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ΟΙ ΜΑΓΙΑ ΕΠΕΣΑΝ ΕΞΩ!

΄Ενα μήνα πριν από τη μέρα που οι Μάγια υπολόγιζαν πως θα καταστραφεί ο κό-
σμος, πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο για τα 100 χρόνια της προϊστορικής έρευνας 
στη Μακεδονία. ΄Ηταν, πραγματικά, μια πολύ σημαντική επιστημονική συνάντηση 
αυτό το Συνέδριο. Ιδιαίτερα στη σύγκρισή του με την άλλη ετήσια αρχαιολογική σύ-
ναξη, την επονομαζόμενη και Α.Ε.Μ.Θ. Εκείνη, το Α.Ε.Μ.Θ. δηλαδή, είναι μια συμπαθής 
συνάντηση νέων και παλαιών αρχαιολόγων, μέτριων ή σημαντικών, πρωτοεμφανιζο-
μένων ή «πάλι αυτός», όπου με το ύφος της αναπόφευκτης ρουτίνας ή του πανηγυρι-
κού γνωστής επετείου, αναγιγνώσκονται, αυστηρώς ευρηματολογικού περιεχομένου 
ανακοινώσεις, υπό την απειλή της διακοπής, από την πρόεδρο, συνήθως, γιατί οι ανα-
γνώσεις ποτέ δεν κρατάνε τόσο χρόνο όσο προβλέπει το πρόγραμμα. Και στην περί-
πτωση που ούτε η ανακοίνωση σταματά ούτε η πρόεδρος πραγματοποιεί την απειλή 
της, αναγκαστικά δεν γίνεται το διάλειμμα. Οι σύνεδροι αδημονούν και αποχωρούν, 
με αργά βήματα, και καμιά φορά τριζάτα παπούτσια. Και, φυσικά, επειδή οι εισηγητές 
αρνούνται να τηρήσουν τον χρόνο, τότε δεν γίνεται ούτε συζήτηση και έτσι 25 τόσα 
χρόνια το Α.Ε.Μ.Θ. γίνεται με ελάχιστα διαλείμματα και καθόλου συζήτηση. Ευτυχώς 
που υπάρχει και η ανακοίνωση των ανασκαφών του Δίου και έτσι την άλλη μέρα ο 
Τύπος έχει κάτι να γράψει και να εικονίσει, κάτω από τονισμένους τίτλους «Πρωτο-
φανή ευρήματα της μακεδονικής γης, και πάλι…».

Το Συνέδριο όμως της προϊστορικής έρευνας, ένα μήνα πριν από την καταστροφή 
του κόσμου, κατά τους Μάγια, είχε και διαλείμματα και συζήτηση. Και προ παντός 
είχε κάτι να πει. Να αποκαλύψει, επιτέλους, στο κοινό ότι η αρχαιολογική έρευνα δεν 
είναι μόνο ευρήματα πρωτοφανή, που αποδεικνύουν ότι η Μακεδονία ήταν, είναι και 
θα είναι ελληνική και γι’ αυτό «…δεν θα την πάρουνε ποτέ τη γη των Μακεδόνων» και 
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όλα τα άλλα. Να αποκαλύψει ότι ο αρχαι-
ολογικός λόγος έχει ανάγκη από μια θεω-
ρία, για να ακουμπήσει επάνω της και να 
μην συντριβεί μεταξύ ενός διαλείμματος 
που δεν έγινε και μιας συζήτησης που 
αναβλήθηκε. Να αποκαλύψει, ακόμα, 
πως πίσω από τα πρωτοφανή και τα μο-
ναδικά τα ανεπανάληπτα και τα χρυσά, 
υπήρχαν άνθρωποι που τα κατασκεύα-
ζαν όλα αυτά, γιατί κάτι είχαν να πουν, 
κάτι να αποκαλύψουν. Ιδιαίτερα γιατί 
αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν με ένα τρόπο 
κι αυτοί, και πονούσαν όπως εμείς, κοι-
μούνταν στα εδώλια των αρχαίων θεά-
τρων, όσο οι ήρωες του Αισχύλου αποκά-
λυπταν τα «παθήματά» τους ή χειροκρο-
τούσαν τον Αριστοφάνη, γιατί «περνού-
σε» γενεές 14 τους άρχοντες της εποχής 
του. Γιατί κι αυτοί οι τελευταίοι έκλεβαν 
καμιά φορά ή συχνότερα. Κι εκείνοι έκα-
ναν πολέμους, χωρίς λόγο, όπως ακριβώς 
οι δικοί μας. Είχε να αποκαλύψει, τέλος, 
το Συνέδριο για τα 100 χρόνια της προ-
ϊστορικής έρευνας στη Μακεδονία, ότι η 
Αρχαιολογία μπορεί και πρέπει να μιλά-
ει για την ιστορία, για την κοινωνία, για 
τον πολιτισμό, για το άτομο, για ό,τι είναι 
κρυμμένο πίσω από το άτομο, να προ-
βληματίζεται για το πώς όλα αυτά ήτανε 
μαζί ή χωριστά, άλλαζαν ή έμεναν πάντα 
τα ίδια και τι έφταιγε για το ένα ή για το 
άλλο. Κι όλα αυτά όχι γιατί οι αρχαιολό-
γοι που μίλησαν στο Συνέδριο αυτό ήταν 
τόσο σπουδαίοι για να τα αποκαλύψουν 
όλα αυτά, αλλά γιατί πριν έρθει η ώρα 
για να ανεβούν στο βήμα είχαν καταλά-
βει πολύ καλά πως για να μιλούν δημόσια 
στο όνομα των πραγμάτων του αρχαίου 
παρελθόντος, έπρεπε να μάθουν καλά τη 
γλώσσα τους. Επρεπε να μάθουν καλά τη 
μυστική σημασία τους και προπαντός το 

μυστικό τους ήθος. Ολα τα άλλα: τα μο-
ναδικά και τα απαστράπτοντα, τα πρω-
τοφανή και τα «ήταν, είναι και θα είναι…» 
τα άφησαν στους δημοσιογράφους.

Βέβαια, όπως οι Μάγια έπεσαν έξω 
στις προβλέψεις τους και ο κόσμος δεν 
καταστράφηκε 21 Δεκεμβρίου, έτσι και 
το Συνέδριο για τα 100 χρόνια αρχαιο-
λογικής έρευνας στη Μακεδονία έπεσε 
έξω σε δυο περιπτώσεις, κατά την άπο-
ψή μου, μπορεί και σε τρεις. Και, φυσι-
κά, αυτό δεν σημειώθηκε από τον κ. Κ. 
Κωτσάκη, που έκανε την ανακεφαλαίω-
ση των ανακοινωθέντων.

Πρώτη περίπτωση: Είναι γνωστό 
πως αν ένα αρχαιολογικό άρθρο δεν 
παραπέμπει, με την πρώτη, ασήμαντη, 
ευκαιρία στους Hodder, Shanks, Tilley, 
Giddens, Bourdieu και Heidegger όπως 
παλιά Binford, Flannery, Clarke και λίγο 
Renfrew, δεν «περνάει». ΄Ετσι το όνει-
ρο κάθε νέου αρχαιολόγου είναι να γί-
νει μεταδιαδικαστικός, και φυσικά να 
μην λείπουν από τα κείμενά του, αυτά 
τα σπάνια έως ανύπαρκτα κείμενα, λέ-
ξεις, όπως agency, structure, identity, 
practice, individual, social, personhood, 
otherness ή Dasein, στην αδόκιμη μετά-
φρασή τους, βέβαια, ώστε να ενταχθεί 
κι αυτός ή αυτή, στην ομάδα που η M. 
Hegmon, ονόμασε processual-plus «λίγο 
απ’ όλα», στα ελληνικά, και χωρίς «χού-
φτωμα» μάλιστα, όπως ελέχθη στην 
άνευ προηγουμένου «παρουσίαση» του 
σημαντικού βιβλίου της Δ. Κοκκινίδου. 
΄Ετσι, διαπίστωσα πώς μερικές εισηγή-
σεις άλλα δήλωναν στον τίτλο τους και 
άλλα είπαν από το βήμα, οπότε θύμιζαν 
έντονα τους εισηγητές του Α.Ε.Μ.Θ., πε-
ριγράφοντας απλώς, το γνωστό προϊ-
στορικό «οστρακομάνι» και υπογραμμί-
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καν σε μια συλλογική «γαργάρα», επιτρέ-
ποντας μάλιστα σε αξιόλογο σύνεδρο να 
δηλώσει ότι η Αρχαιολογία είναι μια και 
ενιαία, χωρίς βέβαια να δηλώσει ότι αν 
ποτέ τον ενοχλήσει η πολύτιμη καρδιά 
του, δεν θα επισκεφτεί γυναικολόγο! Και 
μια άλλη συνάδελφο να δηλώσει ότι τα 
δημόσια έργα εξασφαλίζουν στους άνερ-
γους αρχαιολόγους όχι μόνο το μεροκά-
ματο αλλά και τον «ελεύθερο χρόνο», για 
να ασχοληθούν και με την αρχαιολογία, 
αποκαλύπτοντας έτσι ότι δεν ασχολή-
θηκε ποτέ με την έννοια της ελευθερίας 
και του χρόνου, για να διαπιστώσει πως 
αυτά δεν έχουν καμιά σχέση με τις «μαύ-
ρες τρύπες» του S. Hawking!

Ωστόσο, το Συνέδριο των 100 χρό-
νων έδωσε την αφορμή να σκεφτεί κα-
νείς πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να 
παίξει το Αρχαιολογικό Μουσείο της 
πόλης μας ανοίγοντας τις αίθουσές του 
για να πραγματοποιηθούν μέσα σ’ αυτές 
σημαντικές συναντήσεις, αρκεί αυτές, 
βέβαια, να οδηγούν σε σημαντικές συ-
ζητήσεις που να ξεσκεπάζουν αλήθειες 
που δεν λέγονται, γιατί είναι ανείπωτα 
πικρές. Μα πολύ πικρές! Να!

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ, ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ, ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ!

Τελικά το ζήτησαν οι «αγορές», το απο-
φάσισε η κυβέρνηση και το δεχτήκαμε οι 
υπόλοιποι, χωρίς να ρίξουμε ούτε ένα πα-
σχαλιάτικο βαρελότο. ΄Ετσι, γιατί το θέλει 
το «έθιμο»: να φωνάζεις όταν σε πονούν. 
Και άρχισαν οι περικοπές. Περικοπές στους 
μισθούς, στις συντάξεις, στα φάρμακα, στις 
επενδύσεις, στα μεγάλα έργα, στα οδοιπο-
ρικά, στις υπερωρίες, στη χρηματοδότηση 
των αρχαιολογικών ανασκαφών. Το ότι 
θα έφτανε η στιγμή να περικόψουν και το 

ζοντας τις κατακτήσεις της νέας τεχνο-
λογίας, και, φυσικά, αποκαλύπτοντας 
με τον τρόπο αυτό την τάση της «πιο 
νέας Αρχαιολογίας» να εγκαταλείψει 
τον κοινωνιολογικό προσανατολισμό 
της και να ακολουθήσει, με τη σιγουριά 
του πειράματος, τον αρχαιομετρικό, που 
παρόλες τις σημαντικές προόδους του, 
είναι αλήθεια, το μόνο που ως τώρα έχει 
εξασφαλίσει στην ελληνική αρχαιολογία 
είναι οι πολύχρωμες «αφηγήσεις» του.

Δεύτερη περίπτωση: Το δεύτερο λά-
θος των Μάγια ίσως και το πιο σοβαρό, 
είναι, πως, αν και δόθηκε η αφορμή να 
ανοίξει μια σοβαρή συζήτηση για το τρα-
γικά σημαντικό θέμα «Δημόσια έργα και 
Αρχαιολογία», και ιδιαίτερα, πρώτον, για 
το ποια είναι η τύχη των αρχαίων που 
αυτή η παρά φύση συνεργασία φέρνει 
στο φως με τους εργολαβικούς ρυθμούς 
των ανασκαφών της, και δεύτερο για 
την περίπτωση εκείνη που ένας άνεργος 
αρχαιολόγος που έχει εκπαιδευτεί στη 
μέθοδο μιας προϊστορικής ανασκαφής, 
έχει κάνει μάλιστα και διδακτορική δι-
ατριβή με τα νεολιθικά κοσμήματα, ας 
πούμε για παράδειγμα, και έχει και στο 
πίσω μέρος του νεανικού του μυαλού 
το φτωχό όνειρο να ανασκάψει και ένα 
προϊστορικό tepe ή höyük, αναγκάζεται, 
στο όνομα του μεροκάματου, να δεχτεί 
την πρόσληψή του, στις ανασκαφές του 
Μετρό της Θεσσαλονίκης, ας πούμε, και 
να ασχοληθεί με κεραμοσκεπείς παλαι-
οχριστιανικούς τάφους, ή τις επίσης 
γνωστές σκυφωτές βυζαντινές μπακίρες 
(*γιατί θεωρείται προσβλητικός ο χαρα-
κτηρισμός;), ο μη γένοιτο! Αν και δόθηκε, 
λοιπόν, η αφορμή να ανοίξει μια σχετική 
δημόσια συζήτηση, το Συνέδριο, μαζί και 
όλοι οι νεοεπαναστάτες και μη, επιδόθη-
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Υπουργείο Πολιτισμού, όμως, κανείς δεν το 
περίμενε. ΄Ετσι, με ένα ταχυδακτυλουργι-
κό κόλπο, όπως αυτά που από ένα μαύρο 
ημίψηλο βγάζεις ένα άσπρο κουνέλι, ο του-
ρισμός του πρώην ΥΠ.ΠΟ. έγινε αυτόνομο 
Υπουργείο με υπουργό την καλλιπάρειο 
κυρία Κεφαλογιάννη και ο Πολιτισμός 
Γραμματεία. Κι όμως κανείς δεν ρώτησε 
γιατί. Κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε. Κανείς 
δεν πυροβόλησε στον αέρα, όπως κάνουν 
στους παραδοσιακούς γάμους. Κανείς δεν 
ψιθύρισε, έστω, το εθιμικό «δεν πάει άλλο». 
Κι όταν λέω «κανείς» δεν έχω, βέβαια στο 
μυαλό μου ούτε τους θαμώνες του ελληνι-
κού κοινοβουλίου, ούτε τους θεατές των 
τούρκικων serials, ούτε το συμπαθές χρι-
στεπώνυμο κοινό. Τους φύσει και θέσει θε-
ραπευτές του ελληνικού πολιτισμού εννοώ. 
Τους αρχαιολόγους πανεπιστημιακούς και 
άλλους, τους οργανωμένους συγγραφείς, 
τους καλλιτέχνες το «κατεστημένικο πα-
παδαριό» που θα έλεγε και ο αείμνηστος 
Σκαρίμπας. Ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Κι 
όμως άρχισαν να κατακλύζουν τις οθόνες 
των ψηφιακών μας τηλεοράσεων τα μα-
ραμένα και άκρως θλιμμένα αγγουράκια 
της Κρήτης που ταλαιπωρούνται μέσα στα 
πλαστικά τους κιβώτια, λόγω της απεργίας 
των πλοίων. Εκεί φτάσαμε, λοιπόν; Ούτε 
όσο ένα αγγούρι δεν μετράει ο ελληνικός 
πολιτισμός. «Σιγά μην κλάψω», που λέει και 
το νεανικό άσμα, «σιγά μη φοβηθώ!»

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΧΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ

Το να πάρεις ένα άγαλμα από το ανα-
σκαφικό σκάμμα και να το εκθέσεις σε μια 
αίθουσα του μουσείου, το καταλαβαίνω. 
Το να πάρεις από ένα άλλο σκάμμα ένα 
αγγείο, δύο αγγεία, τρία, πέντε, εκατό και 
να στήσεις μια περιοδική έκθεση, κι αυτό 

το καταλαβαίνω, όπως καταλαβαίνω όλες 
τις μεταφορές των κινητών ευρημάτων 
από τον χώρο της εύρεσής τους σε εκείνο 
της έκθεσής τους. Γιατί στο κάτω κάτω 
αυτή ήτανε και η ιστορική τους μοίρα: να 
κινούνται από χέρι σε χέρι, από τραπέζι σε 
τραπέζι, από σπίτι σε σπίτι. Αλλά να πά-
ρεις ένα δρόμο 80 μέτρα, πάνω κάτω μα-
κρύ, και να τον μεταφέρεις αλλού για να 
τον εκθέσεις, αυτό ούτε το καταλαβαίνω 
και γι’ αυτό ούτε που θα έλεγα ναι, αν μου 
ζητούσαν τη γνώμη μου. Κι όμως το Κ.Α.Σ. 
και οι αρμόδιοι σύμβουλοι για τα έργα του 
Μετρό Θεσσαλονίκης είπαν το ναι και οι 
εργολάβοι χωρίς καμιά αντίσταση πήραν 
τον δρόμο από εκεί που βρέθηκε και τον 
μετάφεραν αλλού. ΄Ενας δρόμος όμως δεν 
είναι κινητό εύρημα. Δεν πήγαινε από χέρι 
σε χέρι, ούτε από τραπέζι σε τραπέζι. Δεν 
αποκτούσε σημασία ο δρόμος, γιατί τον 
χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι, αλλά οι 
άνθρωποι γιατί, χρησιμοποιώντας τον, 
ολοκλήρωναν τις «γραμμές» της ζωής 
τους. Πήγαιναν από την απραξία στη δρά-
ση, από τον χώρο της γέννησής τους σε 
εκείνον του ενταφιασμού. Ο δρόμος, θέλω 
να πω, δεν είναι αντικείμενο να το πάρεις 
από δω και να το πας εκεί. Ο δρόμος είναι 
ο ίδιος ο κόσμος και ο κόσμος, ως σύμπαν 
διαστέλλεται χωρίς να μετακινηθεί. Και 
ως ρυθμιστής της καθημερινότητας και 
της ζωής των ανθρώπων παραμένει εκεί 
που τον εγκατέστησαν οι άνθρωποι. Εκεί 
φθείρεται. Εκεί χάνεται. Οι «σύμβουλοι» 
μόνον είναι διαχρονικοί, γιατί αυτοί ζουν 
και κινούνται έξω από τον κόσμο, μακριά 
από τα πράγματα που τον συγκροτούν, 
μακριά από τους δρόμους των ανθρώ-
πων. Γι’ αυτό και δεν αντιλαμβάνονται 
πώς παραμένουν δρόμοι οι μεν, ούτε πώς 
άνθρωποι οι άλλοι!
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 ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ!

Δεν θέλω να μου υποσχεθείτε τίποτε,
ούτε να με παινέψετε, γι’ αυτά που θα πω
ή γι’ αυτά που θα κάνω.
Θέλω μόνο να μου πείτε με ακρίβεια
πότε έχετε ορίσει την επόμενη εκτέλεσή μου.
Γιατί την προηγούμενη φορά περίμενα με τις ώρες
μέσα στο αγιάζι.
Κοκάλωσαν τα δάχτυλά μου και δεν μπορούσα ούτε μια αποχαιρετιστήρια χειραψία 
να κάνω με τους φίλους που ήρθαν να με χειροκροτήσουν.
Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, πληροφορήστε με ακριβώς πότε έχετε ορίσει την επόμενη 
εκτέλεσή μου!

Γ.Χ.Χ. 2013 μ.Χ.


