
...που λέει ο λόγος!

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

Στις τρέχουσες περιγραφές: σχολικά βιβλία, ραδιοφωνικές εκπομπές, τηλεοπτικές φλυ-
αρίες, άμεσα ή έμμεσα, η Προϊστορία αναφέρεται σαν την περίοδο των ελλείψεων και της 
απουσίας, όπου οι άνθρωποι, υποκείμενα ενός εχθρικού περιβάλλοντος, απλώς κατασκεύ-
αζαν για να επιζήσουν. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, η Προϊστορία δεν αντιμετωπίζεται 
ως δομημένη και χρονολογικά, άρα ιστορικά, προσδιορισμένη πολιτισμική πραγματικότητα. 
Από τη μεταμοντέρνα αντίληψη, μάλιστα, η έρευνα της Προϊστορίας αντιμετωπίζεται, ούτε 
λίγο ούτε πολύ, σαν επιστημονική Ουτοπία. Ο σύγχρονος, δυτικός πολιτισμός κατασκεύασε 
έναν «λόγο» για έναν «πολιτισμό» των ελλείψεων και της βαρβαρότητας, δημιουργώντας 
ανιστορικές αναπαραστάσεις, μεταξύ σοβαρού και αστείου, τύπου Flintstones. Οι αρχαιο-
λόγοι, από την άλλη πλευρά, της Υπηρεσίας ή της Εκπαίδευσης, με βάση την επιστημονική 
τους κοσμοθεωρία και δέσμιοι αδόκιμων καμιά φορά θεωρητικών σχημάτων, τυπολογούν 
τα προϊόντα των προϊστορικών κατασκευαστών (agents) και όχι παραγωγών (producers) 
και τα χαρακτηρίζουν είτε ως διεκπεραιωτές αναγκαίων χρήσεων είτε ως φορείς νοημάτων 
ή δυσερμήνευτων συμβολισμών. Το αποτέλεσμα αυτών των προσεγγίσεων, μαζί με μόνιμα 
εγκατεστημένες στον χώρο της προϊστορικής έρευνας, εναγώνιες, σχεδόν, αναζητήσεις χρο-
νολογήσεων, είναι  να μην αντιμετωπίζεται η Προϊστορία ως ένα σύνολο ερμηνευτέων πραγ-
μάτων, αλλά ως ένα άθροισμα αφηρημένων φαινομένων, που τελικά ή ακυρώνεται οντολο-
γικά μέσα στον κυκεώνα φιλοσοφικών(;) αναλύσεων ή παγιδεύεται αναπόφευκτα στα όρια 
ενός κλειστού συστήματος, με εργαστηριακό ενδιαφέρον για την κλειστή κοινότητα των 
αρχαιολόγων· και όλη αυτή η «ιστορία» να καταντά μια ανούσια και αδιέξοδη συζήτηση που 
χάνεται, έτσι κι αλλιώς, μέσα στα απορρίμματα αυτών που δέχονται τη δομή (structure) και 
των άλλων που δέχονται την ανεξάρτητη δράση (agency) ή αυτών που ψάχνουν να βρουν 
το «ενεργό άτομο» (Hodder) και των άλλων που ψάχνουν την «υποκειμενική συλλογικότη-
τα» (Shanks & Tilley) ή τέλος αυτών που επαναπαύονται στις περιγραφές του δυσνόητου 
habitus κατά P. Bourdieu.
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Και το κοινό; Μακριά από όλα αυτά, δεν 
καταλαβαίνει ούτε τις γραφειοκρατικές 
περιγραφές της παραδοσιακής αρχαιολογί-
ας ούτε τις αδιέξοδες «αφηγήσεις» των με-
ταμοντέρνων αναγνωστών του παρελθό-
ντος. Κι όμως το μάθημα του Gordon Childe 
(ο Binford είναι μια άλλη ιστορία, όπως 
και τα σχόλια του C. Renfrew στο Ancient 
Mind), που εισάγει τον πολιτισμό όχι μόνο 
ως αντικείμενο περιγραφής αλλά και ως 
συγκεκριμένο ερευνητικό ζητούμενο και 
πρόκληση ερμηνείας των υλικών πραγ-
μάτων, δεν ξεπεράστηκε ακόμα. Από αυτό 
το μάθημα προκύπτει και η ανεκτίμητη 
υπόθεση εργασίας που εξισώνει τα αθροί-
σματα των ευρημάτων με τις δραστήριες 
κοινωνικές ομάδες και όχι τις φαντασμα-
τικές “identities”, για να μας υπενθυμίζει 
ότι «κάνουμε μεγάλο λάθος, όταν απομα-
κρύνουμε τις πνευματικές αξίες της ζωής 
από την υλική τους βάση», όπως έγραψε ο 
F. Engels στο “Anti-Dühring”· μια πρόταση, 
διαμετρικά αντίθετη από αυτό που προ-
τείνει ο φιλόσοφος και αρχαιολόγος R. G. 
Collingwood, που επηρεάζει την τρέχουσα 
ερμηνευτική αρχαιολογία προτείνοντας 
«για να εξηγήσουμε μια δραστηριότητα. 
Εκείνο που χρειαζόμαστε να ψάξουμε είναι 
το νοητικό κίνητρο που την καθιστά κατανο-
ητή και όχι το ίδιο το προϊόν της». Πρόταση 
που θα οδηγήσει σημαντικούς σύγχρονους 
αρχαιολόγους να ισχυριστούν πως ο πολι-
τισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα σύ-
νολο νοημάτων, ξεχνώντας το γεγονός πως 
ο πολιτισμός, όπως έρχεται στο φως μέσα 
στα ανασκαφικά σκάμματα, δεν είναι τίπο-
τε άλλο παρά ένα σύνολο πραγμάτων που 
μας αποκαλύπτουν χρήσεις, ανάγκες και 
κοινωνικές αποφάσεις και όχι νοητικά κί-
νητρα και συμβολισμούς. ΄Αρα είναι καιρός 

να αναρωτηθούμε και πάλι: Τι είναι Αρχαι-
ολογία; Η αναζήτηση του παρελθόντος ή 
του χαμένου μας εαυτού;

ΤΑ POST- ΚΑΙ ΤΟ PAST

Η σκέψη να γράψω αυτό το σημείωμα 
μου γεννήθηκε χωρίς να το πάρω και πολύ 
στα σοβαρά, όταν διάβαζα το βιβλίο των 
C. Renfrew και E. Zubrow1 και συγκεκρι-
μένα το σημείο όπου ο πρώτος με συγκε-
καλυμμένη «κακία» βρετανού τζέντλεμαν 
και στην προσπάθειά του να αναλύσει την 
πολεμική (polemic) που ασκεί η «Μεταδια-
δικαστική Αρχαιολογία» (Post-processual 
Archaeology) στις αρχές της «Διαδικαστι-
κής» (Proccessual) τη χαρακτηρίζει ως anti-
proccessual. Σχολιάζοντας με τον τρόπο 
αυτό, ίσως χωρίς να το θέλει, την αδικαιο-
λόγητη, πολλές φορές, ευκολία με την οποία 
προστίθεται το πρόσημα post σε όρους που 
χαρακτηρίζουν σημαντικές θεωρητικές κα-
τασκευές ή και κινήματα (ιδεολογικά, πολι-
τικά, φιλοσοφικά κλπ.). μια προσθήκη που 
σχεδόν πάντα δεν σημαίνει σοβαρή αλλαγή 
του περιεχομένου τους. Απλώς αποκαλύ-
πτει μια εχθρική διάθεση για άρνηση αυτών 
που έχουν ήδη προταθεί και δοκιμαστεί ως 
ερευνητικά εργαλεία. 

΄Ηρθε όμως και μια άλλη παρόμοια πα-
ρατήρηση σχετική με το πρόσημα post, αυτή 
τη φορά από τον A. Giddens2 που στάθηκε 
τελικά η αφορμή για να γράψω αυτό ση-
μείωμα. O Giddens δεν αναφέρεται βέβαια 
στην Αρχαιολογία, αλλά αρνείται να χρη-
σιμοποιήσει τον όρο post-modernism και 
δείχνει την προτίμησή του στον όρο late-
capitalism, όπως και ο F. Jameson, που χρη-
σιμοποιεί τη περιγραφή: “the cultural logic 
of late capitalism”3.

1  Renfrew, C. & E. B. W. Zubrow (1994), The Ancient Mind: Elements of Cognitive Archaeology, Cambridge: Cam-
bridge University Press.

2 Giddens, A. (1971), Capitalism and Modern Social Theory: An Analysis of the Writings of Marx, Durkheim and Max 
Weber, Cambridge: Cambridge University Press.

3 Jameson, F. (1991) Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism, Durham: Duke University Press.
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ΟΠΩΣ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΑΝΟ 
ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Και όλα ξαφνικά έγιναν απλά. Αρκεί να 
το ομολογήσεις, φροντίζοντας η δική σου, 
προσωπική περίπτωση να μην «απλοποι-
είται» και να ακυρώνεται μέσα από αυτή 
την εφιαλτική «απλοποίηση». Αυτό συμβαί-
νει τον τελευταίο καιρό που η κυβέρνηση 
μέσω του εκπροσώπου της, υπουργού Πο-
λιτισμού, δηλώνει, με «συμβολικό» και απλό 
τρόπο ότι το επάγγελμα του Αρχαιολόγου 
καταργείται. Και παραμένει απλώς είτε ως 
ένα υπηρεσιακό λήμμα στα κατάστιχα μιας 
συμβατικής Wikipedia είτε ως ένα άθροισμα 
άτυχων οραμάτων, όπως ακριβώς στα παλιά 
χρόνια, τότε δηλαδή που τα κορίτσια του κα-
λού κόσμου, για να βρουν έναν καλό γαμπρό 
έπρεπε να σπουδάσουν γαλλικά και πιάνο, 
ως προίκα. Σήμερα, όσα κορίτσια εμπνέο-
νται από τα ερείπια ενός «καλού κόσμου», 
τραγικό περίσσευμα των χρόνων εκείνων, 
σπουδάζουν Αρχαιολογία, με αποτέλεσμα 
όχι μόνο να καθίσταται προβληματική η εύ-
ρεση «γαμπρού», αλλά και η ίδια η άσκηση 
της Αρχαιολογίας, ως προικώου επαγγέλμα-
τος να αποκαλύπτεται ως τραγική ουτοπία. 
Και αυτό όσον αφορά τα κορίτσια που σπου-
δάζουν Αρχαιολογία, μαζί με όσα αγόρια 
έχουν το ίδιο κουσούρι. Τα πανεπιστημιακά 
τμήματα όμως που εκπαιδεύουν ως αρχαιο-
λόγους αυτόν τον αθώο και γοητευτικό κό-
σμο των κοριτσιών και των αγοριών, έχουν 
αντιληφθεί ότι τα πτυχία που τους δίνουν 
δεν μπορούν να ισχύσουν ούτε ως συμβα-

τική απόδειξη μιας ικανότητας για την ανα-
ζήτηση ενός «αξιοπρεπούς» μεροκάματου 
και ούτε, ακόμα, ως «προικοσύμφωνα» του 
παλιού καλού καιρού; ́ Εχουν αντιληφθεί ότι 
ενώ το επάγγελμα του Αρχαιολόγου έχει κα-
ταργηθεί, αυτοί εξακολουθούν να νομίζουν 
ότι δουλεύουν για να εκπαιδεύσουν τους 
ανάλογους επαγγελματίες, και γι’ αυτό και 
πληρώνονται; Αν ναι, γιατί δεν φεύγουν. Αν 
όχι, μου θυμίζουν τον παλιό δικτάτορα της 
Πορτογαλίας Σαλαζάρ, στον οποίο, αν και 
είχε εκπέσει από την επανάσταση των Γα-
ριφάλων του ντε Καρβάλιο, πήγαιναν κάθε 
μέρα και του έδιναν να υπογράφει ψεύτι-
κα έγγραφα! ΄Ο καημένος χρεοκοπημένος 
δικτάτορας, ύστερα από σαράντα χρόνια 
δικτατορίας, είχε πάθει αλτσχάιμερ και ζού-
σε μέσα σε έναν κόσμο ερμητικά κλεισμένο, 
όπου ούτε άκουγε ούτε καταλάβαινε όσα 
μπορούσε να ακούσει! Λες και βρισκότανε 
μέσα σε μια πανεπιστημιακή αίθουσα διδα-
σκαλίας! Οπου, όπως φαίνεται, το μήνυμα 
των «γαριφάλων» δεν περνάει με κανένα 
τρόπο!

ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Κι όμως, όσο εσύ κρατάς τη σταδία κι εγώ 
τη μετροταινία, ο ΟΑΕΔ μετράει τους άνερ-
γους Αρχαιολόγους, στο πανεπιστήμιο ορκί-
ζονται οι νέοι πτυχιούχοι και στην πλατεία 
Ταχρίρ μετράνε τα κόκκινα γαρίφαλα, άλλα 
από τον ήλιο και άλλα από το αίμα: Θεέ μου 
και Κύριέ μου, θα έλεγε ο Ζοζέ Σαραμάγκου, 
πόσο με γοητεύουν αυτές οι μετρήσεις!

Γ.Χ.Χ.



ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ!

«…Η Mercedes Sosa υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την Αργεντινή. Ο επαναστάτης 
δραματουργός Augusto Boal βασανίστηκε και εξορίστηκε από τη Βραζιλία. O 
Eduardo Galeano εξαναγκάστηκε να φύγει από την Ουρουγουάη. Και ο Walsh 
δολοφονήθηκε στους δρόμους του Μπουένος Αιρες. Μια ολόκληρη κουλτούρα 
αφανίστηκε εσκεμμένα…» 

Ν. Klein, Το Δόγμα του Σοκ

Φυσικά δε φτάσαμε ακόμα σ’ αυτό το στάδιο, που περιγράφει η Naomi Klein στο 
σημαντικό βιβλίο της για «Το Δόγμα του Σοκ». Είναι βέβαιο όμως πως τα πάντα έχουν 
προγραμματιστεί και οδεύουμε ολοταχώς προς το εκεί. Οι αιτίες γι’ αυτήν την εξέλιξη έχουν 
καταγραφεί με επιστημονική ακρίβεια από τον Μαρξ στον πρώτο τόμο του «Κεφαλαίου» 
του. Εμείς όμως είχαμε ξεχαστεί στις σελίδες του συγχωρεμένου του Βίνκελμαν! Πού καιρός 
για «εξωσχολικά» διαβάσματα. Και τώρα περνάμε τις δοκιμασίες του οικονομικού Σοκ. 
Κόβονται οι μισθοί μας, οι συντάξεις μας. Δεν έχουμε χρήματα για την έρευνα. Τα μουσεία 
κλείνουν, οι αρχαιολογικοί χώροι εγκαταλείπονται. Τα αρχαιολογικά κείμενα λιγοστεύουν. 
Κι εμείς; Σωπαίνουμε. Κλεινόμαστε ερμητικά στην προσωπική μας αυτάρκεια. Ταξιδεύουμε 
στα άπατα νερά του Google. Κυνηγάμε τίτλους ή την εύνοια των δυνατών και αδιαφορούμε. 
Ως εδώ όμως. Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τις θεωρητικές αναλύσεις που ακούγονται από 
τα ΜΜΕ ή από τους πολιτικούς, τους υπεύθυνους για την άσκηση των αποφάσεων που εδώ 
και δυο χρόνια βιώνουμε, οι πολιτικές που προσδιορίζουν την καθημερινότητα μας σε όλα 
τα επίπεδά της, θεμελιώνονται πάνω στις αρχές του ορθοδόξου νεοφιλελευθερισμού, όπως 
αυτές διατυπώθηκαν από τους νομπελίστες εισηγητές του F. A. von Hayek και M. Friedman 
και συγκροτήθηκαν ακαδημαϊκά με τον τίτλο «Σχολή του Σικάγου». Και αυτό δεν προκύπτει 
μόνο από την προσεκτική ανάγνωση των περίφημων δημοσιονομικών μέτρων, κάτω από 
την καθημερινή απειλή της πτώχευσης, αλλά και από τα θεωρητικά επιχειρήματα που τα 
συνοδεύουν οι αναφορές για τη «σωτηρία της πατρίδας» και, προ παντός, την απειλή του 
επερχόμενου αφανισμού στην περίπτωση της μη συμμόρφωσης «προς τας υποδείξεις». 

Το «Ανάσκαμμα» αποφάσισε να αντιδράσει με δυο τρόπους: (α) να διοργανώσει μια 
ημερίδα με θέμα «Για να προλάβουμε…» και (β) να ανοίξει μια συζήτηση με σχετικά κείμενα 
στις σελίδες του. 

Σχετική επιστολή θα βρείτε μέσα στο 5ο τεύχος του περιοδικού μας.




