινωνία. Αν και 

τα τελευταία τριάντα χρόνια χιλιάδες σελί-

δες έχουν γραφεί για τον εκπαιδευτικό ρόλο 

των μουσείων και ακόμη και αν αρκετά σχε-

τικά θέματα -ιδιαίτερα σχετικά με τα αρχαι-

ολογικά μουσεία- παραμένουν ανοικτά, το 

κοινό φαίνεται πως είναι έτοιμο να αποδε-

χτεί ότι σε ένα μουσείο κανείς πρέπει οπωσ-

δήποτε κάτι να μάθει για την ιστορία.

Στο ΒΕ του Δισπηλιού αυτή η ασαφής και 

θολή αντίληψη για τη γνώση συνδυάζεται 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗ

35  Αρκετές φορές αποφάσισα να μαγνητοφωνήσω τα όσα λέει ο φύλακάς μας στην ξενάγησή του, επειδή ήθελα 

να τα αντιπαραβάλω με αυτά που καταγράφουν οι επισκέπτες. Το πρόβλημα είναι ότι αν του ζητήσω την άδεια 

πιθανότατα θα καταγράψω μια ξενάγηση σημαντικά διαφορετική από την «πραγματική». Μια κρυφή μαγνη-

τοφώνηση, από την άλλη πλευρά, θέτει ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας. Ετσι προς το παρόν αρκούμαι στις 

σημειώσεις μου. 
36  Υπενθυμίζω, απλώς, τη συζήτηση για τα κείμενα των μουσείων, τον πληροφοριακό τους ρόλο, την επικοινω-

νιακή τους αποτελεσματικότητα και τον τρόπο που τα αντιμετωπίζουν οι επισκέπτες. Ο πλούσιος προβλη-

ματισμός που έχει αναπτυχθεί, από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, δείχνει ακριβώς ότι οι επισκέπτες 

δεν είναι τόσο πρόθυμοι να αναζητήσουν τις πληροφορίες που προσφέρονται σε ένα μουσείο αν αυτές δεν 

προσφέρονται με έναν πολύ καλά μελετημένο τρόπο.
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με ορισμένες φιλοσοφικές σκέψεις σχετικά 

με τη σχέση μας με το παρελθόν, το παρόν 

και το μέλλον:

«Ενα έθνος που αγνοεί την ιστορία του είναι 
καταδικασμένο σε εξαφάνιση»

«Οι σύγχρονοι Ελληνες πρέπει να μάθουν από 
τους προγόνους τους»

«Συγχαρητήρια γιατί βοηθάτε τους νέους να 
μάθουν»

Διαβάζοντας αυτά τα στερεότυπα ένοιω-

σα την έντονη επιθυμία να σταματήσω τους 

συγγραφείς των σχολίων και να τούς ρωτή-

σω για ποιον ακριβώς λόγο πιστεύουν ότι οι 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες μιας καλύ-

βας από αχυροπηλό και pise μπορούν να βο-

ηθήσουν τους σύγχρονους Ελληνες να αντι-

μετωπίσουν την αλματώδη άνοδο της τιμής 

του πετρελαίου, ή τι τούς κάνει να πιστεύ-

ουν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία επισκέπτες 

γνωρίζουν ήδη αυτά που πρέπει να μάθουν 

οι νέοι στο Δισπηλιό –μήπως γιατί λόγω της 

ηλικίας τους αισθάνονται πλησιέστερα στη 

νεολιθική περίοδο;

Αντίθετα, ορισμένα άλλα σχόλια είναι πιο 

διαφωτιστικά για τις εκπαιδευτικές αρετές 

του χώρου του Δισπηλιού. Ενα μικρό κορίτσι 

γράφει:

 «Οταν άκουσα ότι θα πηγαίναμε στο Δισπη-
λιό τρελάθηκα! Τα είχαμε κάνει και στο βιβλίο 
γιατί πηγαίνω Γ’ Δημοτικού», 

ένα άλλο προσθέτει: 

«Ηξερα κάτι από σχολείο, αλλά τώρα…» 

Και ένα τρίτο καταλήγει

«Είχαμε διαβάσει για αυτά τα πράγματα στα 
σχολικά βιβλία μας αλλά δεν είχαμε καταλά-
βει τίποτε. Εδώ συνειδητοποιούμε γιατί πρό-
κειται και έχουμε γοητευθεί»

Από αυτά τα σχόλια είναι, πιστεύω, εμ-

φανές ότι το εγκύκλιο πρόγραμμα των σχο-

λείων δίνει ορισμένες πληροφορίες για τη 

νεολιθική περίοδο οι οποίες προφανώς δεν 

μπορούν να αφομοιωθούν· αυτά που βλέ-

πουν στο Δισπηλιό κατά κάποιο τρόπο αντι-

κειμενοποιούν αυτέ τις ασαφείς περιγραφές 

των εγχειριδίων37.

Η έντονη εντύπωση που προκαλεί ο χώ-

ρος και η δυνατότητά του να εμπλουτίσει τη 

σχολική προσπάθεια υπογραμμίζεται και σε 

μερικά σχόλια δασκάλων:

«να κλείσουν τα σχολεία τέτοια που είναι και 
οι μαθητές να μαθαίνουν σε ανάλογες προ-
σπάθειες»

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι και το παρα-

κάτω σχόλιο ενός δασκάλου της περιοχής 

που γράφει:

«Μας αρέσει τόσο πολύ να ερχόμαστε εδώ, 
που θα θέλαμε να λειτουργήσει και μια κατα-
σκήνωση, όπου να μπορούμε να μένουμε να 
κοιμόμαστε, να περνάμε κάποιες μέρες στις 
καλύβες, να ζούμε όπως εκείνα τα παιδιά και 
να καταλάβουμε καλύτερα όσα μαθαίνουμε 
μέσα από μαθήματα για την εποχή εκείνη»

Θα υποστήριζα με όλη μου την καρδιά 

μια παρόμοια πρόταση και είμαι βέβαιη ότι 

το Δισπηλιό μπορεί να προσφέρει πολλές 

ευκαιρίες για την οργάνωση εναλλακτικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ωστόσο, εκτός από τις δυνατότητες για 

οργανωμένα προγράμματα στο μέλλον, ορι-

σμένα από τα σχόλια του ΒΕ μας δίνουν μια 

καλύτερη ιδέα σχετικά με την εκπαιδευτική 

αποτελεσματικότητα της επίσκεψης όπως 

γίνεται τώρα. Περισσότεροι από 100 επισκέ-

πτες μιλούν για τις «παλαιολιθικές» αρχαιό-

τητες και συνάντησα εκφράσεις όπως «απο-
λιθωμένοι πάσσαλοι», «εκατομμύρια χρόνια». 

Πρόκειται άραγε για ελλιπή κατανόηση, για 

λανθασμένη επιλογή λέξεων ή μήπως, για 

μια ακόμη φορά, έχουμε να κάνουμε με τα 

γνωστά στερεότυπα που η κοινή χρήση της 

αρχαιολογίας έχει εμφυτεύσει στο μυαλό 

των επισκεπτών και μια μόνο σύντομη επί-

σκεψη δεν μπορεί τελικά να ανατρέψει; Πώς 

μπορούμε να κατανοήσουμε την, κατά τα 

άλλα παράλογη, έκφραση «σπηλιές μέσα στη 
λίμνη» αν δε λάβουμε υπόψη μας ότι για τον 

37  Βλ. και σημείωση 25.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
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μέσο επισκέπτη προϊστορία σημαίνει κα-

τοίκηση σε σπηλιές38; Αρα φοβούμαι ότι τα 

σχόλια αυτά δεν είναι το αποτέλεσμα μιας 

μη καλά αφομοιωμένης ορολογίας, αλλά 

ενός σημαντικού επικοινωνιακού χάσματος. 

Σε αυτό το πλαίσιο αντιλαμβάνομαι και τον 

επισκέπτη που ανακάλυψε στο Δισπηλιό την 

αλήθεια που ο ίδιος έψαχνε και γράφει:

«Μοναδική εμπειρία και επικύρωση των Αγί-
ων Γραφών σε σχέση με την χρονολογία γέν-
νησης των ανθρώπων». 

Πολλοί επισκέπτες πιστεύουν ότι συνει-

δητοποίησαν ότι οι έρευνες στο Δισπηλιό 

αποκαλύπτουν και υποστηρίζουν επιστη-

μονικά κάποιες ιστορικές αλήθειες οι οποίες 

σήμερα διώκονται από κάποια σκοτεινά κέ-

ντρα -τα οποία κατά κανόνα δεν κατονομά-

ζονται από τους επισκέπτες-. Ο μεγαλύτερος 

αριθμός παρόμοιων σχολίων δεν προσδιορί-

ζει για ποια αλήθεια γίνεται λόγος· τα υπό-

λοιπα συνήθως μοιάζουν με τα παρακάτω:

«Τρανή απόδειξη για την κατάρρευση του ιν-
δοευρωπαϊκού μύθου»,

«Ευτυχώς οι γραικοί ταγοί χάνουν το παιχνίδι 
από τα ευρήματα της ελληνικής γης»,

«Αριστη η εργασία των αρχαιολόγων και αξία 
παντός επαίνου η προσπάθεια που γίνεται, 
ώστε να αποδειχθεί, το ήδη σίγουρον, ότι οι 
Ελληνες είμεθα γηγενείς και αυτόχθονες με 
αποτέλεσμα να καταρριφθούν οι μύθοι περί 
“καθόδων” από τον “άγνωστο” Βορρά και 
επίσης ότι η γραφή είναι πνευματικό προϊόν 
της φυλής μας και όχι υποθετικά δάνεια από 
οπουδήποτε αλλού».

Είναι γεγονός ότι σήμερα αμφισβητού-

νται έντονα οι θεωρίες που υποστηρίζουν 

ότι ο πολιτισμός μεταφέρεται στις πλάτες 

των εισβολέων και εμφυτεύεται στις περιο-

χές που αυτές οι ισχυρές φυλές κατακτούν. 

Παρόλα αυτά δε νομίζω ότι οι επισκέπτες 

του Δισπηλιού αξιολογούν το χώρο μέσα 

από το πρίσμα μιας επεξεργασμένης πολιτι-

σμικής θεωρίας· το πιθανότερο είναι ότι κά-

νουν πολύ πιο απλούς συσχετισμούς, όπως 

ότι στο Δισπηλιό οι αρχαιολόγοι ανακάλυ-

ψαν έναν ελληνικό (;!) οικισμό του 5.500 

π.Χ., άρα ο ελληνικός πολιτισμός δεν εισήχθη 

από τα ινδοευρωπαϊκά φύλα που ήρθαν από 

τον Βορρά μερικές χιλιάδες χρόνια αργότε-

ρα. Ετσι, το βασικό σημείο εδώ είναι το ότι 

ο ελληνικός πολιτισμός είναι αυτόχθων και 

ότι η ελληνική εθνική ταυτότητα παρουσιά-

ζεται ομοιογενής και σαφώς συγκροτημένη 

εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια, όπως ρητά 

αναφέρουν ορισμένοι επισκέπτες:

«οι αυτόχθονες Ελληνες της Χερσονήσου απο-
καλύπτονται σιγά-σιγά» ή 

«να αποδειχθεί ότι η Ελλάδα χρονολογείται 
πολύ πριν το 2000 π.Χ.». 

Και επειδή η Ελλάδα και ο πολιτισμός της 

απειλούνται συνεχώς:

«Κουράγιο κ. Χουρμουζιάδη για απορρίψεις 
τις θεωρίες των ανθελλήνων περί ινδοευρω-
παίων και μη αυτοχθονίας των Ελλήνων. Γε-
ώργιος Γρηγορομιχελάκης ΕΛΛΗΝ» ή ακόμη 

«Με την παρούσα ανακάλυψη επιβεβαιώνε-
ται το γηγενές του τοπικού ελληνικού πλη-
θυσμού. Το ΚΑΣ ας αφήσει ελεύθερους τους 
ερευνητάς και μελετητάς χωρίς τον ασφυκτι-
κό κλοιό των εβραιόπληκτων αφεντικών».

Ορισμένοι επισκέπτες υποπτεύονται ότι 

ακόμη και τα μέλη της αρχαιολογικής ομά-

δας του Δισπηλιού μπορεί να υποστηρίζουν 

κρυφά αυτή την ξένη συνομωσία, όπως φαί-

νεται από τα σχόλιά τους. Ορισμένοι επι-

σκέπτες διαμαρτύρονται επειδή ορισμένα 

ιστορικά δεδομένα δεν παρουσιάζονται, με-

ταξύ των οποίων σημαντικότερη θέση έχει η 

«επιγραφή» που αποδεικνύει ότι «η γραφή, 
ανάμεσα σε πολλά άλλα, ήταν μια ελληνική 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗ

38  Για αρκετά χρόνια στο πλαίσιο μαθημάτων που έκανα σε ενηλίκους με αντικείμενο «Εισαγωγή στον πολιτισμό» 

συνήθιζα, στο τέλος του σεμιναρίου να δίνω στους μαθητές ένα μικρό τεστ, όπου μεταξύ άλλων τους ζητούσα 

να γράψουν δίπλα στη λέξη προϊστορία πέντε λέξεις που τους έρχονται πρώτες στο μυαλό. Με ποσοστά από 

70%-85% των ερωτηθέντων επέλεγε τις λέξεις «σπήλαιο», «ρόπαλο» και ένα 40% περίπου «δεινόσαυροι». 

Αν και είμαι διατεθειμένη να αποδεχτώ ότι αυτές οι απαντήσεις αντικατοπτρίζουν την αποτυχία μου να τους 

δώσω να καταλάβουν, πιστεύω παρόλα αυτά ότι η ευθύνη δεν είναι αποκλειστικά δική μου.



149

εφεύρεση» και καταρρίπτει το μύθο που την 

αποδίδει στους Φοίνικες. Αυτό το κομμάτι 

ξύλου με τα οργανωμένα γραμμικά χαράγ-

ματα, έχει συζητηθεί και «ερμηνευθεί» επα-

νειλημμένα από παρα-αρχαιολογικά μέσα 

και έχει αξιοποιηθεί στις αντιδικίες ανάμε-

σα εθνικιστικές ομάδες της Ελλάδας και της 

ΠΓΔΜ. Μια πρόχειρη έρευνα στο διαδίκτυο 

μπορεί να μας δώσει πολλές «αποδείξεις» 

ότι οι εγχαράξεις του Δισπηλιού μοιάζουν 

πολύ με τη Γραμμική Α και ότι ανάμεσά τους 

υπάρχουν γράμματα του Ιωνικού αλφαβή-

του, ότι αποτελεί το αρχαιότερο γραπτό κεί-

μενο στον κόσμο, ότι αποτελεί τον αρχαιότε-

ρο ευρωπαϊκό νομικό κείμενο, ότι μιλάει για 

την Καστοριά και τη Μακεδονία και φυσικά 

ότι η Ελλάδα είναι το λίκνο του παγκόσμιου 

πολιτισμού.

ΕΚΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
ΕΘΝΙΚ�ΙΣΤΙΚ�Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

Πριν από την έρευνα αυτή, όταν κατά 

καιρούς εγώ ή κάποιο από τα μέλη της ομά-

δας φυλλομετρούσαμε το ΒΕ, μέναμε με την 

εντύπωση ότι ένας μεγάλος αριθμός σχολί-

ων εκφράζει την εθνική περηφάνια των επι-

σκεπτών. Η συστηματική όμως προσέγγιση 

έδειξε, προς μεγάλη μου έκπληξη, ότι οι αριθ-

μοί δεν υποστηρίζουν την εντύπωση αυτή. 

Στην πραγματικότητα, μόνο ένα 5% περίπου 

των σχολίων έχουν ένα άμεσα εθνικιστικό 

περιεχόμενο, το οποίο βέβαια εκφράζεται με 

πολύ έντονο τρόπο. Τα πιο χαρακτηριστικά 

τονίζουν την παλαιότητα του ελληνικού πο-

λιτισμού σε σύγκριση με όλους τους άλλους:

«Α, ρε αθάνατε Ελληνα από το 40.000 δίνεις 
τα φώτα σου στον κόσμο»

«Η ανθρωπότητα πρέπει να ευγνωμονεί τη 
μικρή σε έκταση αλλά απείρως μεγάλη πατρί-
δα μας για την προσφορά της στην ανθρωπό-
τητα» 

Και ακόμη:

«Η ελληνική φυλή είναι ό,τι καλύτερο γέννησε 
η ανθρωπότητα και έδωσε περισσότερα οφέ-
λη σε όλο τον κόσμο» 

«Για να μάθει ο κόσμος τι θαυμαστά έργα 
κάναμε, πόσο είχε προχωρήσει ο πολιτισμός 
στην Ελλάδα όταν οι άλλοι είχαν ουρές» και 

«Στην πατρίδα υπήρχαν άνθρωποι πολιτι-
σμένοι όταν πουθενά αλλού δεν υπήρχε ζωή. 
Γιατί λοιπόν και όταν πάλι από αλλού θα έχει 
εξαφανιστεί η ζωή να μην υπάρχει ακόμη πο-
λιτισμός στην Ελλάδα;».

Σχόλια όπως: 

«να μάθει η Ευρώπη τι θα πει Ελλάδα», 

«έχουμε τον αρχαιότερο πολιτισμό της Ευρώ-
πης», 

«αν συνεχίσετε έτσι τους ευρωπαίους θα τους 
φάμε λάχανο»,

δείχνουν ότι παρά τα 25 χρόνια από την 

ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ενωση 

και την ιδέα μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτό-

τητας που επίσημα προωθείται, υπάρχουν 

ακόμη πολλοί Ελληνες που αισθάνονται 

ότι απειλούνται από την πολιτισμική ομο-

γενοποίηση και θέλουν να διασφαλίσουν 

την πολιτισμική τους ανωτερότητα ανάμε-

σα στα υπόλοιπα κράτη μέλη. Το ύφος, το 

πνεύμα και τα αντι-ιστορικά επιχειρήματα 

αυτών των σχολίων θέτουν σε δοκιμασία 

την υπομονή των μελών της αρχαιολογικής 

ομάδας του Δισπηλιού και, αρκετές φορές, 

προκαλούν την οργή, το γέλιο ή την απελ-

πισία τους επειδή συνειδητοποιούν ότι 

ορισμένοι επισκέπτες δεν νοιάζονται στην 

πραγματικότητα για τα όσα οι αρχαιολόγοι 

προτείνουν ούτε για κάποιες αδιαμφισβήτη-

τες επιστημονικές αποδείξεις· φθάνουν στο 

Δισπηλιό με μια θεωρία στο μυαλό τους και 

στο τέλος φεύγουν ικανοποιημένοι επειδή 

πιστεύουν ότι η θεωρία τους επαληθεύτηκε 

από τα όσα είδαν. Ευτυχώς, λοιπόν, που τα 

σχόλια αυτά αν και εντυπωσιακά είναι πολύ 

περιορισμένα σε αριθμό.

Αυτό που επίσης είναι ενδιαφέρον, όσον 

αφορά το πνεύμα αυτών των σχολίων, είναι 

ότι στην ελληνική πραγματικότητα, κατά 

κανόνα, η Προϊστορία και ειδικότερα οι νε-

ολιθικές αρχαιότητες δεν συμπεριλαμβά-

νονται στα επιχειρήματα της εθνικιστικής 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
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αφήγησης, η οποία κατά κανόνα εστιάζεται 

στην κλασική αρχαιότητα. Νεολιθικές θέ-

σεις, γνωστές από την αρχή του 20ου αιώνα, 

όπως το Διμήνι και το Σέσκλο, -το δεύτερο 

μάλιστα είναι και παλαιότερο από το Δισπη-

λιό- δεν έχουν, από όσο ξέρω τουλάχιστον, 

προκαλέσει ανάλογες παρα-αρχαιολογικές 

συζητήσεις και δεν έχουν τροφοδοτήσει 

εθνικιστικές εξάρσεις. Υποθέτω ότι η δια-

φορά στην περίπτωση του Δισπηλιού οφεί-

λεται, αφενός, στην εύρεση της περίφημης 

«πινακίδας» και, αφετέρου, στη συνεχιζόμε-

νη διαμάχη για την ελληνικότητα της Μακε-

δονίας.

Ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός σχολίων 

υποστηρίζει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 

μια εθνικιστική προσέγγιση με έναν έμμεσο 

τρόπο: την επιλογή των λέξεων, τη χρήση 

κεφαλαίων γραμμάτων σε συγκεκριμένα 

σημεία, ακόμη και τα σημεία στίξης. Και, φυ-

σικά, υπάρχουν μερικά πολύ απλά και άμεσα 

κείμενα που χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις και 

υπονοούμενα δηλώνουν «είμαι περήφανος». 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι αυτή η απλή 

εθνική περηφάνια μπορεί να εκφράζεται 

από ανθρώπους με πολύ διαφορετικές πο-

λιτικές πεποιθήσεις: τα μέλη της Ελληνικής 

Επιτροπής για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη 

-μια οργάνωση που υποστηρίζεται κυρίως 

από το ΚΚΕ-, αλλά και τα μέλη του συλλό-

γου Αποστράτων Αξιωματικών που δεν φη-

μίζονται για τις ιδιαίτερα προοδευτικές τους 

απόψεις. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρω μια άλλη 

ενδιαφέρουσα ομάδα, τους επισκέπτες που 

κατάγονται από το Δισπηλιό ή την Καστοριά 

και οι οποίοι εκφράζουν την περηφάνια τους 

για την ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας και 

τα επιτεύγματα των δικών τους προγόνων.

«είμαι περήφανη γιατί έχουμε τον ωραιότερο 
λιμναίο οικισμό στον κόσμο!»

Πολλοί ανάμεσά τους είναι μετανάστες 

που τώρα ζουν στο εξωτερικό:

«η δουλειά σας μας στηρίζει ηθικά όσο είμα-
στε τόσο μακριά από την πατρίδα». 

Αυτός ο συναισθηματικός χαρακτήρας 

των σχολίων δεν νομίζω ότι έχει άμεση σχέ-

ση με οποιουδήποτε είδους εθνικιστικές 

εξάρσεις. Μάλλον εκφράζει μια ζεστασιά και 

οικειότητα με ένα παρελθόν που, αν και εί-

ναι πολύ μακρινό, μοιάζει ιδιαίτερα οικείο. 

Την ίδια αίσθηση δημιουργούν και τα σχόλια 

επισκεπτών από άλλες περιοχές με ανάλογες 

αρχαιότητες:

«Εμείς οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προ-
σωπικό του ΔΣ της Νέας & Παλαιάς Λυκό-
γιαννης Νέας Νικομήδειας, επειδή έχουμε στο 
μέρος μας οικισμό της ίδιας εποχής, επειδή πι-
στεύουμε ότι θα υπήρχαν επαφές των κατοί-
κων μας του οικισμού μας με το δικό σας και 
μέσα από αυτές τις διαδικασίες θα είχαν ανα-
πτυχθεί ιδιαίτερες σχέσεις, αισθανόμαστε σή-
μερα με την επίσκεψή μας στον οικισμό σας 
πολύ όμορφα και οικεία. Σας ευχαριστούμε 
πολύ για τον εμπλουτισμό των γνώσεών μας 
με κάτι το διαφορετικό αυτό του Λιμναίου οι-
κισμού που είναι μοναδικός»,

«Ζούμε σε μια περιοχή κοντά στην παλιά λί-
μνη Κάρλα. Υπάρχει και εκεί λιμναίος οικι-
σμός που δεν έχει όμως σχέση με αυτόν γιατί 
δεν είναι προς το παρόν στημένος στο φυσικό 
του χώρο».

ΕΒΔΟΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ενας μεγάλος αριθμός σχολίων (περίπου 

20%) αναφέρεται σε μελλοντικά βήματα. 

Αυτό εκφράζεται κατά κανόνα από γενικές 

ευχές για τη συνέχιση της «προσπάθειας». 

Για ακόμη μια φορά δεν είναι σαφές τι ακρι-

βώς εύχονται να συνεχίσει. Δεν έχω στοιχεία 

για το αν αυτού του είδους η ευχή εμφανί-

ζεται με την ίδια συχνότητα και στα ΒΕ άλ-

λων μουσείων, ίσως όμως η στενή γειτνίαση 

της έκθεσης με τον χώρο όπου κανείς μπορεί 

να δει το αρχαιολογικό έργο σε εξέλιξη δίνει 

στους επισκέπτες την εντύπωση ότι το πρό-

γραμμα δεν έχει ακόμη τελειώσει˙ κάτι που 

είναι αλήθεια στην περίπτωση του Δισπη-

λιού, αλλά νομίζω και σε όλα σχεδόν τα αρ-

χαιολογικά έργα. Το ερώτημα είναι το πώς 

οι επισκέπτες φαντάζονται το τέλος του 
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έργου· πιστεύουν ότι συμπίπτει με το τέλος 

της χρηματοδότησης (όπως γίνεται στην 

πραγματικότητα) ή μήπως το τέλος έρχεται 

όταν η ιστορία ολοκληρωθεί, όταν, τελικά, 

το μυστήριο λυθεί;

Παρατήρησα επίσης μια σημαντική δια-

φορά ανάμεσα στις ευχές για τη συνέχιση και 

τα σχόλια που επιτατικά γράφουν «συνεχί-
στε!». Ορισμένοι επισκέπτες δικαιολογούν τη 

συνέχεια των προσπαθειών επισημαίνοντας 

τις ατέλειες της έκθεσης έχοντας, πιθανόν, 

στο μυαλό τους και κάποια από τα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζουν οι αρχαιολόγοι 

(συνήθως τα μέλη της ομάδας όταν μιλούν 

με τους επισκέπτες διαμαρτύρονται για τα 

οικονομικά, κυρίως, προβλήματα που αντι-

μετωπίζουν από το 1992). Μια άλλη ομάδα 

επισκεπτών, αντίθετα, χρησιμοποιεί τελείως 

διαφορετικά επιχειρήματα: συνεχίστε επειδή 

«θέλουμε να μάθουμε», «πρέπει να αναδείξε-
τε την πολιτιστική μας κληρονομιά», «πρέπει 
να ανακαλύψετε» ή ακόμη «επειδή το έχουμε 
ανάγκη», «για χάρη της ιστορίας», «του πολι-
τισμού», «της ανθρωπότητας». Για μια ακό-

μη φορά αναδύονται οι υψηλοί στόχοι και η 

εθνική αποστολή της αρχαιολογίας.

Ενας μικρός αριθμός σχολίων συσχετίζει 

το μέλλον με συγκεκριμένες κατασκευαστι-

κές παρεμβάσεις: την ανάγκη ενός μεγαλύ-

τερου μουσείου για την καλύτερη έκθεση 

των ευρημάτων. Εχοντας να κάνουμε με 

Ελληνες είναι άξιο απορίας το πόσο μικρός 

αριθμός σχολίων αναφέρεται στις Τοπικές 

Αρχές, στην Πολιτεία, στην Κυβέρνηση. Πα-

ρόλα αυτά, όποτε κάποιος αναφέρεται στις 

αρχές είναι για να επισημάνει την ολιγωρία 

τους, την αδιαφορία, την απουσία ή την ελ-

λιπή τους υποστήριξη. Μπορώ να αναφέρω 

χαρακτηριστικά το σχόλιο ενός σεβαστού 

ηγέτη της ελληνικής αριστεράς: 

«Εψαξα στις σελίδες αυτού του Βιβλίου για το 
χαιρετισμό του Υπουργού Πολιτισμού, αλλά 
δεν τον βρήκα». 

Πράγματι, μετά από μερικούς μήνες επι-

σκέφθηκε το χώρο ο Υπουργός Μακεδονίας 

και Θράκης και άφησε το χαιρετισμό του 

στο ΒΕ:

«Χαιρετώ την εξουσία του νερού, στη δημο-
κρατία των λιμνών, στη Μακεδονία, στα Βαλ-
κάνια»· 

Ενα κείμενο το οποίο δε θα σχολιάσω πε-

ραιτέρω επειδή απλούστατα δεν καταλαβαί-

νω το περιεχόμενό του. Το μόνο που μπορώ 

να πω είναι ότι αυτή η δήλωση απέχει πολύ 

από τις σαφείς και ρητές δηλώσεις έμπρα-

κτης υποστήριξης που θα περίμεναν τα μέλη 

της ομάδας.

Η ΕΜΠΝΕΥΣΗ

Υπάρχει ένας αξιοσημείωτος αριθμός 

επισκεπτών που όταν βρίσκονται αντιμέ-

τωποι με τις λευκές σελίδες του ΒΕ νιώθουν 

την παρόρμηση να καταγράψουν γενικότε-

ρες σκέψεις -μερικές φορές έμμετρα- σχετι-

κά με τη ζωή, το παρελθόν και το μέλλον, το 

τοπίο κτλ. Οσο και αν παρόμοια σχόλια φαί-

νονται άσχετα με το αντικείμενο της έκθε-

σης, πιστεύω ότι θα πρέπει να διαβαστούν 

και να μελετηθούν με ιδιαίτερη προσοχή, αν 

και δεν είμαι αυτή τη στιγμή σίγουρη για το 

ποιο είναι το κατάλληλο μεθοδολογικό ερ-

γαλείο για την προσέγγιση αυτή39. Μερικά 

από αυτά είναι τα ακόλουθα:

«μετά 5500 χρόνια θα βρουν τίποτε από 
μας;»

«μου έκανε εντύπωση που νοιάζονται όλοι 
για το χθες και όχι για το σήμερα» 

«νοιώθουμε πολύ μικροί για ό,τι δεν κάνουμε»

«ο άνθρωπος είναι ένας και μοναδικός! Λίγο 
πιο κοντός, λίγο πιο ψηλός, λίγο πιο ευαίσθη-
τος ή πιο ρομαντικός μα ένας»

«ο άνθρωπος το πιο μεγάλο θεριό της φύσης. 
Τελικά επιβίωσε! Μέχρι σήμερα. Και τώρα αρ-
χίζει ανάποδα! Καταστρέφει αυτά που δημι-
ούργησε» 

«ο έρωτας για την αλήθεια του “κρυμμένου“ 
μας “εγώ” να κινεί τα βήματά σας».

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

39  Πρβλ. και την αναφορά σε άλλου είδους «άσχετα» σχόλια παραπάνω, σημείωση 24.
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Αυτό που είναι βέβαιο είναι, ότι μπροστά 

στα αρχαία πράγματα, αντιμέτωποι με πλευ-

ρές της ζωής στο απώτατο παρελθόν και με 

πολλές περισσότερες αναπάντητες ερωτή-

σεις για αυτή τη ζωή, οι άνθρωποι έχουν την 

τάση να οδηγούνται σε, κατά κάποιο τρόπο, 

υπαρξιακές σκέψεις.

Ενα ξεχωριστό σώμα σχολίων συνιστούν 

αυτά που έχουν κατατεθεί από τους φοιτη-

τές που έχουν κατά καιρούς περάσει από 

την ανασκαφή, αν θεωρήσουμε ότι αυτοί 

βρίσκονται σε ένα στάδιο μετάβασης από 

το «κοινό» στους «αρχαιολόγους». Από τους 

250 περίπου φοιτητές που έχουν περάσει 

από το Δισπηλιό από το 1992 μέχρι σήμε-

ρα, μόνο είκοσι αποφάσισαν να γράψουν 

κάτι (μερικοί μάλιστα φαίνεται ότι επανέρ-

χονται) στο ΒΕ. Απ’ όσο γνωρίζω, μάλιστα, 

εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, τα παλιό-

τερα και μόνιμα μέλη της ομάδας δεν τους 

το προτείνουν. Εκτός αυτού, πολλοί φοιτη-

τές αφήνουν το σημάδι της παρουσίας τους 

στα ημερολόγια της ανασκαφής, καθώς οι 

επικεφαλής των ανασκαφικών τομέων τους 

ενθαρρύνουν να γράψουν κάτι για την ανα-

σκαφική τους εμπειρία.

Ανάμεσα σε αυτά τα σχόλια, επέλεξα τρία 

που πιστεύω ότι αντιπροσωπεύουν τις κύ-

ριες τάσεις που έχω διαπιστώσει όλα αυτά 

τα χρόνια στην ανασκαφή, αφήνοντας κατά 

μέρος τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις των 

φοιτητών που δεν είχαν ουσιαστικά καμία 

αλληλεπίδραση με το επιστημονικό και κοι-

νωνικό περιβάλλον του αρχαιολογικού προ-

γράμματος.

«Δισπηλιό 5500πΧ εργασία ανάλογα με τις 
ανάγκες, απελευθέρωση από εκμετάλλευση. 
Δισπηλιό 2000μΧ κατάρρευση της τοπικής 
οικονομίας, απότομη προλεταριοποίηση του 
πληθυσμού χωρίς πολιτική συνείδηση. Την 
ανασκαφή η τοπική κοινωνία την αντιμετω-
πίζει ως άχρηστο έξοδο ή στην καλύτερη με 
μεταφυσικό θαυμασμό. Αν οι αρχαιολόγοι 
ανοίξουν τα συμπεράσματα στην κοινωνία 
μπορεί να αποκαλυφθεί η δύναμη της απε-
λευθερωμένης εργασίας σε αντίθεση με τη 
δουλειά με το κομμάτι. Πάντως αν στα προ-

ϊστορικά ξημερώματα πλανιόταν ο ήχος της 
φλογέρας, σήμερα την ώρα που κατέβαινες 
στην ανασκαφή ακούς μπερδεμένη τη μουσι-
κή του ραδιοφώνου με τη μηχανή που γαζώ-
νουν τις γούνες και ίσως είναι ισάξια όμορφη 
αν αποφασίσεις να γνωρίσεις τον άνθρωπο 
μέσα στην ιστορία. Εδώ μαθαίνεις τι σημαίνει 
επιστήμη και έρευνα, θεωρία δεμένη με την 
πράξη, συλλογική προσπάθεια και ανθρώπι-
νες σχέσεις»

«Τι να πει κανείς για την ανασκαφή! Για τον 
επικοινωνιακό της χαρακτήρα, για τον αν-
θρωπισμό της. Ψάχνεις, ψάχνεις, ψάχνεις! 
Γίνεσαι ένα με το χώμα μιλάς μ’ αυτό, σου 
μιλάει. Αλλά και πάλι τίποτε. Ολα αυτά θα τα 
βρεις στους συνεργάτες σου, όχι την ώρα της 
δουλειάς, το πρωί, αλλά το βράδυ όταν θα κά-
τσεις να συζητήσεις μαζί τους και πιεις ένα 
ποτηράκι παραπάνω. Γιατί μόνο τότε πολλοί 
από αυτούς μπορούν να αποδεσμευτούν από 
τα δεσμά της επιστήμης. Μην αυταπατάσαι 
λοιπόν. Αν θες να βρεις κάτι πιο δυνατό και 
όχι μόνο “καταπληκτικά ευρήματα” ψάξε 
στην ψυχή των συμφοιτητών και συναδέλ-
φων σου»

«Ηδονοθήρα ψυχή 
σε τι τόπο τρελό με τράβηξες πάλι 
Σε τούτο τον τόπο με τον κεντημένο ουρανό 
Και τα δέντρα τα παράξενα
Σε τούτο τον τόπο με τις βροχές τις φερμένες 
Από καιρούς αλλοτινούς
Σε τούτο τον τόπο με τα χώματα που τις νύχτες
Ξεσπούν σε γέλια σαρκαστικά και οργιάζουν με 
Μουσικές για πάντα χαμένες
Σε τούτο τον τόπο που ψίθυροι χωμάτινοι 
Αφρίζουν στις επιφάνειες των σκαμμάτων 
Σε τούτο τον τόπο, πέτρα τους τείχους να γινό-
μουν 
Πάνω μου να στοχάζονταν ασυγχρόνιστοι με 
το διάβα 
Της ζωής περιπατητές σκαρώνοντας ποιήμα-
τα στις 
Πόρτες του πεπρωμένου»

Σε αντίθεση με την πλειονότητα των συγ-

γραφέων του ΒΕ, οι φοιτητές που επιλέγουν 

να γράψουν κάτι σε αυτό ποτέ δεν απευθύ-
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νονται σε κάποιον. Απλώς καταθέτουν τις 

σκέψεις τους. Ορισμένοι αναζητούν μέσα 

στις αβέβαιες εικόνες του παρελθόντος μια 

βάση για να θεμελιώσουν τις μελλοντικές 

πραγματικότητες που επιδιώκουν και ονει-

ρεύονται. Ορισμένοι άλλοι εκμεταλλεύονται 

τις στενές σχέσεις που αναπτύσσονται στον 

απομονωμένο ανασκαφικό κοινωνικό χώρο 

για να διαχειριστούν την ταραχώδη αφύπνι-

ση της νιότης τους. Και κάποιοι βυθίζονται 

σε μια ρομαντική αναζήτηση μιας αχρονικής 

εσωτερικής ισορροπίας. Αλλά γιατί επιλέ-

γουν το ΒΕ για το σκοπό αυτό; Δεν είναι επι-

σκέπτες, αφού ακόμη και κατά τη διάρκεια 

της σύντομης παραμονής τους στο Δισπηλιό 

ενθαρρύνονται από τους μεγαλύτερους να 

δρουν ως «οικοδεσπότες». Εχοντας σκοπό 

να τους ρωτήσω στο μέλλον, μπορώ μόνον 

να υποθέσω ότι ίσως αισθάνονται ότι ό,τι 

κατατίθεται στο ΒΕ απαθανατίζεται.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Δεν υπάρχει, νομίζω, λόγος να επαναλάβω 

ότι η προσέγγιση ενός ΒΕ δεν είναι μια εύκο-

λη υπόθεση. Πιστεύω ότι η κύρια δυσκολία 

δεν έγκειται, όπως αρχικά νόμιζα, στην επι-

λογή των κατάλληλων μεθοδολογικών ερ-

γαλείων για την αποκρυπτογράφησή τους. 

Μετά από μια κοπιαστική ηλεκτρονική κα-

ταγραφή και επεξεργασία μπορεί, πιστεύω, 

κανείς να καταλήξει σε μια ή δυο μεθόδους 

που μπορούν να δώσουν πειστικά στατιστι-

κά στοιχεία και διαγράμματα. Το ουσιαστικό 

πρόβλημα, είναι κατά τη γνώμη μου, να απο-

φασίσει κανείς τι ακριβώς ελπίζει να βρει 

σε ένα ΒΕ. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να μας 

δώσει μια σαφή εικόνα για το ποιοι είναι οι 

επισκέπτες· για αυτό χρειαζόμαστε μια κοι-

νωνική έρευνα με όλες τις αδυναμίες και τις 

δυνατότητες που αυτή διαθέτει. 

Από την άλλη πλευρά, πιστεύω ότι ένα ΒΕ 

δεν μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε 

ποια είναι η διάθεση των επισκεπτών απένα-

ντι στην έκθεση, τι τους άρεσε και τι όχι και 

αν τελικά κάναμε καλά τη δουλειά μας. Οι 

επισκέπτες είναι συνήθως ενθουσιασμένοι, 

χωρίς κατά κανόνα να εξηγούν και να στη-

ρίζουν τον ενθουσιασμό τους σε συγκεκρι-

μένα στοιχεία. Επιχείρησα να διαπιστώσω 

κάποιες διαφοροποιήσεις στα σχόλια καθώς 

περνούσαν τα χρόνια. Δυστυχώς σε μια πε-

ρίοδο 12 χρόνων, ενώ η αρχαιολογική ομάδα 

έχει σαφώς διαφοροποιηθεί, δημιουργήθηκε 

η έκθεση και στη συνέχεια η Αναπαράσταση, 

ενώ τα σκάμματα πολλαπλασιάστηκαν και 

τα ευρήματα αυξήθηκαν δραματικά, ενώ στο 

εργαστήριο εμφανίστηκαν δεκάδες ολόκλη-

ρα αποκατεστημένα αγγεία εκεί που παλιό-

τερα υπήρχαν μόνο όστρακα, ενώ εκδόθηκε 

ένα βιβλίο με τα πορίσματα της έρευνας και 

τρία διαφορετικά φυλλάδια το ένα ύστερα 

από το άλλο, ενώ το χωριό άλλαξε, η λίμνη 

άλλαξε, ο δήμαρχος και η κυβέρνηση άλλα-

ξαν, η Γιουγκοσλαβία κατακερματίστηκε, 

το Ιράκ βομβαρδίστηκε… τα σχόλια εμφανί-

ζουν μιαν εντυπωσιακή και μάλλον εκνευρι-

στική σταθερότητα: «συγχαρητήρια για την 
εξαίρετη δουλειά σας!»

Αρχισα πια, σχεδόν εμμονοληπτικά, να 

ξεφυλλίζω όποιο Βιβλίο Επισκεπτών έβρι-

σκα σε όποιο μουσείο επισκέφτηκα το τε-

λευταίο διάστημα. Το ίδιο γνωστό ευχάρι-

στο ύφος: «Συγχαρητήρια για την εξαίρετη 
δουλειά σας!» Δηλαδή; Ολα τα μουσεία στην 

Ελλάδα είναι εξαίρετα; Ακόμη και οι σκοτει-

νές, θλιβερές αίθουσες, τα δυσερμήνευτα 

σκονισμένα αντικείμενα, οι άσχημες προθή-

κες, οι αγενείς φύλακες, ακόμη και αυτά ικα-

νοποιούν τους Ελληνες –που κατά κανόνα 

διαμαρτύρονται πάντα, παντού και για τα 

πάντα. Προφανώς, ένα ΒΕ δεν είναι σε θέση 

να απαντήσει στην ερώτηση «σας άρεσε το 

μουσείο;»

Τα σχόλια είναι απλώς στιγμιότυπα ενός 

γεγονότος: της επίσκεψης. Ετσι, πρώτα απ’ 

όλα θα πρέπει να συσχετισθούν με την επί-

σκεψη, την κάθε μία επίσκεψη, καθώς αυτή 

αποτελεί μια μοναδική αλληλεπίδραση ανά-

μεσα στα αρχαία πράγματα, τους σύγχρονους 

ανθρώπους και, πιθανόν, κάποιους διαμεσο-

λαβητές· σε ένα μοναδικό σκηνικό και χρόνο. 

Και μετά, το γραπτό σχόλιο, το στιγμιότυπο 

που επιλέγουν οι ίδιοι οι επισκέπτες να μοι-
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ραστούν μαζί μας, θα πρέπει να προσεγγισθεί 

ως μια απολύτως συνειδητή επιλογή. Ελπίζω 

ότι η κατανόηση και η εξήγηση της επιλογής 

αυτής θα είναι ευκολότερη και ασφαλέστε-

ρη από την κατανόηση και την ερμηνεία της 

συνειδητής επιλογής που κρύβεται πίσω από 

ένα γραμμικό διακοσμητικό μοτίβο στο σώμα 

ενός νεολιθικού αγγείου. Από τη στιγμή που 

θα επιτευχθεί, ή τουλάχιστον θα επιχειρηθεί, 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗ

θα είμαστε πιστεύω σε θέση να αντιληφθού-

με καλύτερα τους μηχανισμούς της μουσεια-

κής επικοινωνιακής διαδικασίας.

Προς το παρόν, υπάρχει τουλάχιστον ένα 

ερώτημα στο οποίο μπορώ με βεβαιότητα 

να απαντήσω· αυτό που συνάντησα σε μια 

σελίδα του Βιβλίου Επισκεπτών του Δισπη-

λιού και λέει:

«τα διαβάζετε ποτέ αυτά;» 
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Summary
Visitors

Anastasia Chourmouziadi

Monitoring public perceptions of an ongoing 

archaeological project, although often discussed, is 

still a marginal activity suppressed by the excavation 

and laboratory routines. The problem remains even 

if the research team is strongly oriented towards the 

broadest possible dissemination of the archaeologi-

cal information, as in the case of Dispilio, a Neolithic 

lake-side settlement in Northern Greece. 

We have realized that, far from being inter-

ested in the research aims/objectives of our 

work, the locals determine their attitude based 

on a continuous assessment of the value of our 

“product”, either this is an economic value (as it 

is understood by the person renting rooms, sell-

ing food, the workers, the landowners, the shep-

herds, the �ishermen) or an ideological one (as 

it is understood by the local priest that rejects 

every un-Christian piece of work and needs the 

excavation site for church festivities, the Mayor 

that hopes to be re-elected, the politicians that 

elaborate their cultural policies, every member 

of the community and the community as a whole 

that uses our product to formulate their collec-

tive identity) or even both.

On the other hand, talking to the visitors we re-

alize that, regardless our explanatory efforts (the 

guided tours offered, brief lea�lets, guide books 

etc), a communication gap actually exists and as 

the visitors’ number increases we have the feeling 

that the gap gets wider. The approving remarks or 

the �lattering comments are rarely based on the 

focal points of our endeavor and hardly ever take 

into consideration our interpretations. 

The visitor’s book that is capturing some of 

these impressions since 1996, can offer an evalua-

tion tool. Needless to say that the sample we have 

–as a percentage of the whole number of visitors- 

may not be quite representative and the written 

comments do not constitute the most explicit way 

of expression. Nevertheless, closer examination 

can reveal some interesting issues for further 

elaboration.
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