
…που λέει ο λόγος! 

ΣΤΟ ΣΑΜΑΡΙ!

Το Σαμάρι είναι ένα έξαρμα στη ΒΑ πλευρά της αποξηραμένης αρχαίας Βοιβηίδας, της 
Κάρλας, όπως είναι γνωστή στους κατοίκους της σημερινής Θεσσαλίας. Και το λένε έτσι 
το εδαφικό αυτό έξαρμα, γιατί όπως το βλέπεις από μακριά, από το αντέρεισμα του Αγίου 
Αθανασίου, π.χ. μοιάζει με σαμάρι. Το ίδιο και από την ερειπωμένη και για πολλά χρόνια υπό 
αναστύλωση βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Οπου, μια πεντακοσαριά μέτρα στ’ 
ανατολικά καταρρέει και ένα παλιό, εγκαταλειμμένο τώρα, ασβεσταριό και λίγο πιο πέρα η 
ταβέρνα του «Σούρτα Φέρα», με τις πικραλίθρες από τη Χατζημισιώτικη Μαγούλα, και τα 
άγρια μανιτάρια και κει ανάμεσα σε τσίγκινα τραπεζάκια και ψάθινες καρέκλες να καταρ-
ρέουν οι ώρες της επιστροφής από την έρευνα μέσα στο ρέμα του άλλου Ξεριά, όπου μας 
κουβάλησαν για να δούμε από κοντά μια σπηλιά με «ζωγραφιές» κατακόκκινες πάνω στους 
βράχους. Ετσι έλεγε ο πληροφοριοδότης. Αλλο κακό αυτό της λαϊκής Αρχαιολογίας: να μπερ-
δεύονται οι αλήθειες με τα ψέματα και τα όνειρα με την πραγματικότητα. Και η «επίσημη» 
Αρχαιολογία να είναι υποχρεωμένη όλα να το εξετάζει και όλα να τα ερευνά, μην τύχει και 
ένα από τα εκατό είναι αλήθεια και τότε;

Από το Σαμάρι, λοιπόν, ένα πρωί έφτασαν στα χέρια του Θεοχάρη μια δεκαριά εργα-
λεία από πυριτόλιθο: trapezoids, lunates. Μεσολιθικά, φώναξε ο Θεοχάρης κι ανοίξαμε 
τα βιβλία για τις σχετικές συγκρίσεις και την επαλήθευση. Και συμφωνήσαμε όλοι. Τα 
εργαλεία ήτανε μεσολιθικά, και το Σαμάρι δεν αποκλειόταν να είναι μια μεσολιθική θέση. 
Και τότε, τα χρόνια εκείνα της έρευνας και της αναζήτησης για να ξετυλιχθεί στα σίγουρα 
το κουβάρι της ελλαδικής  Προϊστορίας, ήτανε όνειρο να μιλάει κανείς για μεσολιθικές 
θέσεις. Δεν είχαμε ούτε τη Θεόπετρα της Κυπαρίσση ούτε τα αιγαιοπελαγίτικα μεσολιθι-
κά του Σάμψων. Επρεπε, λοιπόν, να σκαφτεί, ανυπερθέτως, το Σαμάρι. Οσο γινόταν πιο 
γρήγορα.

Ετσι, ένα πρωί, πρέπει να ήτανε Αύγουστος, τη χρονιά δεν τη θυμάμαι, οπωσδήποτε όμως 
πριν από το ’70, μπροστά ο Μάρκος ο Νικολαράκης, θεός σχωρέστον, με τον πάνινο τορβά, 
γεμάτο με ανασκαφικά εργαλεία δικής του επινόησης, και το κολατσιό του σε ένα τσίγκινο 
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«σεφέρ τας» και πίσω εγώ με το Δημήτρη το 
Γούλα, ξεκινήσαμε για το Σαμάρι. Ο Θεοχάρης 
βιαζότανε. Δεν κρατιότανε με την ιδέα πως 
θα είχαμε στη διάθεσή μας μια μεσολιθική 
θέση, πως θα γνωρίζαμε από κοντά ένα «φά-
ντασμα», τη Μεσολιθική Εποχή. Πήραμε και 
δυο εργάτες από τα Κανάλια και αρχίσαμε το 
σκάψιμο σε δυο τετράγωνα μόνο. Τη δεύτερη 
μέρα σκάει μύτη ο πρώτος επισκέπτης. Ενας 
βοσκός με μια πενηνταριά πρόβατα. Κάθισε 
κάτω από ένα φουντωμένο θάμνο και άρχισε 
να ασχολείται με κάτι που δεν καταλαβαίνα-
με τι. Ο θάμνος ήτανε μακριά από το σκάμμα. 
Την άλλη μέρα όμως ο επισκέπτης μας άφησε 
το θάμνο και πλησίασε το σκάμμα. Τότε είδα-
με πως με ένα κολοκοτρωνέικο σουγιά σκάλι-
ζε ένα κομμάτι ξύλο. Ξέρω καλά πως αυτοί οι 
μοναχικοί ποιμένες του κάμπου κάνουνε πώς 
και πώς για κουβέντα και γι’ αυτό δεν άφησα 
την αφορμή να πάει χαμένη.

-Τι φτιάχνεις εκεί , ρε πατριώτη; του φω-
νάζω

Ο πατριώτης με κοίταξε, κοίταξε και τους 
άλλους που σκάβανε μέσα στο σκάμμα και 
μου απάντησε βραχνά

-Κι γιατί να σι πω, ισύ μι είπις τι φτιαχνς 
μέσα στου λάκκο;

Την άλλη μέρα ο πατριώτης βοσκός 
δεν ήρθε, ούτε την άλλη και την παράλλη. 
Φύγαμε και μεις σε δέκα μέρες, γιατί τέ-
λειωσαν τα λεφτά μας και έμεινε το Σαμάρι 
έτσι, με δυο λάκκους ίσαμε δυο μέτρα βά-
θος ανοιχτούς και ένα πράσινο μπουκάλι 
«κλινέξ», σφηνωμένο στο βάθος της παρει-
άς του ανατολικού «λάκκου». Αποδείχτηκε 
πως το Σαμάρι δεν ήτανε η αναζητούμενη 
μεσολιθική θέση. Δεν ήτανε καν μια προ-
ϊστορική θέση. Ενα φτιάξιμο της φύσης 
ήτανε: της παλιάς λίμνης και του «θεού». 
Το περίεργο είναι πως σε δυο τρεις μέρες 
είχα ξεχάσει την περιπέτεια με το Σαμάρι. 
Τον Πατριώτη όμως, με τον κολοκοτρωνέ-
ικο σουγιά δεν έλεγα να τον ξεχάσω. Και 
ιδιαίτερα δεν έφευγε από το μυαλό μου η 
βραχνή του φωνή και κείνο το αποστο-
μωτικό « Ισί μι είπις τι φτιαχνς μέσα στου 
λάκκο;» Στην αρχή έτσι, σαν το παράπονο 

ενός περίεργου, μοναχικού βοσκού. Υστερα 
όμως από λίγο καιρό το «παράπονο» κατα-
στάλαξε μέσα μου χωρίς να μου θυμίζει το 
βοσκό της Κάρλας, γιατί είχε πάρει τη μορ-
φή μιας παρατήρησης όλου του ελληνικού 
λαού, γιατί σπάνια του λέμε τι φτιάχνουμε 
μες στο «λάκκο» κι ακόμα πιο σπάνια (ίσως 
ποτέ) του λέμε τι έχουμε μέσα στα κλειδω-
μένα μας συρτάρια, τι ψάχνουμε μέσα στη 
γη. Γιατί ανοίγουμε ξαφνικά όλους αυτούς 
τους «λάκκους» κι ύστερα από λίγο τους 
αφήνουμε έτσι βουβούς να γεμίζουνε σκου-
πίδια και τα παραπονεμένα υπολείμματα 
της νύχτας. Γιατί όλα αυτά τα «περίεργα» 
και τα ασήμαντα που βρίσκουμε τα στοιβά-
ζουμε μέσα σε τετράδια ή το πολύ σε άλλα 
επίσημα βιβλία μαζί με πολλούς αριθμούς 
και πολύχρωμα γραφήματα, που πολύ λί-
γοι τα καταλαβαίνουνε και ακόμα πιο λίγο 
συμφωνούν μ’ αυτά. Ναι, φοβούμαι πως γε-
μίζουμε την έρευνά μας με έναν κόσμο από 
μυστηριώδη «Σαμάρια» κι αφήνουμε το λαό 
να μας κοιτάζει από μακριά και με τα χέρια 
στις τσέπες να αναρωτιέται τι «φτιάχνου-
με». Κι όμως δικαιούται να το μάθει. Δική 
του περιουσία, είναι οι αρχαιότητες λέει 
ο Νόμος. Κι ό,τι «φτιάχνουμε» εμείς μέσα 
στους λάκκους και μέσα στα μουσεία, με τα 
δικά του τα χρήματα το «φτιάχνουμε». Θα 
μου πείτε: τι να κάνουμε; Μα να μιλήσουμε. 
Να μιλήσουμε και να γράψουμε. Να γρά-
ψουμε για τη δουλειά μας, για τα μυστικά 
μας, για τα ερευνητικά μας όνειρα, για τις 
κουραστικές μας αναζητήσεις. Να περιγρά-
ψουμε με απλό τρόπο το θαυμαστό κόσμο 
της θεωρίας μας. Να εξηγήσουμε τις χρονο-
λογίες που μας παιδεύουν, τα μυστήρια του 
άνθρακα 14, την ιστορική πολυχρωμία της 
στρωματογραφίας, και τα μοντέρνα Power 
Points. Να αποκαλύψουμε, τέλος πάντων, 
πως όλα όσα τους λένε στα σχολεία, είναι 
παραμύθια, είναι συνοπτικά προπλάσματα 
πανηγυρικών λόγων και δεν έχουν καμιά 
σχέση μ’ αυτά που ήθελε να μάθει ο βοσκός 
της Κάρλας, εκείνο το αυγουστιάτικο πρωι-
νό στο Σαμάρι της Κάρλας!

Γ.Χ.Χ.

…που λέει ο λόγος! 
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Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ 

«Κύριε, Διευθυντά, είδα στο γραφείο του 
αφεντικού μου, είμαι εργάτης και δουλεύω 
στο μετρό. Το διάβασα όλο και μου άρεσε. Αν 
γράφατε όμως και λίγα αθλητικά, για το πο-
δόσφαιρο, για τον ΜΠΑΟΚ. Ευχαριστώ και κα-
λές γιορτές. Τηλέμαχος Βενιέρμης» 

Το γράμμα του άγνωστου Τηλέμαχου 
ήτανε αφορμή για να γραφτεί το παρακάτω 
σχόλιο!

Τον διάσημο εμπρηστή της αρχαιότη-
τας Ηρόστρατο, που έκαψε το ναό της Αρ-
τέμιδος στην Εφεσο, τον καταδίκασαν οι 
άρχοντες της πόλης στην αιώνια σιωπή. 
Κανείς, διέταξαν, δε θα μιλάει γι’ αυτόν και 
τα φλογερά κατορθώματά του. Η απόφαση 
είναι να ξεχαστεί Είναι η πιο σκληρή τιμω-
ρία: η τιμωρία της σιωπής. Και όλη αυτή την 
πολύ διδακτική ιστορία τη θυμήθηκα τώρα, 
όσο καιρό περίμενα, εις μάτην,  τον τρόπο 
που θα αντιδρούσαν οι συνάδελφοι που θα 
έπαιρναν στα χέρια τους το «Ανάσκαμμα». 
Οχι, βέβαια, τον τρόπο που θα το παίνευαν 
ή θα το απέρριπταν, αλλά τι θα έλεγαν για 
τα άρθρα του, για τα χρώματά του και τα 
λάθη του, για το μέγεθος και τα «εκδοτικά» 
του. Φαίνεται όμως πως οι «άρχοντες» είχαν 
πάρει την απόφασή τους: το «Ανάσκαμμα» 
έπρεπε να ξεχαστεί. Να μη μιλήσει κανένας 
γι’ αυτό ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Γιατί 
έτσι πρέπει να τιμωρούνται οι «εμπρηστές», 
με τη σιωπή. Να μένουν πίσω τους μόνο τα 
αποκαΪδια της δουλειάς του, και πάνω σ’ 
Αυτά να χαίρονται οι σιωπώντες. Κι όμως 
όσοι βοήθησαν να στηθεί το «Ανάσκαμμα» 
δάκρυσαν, όταν το είδαν έτοιμο, ζεστό όχι 
από τις φωτιές του Ηρόστρατου, αλλά από 
τις μηχανές του τυπογραφείου. Να, είπανε, 
ένας τόπος να συναντηθούμε. Εμείς και οι 
άλλοι, όλοι μαζί. Να γράψουμε και γράφο-
ντας να αποκαλύψουμε, να σχολιάσουμε, να 
καταγγείλουμε, να προτείνουμε, να απορρί-
ψουμε. Δεν λέω, καλές είναι και οι αγκαλιές 
με το Google, είναι πιο ζεστές όμως αυτές 
που μπορούμε να ανταλλάξουμε μεταξύ μας. 
Φτάνει πια η «εσωστρέφεια» που λένε και 

οι πολιτικοί. Δεν πάει άλλο, που λένε και οι 
συνδικαλιστές. Είναι καιρός να βγούμε έξω. 
Θα χαθούμε αλλιώτικα. Το κράτος δε μας θέ-
λει, γιατί δεν είμαστε ανταποδοτικοί. Ο λαός 
δεν μας καταλαβαίνει. Η παγκοσμιοποίηση 
ροκανίζει σιγά σιγά τις ρίζες μας. Και μεις 
σωπαίνουμε. Το μόνο ευχάριστο είναι πως 
και τον Ηρόστρατο τον τιμώρησαν με τη σι-
ωπή, τον θυμούμαστε όμως, αν και πέρασαν 
από τότε ίσαμε 2.500 χρόνια!

Γ.Χ.Χ.

TV ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Η Τηλεόραση ανήκει στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης. Αυτό το «μαζικής» βέβαια, τα 
λέει όλα. Και πρωτ’απ’όλα λέει πως «καρφί 
δεν της καίγεται για τον αν αυτοί που την πα-
ρακολουθούν είναι 10 χρονώ, 40 ή 70. Απλώς 
προβάλλει το γνωστό στρογγυλό σύμβολο 
που ειδοποιεί σχετικά με την καταλληλότητα 
του θεάματος και τελειώνει. Τα υπόλοιπα τα 
φορτώνει στη γονική «συναίνεση». Μια «συ-
ναίνεση», που, αν κρίνει κανείς από το πλήθος 
των μικρών παιδιών που παίρνουν μέρος σε 
διαφημίσεις για να προωθήσουν με τις τρυ-
φερές φωνούλες του τα τελευταία αποσμη-
τικά τουαλέτας, π.χ., δεν είναι «συναίνεση», 
είναι «συνεταιρισμός». Η Τηλεόραση, θα μου 
πείτε, οράται τα πράγματα από μακριά, όπως 
έλεγε ένας φίλος, αυτοσχέδιος ετυμολόγος, 
γι’ αυτό και δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί 
την ουσία τους. Την παραπολιτική αποθεώνει 
και τα αίματα. Μέσα στο τέλμα τους παγιδεύ-
εται, αυτά εξυπηρετεί. Θα γλύτωνε, λοιπόν, η 
Αρχαιολογία; Κι αυτήν ως παραπολιτική την 
αντιμετωπίζει και ως «αίμα» των αρχαίων 
προγόνων. Ούτε κουβέντα ούτε εικόνα, φυ-
σικά, για την ανεργία των νέων αρχαιολόγων 
που σπουδάζουν αρχαιολογία και καταντούν 
έρμαια των εργολάβων δημοσίων και ιδιωτι-
κών έργων. Ούτε κουβέντα ούτε εικόνα φυσι-
κά για την τύχη των αρχαιολογικών ευρημά-
των που αποκαλύπτουν η Εγνατία οδός και 
ο «δρόμος του μεταξιού»=ΠΑΘΕ. Πού αποθη-
κεύονται; Ποιος τα συντηρεί; Ποιος τα μελε-

…που λέει ο λόγος! 
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τά; Καταστρέφονται, Πουλιούνται: Δωρίζο-
νται; Ούτε εικόνα ούτε κουβέντα! Για το προ-
σωπικό δράμα του Χ. Ζαχόπουλου «ροδάνι» η 
γλώσσα των τηλεοπτικών εισαγγελέων. Εκεί, 
βλέπετε μύριζε αίμα και παραπολιτική. Τότε 
θυμήθηκαν τις άσκοπες και παράτυπες χρη-
ματοδοτήσεις, την τύχη των αρχαιολογικών 
χώρων, την απουσία επίσημης αρχαιολογικής 
πολιτικής. Τότε ενδιαφέρθηκαν να δουν όλο 
το video που έκρυβε τα άπλυτα του ΥΠΠΟ. 
Για τα άλλα αρχαιολογικά video ούτε εικόνα 
ούτε ευρώ. Γιατί δεν εξηγείται αλλιώς που 
πριν από λίγες μέρες έβλεπα σε ένα κανάλι 
ένα documantaire αρχαιολογικό, όπου «έπαι-
ζα» κι εγώ. Γυρισμένο, αν θυμούμαι καλά, το 
1983! Και την άλλη μέρα μ’ έπαιρναν τηλέ-
φωνο παλιοί μου συμμαθητές και μου έλεγαν 
όλο θαυμασμό «Μπράβο, ρε θηρίο, μια χαρά 
κρατιέσαι».

Γ.Χ.Χ.

ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ…

Συνήθως συναντιόμαστε στην πόρτα του 
ασανσέρ του πανεπιστημίου, περιμένοντας 
να έρθει ο «θάλαμος, ο οποίος σπανίως έρ-
χεται στην ώρα του και όταν έρχεται σπανί-
ως είναι άδειος. Kαι αναγκαστικά αρχίζει η 
κουβέντα. Στην αρχή διατυπώνεται ένα πε-
ριφρονητικό σχόλιο για τους φοιτητές που 
χρησιμοποιούν το ασανσέρ χωρίς λόγο και γι’ 
αυτό προκαλείται η καθυστέρηση. Ενώ πα-
λιά, θυμούνται οι παλιότεροι, στην πόρτα του 
ασανσέρ ήτανε κρεμασμένη μια ταμπελίτσα 
που έγραφε «Παρακαλούνται οι κ.κ. Φοιτηταί 
να μην κάνουν χρήσιν του ανελκυστήρος». Το 
επόμενο σχόλιο αφορά τους θορύβους και 
τους επικοινωνιακούς ρύπους των φοιτητι-
κών παρατάξεων, ενώ παλιά θυμούνται οι 
παλιότεροι, πού να τολμήσουν. Και μετά η 
συζήτηση καταπιάνεται με την κατάσταση, 
γενικώς. Με τα «πράγματα» που δεν πάνε 
καλά. Με τον «κόσμο» που δεν ξέρει τι θέλει. 
Με τους «άλλους» που δεν κάνουν τίποτε, 
με «αυτούς» που το έχουν παρακάνει. Κι όλ’ 
αυτά ανώνυμα και απροσδιόριστα. Ούτε λό-

γος για το ποιοι είναι «αυτοί» και ποιοι είναι 
«άλλοι». Ωσπου η συζήτηση έρχεται και στην 
Αεχαιολογία. Πικρά σχόλια για τη χρηματο-
δότηση των ανασκαφών, ακόμα πιο πικρά 
για το επίπεδο των φοιτητών, για την αδια-
φορία των «άλλων» που είναι απόντες, για 
την κατάσταση των μουσείων και των αρχαι-
ολογικών χώρων. Και τι θα γίνει επιτέλους, 
και δεν πάει άλλο. Οπότε έρχεται ο θάλαμος 
του ασανσέρ, άδειος αυτή τη φορά. Και κει 
μέσα, μεταξύ καλιπάρειων και φαινομηρί-
δων φοιτητριών, που αδιαφορούν για την 
ύπαρξή μου. Σκέφτομαι: Αλήθεια και μεις οι 
Αρχαιολόγοι, πανεπιστημιακοί και μη, παλιοί 
και νέοι, υποκείμενα των κακών καταστά-
σεων και των αρμητικών «πραγμάτων» «τι 
κάνουμε», που θα αναρωτιόταν και ο Λένιν. 
Σκεφτήκαμε ποτέ να εγκαταλείψουμε τη σι-
γουριά του Google και ν’ ανοιχτούμε στα μαύ-
ρα νερά της κρίσης; Σηκώσαμε ποτέ τη φωνή 
μας για να σκίσουμε την συνένοχη σιωπή 
μας; Αποφασίσαμε να συγκρουστούμε είτε με 
τους «άλλους» είτε με τους «αυτούς»; Αναρω-
τηθήκαμε μπροστά στο σπασμένο καθρέφτη 
των απόρρητων καλλωπισμών μας ποιο κομ-
μάτι της κόλασης μας αναλογεί; Και δε μιλάω 
για την κόλαση του χριστιανικού παραδεί-
σου, για την άλλη την κόλαση μιλάω, που μας 
σέρνει προς τα κάτω κι ακόμα πιο κάτω. Γι 
αυτήν όπου οι ανασκαφές σταματούν, όπου 
οι αρχαιότητες υποφέρουν , τα πανεπιστήμια 
κατρακυλούν, οι φοιτητές ασχολούνται μό-
νον με τους «ανελκυστήρες», η αρχαιολογία, 
γενικώς , είτε ασφυκτιά μέσα σε προσωπικά, 
κλειδωμένα συρτάρια είτε πίσω από κλειδω-
μένα και αναποφάσιστα στόματα.

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή σταμάτησε και 
το ασανσέρ. Είχαμε φτάσει κιόλας στο υπό-
γειο!

Γ.Χ.Χ.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Πόσοι αριθμοί, ανάμεσα σε μένα και στο 
Παρελθόν!

Τα χρόνια που πέρασαν, 

…που λέει ο λόγος! 



9



10 …που λέει ο λόγος! 



11…που λέει ο λόγος! 


