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Ο ανθρωπολόγος Jared Diamond στηριγμένος στις αντιλήψεις του Περιβαλλοντικού 
Ντετερμινισμού διατύπωσε στο βιβλίο του Όπλα, Μικρόβια και Ατσάλι την άποψη ότι οι 
διαφορές ανάμεσα στο δυνατό και το αδύνατο, το άσπρο και το μαύρο, το ζωώδες και το 
ανθρώπινο, το ψωμί και το κρέας, τη φλογέρα και το τύμπανο την προσδιορίζει το περι-
βάλλον. Δεν θα το θεωρούσα αυθαίρετο, αν έλεγα ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι έρ-
μαιο ενός φιλικού ή εχθρικού περιβάλλοντος, μέσω μιας μονολεκτικής, αρνητικής ή θετι-
κής δεν έχει σημασία, σχέσης. Δεν πιστεύω, με άλλα λόγια, στη συνθηματολογική πρόταση 
της Ν. Αρχαιολογίας «Culture is the adaptive mechanism which enables man to cope with his 
environment». Μια πρόταση που κυριολεκτικά αποτελεί το μανιφέστο της Διαδικαστικής 
Αρχαιολογίας. Κάτι, πάνω κάτω, σαν το «προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε». Δεν πι-
στεύω, επίσης, χωρίς να το θεωρώ κι αυτό αυθαίρετο, στην άποψη της Μεταδιαδικαστικής 
Αρχαιολογίας που αντιλαμβάνεται το Περιβάλλον πιο πολύ ως «τοπίο» που λειτουργεί ως 
«εικονογραφικός» όρος στο πλαίσιο ενός θεωρητικού κειμένου. Δεν το αντιλαμβάνεται, 
με άλλα λόγια, ως ενεργό μηχανισμό, διαλεκτικά συνδεμένο με τον ενεργό άνθρωπο, στο 
πλαίσιο μιας συγκεκριμένης κοινότητας.

Πιστεύω ωστόσο ότι οπωσδήποτε υπάρχει μια σχέση, μέρος κι αυτή μιας κοσμικής δι-
αδικασίας, η οποία με τον καιρό διαμορφώνεται σε ένα σύστημα, όπου, κατά τη γνωστή 
χεγκελιανή θέση, «το υποκείμενο υπάρχει χάρη στο αντικείμενο». Θέση που μπορεί πολύ 
απλά να υπονοεί την αδυναμία του «υποκειμένου» να επιβιώσει χωρίς τη βοήθεια του πα-
ραγωγικού αντικειμένου-περιβάλλοντος. Και όπου, ακόμα, κατά την επίσης γνωστή μαρ-
ξική διατύπωση, ο κόσμος δημιουργεί τη συνείδηση του ανθρώπου και όχι η συνείδηση 
τον κόσμο. Θέση, σημαντική κι αυτή, που υπονοεί ότι σκέψεις και ιδέες, επινοήσεις και 
αποφάσεις έχουν την αφετηρία τους στη διαλεκτική σχέση Ανθρώπου και Περιβάλλοντος. 
Και στις ανάγκες που δημιουργούνται στο πλαίσιο αυτής της σχέσης, χωρίς να αναγνωρίζω 
στις ανάγκες αυτές τη δεσμευτική κυριαρχία που προκύπτει ως θέση του φονξιοναλισμού 
θεωρητικά. Που το «ευγενικά» υπονομεύει ο Claude Lévi-Strauss στο κείμενό του «Μύθος 
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και Νόημα». Ωστόσο στο πλαίσιο μιας τέ-
τοιας συζήτησης είναι απαραίτητο να δη-
λωθούν με συγκεκριμένο τρόπο τα στοιχεία 
που δομούν και βάζουν σε λειτουργία τον 
άνθρωπο, το περιβάλλον και, φυσικά, τη 
δημιουργική λειτουργία της σχέσης τους, 
μια λειτουργία που ασφαλώς και δεν επα-
ληθεύει το γοητευτικό παραμύθι της θεϊκής 
δημιουργίας, αποκαλύπτει ωστόσο ότι άν-
θρωπος και τοπίο συγκροτούν μαζί έναν πε-
ρίεργο «θεό» που μετατρέπει την υλικότητα 
αυτής της αμφίδρομης σχέσης στο υπέρτα-
το ανθρώπινο δημιούργημα: την κοινωνία, 
στο πλαίσιο της οποίας, και μέσω των δρα-
στηριοτήτων της παραγωγής, αναπτύσσο-
νται οι νοητικές και οι κατασκευαστικές δυ-
νατότητες του ανθρώπου, παραγωγού και 
καταναλωτή του πολιτισμού. Ανασκάπτο-
ντας, λοιπόν, το προϊστορικό Δισπηλιό και 
προσπαθώντας να ανασυνθέσουμε αυτό το 
υπέρτατο προϊόν της ανθρώπινης εργασί-
ας, στηριγμένοι στα υλικά κατάλοιπα, προ-
ϊόντα της ανασκαφικής πράξης, συνειδη-
τοποιούμε, όλο και περισσότερο, ότι αυτό 
ακριβώς είναι ένας πολιτισμός: το σύνολο 
των υλικών και πνευματικών προϊόντων 
που παράγονται στο πλαίσιο της σχέσης 
περιβάλλοντος - ανθρώπου. Με απλά λόγια, 
λοιπόν, Ανθρωπος και Νερό, ο Πολιτισμός 
του Νερού, Ανθρωπος και Βουνό, ο Πολιτι-
σμός του Βουνού, Ανθρωπος και Πράγματα, 
ο Πολιτισμός των Πραγμάτων! Πάνω κάτω 
γι΄ αυτή τη σχέση μάς μίλησε και ο Ηρόδο-
τος στο 5ο του βιβλίο, περιγράφοντάς μας 
πώς κατασκεύαζαν οι άνθρωποι της εποχής 
του ένα παραλίμνιο, παραποτάμιο ή παρα-
θαλάσσιο οικισμό. Μας μίλησε για το χώρο, 
τους ανθρώπους και τη σχέση τους μ’ αυ-
τόν, και τους νόμους τους, δηλαδή την ιδεο-
λογία τους, προϊόν κι αυτή της ίδιας σχέσης. 
Έξάλλου γι’ αυτό σήμερα δεν παράγουμε 
πολιτισμό, κι απλώς προσπαθούμε, στην 
καλύτερη περίπτωση, να αντιγράψουμε μια 
σκόπιμα κατασκευασμένη και από καιρό 
νεκρή «παράδοση», ακυρώνοντας με κάθε 
τρόπο τόσο την ιδεολογική όσο και την πα-
ραγωγική σχέση μας με το περιβάλλον.

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Ολοι μιλάνε για ανάπτυξη και έχουν στο 
μυαλό τους μόνο τη διαδικασία της κατα-
νάλωσης, τους ανταγωνισμούς και τις αγο-
ρές, τους κερδοσκόπους και τα ομόλογα, τη 
φορολογική νομοθεσία και το ασφαλιστικό. 
Δεν είδα και δεν άκουσα κανένα. Η, τουλά-
χιστον, δεν μπόρεσα να δω και ν’ ακούσω 
να λέει πως η Έλλάδα έχει και ένα άλλο, μο-
ναδικό κεφάλαιο που δεν είναι της αγοράς 
και των ανταγωνισμών ούτε φοβάται τους 
κερδοσκόπους. Λειτουργεί, ωστόσο, και πα-
ράγει κι αυτό, με το δικό του τον τρόπο στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης και τα προϊόντα του 
βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά στο λαό, 
τον βοηθούν να αποκτήσει αυτοσυνείδη-
ση. Να αναγνωρίσει τη θέση του μέσα στην 
ιστορία και να διεκδικήσει το μερίδιό του 
από αυτήν, που στο κάτω κάτω είναι προϊόν 
της πάλης του. Και το κεφάλαιο αυτό είναι οι 
αρχαιότητες. Με το πλατύ τους περιεχόμενο: 
ως χώρος, ως αντικείμενο, ως πληροφορία, 
ως περιβάλλον και κλίμα που δεν το επηρεά-
ζουν τα χαμηλά βαρομετρικά ούτε η κόκκινη 
σκόνη της Αφρικής, ως ένας κόσμος συμβο-
λικός που σου αποκαλύπτει άλλες πραγμα-
τικότητες, μακριά από αυτές που εκβράζει 
η εφιαλτική ελαφρότητα της τηλεόρασης 
στις έρημες ακτές της λαϊκής ψυχαγωγίας. 
Έννοώ, βέβαια, ένα «κεφάλαιο» που γοητεύ-
ει και έλκει τον ξένο να επισκεφτεί τη χώρα 
μας. Οι γραφικότητες του mousaka και του 
souvlaki έχουν ξεπεραστεί πια. Παγιδεύτη-
καν κι αυτά, εξάλλου, ανάμεσα στις αδηφά-
γες σιαγόνες της δυσερμήνευτης «κρίσης» 
και είναι άκρως επικίνδυνα. Κι όμως η «νέα 
ελληνική πολιτεία» της «πράσινης ανάπτυ-
ξης» γύρισε επιδεικτικά την πλάτη της σ’ 
αυτό το κεφάλαιο. Δεν έδειξε καμιά φροντί-
δα για τα μουσεία, τους αρχαιολογικούς χώ-
ρους, τις ανασκαφές που με το σωστό τρόπο 
της λειτουργίας τους θα μπορούσαν να είναι 
ένας δυναμικός παράγοντας ανάπτυξης. 
Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα εί-
ναι αυτό που συνέβη με τις αρχαιολογικές 
ανασκαφές της Μακεδονίας και της Θράκης. 
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Το τέως υπουργείο αυτών των περιοχών 
έδινε κάθε χρόνο ένα συμβολικό ποσό για 
να συνεχιστούν οι ανασκαφές αυτές. Την 
τελευταία χρονιά το ποσό αυτό έφτασε τις 
120.000 ευρώ!!! Κι όμως οι καινούργιοι αρ-
μόδιοι απάντησαν πως αυτό το «υπέρογκο» 
ποσό δε θα διατεθεί! Γιατί; Έίναι κι αυτό μια 
συμβουλή του φιλάρχαιου ΔΝΤ!

SANCTA SIMPLICITAS

Έξω γίνεται «χαμός». Οι αρχαιολόγοι 
προσπαθούν να καταχωνιάσουν τα υπολείμ-
ματα των ονείρων τους, να κρύψουν, ακό-
μα, και τους επιστημονικούς τους τίτλους, 
άνεργοι, πανικόβλητοι, κρατώντας από ένα 
όστρακο στο χέρι αναζητούν μεροκάματο. 
Οι ανασκαφές δεν χρηματοδοτούνται. Νέες 
αρχαιολογικές δημοσιεύσεις αποτελούν πια 
ένα γοητευτικό παρελθόν. Κι όμως πριν από 
λίγα χρόνια, σπουδαστές μιας ρομαντικής 
επιστήμης, που λέγεται Αρχαιολογία, μετα-
διαδικαστική ή όχι δεν έχει σημασία, έσκυ-
βαν επάνω σε βιβλία με αστραφτερές φωτο-
γραφίες. Ασφυκτιούσαν μέσα σε δυσνόητες 
θεωρητικές περιγραφές. Και πότε πότε μέσα 
σε ανασκαφικά σκάμματα φαντάζονταν το 
προσωπικό τους μέλλον να καταυγάζεται 
από περίεργα φώτα, ανάμεσα στην αναγνώ-
ριση και στη «δόξα».

Οι εκπαιδευτικοί έρμαιο στα χέρια του 
«εκάστοτε» υπουργείου που πειραματίζεται, 
αναζητώντας λύσεις για τα προβλήματα της 
Έκπαίδευσης, περιφέρονται κι αυτοί ανάμε-
σα στον ΟΑΈΔ και στην ωρομίσθια ομηρία 
τους, κρατώντας στο χέρι το πτυχίο τους, 
όπως ακριβώς κρατάνε οι φορολογούμενοι 
τις αποδείξεις των super markets, γιατί έτσι 
ακριβώς αντιμετωπίζει το πανεπιστημιακό 
πτυχίο η πολιτεία, ως τεκμήριο μιας τυχαίας 
καταναλωτικής διαδικασίας, που θα μπο-
ρούσε να μην συμβεί. 

Και η Έκπαίδευση ως συνταγματικά κα-
τοχυρωμένος θεσμός; Αντιμετωπίζει κι αυτή 
τη λοίσθια μεταρρύθμισή της, βιώνοντας 
νέες υπονομευτικές προτάσεις, αυτοσχέδι-
ους πειραματισμούς και τις μόνες, σίγουρες, 

επακόλουθες ανατροπές τους που είναι η 
αναστάτωση. Οι καταλήψεις των σχολείων, 
οι συνδικαλιστικοί ακροβατισμοί, οι άγονοι 
και προσχηματικοί διάλογοι, οι απελπισμέ-
νοι γονείς και κηδεμόνες. 

Και όμως οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι 
εξακολουθούν να απολαμβάνουν την «άγια 
μακαριότητά» τους. Ιδιαίτερα αυτοί των 
καθηγητικών σχολών και των αρχαιολογι-
κών τμημάτων. Παγιδευμένοι στη μαγεία 
του google σερφάρουν αδιάφοροι, ήρεμοι 
και προπαντός ανήσυχοι μην τύχει και μει-
ωθούν οι αποδοχές τους ή καταργηθούν τα 
δήθεν «ερευνητικά» προγράμματά τους!

«ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ,
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΝ»!

…Έλεγε ο αξέχαστος Γιώργος Μπακαλά-
κης, χτυπώντας το χέρι του στην έδρα. Και 
μεις κοιτάζαμε τα παράθυρα, όπου ασχημο-
νούσε η Ανοιξη, και προσπαθούσαμε να φα-
νταστούμε τη μέρα που θα ερχόταν και θα 
βλέπαμε το όνομά μας τυπωμένο κάτω από 
ένα κείμενο, προορισμένη, κατά την επιστη-
μονική, εφηβική μας έπαρση να ανατρέψει 
τη μοίρα της αρχαιολογικής έρευνας. Κι 
όταν, νεοσύλλεκτοι και «βαρύγδουποι» αρ-
χαιολόγοι μαζευόμασταν στο αναγνωστή-
ριο της Αρχαιολογικής Έταιρείας, δείχναμε ο 
ένας στον άλλον τις φωτογραφίες των φτω-
χών ευρημάτων μας, ενώ από μέσα μας είχα-
με άλλες σκέψεις. Ο ένας ονειρευόταν να δη-
μοσιεύσει την Ακρόπολη με τα μνημεία της. 
Αλλος ήθελε να μελετήσει από την αρχή και 
με νέες, ανατρεπτικές, προτάσεις το Ηρώ-
δειο. Ο Ντίνος ο Τσάκος ονειρευόταν (και το 
κατάφερε) να βάλει σε τάξη την «τουριστι-
κή αξιοποίηση» στα νησιά του Αιγαίου. Και 
ο Βαγγέλης ο Πεντάζος, μακάρι να μπορούσε 
να γελάσει εκεί που βρίσκεται, ανακάτευε 
τα χαρτιά του, κρατώντας μυστικό το τι 
μας ετοίμαζε. Έτσι βιώναμε τον αρχαιολογι-
κό μας παράδεισο, ανακατεύοντας χαρτιά, 
φωτογραφίες, βιβλιογραφικές παραπομπές 
και περιμένοντας πότε θα κυκλοφορήσει το 
Αρχαιολογικό Δελτίο, η Αρχαιολογική Εφη-
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μερίς και τα περίφημα ΑΑΑ για να δούμε το 
τελευταίο μας κείμενο. Να το φωτοτυπή-
σουμε και να το μοιράσουμε. Και τώρα; Πού 
πάει εκείνη η λαχτάρα; Κυκλοφορεί το 4ο 
Ανάσκαμμα και ψάχνουμε για συνεργασίες. 
Οι «μεγάλοι» αδιαφορούν. Οι «μικροί» φο-
βούνται. Δεν λέω, το Ανάσκαμμα δεν είναι 
Antiquity ή κάτι παρόμοιο. Έίναι όμως ένα 
βήμα απ’ όπου μπορούμε να μιλήσουμε, να 
πούμε το επιστημονικό μας πρόβλημα, την 
καινούρια απορία μας, να αναγγείλουμε το 
καινούριο μας εύρημα, να διαφωνήσουμε 
με τον «προλαλήσαντα». Φαίνεται όμως ότι 
βρίσκουμε πιο ενδιαφέρον να χαθούμε μέσα 
σ’ αυτήν την ακατανόητη σιωπή ενός αβυσ-
σαλέου επιστημονικού κοιμητηρίου, όπου η 
σιωπή είναι αναπότρεπτη, και φυσικά, στο 

τέλος, να πνιγούμε μονάχοι… να ξεχάσουμε 
ο ένας τον άλλο, όπως το θέλει ο αδυσώπη-
τος Νεοφιλελευθερισμός. Να μας φιμώνουν 
και μεις να σφυρίζουμε αδιάφορα.

ΜΑΣ ΛΕΙΠΟΥΝ ΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Τελικά πως ορίζεται ένα Πανεπιστή-
μιο; Ας υποθέσουμε ότι μας σταματάνε στο 
δρόμο και μας ρωτούν: Τι σημαίνει «Τομέας 
Αρχαιολογίας»; Έμείς τι θ’ απαντήσουμε; Θ’ 
απαντήσουμε με λέξεις ή με νοήματα; Στην 
πρώτη περίπτωση δεν θα μας καταλάβει κα-
νείς. Στη δεύτερη, θα κοκκινίσουν από ντρο-
πή! Τι ωραία που ήτανε στην Αϊτή πριν από 
το σεισμό!

Γ.Χ.Χ.
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